M
MAADAI
hebr. Herrens prydnad. En israelit av
Banis släkt. Esr.10:34.
MAADJA
hebr. Herrens prydnad. En präst, en av
dem som återvände fran Babel på
Serubbabels tid. I v.17 kallas han Moadja. Neh.12:5.
MAAI
hebr. möjl. Herren har medlidande. En
levit som deltog i en av lovsångskörer·
na vid invigningen av Jerusalems mur.
Neh.l2:36.
MAAKA
hebr. nedtryckthet el. förtryck. Stad
och litet syriskt rike vid foten av
berget Hermon, på gränsen till Manasse. Det kallas i Jos.l3:11 maakateernas
område. I I.Krön.l9:6 benämnes det
Aram-Maaka. 2.Sam.10:6; l.Krön.19:7.
MAAKA
hebr. nedtryckthet el. förtryck.

l. Abraltams broder Nahors fjärde och
yngste son med bihustrun Reuma.
I.Mos.22:24.
2. En av Davids hustrur, dotter till
konung Talmai i Gesur, Absaloms
moder. 2.Sam.3:3; I.Krön.3:2.
3. Fader till konung Akis i Gat. Se:
Maok.1.Kon.2:39.
4. Juda konung Rehabeams hustru,
Absaloms »dotter», moder till konung
Abiam. Se: Mikaja 1.

bodde m.er kvar bland Israels folk
13:13
m.na ställde upp sig för sig
2.Sam.lO:8

MAAKATlT
Invånare i Maaka el. efterkommande
till en man med detta namn.
MAAKATIT

son till Ahasbai, m.ens son
och J aasanja, m.ens son
och m.en Esternaa
Jesanja, m.ens son, med sina

2.Sam.23:34
2.Kon.25:23
l. Krön. 4:19
Jer.40:8

MAARAT
hebr. kal plats, slät mark. Stad i Juda
bergsbygd. Den är möjligen identisk
med nuv. Bet Ummar, lO km norr om
Hebron. Jos.15:59.
MAARE-GEBA
hebr. trol. slätten vid Geba (se d.o.).
Här hade en del israeliter lagt sig i
bakhåll under utrotningskriget mot
benjaminiterna. Dom.20:33.
MAAS
hebr. trol. vrede. En av Rams söner, av
Juda stam. I.Krön.2:27.
MAASAI
hebr. Herrens verk. En präst, son till
Adiel (se Adiel 2). I.Krön.9:12.
MAASEJA
hebr. Herrens verk.
l. En av leviternas sångare. I.Krön.
15 :18,20.
2. En underhövitsman, son till Adaja
(se Adaja 8). 2.Krön.23:1.

13. En hövding som undertecknade
Nehemjas
förbundsskrivelse. Neh.
10:25.
14. Son till Baruk av Juda stam. Efter
exilen bodde han i Jerusalem. Neh.
II :5.
15. En benjaminit, son till !tie! och
fader till Kolaja. Neh.II:7.
16. En präst som blåste i trumpet vid
invigningen av Jerusalems mur på Nehemjas tid. Neh.12:41.
17. En av de präster som deltog i
lovsångskören vid invigningen av J erusalems mur på Esras tid. Neh.12:42.
18. Prästen Sefanjas fader. Jer.21 :1;
29:25; 37:3.
19. Den falske profeten Sidkias fader.
Jer.29:21.
20. Sallums son, en dörrvaktare. Jer.
35:4.
MAASJA
hebr. Herrens kraft.
L Ledare för den tjugofjärde prästavdelningen enligt konung Davids indelning. l.Krön.24:18.
2. En präst som undertecknade Nehemjas förbundsskrivelse. Neh.1O:8.
MAAT
grek. av hebr. trol.liten. En man i Jesu
släkttavla, son till Mattatias och fader
till Naggai. Luk.3:26.

Amfipolis, Apollonia, Tessalonika,
Berea. Se dessa ord. I flera av dem
bildades församlingar, som aposteln
besökte på nytt under tredje resan.
MACEDONIEN
Far över till M. och hjälp oss
Apg.16:9
sökte lägenhet att fara till M.
16:10
den första i denna del av M.
16:12
Timoteus komma ditned från M.
18:S
bestämde sig att över M. fara
19:21
Timoteus och Erastus till M.
19:22
åstad för att fara till M.
20:1
att göra återfärden gm M.
20:3
sedan jag har farit gm M.
l.Kor.16:5
M. vill jag allenast fara igenom
16:5
ville jag taga vägen till M.
2.Kor. 1:16
från M. återigen komm till eder
1 :16
begav mig till M.
2 :13
icke ens sedan vi kommit till M.
7:S
Guds nåd verkat i M.s församlingar
8:1
när jag dragit bort ifrån M.
Fil. 4:15
föredöme för de troende i M. "Tess. 1:7
icke allenast i M. och Akaja
1:8
handlen mot alla bröderna i hela M:
4:10
bjuder dig ss. när jag for till M. 1. Tim. 1:3

2. I överförd betydelse om de kristna i
Macedonien. Rom.15 :26.
MACEDONIER
Gajus och Aristarkus, två m.
Apg.19:29
Aristarkus, en m. från Tessalonika
27:2
berömma mig inför m.na
2.Kor. 9:2
om några m. komma med mig
9:4
MACEDONISK
i en syn om natten en

m~

man

Apg.16:9

MACKEDA
hebr. herdars el. hjordars ort. En kananeisk stad i luda lågland. Den erövrades av .Josua. Troligen lika med
Chirbet el-Cheisum, 4 km nordnordost
om Aseka, se d.o.

MAAKATEER
5.Mos. 3:14
Jair fick ... m.nas område
Jos.12:5
Basan till m.oas område
13:11
gesureernas och m.oas område
13:13
fördrevo Israels barn icke m.na

3. En officer, som tillsammans med
sekreteraren Jeguel synes ha haft ansvaret för förtecknandet av stridsdugliga män under konung Ussias regeringstid.2.Krön.26:l1.
4. En son till Juda konung Ahas.
2.Krön.28:7.
5. Jerusalems hövitsman under konung
Josias regeringstid. 2.Krön.34:8.
6. En präst som hade tagit en hednisk
kvinna till hustru. Esr.lO:18.
7. En präst av Harims släkt, en av dem
som hade äktat främmande kvinnor.
Esr.IO:21.
8. En präst av Pashurs släkt. Han tillhörde dem som hade äktat främmande
kvinnor. Esr.lO:22.
9. En av Paltat-Moabs efterkommande.
Esr.10:30.
1.0. En av de präster som stod bredvid
Esra, medan denne föreläste för allt
folket ur Guds lagbok. Neh.8:4.
11. En av de leviter, som undervisade
folket i lagen på Esras tid. Neh.8:7.
12. Ananjas son. Neh.3:23.

Grekland. Macedoniernas språk var ursprungligen ett annat än grekernas,
varför de i dessas ögon framstod som
främlingar (barbarer), men redan
under 400-talet f.Kr. helleniserades de.
Världshistorisk betydelse fick Macedonien på 300-talet f.Kr. genom Alexander den store, som tillika var de
grekiska staternas behärskare. Det
macedonisk -grekiska
världsväldet
sträckte sig från Adriatiska havet till
Indien, men kunde efter Alexanders
död ej sammanhållas. Macedonien och
Grekland kom därefter allt mer under
romerskt beroende och uppgick är 146
f.Kr. helt i det romerska imperiet. Som
romersk provins omfattade Macedonien tidvis även de grekiska staterna.
Om dessas egen ställning som romersk
provins, se Akaja. Huvudstad i provinsen Macedonien var Tessalonika.
De städer i denna provins, som Paulus
under 2. missionsresan kom till var (från
öster till väster): Neapolis, Filippi,

MADMANNA
hebr. dynghög. En man uppkallad
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MAAKA
(Abiams) moder hette M.
l.Kon.15:2
(Asas) moder hette M.
15:10
sin moder M. avsatte (Asa)
15:13
till hustru M., AbsaJoms dotter2.Krön.II:20
Rehabeam hade M. kärare
II :21
satte Abia, M.s son, till huvud
11:22

Konung Asa avsatte sin moder M.

15:16

5. Hesrons son Kalebs bihustru.
I.Krön.2 :48.
6. En kvinna av Benjamins stam, gift
med Makir, som var Manasses son.
I.Krön.7:15,16.
7. Gibeoniten Jeguels hustru. I.Krön.
8:29; 9:35.
8. Fader till Hanan, en av Davids tappra hjältar. I.Krön.ll :43.
9. Fader till stamhövdingen Sefatja i
Simeon. I.Krön.27: 16.
MAAKATEER
Det folk som bodde i Maaka, se d.o.

MACEDONlEN

l. Landskap på Balkanhalvön norr om

MACKEDA
drevo dem till Aseka och M.
Jos.IO:IO
gömde sig i grottan vid M.
10:16
konungarna gömda i grottan vid M.
10:17
tillbaka till Josua i lägret vid M.
10:21
10:28
J asua intog M. på den dagen
med konungen i M. på samma sätt
10:28
drog Josua från M. till Libna
10:29
(slogo) konungen i M. en
12:16
(i Låglandet) M.
15:41

MADAI
hebr., av okänt ursprung och osäker
betydelse. J afets fjärde son. Det hebreiska ordet betecknar på övriga ställen
mederna som folk. Se: Medien. I.Mos.
10:2; l.Krön.l :5.
MADlAM
En grekisk form av Midjan, se d.o.
Apg.7:29.
MADMANNA
hebr. dynghög. En ort i Negeb, i
sydligaste J uda. Troligen identisk med
Umm Deimne, ca 20 km nordost om
Beer-Seba. Jos.l5:31.

Madmen - Majestät
efter orten Madmanna, son till Saaf,
vilken i sin tur var J adais son.
1.Krön.2:49.

l. Äldsta dottern till Selofhad, Hefers
son. 4 .Mos.26:33; 27:1; 36:11.
2. En son till Hammoleket, av Manasse
stam. 1.Krön.7 :18.

MADMEN
hebr. dynghög. Stad i Moab. Troligen
detsamma som Dimon; jfr Dibon l .
Jer.48 :2.

--= -

MADMENA
hebr. dynghög. Stad i Benjamin, norr
om Jerusalem, troligen nuv. Shaafat.
Jes.10:31.
MA DON
hebr. utsträckning, längd el. strid,
tvist. En nordkananeisk stad. LXX har
Maron. Några antar , att det är Maronia
eller Marat i Fenicien, norr om Libanon. Troligen är det Chirbet Madim, ca
lO km västnordväst om Tiberias. Jos.
Il:! ; 12 :19.
MAGADAN
Jesus drog sig tillbaka till Magadans
område efter bespi~det av de fyra
tusen männen och deras familjer.
Någon ort med detta namn har ej kunnat påträffas. Flera handskrifter har i
stället Magdala, se d.o. Parallellstället
hos Markus har Dalmanuta, se d.o.
Matt.l5 :39.
MAGBIS
hebr. hård el. samlande. Stamfader el.
hövding för en släkt, som återvände
med Serubbabel från fångenskapen i
Babel. Somliga uppfattar Magbis som
en or.t i Juda. Esr.2:30.
MAGDALA
grek. form av Migdal, torn. En stad i
Galileen , hemort för Maria (se
Maria 2), därav hennes tillnamn Magdalena. I GaIileen har det funnits flera
orter med namnet Migdal, t.ex. Migdal
Nunaja, »Fisktorneb), nuv. el-Medjdel,
ca 5 km norr om Tiberias. Migdal
Nunaja var en betydande stad i nytestamentlig tid. Josefus uppger ett
ansenligt invånarantal och nämner att
staden hade 230 fiskebåtar. Enligt
Talmud fanns det 300 affärer som drev
handel med duvor (en dal i närheten
var tillhåll för vilda duvor). Härifrån
kom de duvor som offrades i Jerusalems tempel. En gammal tradition
utpekar Migdal Nunaja som Maria Magdalenas hemort. J fr Magadan.
MAGDALA
bland dessa Maria från M.
Maria från M. och den andra
Maria från M. för att se graven
voro jämväl Maria från M.
Maria från M... sågo var han lades
köpte Maria från M. välluktande
vishde sig först för Maria från M.
Kvinnorna voro Maria från M.
vid J. kors stodo Maria från M.
Maria frå n M. dit till graven
Maria från M. omt~ade för lärj.

Matt.27:S6
27:61
28: 1
Mark.lS:40
15:47
16:1
16:9
Luk.24:10
Joh . 19:2 S
20:1
20:18

MAGDALENA
grek. kvinna från Magdala (se d.o.). Se:
Maria 2. Luk.8:2.
MAGDlEL
hebr. Gud är min ära. En stamfurste i
Edom. 1.Mos.36:43; I.Krön.1:54.
MAGE
litet vin för din m.S skull

l.Tim. 5:23

MAHELI
hebr. möjl. svag, sjuk.
l. Levis son Meraris äldste son.
MAHELI
Merans söner M. och Musi
2.Mos. 6:19
Meraris söner M. och Musi
4 .Mos. 3:20
Merans söner M. och Musi
1.Krön. 6:19
Meraris söner voro M.
6:29
Meraris söner M:och Musi
23:21
M.s söner Eleasa r och Kis
23 :21
Meraris barn voro M. och Musi
24:26
M.s son var Eleasar
24:28
fö rståndig man av M.s barn
Es r. 8:18

Från Migdal Nunaja (nuv. el-Medjdel) vid Gennesarets sjö, enligt en gammal
tradition identiskt med N. T.s Magdala.
Jer.39 :3,13; Dan.5 :11. - De vise män
från Österns länder, som kom till
Betlehem för att tillbedja Jesusbarnet,
omnämnes i grundtexten som magoi.
- Under nytestamentlig tid förlorade
ordet sin ursprungliga betydelse och
sjönk ned till att närmast betyda trollkarl, jfr Simon; Apg.8:9, och Barjesus,
13:6,8 .
MAGER
Nergal-Sareser, överste m.o
sände Nergal-Sareser, överste m.n

Jer. 39:3
39: 13

MAGER
sju andra kor, fula och m.ra
l.Mos.41 :3
de fula och m.ra korna åto upp
41:4
41:19
avfallna och mycket fula och m.ra
de m.ra och fula korna åto upp
41 :20
de sju m.ra och fula korna
41:27
4.Mos. 13 :21
o m det är fett eller m. t
boskap s. var dålig och ffi .
l.Sam.IS:9
Jakobs feta kropp bliv~r ffi.
Jes.17:4
mellan de feta fåren och de ffi.ra Hes.34:20
finna edra ansikten ffi.rare
Dan . 1 :10

MAGOG
hebr. , ursprung och betydelse okända.
l. J afets andre son. Liksom flera andra
namn i 1.Mos.l O kan Magog också avse
ett folkslag härstammande från Jafet.
Jfr nr 2. I.Mos.lO:2; 1.Krön.l :5.
2. Ett icke närmare identifierat nordligt folk och land , två gånger nämnt i
samband med Gog, se Gog 2. Man har
därför stundom gett Magog betydelsen
»Gogs land». Hes.38 :2; 39:6; Upp.20:8.
MAGOR-MISSABIB
hebr. skräck från alla sidor. Det
symboliska namn som Jeremia gav
templets överuppsyningsman prästen
Pashur. Jer.20:3.
MAGPIAS
hebr. , betydelsen oviss. En hövding
som undertecknade Nehemjas förbundsskrivelse. Neh.1 0:20.
MAGSJUKDOM
sjuk i m. med feberanfall

Nebajot. Hon var Esaus tredje hustru
och omtalas på andra ställen under
namnet Basemat, se Basemat 2. 1.Mos.
28:9.
2. En dotter till Davids son Jerimot, en
av Juda konung Rehabeams hustrur.
2.Krön.l1:l8.
3. Anvisning i ingressen till en psalm.
Mahalat betecknar troligen en melodi
eller ett instrument. Det har också
satts i samband med de hebreiska
orden för sjukdom, resp . dans, och
skulle då betyda: »vid sjukdom» eller
»vid dans». Ordet förekommer också i
uttrycket Mahalat-Ieannot, Ps.88:! ,
»att sjunga till Mahalab). Ps.53 :1.

MAHELlTER
Efterkommande till Maheli, se MaheIi 1. 4 .Mos.3 :33; 26:58.

MAHALAT-LEANNOT
Se: Mahalat 3. Ps.88: 1.

MAHER-SALAL HAS-BAS
hebr. rovet hastar, bytet skyndar.
Symboliskt namn på en av profeten
Jesajas söner. Jes.8:! ,3.

MAHANAlM
hebr. två läger el. härskaror. Plats öster
om Jordan, vid Jabbok. Jakob gav
platsen detta namn. Senare blev Mahanaim en levitstad inom Gads område.
En tid var den Is-Bosets huvudstad.
När Absalom under sitt uppror hade
intagit Jerusalem, drog David sig tillbaka till Mahanaim.
MAHANAlM
(Jakob) gav platsen namnet M. l.Mos. 32:2
från M. ända till Lidebirs
Jos. 13 :26
utgjordes av landet från M.
13 :30
M. med dess utmarker
21:38
Abner förde hm över till M.
2 .Sam. 2 :8
Abner drog ut ifrån M.
2 :12
de kommo så till M.
2 :29
Så hade nu David kommit till M.
17:24
när David kom till M.
17 :27
medan denne uppehöll sig iM.
19 :32
den dag då jag gick till M.
I.Kon . 2 :8
(Salomos fogde) Ahinadab i M.
4:14
M. med dess utmarker
l.Krön. 6:80

MAHASEJA
hebr. Herren är en tillflykt. Fader till
skrivaren Baruks och kvartermästaren
Serajas fader Neria. Jer.32 :12; 51 :59.

Apg.28:8

MAHALALEL
hebr. Guds lov.
l. En son till Enos' son Kenan. Han
omtalas i Luk.3 :37 under namnformen
MaIeleeI. Mahalalel nämns i I.Mos.5
som den femte från Adam.
MAHALALEL
Kenan 70 år födde han M.
l.Mos.
sedan Kenan fött M.
När M. var 65 år gammal, födde han
sedan M. fött lered,levde han
blev M.s hela å lder 895 år
Kenan , M., lered
1.Krön.

5 :12
5 :13
5:15
5:16
5 :17
1:2

MAGER
Mager, grek. magos, var från början
benämning på en prästklass iMedien.
Senare användes ordet om de babyloniska specialisterna i stjärn- och
drömtydning, de s.k. kaldeerna. Jfr

MAHALAT
hebr. trol. svaghet, sjukdom.
l. En dotter till Ismael och syster till
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2. En man av Juda stam, farfader till
Amarja (se Amarja 8). Neh.ll :4.

2. En son till Meraris yngste son Musi.
1.Krön.6:47; 23:23; 24:30.

MAHASIOT
hebr. syner. En av tempelsångaren
Hemans söner. Han var ledare för
tempelsångarnas tjugotredje avdelning.
1.Kröri.25 :4,30.
MAHAT
hebr. möjl. förskräckelse.
I . En levit av Kehats ätt, son till
Amasai (se Amasai l) och fader till
Elkana (se Elkana 3). 1.Krön.6:35 .
2. En levit på konung Hiskias tid , son
till Amasai (se Amasai 4). 2.Krön.
29:12.
3. En leyit, tillsyningsman i templet på
konung Hiskias tid. 2.Krön .3 l:!3.
MAHELA
hebr. trol. svaghet, sjukdom.
3719

MAHELON
hebr. trol. svag, sjuk. Elimeleks och
Noomis äldste son, moabitiskan Ruts
förste man.
MAHELON
( Elimeleks) söner M. och Kiljon
dogo de b åda , M. och Kiljon
vad s. tillhört Kiljon och M.
moabitiskan Rut , M.s hustru

Rut

1:2
1:5
4:9
4:10

MAHERAl
hebr. skyndsam, snabb. En av Davids
tappra hjältar. Han var från Netofa.
2.Sam.23 :28; l.Krön.ll :30; 27:13.

MAHOL
hebr. ringdans. Fader till de tre för sin
vishet berömda männen Heman, KaIkol och Darda. 1.Kon.4:31.
MAJESTÄT
Se även: Härlighet, storhet, makt,
välde, ära, tron, rike.
MAJESTÄT

1) hag, l i il
glans, majestät, härlighet. Ordet står
ofta jämsides med hagar , se 3 (på dessa
ställen övers. härlighet, se Härlighet 3).
Se t.ex. Härlighet 4.
2) s~'e!, ni{ to
upplyftande; upphöjdhet , höghet; till
formen inf. av nåså' , upplyfta, höja.
Se : Frimodig l, Myndighet 2.
3) hädär, I I il
smycke, pryd~;d ; glans, härlighet. Parallellt med varandra står i Jes.
2:10,19,21 uttrycken på/.laQ JHWH ,
övers. Herrens fruktansvärda makt
(på/.la~, se t.ex. Makt 13) och hagar
ge'ono, hans höghets härlighet, övers.
hans höga majestät (gå'on, se t.ex.
Berömmelse 2, Härlighet 11). Se t.ex.
Härlighet 3.
4) megalösyne, j.leyUAWU';Vll
storhet, majestät; av: megas, stor.
Ordet brukas endast om Gud och står i
Jud.v.25 tillsammans med begreppen
doxa (övers. ära), kratos (välde) och
exousia (makt). Jfr he megalösyne i
Hebr.l :3; 8:1, övers. Majestätet (=
Gud).
MAJESTÄT
l.Krö n.16 :27
1 M. och härlighet inför hs
l Dig, H., tillhör ... glans och m.
29:11
2 hs ffi . skall förskräcka eder
Job 13:11
31:23
2 stå maktlös inför hs m.
1 Gud är höljd i fruktansvärt m.
37:22
40:5
I kläd dig i m. och härlighet
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Majestätet - Makt
l s. satt ditt m. på himmelen
Ps. 8:2
l m. och härlighet beskär du
21:6
l du hjälte, i ditt m.
45:4
96:6
l M. och härlighet inför hs ansikte
l i m. och härlighet är du klädd
104 :1
l M. och härlighet vad han gör
111:3
'1 Ditt m.s härlighet vill jag
145:5
l hs m. når ö ver jorden och him.
148:13
3 F1y ... för hs höga m.
Jes. 2:10
3 i jordhålor för hs höga m.
2:19
2 :21
3 i bergsklyftor för hs höga m.
l H . skall låta höra sin rös t i m.
30 :30
Hab. 3 :3
l Hs m. övertäcker himmelen
l han skall ... förvärva m.
Sak . 6:13
Jud. v.25
4 tillh ö r ära , m. , välde

MAJESTÄTET
Benämning på Herren Gud . Jfr Mak·
ten. Hebr.1:3; 8:1; 2.Pet.1 :17.
MAK
vill ja g komma e fter i sakta

ffi.

l.Mo s.33:14

MAKA
trolös emot, fastän hon ä;r din m. Mal. 2 :14
sin egen m. j h elgelse och ära
l.Tess. 4 :4

-makare
k1ukmakare J e r.18 :2
pratmakare Apg.17:1 8
tältmakare Apg.18:3
upprorsmakare Ords.17:11
MAKAS
hebr. slut el. gräns. Ort som troligen är
att fmna i östra delen av Dan . 1.Kon.
4:9.
MAKBANNAI
hebr. möjl. ombunden el. höljd. En
gadit som gick över till David i bergfästet i öknen. 1.Krön.12 :13 _
MAKBENA
hebr. möjl. band el. hölje. Stad i l uda
lågland. Somliga identifierar orten med
Kabbon , se d.o. 1.Krön.2:49.
MAKE
hustru trolös mot sin m.

Jer. 3:20

MAKHELOT
hebr,församlingar el. samlingsplats. En
av Israels lägerplatser under ökenvandringen . Troligen identisk med nuv.
Kuntila-Kuraja , 50 km söder om
Kades. 4.Mos.33:25,26.
MAKI
hebr. möjl. nedtryckt, fattig. Fader till
spejaren Geuel av Gads stam. 4.Mos.
13:16.
MAKIR
hebr. såld.
l. Manasses ende son. Hans moder var
en arameisk kvinna. Makir blev stamfader till makiriterna. Vid fördelningen
av löfteslandet fick Makirs efterkommande Gilead. Makir används också
som beteckning för Manasse stam .

MAKIRITER
Efterkommande till Makir, se Makir 1.
4 .Mos.26 :29.
MAKLIG
haven det m.t på edra bäddar
de s. hava det m. t fä sluta med

Am. 6 :4
6 :7

MAKNADDEBAI
hebr. möjl. vad är som en fri man ? En
man av Banis släkt, en av dem som
hade äktat hedniska kvinnor. Esr.
10:40.
MAKPELA
hebr. fördubbling. Plats i Mamre (se
d.o.) vid Hebron, där Abraham av
hetiten Efron köpte en åker med en
grotta. Grottan användes som familjegrav för Abraham och Sara, Isak och
Rebecka , Jakob och Lea. I stället för
»grottan i Makpela» har den gamla
kyrkobibeln »dubbelkulan», jfr Luthers
övers. »zwiefache Höhle» (tvåfaldig
håla , dubbelgrotta).
MAKPELA
giver mig den grotta j M.
l.Mos.23:9
23:17
E frons åker i M. överlåten
begrov Sara i grottan på åkern i M.
2 3 :19
25:9
begrovo (Abraham) i grottan i M.
49 :30
gr otta s. ligger på åke rn i M.
50:13
begrovo (Jakob) i grottan i M.

MAKT
Se även: Allmakt, mäktig, härska,
fö rmå, tron , konung, drottning, furste ,
hövding, herravälde, välde, höghet,
storhet, kraft , styrka, myndighet, majestät, härlighet, under , frälsning,
hjälp , bevara, rike, seger, Herren, Gud ,
Jesus Kristus, våld, förtryck , ondska,
djävul , Satan.
-makt
allmakt lob 26:14
andemakt Ef.2 :2; 6:12fullmakt Apg.9:14
härsmakt Luk.10:19
konungamakt 4.Mos.24:7
starkhetsmakt les.28:6
stridsmakt les.43:17
undermakt lob 10:16
vanmakt Dan.8:18
övermakt Dan.11 :23

Makt
Bland G.T.s ord för »makt» kan särskil t
nämnas: /:!åjil och t oa/:! , vilka båda
betecknar såväl kraft och styrka som
makt, förmåga och duglighet, vidare
'o z ochgeguni , styrka; makt.
N.T.s huvudord för makt är dy namis , vars innebörd dock mera ligger på
»kraft» än på makt, samt exousia , som
betyder: rätt, rättighet; (handlings)
frihet ; fullmakt, makt, myndighet.
Exousia är i Matt.8 :9 översatt befäl,
21 :24; 2.Kor.10:8 m.fl. ställen: myndighet; Apg.9 :14; 26:10,12 fullmakt;
1.Kor.8:9 frihet ; 9:12 rättighet; Upp .
12:10 välde. Ordet är på sex ställen i
synoptikerna återgivet med dubbeluttrycket »makt och myndighet», t.ex.
Matt.7:29; LukA:32. Vidare kan
nämnas krdtos, kraft , styrka; makt,
välde.
G.T.

I. Makten i absolut mening tillhör Gud
allena. Den är en del av hans eget
väsen, PS.62:12. Han är den Allsmäktige , I.Mos.17 :1. Han är )>omgjordad»
med makt, PS.65 :7 , i hans »hand»,
organet för hans verksamhet, är makt,
I.Krön.29:12. Den enda gränsen för
hans makt är hans egen vilja, Ps.115:3 .
- Hans makt utövas i samklang med
hans väsens övriga fullkomligheter hans visdom, allvetande, kärlek , nåd
och rättfärdighet, Ps.62:12-13; les.
45:24. Därför kan den svage, men
rättfärdige , få rikta sin trosblick mot
honom för att få uppleva uppenbarelsen av hans makt, PS.63 :3, jfr Esr.
8:22-23. - Den fulla manifestationen
av Guds makt kan dock människor
varken fatta eller uthärda , lob 26:14,
jfr 23 :6. Därför uppenbarar och döljer
Gud på samma gång sin makt i ljusets
klädnad , Hab.3:4.
Guds absoluta makt uppenbaras i
hans förhållande till universum - i
skapelseverket, försynen och uppehållande t, Ps. 150 :1; JesAO:22-26; Ps.
78:23 f .; lesAO:27-3 1. Dödens allt
omfattande välde är hans vredes suveräna maktuppenbarelse , PS.90:10-11.

- Historien s växlingar och utveckling
står under kontroll och ledning av
Guds makt, 2.Krön.20:6; PS.66:3 ,4 .
Under förverkligandet av sitt eviga
rådslut låter han världsmakter, riken
och furstar uppstå, tilldelar dem tid
och område för maktutveckling och
låter dem sedan försvinna för att bereda plats åt andra , Hes.30:6,1O f. , jfr
Dan. kap .2 och 7. Na.tioner , som missbrukar sin makt, fråntages den , Hes.
30 :6 ff. , folk som går sina egna vägar,
får sin makt krossad , 5.Mos.29 :19 ff.
Högmodiga furstar , som berövar Gud
äran, blir förödmjukade, DanA:23 f.
Guds makt uppenbaras framför allt
i frälsningshistorien - i hans utkorelse ,
ledning och fostran av det folk , som
skulle bli modersskötet för världens
Frälsare, Messias. Israels befrielse från
världsmakten Egypten och folkets intagande av löfteslandet, 2.Kon .17 :36,
är en klar manifestation av Guds makt ,
likaså nationens återupprättelse efter
den sjuttioåriga fångenskapen i Babel,
les.40:10-11 ; 45 :24-25 . Höjd- och slutpunkten av Guds maktuppenbarelse i
frälsningshistorien nås i och med Israels slutliga återupprättelse, när Messias
framträder som rikets Herre med
frälsning till jordens ändar, Ps.l10 :2;
jfr les.9 :2 ff. ; 11 :1 ff. , sedan de fientliga världsmakterna är fullständigt
krossade , Dan.2 :44-45 .
Guds frälsande makt kommer dock
till uttryck även utanför de epokgörande världshändelserna. Han bor ibland
sina barn och visar sin makt för den enskilde och för sitt folk i livets många
krissituationer. En talande symbol härpå var hans »makts ark», PS.132 :8, jfr
2.Krön .6 :41. I dess närvaro upplevde Israel Guds undergörande allmakt
över naturens krafter, Jos.3 :13-17. I
samband med den fick även Israels
fiender erfara Guds makt och nitälskan , 1.Sam.5 . Guds straffande och
tuktande makt drabbade utan anseende till personen den som förgrep sig på
hans ark , 6:6 ff. ,19 ff.

2. Gud överlåter sin makt åt männi-

MAKIR
av M., Manasses son, föddes
l.Mos.SO:23
Av M. makiritern as släkt
4.Mos.26:29
men M. födde Gilead
26 :29
Gilead , son till M. , son till Manasse
27:1
M.s barn gingo åstad till Gilead
32:39
Mose gav Gilead åt M.
32 :40
Gileads s. var son till M.
36: 1
åt M. gav jag Gilead
5 .Mos. 3 :15
Jos.13:31
gavs åt M.s barn
åt ena hälften av M.s barn
13:31
M., Manasses förstfödde, fick
17:1
Gilead , son till M.
17 :3
gick Hesron in till M.s dotter I.Krön . 2 :21
dessa voro söner till M.
2:23
(Manasses) bihustru födde M. .
7 :14
M. tog hustru åt Huppim
7:15
Maaka, M.s hustru , född e en son
7 :16
Gilead , son till M.
7 :17

2. Ammiels son i Lo-Debar. Hos honom uppfostrades Jonatans son Mefiboset. Makir jämte Sobi, Nahas' son,
och Barsillai, en gileadit från Rogelim,
stödde David under Absaloms uppror.
2.Sam.9:4,5; 17:27.
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Moske i Hebron byggd över den grotta, som utpekas som »grottan i MakpelrD, Abrahams familjegrav .
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Makt
skor som tjänar hans syften i sin tid
och på sitt område, t.ex. Israels ko·
nung, 1.Sam.2:1O, jfr PS.18:29 ff.;
86:16. På samma sätt tilldelar Gud sitt
folk makt för dess uppgift i mänsklig·
heten, Ps.29:11; 68:36. Höjdpunkten i
denna hans maktöverlåtelse näs i och
genom Messias, Davids Herre, Guds
konung och överstepräst i en enda
person, 110:1 ff.
N. T.
1. Även i det nya förbundet omtalas
Gud som den som har all makt, den
Allsmäktige, Upp.l :8; 4:8; 16:14;
19:15; 21:22. Människan står under
hans absoluta och oinskränkta makt,
Luk.l2:S; Rom.9:17 ,21,22. Frälsnings·
historien med dess etapper har Gud
fastställt av sin egen makt, Apg.1:7. Guds makt uppenbaras i Kristi uppståndeIse, Ef.l :19 f., och samma makt
ligger till grund för den kristna försam·
lingens existens och verksamhet och
delaktighet i det hiIrunelska arvet,
l :17-23. Den yttersta tidens hela ske·
ende med tillintetgörelsen av det onda
och förve~kligandet av Guds eviga
frälsningsrådslut sättes i gång och ledes
av Gud, den Allsmäktige, Upp.l :8;
9:3,10,19; 16:9,14; 19:15; '21:22. För
denna sin makt, som var »före all tid,
så ock nu och i alla evigheteD), prisas
han av sin församling, Jud.v.2S.
2. Som Guds Son hade Jesus till följd
av sin väsensenhet med Fadern, Joh.
10:30, delaktighet i hans makt redan
under sitt jordeliv. Han hade makt att
giva sitt liv, och han hade makt att
taga det tillbaka. »Det budet har jag
fått av min FadeD), 10:18. Han hade
makt över onda andar, Mark.1:27 med
par., makt att förlåta synder, Matt.9:6
med par., makt att bota sjuka, 9:6,8
med par., makt att undervisa, 7:29,jfr
21:23,27 med par.
Efter sitt lidande, sin död och
uppståndelse, får Jesus av Fadern »all
makt i himmelen och på jorden»,
Matt.28:18. Makten tillhör »Guds
Smorde», Upp.l2:10. Från sin plats vid
Faderns högra sida, Apg.7:S6; Ef.1:20;
l.Pet.3:22, jfr Matt.26:64 med par.,
leder han evangeliets utbredande bland
folken, 28:19-20; 1.Kor.lS:2S. När
denna tidshushållning är slut, skall han
som Faderns befullmäktigade hålla
dom, Joh.5:27.

särskild makt, Upp.14:18; 18:1, jfr
Matt.l3:41; 24:31; Upp.8:2 ff.
Till andevärldens makter hör också
Satan och hans änglar, Apg.26:18;
Kol.l :13; Ef.2:2. Mot dessa makter för
den enskilde kristne och den kristna
församlingen en oavlåtlig kamp,
6:10 ff. De onda andernakterna har sitt
säte i himlarymderna, 6:12, och utövar
sitt demoniska inflytande över människan på grund av hennes otro och
ohörsamhet, 2:2, och blindhet, Apg.
26:18. Till och med Jesus försökte
Satan få i sitt våld, Luk.4:1 ff., men
Jesus awäpnade genom sin korsdöd
»andevärldens furstar och väldigheten>,
KoI.2:1S. De som nu låter sig befrias
från mörkrets välde, blir försatta i
Guds älskade Sons rike, l :13. Men om
hela den värld, som icke ställer sig in
under Jesu seger, gäller det att den
fortfarande är i den ondes våld, l Joh.
5:19.
I den sista avgörande kampen mot
Kristus och hans församling, skall Satan mobilisera alla sin demoniska
makts resurser på religiöst, moraliskt,
intellektuellt och politiskt område,
Upp.l3:2 ff.; 2.Tess.2:9 f. I denna slutkamp skall Kristus omintetgöra alla
väldigheter och makter, lägga sina fiender under sina fötter för att sedan giva
riket under Gud och Fadern, 1.Kor.
15 :24-25. Se även: Kraft.
Makt (1.Kor.ll:lO)
Till grund för översättningen »makt» i
l.Kor.ll:lO ligger det grekiska
exousia, rätt, rättighet; makt, myndighet. Dess betydelse på detta ställe är
mycket omdiskuterad. Enligt en sannolik förklaring går det tillbaka på ett
arameiskt ord 'iIltonajjå, som kan betyda inte endast '»betäckning», »hölje»
utan även »makt». Denna betäckning
var av allt att döma ej en slöja, utan en
huvudbonad. Romerska katakombers
bilder av kristna ger oss en föreställning om utseendet av detta urkristna
klädesplagg: det var ett slags hätta som
föll ned till axlarna och således helt
betäckte huvudet men lämnade ansiktet fritt.
Det var brukligt i den första kristna
tiden att kvinnor på det sättet hade en
»makt» på huvudet; ordet »därföD) i
1.Kor.ll :10 pekar tillbaka på det som
sägs tidigare i samma kapitel, där
Paulus hänsyftar på skapelseberättelsen och åberopar att kvinnan skapades
till att vara en hjälp för mannen,
1.Mos.2:18,22. Kvinnan skulle bära
denna huvudbonad »för änglarnas
skull». Paulus åsyftar sannolikt de
skyddsänglar som var angelägna om att
människan skulle iaktta de bruk som
var henne ålagda och som i annat fall
måste vittna mot henne och bli hennes
åklagare i stället för beskyddare.

Job 40:9. Herrens arm, Jes.52:10.
Guds allmakts dunder, Job 26:14.
Beskrives som
Obegränsad,
1.Mos.18:14; Jer.
32:27; Matt.19:26. Oemotståndlig,
5.Mos.32:39; Jes.43:13; Dan.4:32.
Oförliknelig, 2.Mos.lS:ll; S.Mos.3:24;
PS.89:7 ff.; Job 36:22. Stor i kraft och
undergörande verkan, lob 5:9; 9:10;
Ps.78:11; Nah.l :3; Ef.3:7. Verksam
genom hans arm och högra hand,
2.Mos.15:6; Job 40:9; Ps.136:12; Jes.
63:12. Evig, 1:20.
Ar uppenbarad i
Skapelsen, Ps.l02:26; Jer.1O:12.
Världsstyrelsen,
PS.6S:7 ff.;
66:6.
Kristi
undergärningar, Luk.ll :20.
Kristi uppståndelse, 2.Kor.13:4; Kol.
2:12. De troendes uppståndelse, 1.Kor.
6:14. Evangelii kraft, Rom.1:16;
l.Kor.l :18,24. Guds folks frälsning,
PS.106:8. Domen över de orättfärdiga,
2.Mos.9:16; Rom.9:22.
Guds makt
Förkunnas, Jes.33:13. Åberopas i
bön, PS.79:11. Bör fruktas, Jer.S :22;
Matt.1O:28. Lovsjungas, Ps.21:14; Jud.
v.2S.
De troende och Guds makt
De förlitar sig på den, Jer.20:11;
Rom.4:21. Skådar efter den, PS.63:3,4.
Får all nåd genom den, 2.Kor.9:8.
Styrkes genom den, Ef.6:1 O; Kol.l :11.
Uppehålles,
Ps.37:17;
Jes.41:10.
Hjälpes, 2.Kor.6:7; 2.Tim.l :8. Förlossas, Neh.l :10;' Dan.3 :17. Bevaras,
l.Pet.l :5. De troende lever av Guds
kraft, 2.Kor.l3:4; Ef.l:19. - Guds
kraft är verksam i den troende, 2.Kor.
13:4; Ef.l :19; 3:20.
De orättfärdiga och Guds makt
De förstår den icke, Matt.22:29.
Har den emot sig, Esr.8:22. Dömes
genom den, Luk.12:5.

Den helige Andes makt
Guds makt är tillika den helige Andes
makt, Matt.12:28; jfr Luk.ll:20.
Kristus började sin gärning i Andens
kraft, Luk.4:l4. Gjorde under genom
Anden, Matt.! 2 :28.
Andens makt uppenbaras genom
Skapelsen, l.Mos.1 :2; Ps.1 04:30.
Kristi avlelse, Luk.l:3 S. Det andliga
livets födelse, Joh.3:S; Tit.3:S. levandegöreise, Hes.37:7-14; jfr Rom.8:11.
Kraften i tecken och under, Rom.
15:19. Evangelii överbevisande kraft,
I.Kor.2:4; I.Tess.l :5. Undanröjande
av alla hinder för Guds rike, Sak.4:6,7.
Betydelse för de troende
De växer till, Ef.3:16. Får kraft att
bekänna, Mika 3:8; 2.Tim.1 :7,8. Får
hjälp i bönen, Rom.8:26. Blir rika i
hoppet, Rom.15:l3. - Ordets tjänare
skickliggöres genom den, Luk.24:49;
Apg.l :8.
»Mig är given all makt», Matt.28:18.
Jesus har makt till: l) Att fullkomligt frälsa, Hebr.7:2S. 2) Att hjälpa
dem som frestas, Hebr.2:18. 3) Att
bevara de sina från fall, Rom.14:4. 4)
Att förvandla vår förnedringskropp,
Fil.3 :21. 5) Att bevara vad som blivit
oss betrott, 2.Tim.l :12.

MAKT
l) 'el, ? l\
styrka, makt. Ordet förekommer endast i uttrycket Wel jåg.-, för (någons)
hands styrka el. makt; övers. i (någons)
makt. Frasen är i SMos.28:32; Neh.
5:5 negerad, 'en le'el jåg.-, övers. icke
(el. utan att) förmå göra något därvid.

4. De himmelska väsendena, änglarna,
är utrustade med övernaturlig makt, jfr
PS.I03:20. Därför kallas de också
»makteD), Ef.l:21; l.Pet.3:22. I den
yttersta tiden skall åt änglar ges en

Guds makt
All styrkas källa, 1.Krön.29:12. Makten är Guds, PS.62:12. Förutsättningen
för växt, 1.Kor.3:6 ff. Lovprisas av
himmelens härskara, Upp.4:11; 5:13;
11:17. Ger seger genom många eller
genom få, 1.Sam.14:6.
Uttryck för Guds makt
Herrens röst, Ps.29:3,S; 68:34.
Guds fmger, 2Mos.8:19; PS.8:4. Herrens hand, 2.Mos.9:3,IS; Jes.48:13;

Kristi makt är uppenbarad
I skapelsen, Joh.l :3,10; Kol.l :16. I
alltings bestånd, KoLl:17; Hebr.l:3. I
frälsningen, Jes.63:1; Hebr,7:2S. I
förkunnelsen, Matt.7:28,29; Luk.4:32.
I underverken, Matt.8:27; Luk.S :17. I
lärjungarnas underverk, Matt.lO:l;
Mark.16:17-18; Luk.lO:17. - Vidare
däri att han förlåter synder, Matt.9 :6;
Apg.S:31, gör levande, Joh.5:21, ger
evigt liv, J oh.17 :2, uppväcker döda,
Joh.5:28,29, uppstod från de döda,
Joh.2:19-21; 10:18, övervinner världen, Joh..l6:33, övervinner Satan, Kol.
2:15; Hebr.2:14, gör om intet djävulens gärningar, I.Joh.3:8.
De troende
Styrkes genom Kristi makt, Fil.
4:13; 2.Tim.4:17. Hjälpes, Hebr.2:18.
V illiggöres,
2 .Kor .12:9.
Bevaras,
2.Tim.l :12; 4:18. Förvandlas, Fil.3:21.

2) I I.Mos.41 :16 står: bil'åg.åj (prep.
bil'äg.e, utanför, utom, jämte pron.
suffIx I.sing.), [det är l utanför mig;
övers. I min makt står det icke. Samma
uttryck är i Jes.45:6 övers. förut\lm
mig. I l.Mos.4l:44 står: bil'åg.ä~å
(bil'äg.e jämte pron. suffix 2.sing),
övers. utan din vilja.
3) 'd~är, l :\ V.
ego kvarhållande; därav: tyglande, behärskande; styrelse, makt; av: 'å~ar,
uppehålla, hålla kvar. Detta verb är i
Dom.13:15,16 övers. hålla kvar; i
l.Sam.9:17 (med prep. be) styra. Jfr
2.Krön.2:S; 13:20, där 'å~ar som objekt har k6aJ:!, se 15; hålla kvar (behålla) makten; övers. förmå. Jfr '6~är i
Jes.S3:8, övers. våld.
4) 'oz, "lV
styrka, kraft; makt, välde; av: 'åzaz, se
36. I 3.Mos.26:19 står: ge'on 'uzzekärn, eder makts höghet el. stolthet;
Övers. eder stolta makt (gå' on, se t.ex.
Högfärd 3, Högmod 6); jfr Majestät 3.
Se t.ex. Kraft Il, Mäktig Il.
5) råijå, i1},. ~
trampa ned, förtrampa; underkuva, betvinga, härska; här med prep. be, i
3.Mos.25:43,46,53 övers. bruka sin
makt över, i Ps.49:1S få makt över. Jfr
gamla kyrkobibelns övers. av 3Mos.
25:43: )>Och skalt du icke med
stränghet råda öfwer dem, utan frukta
din Gud». Se t.ex. Härskare l.
6) jålsol, 7:1'
vara i stånd, kunna, förmå; genomföra,
sätta i verket; i 4.Mos.22 :38 omskrivande övers. det står i (min) makt; i
Jer.38:22 (med prep. le), övers. få
makt med. Jfr jä)sol i Dom.16:S (med
le), övers. bliva (/lågon) övermäktig.
Jfr Maktlös 4. Se t.ex. Lyckas 3.
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3. Redan under sitt jordeliv utövade
Jesus sin makt även genom sina lärjungar, Matt.1O:1 med par.; Luk.
10:19; 22:29. Än mer är detta fallet
efter Andens utgjutande och den kristna församlingens tillblivelse. Den enskilde har fått makt (exousia) att bliva
Guds barn, Joh.l :12, och församlingen
som sådan har fått makt att föra Jesu
frälsningsverk vidare, Matt.28:18-20,
jfr Upp.2:26-28. Inte minst har den
genom förvaltandet av nådemedlen
(evangeliet om Kristus) fullmakt att
förlåta synder här på jorden, Joh.
20:23; Matt.l6:19; 18:18. Under den
sista antiJdistliga vedermödan utrustas
särskilda vittnen med en speciell makt,
Upp.ll :4-6.

Kristi makt
Är verksam tillika med Guds makt,
Joh.5:17-19; 10:28-30. Är given honom av Fadern, Apg.l0:38. Skall kungöras, 2.Pet.l:l6. Är stor, Ef.l:19;
l.Pet.3:22. Total, Matt.28:18. Överväldigande, 2.Tess.! :9.
Fullkonmas i de troende, 2.Kor.
12:9; Fil.4:13. Skall uppenbaras vid
hans återkomst, Mark.13:26. Skall tillintetgöra all annan makt, 1.Kor.1S :24.
Skall tillintetgöra de ogudaktiga,
Ps.2:9; Jes.11:4; 2.Tess.l:7-9.

Makt
7) 'ånå, i1 lJl

21) [cum, I:l 1 P

vara nedböjd el. nedtryckt; här pi.
förtrycka, plåga, pressa, tvinga; i Dorn.
16: 19 övers. få makt över. I denna vers
förekommer också k6a1,l, se IS (här
övers. styrka). Jfr pi. av 'ånå i Dorn.
16:5,6, övers. kuva. Se: Kränka 1,
Lida 7.

stå upp; stå; stå fast, bestå; här övers.
komma till makt. Se t.ex. Kraft 21,
Lyckas 4, Motståndare l.

8) geburå, i1 1 1 :l •

styrk~; makt; T av: 'sågar, se 27. I

1.Krön.29:11 står ge~urå jämsides med
gegullå, storhet, i I.Krön.29:12;
2.Krön.20:6 tillsammans med k6a1,l, se
15 (här övers. kraft). Jfr Majestät 1. Se
t.ex. Hjälte 3, Mäktig 20.
9) 2.Krön.14:7 ordagrant: ännu [är)
landet framför oss ('ogännu hå'år~
ltipånenu).

22) Jälat, ~ ':> t:i

råda, h~ska, il; makt; i Pred.5:18; 6:2
hif. giva makt; övers. förunna makt.
Jfr l,cal i Neh.5:15, övers. förfara hårt;
Est.9:1 bliva övermäktig; Pred.2:19
råda; hif. i Ps.l19:133, övers. låta
varda övermäktig.
23) häzkå, i1 P l n
fasth~t, hårdh;t: ~iyrka, makt (som en

aktiv egenskap); av: !:tåzaJ,c, se 10. I
Jes.8:11 står: be!:täzl,ca! hajjåg, i (med)
handens fasthet ( styrka); övers. när
hans hand korn över mig med makt.
Se: Mäktig 22.

10) !Uzza[c, p l Q

24) ma'ärä~å, i1 ~ 'F~

vara el. bliva fast, hård eJ. stark. Se
t.ex. Kraftig 3, Mod 4, Mäktig 7.

förskräcklighet, våldsamhet; övers.
förskräckande makt; av: 'åra~, se 16.

11) ~tijil, ':> '. Q

25) jålj,

aram. =hebr. !:tåjil, se 18. Jfr Dan.3:4;
4:11; 5:7, övers. hög röst; 3:20 handfast. Se: Här 5.
12) to[cäp, <) ~:l'1

styrka; makt; av: tåI,<:ap, övermanna,
övervinna, bemäktiga sig, i Job 14:20;
Pred.4:12 övers. slå ned. I Est.10:2 står
ordet jämsides med gegurå, se 8 (här
övers. väldighet). T6l,cäp förekommer
även i Est.9:29 i uttrycket 'ä!-kålt6l,cäp, med all styrka el. makt; övers. i
eftertryckliga ordalag.
13) ptilJalj, , Q~
förskräckelse, fruktan; det som man
förskräckes för el. fruktar; i Job 25:2
övers. förskräckande makt, Jes.
2:10,19,21 fruktansvärd makt. På det
förra stället står påJ:tag jämsides med
hif. inf. av måbI, se 25 (här övers.
väldighet). Beträffande de senare
ställena, se Majestät 3. Se art.
Förskräckelse. Se: Frukta 3, Fruktan4.
14) utf.ord. I I.Mos.26:13 förekommer samma uttryckssätt som i t.ex.
2.Sam_5:10; 2.Krön.17:12 (hälalc, gå,
och gägal, se 28), se Mäktig 1. I Dan.
11:2 står ordagrant: det hela (hakkol);
övers. all sin makt.
15) kåal}., Q'J
kraft, styrka; energi, förmåga. I Dan.
11:6 står ordagrant: hon skall icke
behålla ('å~ar, se 3) armens (zer6a', se
32) kraft el. styrka. Se Lex. Kraft 2,
Kraftig 6.
16) 'äri~,

y'! ~

förskräcklig, grym; i Ps.37 :35 övers.
som trotsade på sin makt; av: 'år~,
förskräcka, försätta i skräck (se Fruktan 11). Se: Grym 4.
17) me 'olj, ix ~
myckenhet, kraft; som adv. mycket,
övermåttan; i PS.50:3 övers. med makt.
Se t.ex. Kraft 3.
18) I}.tijil,

':>: IJ

kraft, styrka; makt, förmåga. Se t.ex.
Kraft 6, Mäktig 4.
19) 'äzuz, l 1 l~..

styrka, kraft; makt, välde, våldsamhet;
av: 'åzaz, se 36.
20) tuJijå, i1 ~o/ 1l'1

(praktisk) visdom, klokhet; hjälp,
räddning; framgång, lycka. I Ords. I 8:1
står: bill<ål-tuJijå, övers. med all makt.
Detta uttryck står i anslutning till
hithp. av [gåJa'l, bryta ut; söka strid.
En annan tänkbar övers. är: mot all
visdom söker han strid. Denna övers.
svarar mot det som i v.2 säges om
dåren; jfr 20:3. Se t.ex. Klokhet 2.
3729

':

hand, handflata; här: hand som symbol
för styrka och makt. I 2.Mos,4:21
står ordagrant: som jag har lagt i din
hand. Jfr I.Krön.18:3, övers. välde.
Jfr även PS.78:42 ff. Se t.ex. Arm
(subst.) 2, Kraft 5, Mod 10, Myndighet 3.
26) mäJal, ':>~~

härska, behärska; i 2.Mos.21:8 övers.
hava makt; Dan.l1:4 hava makten; i
PS.19:4 med prep. be, övers. få makt
med. I Jes.40:10 står ordagrant: hans
arm härskar för honom; övers. hans
arm visar sin makt. Se t.ex. Härska 6,
Mäktig 8.
27) gåbar,

l:l.

vara st~k; var; ~äktig; i Jer.9:3 övers.
bruka sin makt; i Jes,42:13 hithp. med
prep. 'al, övers. visa sin makt mot. Se
t.ex. Högmod 3, Mäktig 6.
28) gådal, ,:>, •
bliva ei. vara ~t;r; i Jes,42:21 hif. göra
stor; tillsammans med hif. av ['ågar J,
se Härlig 1; övers. låta komma till
makt och ära. Se t.ex. Förhäva 4,
Mäktig 1.

n 2~

29) [~elaI}.J,

aram. =hebr. ~aJi; gå el. komma över,
tränga igenom; lyckas, hava framgång;
end. haf., i Dan.3:30 (med prep. le)
övers. låta komma till stor ära och
makt; 6:28. stiga i ära och makt. Se:
Framgång 2.
30) te[cap,

<)

i2 f:i

aram. = hebr. t6l,cäp, se 12. Ordet
förekommer end. i Dan.2:37; 4:27, där
det står tillsammans med det synonyma begreppet !:tesän, övers. väldighet,
väldig; jfr hebr. !:tåson i Jes.1 :31; Am.
2:9, övers. väldig.
31) Job 33:22 ordagrant: till dem som
döda (memi!irn, hif. part. plur. av mu!,
dö).
32) zeroa~ V i '1

r

arm; makt, styrki. I Dan. 11 :15 står
plur. zero'ot. Jfr 15. Se: Arm
(sub st.) 1, Häl 9, Kraft 22.
33) mälak, l ':> /.)
härska, bliva
vara konung; i
lob 34:30 inf. övers. makt. Se t.ex.
Konung 2.
34) I}.åz[cå, i1 i2. 10
styrka, makt, våld, häftighet; av:
J:tåzaJ,c, se 10. Ordet förekommer
endast i uttrycket beJ:tåzl,cå, med styrka
el. våld; i Jona 3:8 övers. med all makt.
Jfr Dom.4:3, övers. våldsamt; 8:1
häftigt; I.Sam.2:16 med våld; Hes.34:4
med förtryck.

-;1.

Arn.6:13 , övers. styrka. Ordet förekommer även i uttrycket !:t6zäl,c jåg,
handens styrka, 2.Mos.13:3,14,16,
övers. stark hand. J fr !:tezäl,c i PS.18 :2,
övers. starkhet.
36) 'åzaz,

l! ~

vara stark; vara mäktig; göra stark el.
mäktig; i Ords.8 :28 övers. bryta fram
med makt; PS.68:29 hålla vid makt;
Dan.l1:12 få makten. Jfr Pred.7:20,
övers. göra stark. Se: Mäktig 14.

nx
grundb~t'- trol. ~~a en, vara enad el.

37) ['ähadJ, ,

samlad; end. i Hes.21 :16, hithp. inrikta
sig på en enda sak, samla el. koncentrera sig; övers. hugga lös med all makt;
jfr räkneordet 'äJ:tåg, en, ett; ofta
betonat: en enda. Jfr verbet jåJ:tag, vara
en, förena sig, i 1.Mos.49:6 med prep.
be, övers. taga del i; pi. i PS.86: 11
övers. behålla vid det ena. Andra
förknippar [,åJ:tag J med verbet !:tågag,
vara skarp; hof. i Hes.21 :9-11 . övers.
bliva vässt. Sv. övers. kan närmast
betraktas som ett försök att ta hänsyn
till båda uppfattningarna av verbets
betydelse.
38) re!!u, 1 :l '.
aram. storhet; 'av: rellä = hebr. rällä,
vara stor el. mycken. Ordet är på övriga ställen övers. storhet, Dan,4:19;
5:18,19; 7:27.
39) 1.Mos.39:9 ordagrant: Det finnes
ingen större än jag i detta hus.
40) JalIi!, ~'? ~
mäktig, makthavande, en som har
makt; av: §åJat, se 22. Jfr Pred.7:20,
övers. väldig. Se: Befalla 1.
41) Je/e!, ~?tU

aram. = hebr. §ålat, se 22. Se: Falla 41,
Herre 12.
42) JalIi!, ~'? ~
aram. = hebr. §aIlit, se 40. Se: Herre 14, Hövitsman 3, 'Mäktig 21.'
43) 'on, l ix
styrka, kraft; makt, förmåga; i Jes.
40:26 plur. 'onirn. Se: Fördärv 15,
Gods 17, Kraft 4.
44) mimJål, ':>!f9~
makt, herradöme; av: måW, ·se 26.
Beträffande Dan.ll:3, se Härska 6. Se:
Furste 9.
45) kap, <) ~
något ihåligt; handflata, hand; av:
kåpap, böja. Ordet är vanl. övers.
hand, t.ex. Hes.21: 11 a (i slutet av
samma vers står jåg); 29:7. Jfr Fiendehand 4.
46) gel]urä, i1!, 1 :l

?

aram. = hebr. gi!gurå, se 8. Se:
Förmåga 3.
47) mal~u,

D!~

aram. konungadÖme, konungamakt,
konungavärdighet; konungarike. Ordet
är på övriga ställen i Dan.2:44 övers.
rike. Se: Konung 6, Kunglig 3.
48) hätar, 1 n n
bryt~ sig igen~~; i Jona 1:13 bryta sig

igenom vattnet, ro hårt; övers. sträva
med all makt. Jfr hätar i Job 24:16,
övers. bryta sig in i; "med prep. be i
Hes.8:8,
övers.
bryta
igenom;
12:5,7,12 göra (sig) en öppning i;
Arn.9:2 bryta sig in i.
49) håjå,

i1 ~;:;1

styrka, makt;' av: !:tåza~, se 10. Jfr'

vara, bliva; här övers. få makt.
50) Jil!on, 1 i ~ ':> tU
makt, herravälde;: som har makt el.·
herravälde, mäktig; av: SåJat, se 22. Se:
Mäktig 16.
51) 'ämalj, ,~?
ställa sig, stå; stå fast, bestå; hif. ställa
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35) I}.åzä[c,

p.!'n

upp, låta stå, göra bestående; här
övers. hålla vid makt. Se t.ex. Fullborda 17, Motstånd 1.
52) bånå, i1 J ::1

bygga, bygga TUpp; i Job 20:19 (om
båji!, hus) övers. hålla vid makt. Verbet är van!. övers. bygga, t.ex. l.Mos.
33:17; PS.89:5. Jfr 2.Krön.ll:5,6,
övers. befåsta; Ords.14:1 uppbygga.
Se: Avkomma 1.
53) [kunJ,
1 13
grundbet. vara fast, ha ett fast el.
riktigt läge; pol. ställa upp, ställa fast,
göra fast, ge ett fast el. riktigt läge,
befåsta; här övers. hålla vid makt. Se
t.ex. Grunda 3.
54) din,

l ' "!

styra, leda; döma; i Jer.5 :28 tillsammans med subst. din (se t.ex. Dorn 5),
övers. hålla rätten vid makt. Se t.ex.
Döma 1, Lag 9.
55) Uå~iJ, J ~ ~

grundbet. stå; hif.låta stå, ställa, sätta,
lägga; i Am.5: 15 med mi§påt (se t.ex.
Dorn 2, Lag 4); därav övers. hålla rätten vid makt. Hif. av Uå~agJ är ofta
övers. ställa, t.ex. l.Mos,43:9; Dorn.
7:5; I.Sam.5:2; I.Krön.16:1. Jfr
l.Mos.30:38, övers. lägga; 47:2 ställa
fram; Hos.2:3 låta stå. Jfr Uå~ag J, se
Fast 34, och jå~, se Fast 18, hif. i
Jos.7:23 övers. lägga ned; 2.Sam.15:24
sätta ned.
56) exousia,

€~olJaia

rätt, rättighet, frihet (att handla och
verka); fullmakt, makt, myndighet; i
Matt.7:29; Mark.1:22,27; 13:34; Luk.
4:32; 19:17 övers. makt och myndighet; av: exesti, det är tillåtet, det står
en fritt.Jfr exousia i l.Kor.15 :24; Ef.
1:21 övers. väldigheter; I.Pet.3 :22
(plur.) väldige; Upp.12:10 välde. Jfr
57. Se: Frihet 7, Fullmakt 1, Myndighet 5.
57) djnamis, 6 vlJaj.H<:

kraft, makt, förmåga; av: dynamai, se
70. DYnamis motsvarar i LXX framförallt hebr. !:tåjil, se 18. I Rom.9:17, som
är ett citat från 2.Mos.9:16, är
dynarnis en återgivning av hebr. koaJ:t,
se IS, Kraft 2. I Luk.4:36; 9:1; l.Kor.
15:24; Ef.1:21; I.Pet.3:22; Upp.12:1O;
13:2; 17:13 står dynarnis jämsides med
exousia,se S6. Ett begrepp, som balanserar och kompletterar dynarnis, är
d6xa (se Härlighet 20), t.ex. Matt.
24:30; Mark.13:26; Luk.21 :27; Upp.
15:8;18:1.
58) basileia, f3aatAda

konungarike; konungavälde; här övers.
konungslig makt. Basileia är N. T.s ord
för rike, i synnerhet Guds rike, se t.ex.
Luk.12:32. Se t.ex. Konungarike 3,
Konungavälde 4.
59) utf.ord.
60) Apg.26:9 ordagrant: att jag borde
göra mycket fientligt mot Jesu, nasareens, namn.
61) dynatås, 6lJlJaro<;

som kan el. förmår, mäktig, stark; i
Rom.9:22 neutr. to dynat6n = dynamis,
se 57. Se: Mäktig 27.
62) katargeö,

K araP'YfW

lämna el. göra overksam; göra (någons
makt) om intet; göra slut på, avskaffa;
pass. göras overksam, göras om intet.
Se: Lösa 16.
63) stoicheion,

arotxewlJ

liten linje el. rad, del aven linje eller
rad; substans, grundbeståndsdel i
språket (bokstav, stavelse), i naturen
(grundämne, element) eller i vetenskapen och undervisningen (grundbe3732

Makt - Maktlös

MAKT
14 hs m. blev större
l.Mos.26:13
1 i min ffi. göra eder ont
31 :29
39 icke större m. än jag
39:9
2 I min m. står det icke
41:16
4 främst i myndighet, främst i m.
49:3
25 givit dig m. att göra
2.Mos. 4:21
33 H. bevisat sin stora m.
14:31
4 du förde dem med din m.
15:13
26 icke m. aU sälja henne
21 :8
S icke med hårdhet bruka m. 3.Mos.2S:43
S ingen bruka sin m. över
2 S :46
5 med hårdhet bruka sin m.
25:53
4 krossa eder stolta m.
26: 19
33 Edom drog ut med stor m. 4.Mos.20:20
6 i min egen m. att tala
22:38
33 s. förlossat med din m.
S.Mos. 9:26
10 gav H. Eglon m. över
Dom. 3 :12
4 Gå fram, min själ, med m.
5:21
7 begynte få m. över (Simson)
16:19
3 gm att tillvälla sig m.en
18:7
4 han giver m. åt sin kon.
l.Sam. 2:10
4 dansade David med all m.
2.Sam. 6:14
1 S rörde eder med stor ,m.
2.Kon.17 :36
8 m. att föra krig
18:20
49 m. att ödelägga befästa
19:25
4 inför Gud av all m.
1. Krön.13:8
4 Frågen efter H. och hs m.
16:11
4 m. och fröjd i hs boning
16:27
4 given åt H. ära och m.
16:28
8 Dig, H., tillhör storhet och m.
29:11
8 i din hand är kraft och m.
29:12
4 du och din m.S ark
2.Krön. 6:41
9 hava landet i vår m.
14:7
8 I din Mmd är kraft och m.
20:6
lO hjälptes (Ussia) fram till m.
26:15
11 hindrade dem med våld och m. Esr. 4:23
42 ingen hava m. att lägga skatt
7:24
4 m. och hs vrede emot alla
8:22
12 vad (Ahasveros) i sin m.
Est.10:2
8 Hos Honom vishet och m.
J ob 12: 13
13 Hos hm är rörskräckande m.
25:2
31 hennes liv till dödens m.er
33:22
33 rycka m.en från gudlösa
34:30
4 har du upprättat en m.
Ps. 8:3
261åt dem icke få m. med mig
19:14

4 H., över din m. gläder sig
21:2
4 UpphÖjd vare du, H., i din m.
21:14
4 given åt H. ära och m.
29:1
15 H. röst ljuder med m.
29:4
4 H. skall giva m. åt sitt folk
29:11
16 ogudaktig trotsade på sin m.
37:35
S få de redliga m. över dem
49: l S
S 0:3
17 stormar det med m.
8 Gud, skaffa mig rätt gm din m.
54:3
4 Mot deras m. vill jag
59:10
4 jag vill sjunga om din m.
59:17
4 hört att hos Gud är m.en
62:12
4 för att få se din m. och ära
63:3
8 ty du är omgjordad med m.
65:7
4 För din stora m.s skull
66:3
8 Gm sin m. råder han
66:7
4 Gud har beskärt mig m.
68:29
4 Given Gud m.en
68 :35
68:35
4 hs m. är i skyarna
4 Israels Gud, giver m. åt
68 :36
8 om din m. för alla
71 :18
180chdeväxaim.
73:12
4 du s. delade havet gm din m.
74:13
4 uppenbarat din m. bland
77:15
19 förtälja H.lov och hs m.
78:4
4 gm sin m. förde sunnanvinden
78:26
4 han gav sin m. j fångenskap
78:61
8 Låt din m. vakna upp
80:3
4 giv åt din tjänare din m.
86:16
4 Vem besinnar din vredes m.
90:11
4 H. har omgjordat sig med m.
93:1
4 m. och glans i hs helgedom
96:6
4 given åt H. ära och m.
96:7
4 kon. i sin m. älskar vad rätt
99:4
4 Frågen efter H. och hs m.
105:4
8 göra sin m. kunnig
106:8
4 Din m.s spira skall H. utsträcka
110:2
4 du och din m.s ark
132:8
19 tala om dina gärningars m.
145:6
8 din m. skola de förkunna
145:11
4 loven hm i hs m.s fäste
150:1
1 står i din m. att giva
Ords. 3:27
8 hos mig är m.
8:14
36 djupets källor ... med m.
8:28
20 med all m. söker strid
18:1
21 ogudaktiga komma till m.
28:12
21 ogudaktiga komma till m.
28:28
22 förunnat hm m. att njuta
Pred. 5:18
22 icke förunnar hm m. att
6:2
40 Ingen har m. över vinden
8:8
40 ej heller ngn m. över dödens
8:8
22 den ena har m. över den
8:9
40 fel s. beror av den s. har m.en
10:5
13 för H. fruktansvärda m.
Jes. 2:10
13 för H. fruktansvärda m.
2:19,21
23 när hs hand kom med m.
8:11
24 med förskräckande m.
10:33
25 slår allt till jorden med m.
28:2
8 förnim men min m.
33:13
8 har m. att föra kriget
36:5
49 m. att ödelägga befästa städer
37:26
26 hs arm visar sin m.
40:10
43 Så stor är hs m.
40:26
27 H. visar sin m. mot
42:13
28 låta sin lag komma till m.
42:21
4 Allenast hos H. finnes m.
45:24
4 kläd dig i m., du H. arm
5 1:9
4 ikläd dig din m., Sion
52:1
14 gm ondskans m. ryckes bort
57:1
27 bruka de icke sin m.
Jer. 9:3
8 ditt namn är stort i m.
10:6
14 står icke i vandrarens m.
10:23
8 känna min hand och min m.
16:21
6 de fingo m. med dig
38:22
8 bryta sönder deras yppersta m.
49:35
37 Hugg lös med all m.
Hes.21:16
45 komma att med m. ryckas bort
21 :24
4 stolta m. störtas ned
30:6
4 stolta m. får en ände
30:18
4 stolta m. få en ände
33:28
46 vishet och m. höra hm till
Dan. 2:20
30 Gud givit m. och ära
2:37
47 vars m. icke överlämnad åt
2 :44
41 ngn m. över männens kroppar
3:27
29 komma till stor ära och m.
3:30
42 himmelen s. har m.en
4:23
30 gm min Väldiga m.
4:27
38 ännu större m. blev given
4:33
29 Daniel steg i ära och m.
6:28
14 uppbjuda all m. mot Javans
11:2
44 skall härska med stor m.
11:3
26 mäktigt s. när han hade m.en
11:4
1 S behålla den m. hon vinner
11:6
32 hs m. bliva beståndande
11:6
36 får han dock icke m.en
11:12
32 Söderiandets m. icke hålla
11:15
12 rycka an med sitt rikes m.
11 :17
25 folkets m. krossad i grund
12:7
48 strävade med all m.
J ona 1 :13
34 ropa till Gud med all m.
3:8
1 allenast det står i deras m.
Mika 2:1
7:16
8 på skam med all sin m.
4 och höljer i dem sin m.
Hab. 3:4
35 hednarikenas m_ till intet
Hagg. 2:23
56 förkunnade sin lära med m.
Matt. 7:29
56 m. att fÖrlåta synder
9:6
56 Gud s. givit sådan m.
9:8
56 m. över orena andar
10:1
59 så ock m. att bota
10:1
70 icke m. att dräpa själen
10:28
70 m. att förgöra själ och kropp
10:28
57 himmelens m.er skola bäva
24:29

57 med stor m. och härlighet
24:30
56 Mig är given all m.
28:18
56 förkunnade sin lära med m. Mark. 1 :22
56 lära, med m. och myndighet
1:27
56 m. att fÖrlåta synder
2:10
56 m. att bota sjuka
3:15
67 ingen kunde få m. med hm
5:4
56 gav dem m. över orena
6:7
70 hon hade icke m. därtill
6:19
57 m.erna i himmelen skola bäva
13:25
57 med stor m. och härlighet
13:26
56 tjänare m. och myndighet
13:34
56 At dig vill jag giva m.en
Luk. 4:6
56 han talade med m. och myndighet 4:32
57 med myndighet och m. befaller
4:36
56 m. här på jorden att förlåta
5:24
57 m. och myndighet över onda
9:1
59 så ock m. att bota sjukdomar
9:1
71 häpnade över Guds stora m.
9:43
56 m. att trampa på ormar
10:19
S 9 icke m. att göra mer
12:4
56 hm s. har m. att ... kasta i
12:5
56 m. och myndighet över tio
19:17
57 himmelens m.er skola bäva
21 :26
57 med stor ffi. och härlighet
2 1 :27
58 överlåtit konungslig m.
22:29
59 överlåter jag m. åt eder
22:29
56 nu råder mörkrets m.
22:53
68 mörkret har icke fått m.
Joh. 1:5
5~ m. att bliva Guds barn
1:12
56 givit hm m. att hålla dom
5 :27
56 Jag har m. att giva det
10:18
56 m. att taga igen det
10:18
68 mörkret icke må få m.
12 :35
56 eftersom du givit hm m.
17:2
56 m. att giva dig lös
19:10
56 m. att korsfästa dig
19:10
56 Du hade alls ingen m. över
19:11
56 s. Fadern i sin m. fastställt
Apg. 1:7
57 Av vilken m. haven I gjort
4:7
56 voro penningarna i din m.
5 :4
56 Given ock mig den m.en
8: 19
60 med all m. borde strida
26:9
56 omvända sig från Satans m.
26:18
57 hs eviga m. och
Rom. 1:20
59 varken ngn m. i höjden
8 :39
59 eller ngn m. i djupet
8:39
57 jag skall visa min m. på dig
9:17
S 6 krukmakaren m.en över leret
9 :21
9:22
61 och uppenbara sin m.
62 vilkas m. hliver till intet
l.Kor. 2:6
69 icke låta ngt få m. över mig
6 :12
56 kvinnan på sitt huvud en m.
11 :10
57 väldigheter och m.er
15:24
62 tagit all deras m.
15:24
62 döden berövad all sin m.
l S :26
S 7 syndens m. kommer av lagen
l 5:56
63 i träldom under världens m.er Gal. 4:3
63 till de svaga och arma m.er
4:9
57 översvinnligt stor hs m.
Ef. 1 :19
57 andevärldens... m.er och herrar
1:21
64 gm hs härliga m. uppfyllas
Kol. 1:11
63 håller sig till världens m.er
2:8
63 frigjorda ifrån världens m.er
2:20
S 7 med sin m.s änglar
2. Tess. 1:7
65 sänder Gud villfarelsens m.
2:11
62 gjort dödens m. om intet
2.Tim. 1:10
57 gm sin m.S ord bär allt
Hebr. 1:3
62 göra dens m. om intet
2:14
66 gm syndens m. att bedraga
3:13
57 med Guds m. bevarade
l.Pet. 1:5
57 m.er i andevärlden underlagda
3:22
57 hs gudOmliga m. skänkt oss 2.Pet. 1:3
57 kungjorde vår H., JK., m.
1:16
57 högre i starkhet och m.
2:11
56 tillhör ära, majestät ... och m.
Jud. v.25
56 giva m. över hedningarna
Upp. 2:26
59 fått den m.en av min Fader
2 :28
57 värdig mottaga ... ära och 111.
4:11
57 Lammet värdigt mottaga m.en
5:12
56 m. över fjärdedelen av
6:8
57 äran och m.en och starkheten
7:12
56 samma m. s. skorpionerna
9:3
56 i deras stjärtar låg den m.
9:10
56 hästarnas m. i deras gap
9:19
56 m. att tillsluta himmelen
11:6
S6 de hava ock m. över vattnet
11:6
59 och m. att slå jorden med
11:6
57 tagit i beSittning din. stora m.
11:17
57 m.en och riket blivit vår Guds
12:10
57 draken gav (vilddjuret) sin m.
13:2
56 m. att så göra under 42 mån.
13:5
59 m. att föra krig mot de heliga
13:7
S 6 fick m. över alla stammar
13:7
59 tecken s. det fått m. att göra
13:14
59 m. att giva ande åt vilddjurets
13:15
56 ängel s. hade m. över elden
14:18
57 rök från ... hs m.
15:8
59 m. att bränna mskorna
16:8
56 m.en över dessa plågor
16:9
56 för kort tid m. ss. konungar
17:12
57 m. och myndighet åt vilddjuret
17:13
56 han hade stor m.
18:1
57 och m.en tillhöra vår Gud
19:1
59 gavs m. att hålla dom
20:4
56 har den andra döden ingen m.
20:6
MAKT (hålla vid makt)
5 I hålla hm vid m. i mitt hus l.Krön.17:14
lO hålla H. hus vid m.
26:27
5 I hålla det vid m.
2. Krön. 9:8
52 hus s. han ej kan hålla vid m. Job 20:19

5) 'aM, t:it:iv
grundbet. möjl~ förtäras av mal C'ä§, se
t.ex. Jes.SO:9; Hos.S:12); tyna bort; i
PS.31 :11 övers. vara maktlös.
6) /:lala, il ~ ~
vara utmattad el. svag, vara sjuk el.
krank; i Jes.14:1O pU. bliva svag; övers.
bliva maktlös. Se t.ex. Krank 2,
Möda 11.
7) 'en 'onim, C ' ~ i 1\ l ' 1\.
[den som] ingen kraft el. makt [har];
övers. den maktlöse; 'en, det finns icke
el. ingen (cstr. av 'ajin, icke-existens,
intet; 'onim, plur. av 'on, se Makt 43. I
Jes.40:29 står 'en 'onim parallellt med
jä'ep, trött, liksom 'å~mä, övers.
styrka, här är synonym till koal).,
övers. kraft.
8) ripjon jaqajim, C '. '- ~ - 1 i '~ l
händernas slapphet el. sjunkande;
maktlöshet; modlöshet; ripjon, cstr. av
rippäjon, slapphet, sjunkande (av:
råpä, se 2); jagajim, dua!. av jäg, hand.
Jer.47:3 ordagrant: på grund av hän-
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grepp); av: stoichos, linje, rad. I N.T.
förekommer ordet endast i plur.
stoicheia, i Gal. och Kol. övers. mak·
ter. Stoicheia kan här avse dels juden·
domens och hedendomens elementära
undervisning och praxis, dels de andemakter som behärskar den gudsfrånvända mänskligheten. Ordet förekommer även i uttrycket ta stoicheia
tes arches, begynnelsens grundbeståndsdelar , Hebr.S :12, övers. de allra
första grunderna. Se: Himlakropp 1.
64) kratos, Kpa.TOC;
kraft, styrka; makt, välde. Jfr Hebr.
2:14, övers. våld; Jud.v.2S välde. Se:
Gärning 27, Kraft 32.
65) enl!rgeia, Evip'YEW
verksamhet; kraft. Jfr vårt låneord
'energi'. Se: Kraft 31.
66) Hebr.3:13
ordagrant:
genom
syndens bedrägeri (apate, se Bedraga 10).
67) damazö, oaf-L a. \ w
tämja; betvinga, behärska; i Mark.S:4
övers. få makt med. Jfr Jak.3:7,8,
övers. tämja.
68) katalambanö, K aTa~af-L{3a.vw
fatta (tag i), gripa, uppnå, taga i
besittning; här övers. få makt med;
förstärkt form av lamban6, taga, gripa,
fatta. Se: Insikt 13.
69) exousiazö, E~ovala.\W
ha makt el. myndighet (över), behärska; av: exousia, se 56. I 1.Kor.6:12
står verbet i pass.; ordagrant: jag skall
icke behärskas av något. Verbet är i
Luk.22:2S övers. hava myndighet över,
i l.Kor.7:4 råda över.
70) dynamai, ovVaf-Lal
kunna, vara i stånd, förmå, ha förmåga
el. makt. Se: Förmåga 5.
71) megaleiates, f-L€"fa~€l6T1/C;
storhet, storslagenhet, majestät, härlighet; i Luk.9:43 övers. stor makt; av:
megaleios, storartad, majestätisk. Se:
Anseende 9, Härlighet 23.
MAKT
Uppdelning: makt; hålla vid makt.

53
53
36
53
S3
S3
S1
54
5S

håll den rättfärdige vid m.
Ps. 7:10
Gud håller den vid m.
48:9
håll vid m., o Gud, vad du
68:29
den Högste hålla det vid m.
87:5
du håller rättvisa vid m.
99:4
gm förstånd hålles det vid m. Ords.24:3
håller en kon. sitt land vid m.
29:4
Jer. 5 :28
hålla icke rätten vid m.
hållen rätten vid m.
Am. 5:15

MAKTBUD
l) klHeusma, Ki~EVaf-La
befallning; i synnerhet: eggande el.
manande rop, kommandorop; av:
keleu6, ego driva på, egga, mana; därav:
bjuda, befalla (se Befalla 22, Befallning 20). Ordet brukas i profan grekiska om det rop, varmed man manar
på djur (t.ex. hästar och hundar) och
om det kommandorop som befälhavare använder gentemot sina underlydande (t.ex. roddare i en roddbåt
och soldater i krigstjänst). I l.Tess.
4:16 användes ke1eusma om Herrens
mäktiga kallande på de i Kristus döda
och de levande som tror på honom.
MAKTBUD
I ett m. skall ljuda

l.Tess. 4:16

MAKTEN
Benämning på Herren Gud. Jfr Majestätet. Matt.26:64; Mark.l4:62; Luk.
22:69.
MAKTHAVANDE
lät församla alla m. i
församlade sig alla andra m.

Dan. 3:2
3:3

MAKTLÖS
l) ~e~ar-ja4, i ' - i ::: i:
med kort hand; med liten makt; 1.<e~ar,
cstr. av 1.<ä~r, kort (av: 1.<ä~ar, se
Led 5); jäg, hand; makt (se t.ex.
Kraft 5, Makt 25).
2) räiJä, il~ 1
slapp, lös; maktlös, svag; av: räpä, bli
slapp el. lös, sjunka ihop. Ordet brukas
här om jägajim, dual. av jäg, hand. I
4.Mos.13:l9 är räpä övers. svag. Jfr 8.
3) lo '- 'oz, ij; - i.;"';>
[som] icke [har] kraft el. makt, kraftlös, maktlös; lo', neg. icke; 'oz, se t.ex.
Makt 4. Uttrycket lo'-'oz i Job 26:2
står parallellt med 10'-1.<oal)., övers. vanmäktig (koal)., se t.ex. Makt 15). Jfr
10'-'az i Ords.30:2S, övers. svag.
4) lo' jakol, ';"J ,- 1\';
icke ku~na el. förmå; i J ob 31 :23
övers. stå maktlös; lo', neg. icke; jä1.<ol,
vara i stånd, kunna, förmå (se t.ex.
Makt 6). Detta verb är i G. T. mestadels
negerat (med lo'), t.ex. S.Mos.1 :9,
övers. icke förmå; Jos.7:13; 2.Kon.
16:5 icke kunna.
T

Maktlöshet - Malm
dernas slapphet , övers. så maktlösa stå
de.
9) dälVä, il .1"}
fem . dåwå , matt , svag, sj uk , i synner.het om en kvinnas tillstånd under
menstruationen. Jfr dåwä i Klag.5 :17;
övers. sjuk. Jfr dawwåj i Jes.1:5 ; Jer.
8: 18; Klag.l :22, övers. sjuk.
Se : Månadsrening 2.
10) häjä, il ' il
vara, bliva; i Dan.8:27 nif. trol. i
betydelsen: vara slu t , avtaga; övers.
bliva maktlös. Verbet står här tillsammans med nif. av J:tålä , se 6 (här övers.
ligga sjuk). Jfr Dan.2:1, övers. vika
bort; Mika 2:4 det är ute med . Jfr
Falla 43, Fördärv 10.
11) räzä, il r l
avtaga , bli mage~; i Sef.2:11 förminska ,
göra mager; övers. göra maktlös. Jfr
nif. i Jes.l7 :4 , övers. bliva mager. Jfr
sub st. råzon , avtagande , fö rminskning;
magerhet; i Ps.l06:15; Jes.lO :16 öve rs.
tärande sjukdom.
12) räkäb, ) fl l
murkn~de , r~ttnande, röta , benröta ;
av: råkab , se Multna 1. På de flesta
ställen ; d-är råkåb förekommer , brukas
det om benrÖta-; det är i Ords.12:4;
14:30 övers. röta ; i Hos.5:12 röta i
benen . Jfr Job 13:28, övers. murket
trä.
13) parfemi, 1Tap lT/J-LL
skicka el. kasta åt sidan, låta falla ;
därav: lossa på, släppa efter; försvaga ;
av : prep. para , bredvid , på sidan av,
och hiemi , skicka, kasta. I Hebr.12:12
stå r perf. part. pass. pareimenos, försvagad , i ett citat från Je s.35:3 , som.
här har räjiä , se 2.
T

T

MAKTLÖS
1 De ras invå nare blevo m.a
2 m.a händ er har du stärkt
3 ej s tärkt den m.es arm
4 stå ffi . infö r h s majestät
S benen i min kropp m .a
6 o ckså d u m. ss. vi

2 Stärken m.a händer
1 De ras invånare bleVD m.a
7 fö rökar den m.es st yrka
8 så m .a st å de
9 gjo r de mig ffi. för alltid
10 blev m . och låg sjuk e n tid
J 1 göra all a jo rd ens guda r m.a
13 s tärken m.a händer

MAKTLÖSH ET
12 m. griper benen i min kropp

2 . Kon.19:26
J ob 4:J
26 :2
JI :23
Ps.JI :11
J es. 14 :10
35:3
37:27
40:29
J er.4 7 :3
Klag. 1 :13
Dan . 8:27
Sef. 2:11
Hebr. 12 :12
Hab . 3: 16

MAL
I Orienten var det ett tecken på
välstånd att ha ett rikt förråd av fina
kläder. Dessa kunde malen förstöra ,
Matt.6 :19. Ett malätet klädesplagg står
i Bibeln som bild på det svaga och
förgängliga , Job 13:28. De två malarter
som kan komma i fråga är pälsmalen
(Tinea pellionella) och klädesmalen
(Tineola biselliella), den förras namn
dock något missvisande eftersom den
fö redrar ylletyger framför pälsverk. Jfr
Mott.
MAL
k rossas sö nd er så lätt s. mal
kläd nad sönderfr ätt av ffi.
bliver förgängligt s. m .en

ss. när m. k rossas
skall förtära dem
m. skall förtära dem ss. klädnad
är jag nu för E fraim ss. m.
där mott och m. förstöra
där mott och m. icke förstöra
där m. icke fö rd ärvar
edra kläder frätas sönder av m.
ffi.

J ob

4 :19
13 :28
27 :18
Ps. J9:12
J es. 50:9
51:8
H os. 5 :12
Matt. 6:19
6 :20
Luk. 12 :33
Jak. 5:2

MALA
Se även: Kvarn , mjöl.
-mala
söndermala Jes.3 :15
MALA
Folket m.de det på hand kva rn
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4 .Mos. II:8

Från ön Malta.
(Simso n) mås te m. i fängelset
min hustru m . mjöl å t annan
Tag till kvarnen o ch mal mjöl
skola m. p å sa mm a kvarn
Två kvinn o r m. tillhopa

Dom. 16 :2 1
J ob 31:10
J es.47 :2
Matt.24 :41
Luk. 17 :35

MALAKI
hebr. min ängel, min budbärare. Israels
sista profet. Hans bok är den sista i
den s.k . Tolvprofetboken. Det är ovisst
om Malaki är ett vanligt egennamn
eller om det är symboliskt: Hebr.
mal'ålsi förekommer , förutom i inledningen till Malakis bok, även i 3:1,
översatt »rnin ängeil> (= min budbärare). Malaki verkade icke lång tid
efter profeterna Haggai och Sakarja,
under femte århundradet f.Kr ., antagligen på Nehemjas tid . Serubbabels
tempel har nämligen återuppbyggts ,
och folket står under en ståthållare,
I :7-10 , jfr Neh.5 :14. Malakis förkunnelse utgör en in trängande uppmaning
till omvändelse. Han klandrar slappheten i folkets gudsdyrkan och dess
likgiltighet för Herrens hus . Från nytestamentlig synpunkt särskil t intressanta är utsagorna i 3:1; 4 :5 , som har
fått sin uppfyllelse genom Johannes
döparen.
MALAKl
s. in nehåll er H. o rd g m M.

Mal. 1 :1

MALELEEL
En grekisk form av namnet Mahalalel,
se Mahalalel1. Luk.3 :37 .
MALERSKOR
då m.na sit ta få fänga

Pred. 12 :3

MALKAM
hebr. deras konung.
1. Benjaminiten Saharaims son med
Hodes. 1.Krön.8:9.
2. Ammoniternas nationalgud. Se: Milkom . Jer.49: 1,3; Sef.1 :5.
MALKIA
hebr. Herren är konung.
l. En levit, fad er till Baaseja , av kehatiternas ätt. 1.Krön.8 :9.
2. En präst, fader till Pashur.
1.Krön.9 :12; Neh.11 :12; Jer.21:1;
38 :1.
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3. Huvudman för prästernas femte avdelning enligt konung Davids indelning. 1.Krön.24:9 .
4-5. Två män av Pareos' släkt, som på
Esras befallning skilde sig från de
främmande kvinnor som de had e tagit
till hustrur. Esr.10 :25 .
6. En man av Harims släkt, en av dem
som på Esras befallning skilde sig från
sina icke-israelitiska hustrur. Möjligen
är han densamme som nr 7 . Esr. 10 :31.
7. Harims son, en av dem som hjälpte
till med återuppbyggandet av Jerusalems murar. Neh.3 :11.
8. Rekabs son, hövdingen över BetHackerems område . Han satte i stånd
Dyngporten vid återuppbyggnaden av
Jerusalems murar. Neh.3:14.
9. En guldsmed, som var med vid
återuppbyggandet av Jerusalems mur.
Neh.3:31.
10. En av de sju leviter som stod på
Esras vänstra sida, när denne förel äste
ur lagen. Neh.8:4.
11. En präst som undertecknade N~
hemjas fö rbundsskrivelse. Neh.l 0:3.
12. En präst som deltog i den ena
lovsångskören vid invigningen av Jerusalems mur under Nehemjas tid . Neh.
12:42.
13. Troligen en tjänsteman som förestod fängelset. Jer.3 8:6.
MALKIEL
hebr. Gud är (min) konung. En son till
Asers son Beria, stamfader till malkieliterna.
1.Mos.46: l 7; 4.Mos.26:45;
I.Krön.7 :31.
MALKIELITER
av Malkiel m.nas släk t

4.Mos.26 :45

MALKIRAM
hebr. min konung (Herren) är upphöjd. En son till konung J ekonja.
1.Krön.3:18.
MALKI-SUA
hebr. min konung (Herren) är rikedom
el. frälsning. Konung Sauls son, som
blev dödad i slaget vid Gilboa.
MAL Kl-SUA
Sauls sö ne r ... Jisvi och M.

3739

I .Sam.14:49

iUisteerna dödade M.
Sa ul födde J o natan, M.
Saul födde J o n at an , M.
fUist ee rna d ödade M.

31 :2
l. Krön. 8 :33

9 :39
10:2

MALKUS
grek . Mruchos, av arab. , möjl. härskare
el. rådgivare Ufr hebr. miilälcc, konung).
En av öve rsteprästen Hannas' slavar;
namnet antyder arabiskt ursprung.
Petrus sårade Malkus med sitt svärd,
men Jesus helade honom. Joh.18: 1O.
MALLOTl
hebr. mitt samtal, Herren talar. En av
tempelsångaren Hemans söner . Malloti
var ledare för tempelsångarnas nittonde avdelning. I.Krön.25 :4 ,26.
MALLUK
hebr. härskare el. rådgivare.
1. En levit av Meraris släkt. Han var
Abdi l).
fader
till
Abdi
(se
1.Krön.6:44 .
2. En man av Banis släkt, en av dem
som hade tagit främmande kvinnor till
hustrur. Esr.1 0 :29 .
3 . En man av Harims släkt, en av dem
som på Esras befallning skilde sig från
sina icke-israelitiska hustrur. Esr.
10:32.
4. En präst som undertecknade Nehemjas förbundsskrivelse . Neh.lO:4.
5. En präst som återvände från Babel
tillsammans med Serubbabel. Han är
möjligen densamme som nr 4. Neh.
12:2.
6. En av folkets huvudmän , vilka undertecknade Nehemjas förbundsskrivelse. Neh.1 0:27 .
MALLUKI
hebr. regerande, rådgivare. En präst.
(Se vidare Jonatan 12.) Neh.12:14.
MALM
-malm
guldmalm Job 28 :6
Malm
Bergart med halt av metall. Rika
malm förekomster
kännetecknade
Mindre Asien , Syrien, Palestina (särskilt Negeb och trakten av Dqda havet)
3740

Malta-Man
samt övre Egypten. Se även: Guld,
Silver, Koppar, Järn.
MALM
Job 38:38
medan mullen smälter ss. m.
och skaffa bort din oädla m.
Jes. 1 :25
Hes. 1:4
var ss. glänsande m.
1 :27
såg ngt s. var ss. glänsande m.
8:2
s. var ss. glänsande m.
allenast en ljudande m.
l.Kor.13:1
Upp. 1 :15
Hs fötter liknade glänsande m.
vilkens fötter likna glänsande m.
2:18

MALTA
grek. Melite, ursprung och betydelse
okända. En ö i Medelhavet mellan
Sicilien och den afrikanska kusten. Ön
tillhörde den romerska provinsen Sici·
lien. På sin resa till Rom led Paulus
och hans fårdkarnrater skeppsbrott i
en vik vid ön Malta, och beskrivningen
i Apg.27 :39 passar in på en efter
Paulus uppkallad vik på nordöstra
sidan av ön. Folket på ön kallas i 28:2
barbaroi (övers. infödingar),. emedan
de inte talade grekiska eller latin, utan
en inhemsk dialekt. Se: Barbar. De
skeppsbrutna fick bo hos Publius, se
d.o. Apg.28:1.
MALÖRT
I Bibelns länder förekom flera arter av
malörten (hebr. la'änå). G.T. nämner
denna växt åtta gånger och flera gänger
parallellt med uttryck för »gift». Ordet
nyttjas symboliskt för något bittert
och plågsamt. Man brukar identifiera
den åsyftade växten med Artemisia
herba alba. Jfr Upp.8:11.
MALÖRT
gift och m. växer upp

bliver hon bitter ss. m.
giva detta folk m. att äta
m. att äta och gift att dricka
han gav mig m. att dricka
Tänk på m.en och giftet
I s. förvandlen rätten till m.
rättfårdighetens frukt till m.
tredjedelen av vattnet bitter m.

5.Mos.29:18
Ords. 5:4
Jer. 9:15
23:15
K1ag. 3:15
3:19
Am. 5:7
6:12
Upp. 8:11

MALöRT
grek. A.psinthos betecknar en stor
stjärna, som Johannes i sin vision såg
falla ned på jorden. Den gjorde tredje·
delen av vattnet bittert, varigenom
mänga människor omkom. Upp.8:1!.
MAMON
Se även: Rikedom, egendom, gods,
guld, silver, makt, träl, herre, penning,
girighet, penningkär, tjänst.
Mamon
Termen mamönas, som är översatt
»MamOID) och som förekommer fyra
gånger i N.T. (i Matteus- och Lukasevangelierna), är en grekisk återgivning
av det arameiska ordet måmonä', som i
sin tur är en emfatisk (förstärkt) form
av måmon. Detta ord synes gå tillbaka
på verbet 'äman, vara fast, säker el.
pålitlig; i hif. vanligen: sätta sin lit till,
förtrösta el. tro på. Mamon skulle
enligt denna härledning beteckna det
man sätter sin lit till, det man
förtröstar på. I så fall kan framställningen i Luk.l6:10-12 betraktas som
en ordlek, då de grekiska orden pistos,
trogen, och pisteuein, tro; betro, är
nytestamentliga motsvarigheter till
hebr. 'åman och dess avledningar.
Mamon har av andra tolkare satts i
samband med verbet !äman, 'gömma,
dölja; jfr sub st. ma!mon, något gömt,
skatt, t.ex. l.MosA3:22.
Måmon förekommer ej i G.T. men
däremot ofta i senare judisk, rabbinsk
litteratur, t.ex. i Targumen (aram.
övers. av G.T. jämte kommentar) och
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den tradition, som sedermera blev nedtecknad i Mishna och Talmud. I dessa
texter betecknar måmon förmögenhet
i form av såväl pengar som annan
egendom, även slavar, överhuvudtaget
allt som kan värderas i pengar. Ordet
brukas i Targumen även om vinning,
särskilt om orätt vinning, oärlig profit,
mutor osv., t.ex. i I.Mos.37:26; Dom.
S:19; I.Sam.8:3; Hes.22:27, jfr uttrycket »den orättrådige MamOID), Luk.
16:9,11.
Mamon har på det hela taget fått en
dålig klang i judendomen, särskilt i de
kretsar, som utmärktes av den s.k.
anawim- eller fattigdomsfromheten.
Se: Fattigdom. Här är Mamon förbundet med orenhet, oredlighet och
världslighet. - De fromma älskar Gud
Qch icke Mamon (gods och penningar).
De står i motsättning till de rika och
godsägarna, som litar på sin egen
förmögenhet Gfr Luk.l2:16 ff.) och
som utnyttjar sin rikedom till att
utöva orätt och våld. I den nya tidsåldern skall de fattigas och de rikas
öde bli omvänt Gfr Luk.l6:19 ff.). Se
särskilt I.Henoksboken (kap.94-10S),
en bok som tycks ha blivit mycket läst
i urkristendomen.
I sin förkunnelse var Jesus präglad
av anawimfromheten. Han tycks
särskilt se en motpol till tilliten och
tron på Gud i det gods, som människorna samlar på jorden, Matt.6:19 ff.,
varvid de vill få ut »sitt goda» och säkra
sitt liv, Luk.l2:1S ff., som deras
hjärtan är så fåstade vid, Matt.6:21.
Jesus tycks i Mamon se en demonisk
makt, vilken lätt leder till träldom,
6:19 ff. Det allt avgörande är, att hans
lärjungar på ett helt grundläggande sätt
rycks lös från varje bindande förhållande, 6:24. Endast mot denna bakgrund
kan hans radikala krav förstås, kravet
om att sälja allt. Detta krav riktas till
enskilda, Matt.l3:44; 19:21 med par.,
men gäller även allmänt, Luk.l2:33.
En återklang av detta Jesu krav förekommer i urförsamlingens praxis, Apg.
2:4S; 4:34,36; S:1. Där tillämpades
icke en engångsförsäljning av egendom,
utan ett upprepat offer av ägodelar.
Detta framgår av grundtexten, som
medelst verb i imperfektum beskriver
det iterativa, det som ständigt upprepas. Se: Egendom. Förnöjsamhet är
livsidealet för Jesus och för urförsamlingen, l.Tim.6:6; Hebr.l3:S. »Ty penningbegäret är en rot till allt ont»,
I.Tim.6:10. Girighet hör till hedendomens kardinalsynder, EfA:19; 2.Pet.
2:14, som det varnas för på det allvarligaste, Luk.l2:1S; Ef.S:S; KoI.3:S;
l.Tess.2:S.

gods .egentligen är Guds egendom, jfr
v.l2. Förvaltaren får icke ge sig ut för
att vara husbonden själv. Det är denna
synd som, ofta omedvetet, sitter så
djupt i den naturliga människan, och
som Jesus påtalar och fördömer,
16:1 ff. Förvaltartanken är väsentlig i
Skriften, 12:42; l.KorA:2; Tit.1 :7;
I.Pet.4:10.
Till den rättfårdighet som krävs av
en himmelrikets medborgare, Matt.
5:20 (se art. Bergspredikan), hör också
en rätt inställning till pengar och i
allmänhet jordisk egendom, 6:19-34.
Om samlandet av jordiska skatter,
6:19, jfr Luk.16:19 ff., eller bekymmer och oro för livets uppehälle, Matt.
6:2S ff., får rum i människans hjärta,
kommer detta att utsläcka kärleken till
Gud och hindra en självutgivande
tjänst för honom, Luk.16:13. Egoistisk
användning av ltnförtrodd egendom
kan till och med leda till evig förlust av
Guds rike, 16:19-31, jfr l. Tim.6:9-1 O.
Å andra sidan' kan och skall man
använda Mamon för att skaffa sig
vänner, dvs. vinna människor för Guds
rike, människor som när Mamons goda
har tagit slut kan »taga emot eder i de
eviga hyddorna», Luk.l6:9, jfr v.I-8.
Allt skall ställas i den broderliga kärlekens tjänst, EfA:28 b.
Människans förhållande till de timliga värdena visar hennes karaktär och
andliga inställning, Luk.16:10. Rätt
förvaltning av dessa värden avslöjar en
förståndets och karaktärens mognad,
som kan bana väg för en högre, andlig
värld. Den däremot som sviktar här,
ger därmed tillkänna att han också är
ur stånd att förvalta de andliga värdena
efter Guds vilja, v.ll-12. Genom sitt
sätt att sköta de jordiska tingen avslöjar människan vem hon tjänar, v.13.
Om Mamon står i centrum, betyder
det att Gud är degraderad och avsatt.
Men får Gud vara i centrum, så har
Mamon ingen härskande makt över
människan, v.l3. Se: Egendom.

Hos Jesus blir pengarna eller
förmögenheten närmast en personifikation, ställd i motsats till Gud såsom
en av de två herrar människan har att
välja emellan. Karakteristiken av
Mamon som »Qrättrådig», Luk.l 6:11 ,
innebär ingen fördömelse av förmögenhet, ägande, i och för sig. Uttrycket
»den orättrådige MamOID) i Jesu mun
antyder emellertid, att förmögenhet
svårligen kan förvärvas utan under
inflytande av orätten i världen. Det
syndiga består dock icke i att man som
Guds förvaltare är ägare av jordiskt
gods, utan däri att man glömmer att
man är förvaltare och att ens jordiska

MAMRE
hebr.fett, fetma. En amore som bodde
nära Hebron. Tillsammans med sina
bröder Eskol och Aner ingick han
förbund med Abraham. Efter honom
är Mamres terebintlund uppkallad.
I.Mos.13:18; 14:13,24; 18:!.
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MAMON
icke tjäna både Gud och M.
den orättrådige M.s goda
gällde den orättrådige M.s goda
icke tjäna både Gud och M.

Matt. 6:24
Luk.16:9
16:11
16:13

MAMRE
hebr. fett, fetma. En plats norr om
Hebron, på vilken Abraham bosatte
sig. Mamre låg troligen vid nuv. Ramet
el-€halil, 3 km norr om Hebron. Se
vidare: Makpela.
MAMRE
i Makpela, gent emot M.
åkern i Makpela, gent emot M.
Efrons åker gent emot M.
till lsak i M. vid Kirjat-Arba
åkern i Makpela, gent emot M.
i Makpela, gent emot M.

l.Mos.23:17
23:19
25:9
35:27
49:30
50:13

MAN
Se även: Adam, människa, skapelse,
gosse, herre, yngling, manlig, mandom,
mandön, husbonde, make, hus, hem,
familj, maninna, kvinna.
-man
blodsman 2.Sam.16:7

bördeman Jer.32:7
förman Luk.l9:2
gråhårsman J ob IS: 10
gudsman I.Sam.2:27
hovman Apg.8:27
härhövitsman I.Mos.21 :22
hövitsman Jos.S:14
illgärningsman Joh.!8:30
inhysesman 3.Mos.22:10
krigsman 2.Sam.!7:8
köpman I.Mos.37:28
landsman 2.Mos.2:13
löftesman Hebr.7:22
målsman 2.Mos.18:19
ogärningsman 2 .Sam. 3 :34
skiftesman Luk.12:14
skiljeman Job 9:33
skördeman PS.129:7
spåman LMosAl :8
stridsman 2.Mos.lS:3
styresman Jes.l :23
styrman Apg.27:11
såningsman Matt.13:3
tillsyningsman Ords.6:7
timmerman Mark.6:3
tjänsteman Est.3:9
uppsyningsman Neh.2:8
vingårdsman Luk.l3:7
våldsman Ps.l40: 12
åkerman I.MosA:2
överman I.Sam.!7:9
överuppsyningsman Jer.20:1
-män
byggningsmän PS.118:22
dolkmän Apg.21 :38
huvudmän 2.Mos.18:2S
krigsmän Matt.8:9
landsmän Luk.l9:14
ogärningsmän Luk.23:32
planteringsmän Jer.31:S
sjömän Jona 1:5
stormän Nah.3:l O
tordönsmän Mark.3:17
underhövitsmän I.Krön.28:1
upprorsmän Ords.24:21
uppsyningsmän I.MosA 7:6
vingårdsmän Matt.21 :33
våldsmän Job 24:22
åkermän 2.Kon.2S:12
Man
Mannens förhållande till hustrun
Jämföres med Kristi förhållande till
församlingen, Ef.S :2S. Den som älskar
sin hustru, han älskar sig själv, S :28.
Plikten att leva förståndigt tillsammans med sin hustru, eftersom hon
är det svagare kärlet, I.Pet.3:7 a. Mannens plikt att bevisa henne all ära, så
att hans böner ej må förhindras, 3:7 b.
Föredömliga äkta män
Abraham, som begrät och ärade
Sara vid hennes död, I.Mos.23:2 ff.
Boas' omtanke om Rut, Rut 3:14.
Elkanas ädelmod och kärlek till sin
barnlösa Hanna, l.Sam.l:S. J osefs
ömsinta rättrådighet mot Maria, Matt.
1:19.
MAN
l) 'ågäm, D l~
man, människa: här om den första
människan, Adam, se d.o. Se t.ex.
Folk 21, Herre IS, Människa l.
2) 'i~, t:i' X
man; plur. 'anå§im, män. I Dom.18:2
står: 'änå~im bene 1).åjil, män, kraftens
söner; övers. tappra män. I Dom.
19:22, I.Kon.21:13 står: 'ank bene
belija'al, män, ondskans söner; på det
senare stället även 'ank habb~lijå'al.
ondskans män; övers. onda män. I
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Man
1.Krön.26:8 står: 'i~ \:lajil bakkoai).,
kraftens (duglighetens) man med
styrka (kollektivt); övers. dugliga och
kraftfulla män. Jfr 16. Se t.ex.
Folk 10, Manlig 3, Människa 3.
3) utf.ord.
På flera av dessa ställen har grundtexten adjektiv el. particip i mask. I
1.Sam.19:11 står hof. av mut, dö; hif.
döda; hof. dödas; övers. vara dödens
man.
4) gill]är, ':' J
man; av: gå1;lar, vara.stark el. mäktig.
Se t.ex. Herre 8, Mankön 4, Människa 7.
S) rökab, : : l
stiga -upp på- ett riddjur, rida; bestiga
en vagn, köra; här part. ro~e1;l i uttrycket: sus wero~1;lo, häst och dess
ryttare; övers. häst och man. Jfr ro~e1;l
i 1.MosA9:17; Jer.S I :21 a; Am.2:IS,
övers. ryttare; Jer.SI :51 b, körsven;
rokeb hassus i 2.Kon.9:18,19, övers.
ryttare. Se: Kämpe S.
6) me!im, C' m~
män; endast plur:, av ma!, man. Se:
Manlig I, Människa 9.
7) mal'äJs, 'i ~ 9
sändebud, budbärare. Se: Bud 9.
8) nd'ar, l ~ ~
gosse; yngling, ung man; plur. ne'årim.
Jfr 1.Sam.17:SS, övers. yngling; 20:21
tjänare; plur. i Ps.l48:12, övers. de
unga. Jfr Folk 18. Se: Barn 6, Gosse 1.

?

9) På dessa ställen motsvaras sv. övers.
»man» el. »män» av pronomen el. pronominalsuffIx i grundtexten.
10) 'dnäJ, t;~ 2
. ~:
aram. = hebr. 'äno~, se 12. Se: Männi·
ska 4.
11) gebar, l J J
aram. ,; hebr. gä1;lär, se 4.
12) 'dnoJ, t7 i J~.
människa; vanl. kollektivt: människor,
mänsklighet. Jfr 2. Se: Människa S.
13) bd 'al, 'IlZ. ~
ägare; herre, härskare; (äkta) man. Se:
Herre 2.
14) bö'al, 'I ~ ~
äga, behärska, härska över, vara herre
över; bliva (någons) äkta man, taga till
äkta; i Jes.S4:S övers. vara (någons)
man; i 54:1 fem. part. pass. be'ullå,
övers. den som har man; i Jes.62:4 nif.
övers. få sin äkta man. J fr be 'ullå i
1.Mos.20:3; S.Mos.22:22; Jer.62:4,
övers. äkta hustru. Se: Herre lO,
Härska S.
IS) 'öqon, 1 i"1~
herre, härskare. Se: Herre 1.

18) 'illäm, D? p.
(manbar, mogen) yngling, ung man.
Ordet står på bägge ställena parallellt
med na'ar, se 8. Jfr Kvinna 4.
19) jillälj, "1 ~ .~
en som är född, son; gosse, barn; här:
yngling, ung man, av: jålag, föda. Se:
Barn 3, Gosse 2.
20) raJsäl], :'::J ':l
(strids- )vagn; oftast kollektivt: (strids-)
vagflar, av: r~a1;l, se S. I PS.76:7 står:
weräkäb wåsus, övers. både man och
häst: Jfr räkäb i 2.Mos.l4:7; 2.Sam.
10:18; 2.Kön.i 7:14; Ps.68:18, övers.
vagnar; 1.Kon.22:38; 2.Kon.9:21 vagn;
Jes.21:7,9 tåg. Jfr gamla övers. av
PS.76:7: »För ditt näpsande, Jacobs
Gud, faller i sömn både vagn och häst.»
21) pölf;iq, "1 'i)~
en som förordnats (att ha uppsikt),
tillsyningsman; av: p~ag, uppsöka,
besöka; ha uppsikt (över); befalla, giva
i uppdrag; hif. förordna (att ha uppsikt), tillsätta (se t.ex. Anbefalla l,
Befalla 12). I Est.2:3 står hif. av p~ag
med phu. av på\dg; övers. förordna
vissa män. Jfr 1.MosA1 :34; Dom.9:28;
Neh.l1:14, övers. tillsyningsman. Se:
Anförare 8.
22) zökär, 1::J l
varelse -av hankÖn, man; trol. av: zå~ar,
grundbet. möjl. sticka, genomborra;
därnäst: tänka på, bringa i erinran (i så
fall betecknar zåkår den som håller
faderns minne leVande och för hans
namn vidare). Ordet står ofta jämsides
med nekeba, se Kvinna 6. Se: Gossebarn I, Mankön 1.

17) böhur, l 1 n ::;
(manba:r, mogen)T yngling, ung man.
Ordet är ofta övers. yngling, t.ex.
S.Mos.32:2S; Ps.148:12; Pred.11 :9;
Jer.S 1 :22; Hes.9 :6.

23) gibbor, l i ::; ~
en som är stark el. mäktig; i 1.Mos.6:4
plur. övers. väldiga män. På övriga
ställen är ordet åtföljt av ~jil, se
Dugande l, Rik 7. Se t.ex. Kämpe 2,
Mäktig 24.
24) 1.Kon.12:31; 13:33 ordagrant:
från folkets ändar; övers. allahanda
män ur folket. Neh.ll:1 ordagrant: en
av de tio; övers. var tionde man.
Job 18:20 ordagrant: de [som äro]
framför el. i öster; övers. österns män
(jfr Folk 19).
25) Sar, l !f'
befaJhavare, ledare; här plur. Sårim,
övers. förnämsta män. Se t.ex. Höv·
ding 1.
26) partemim, D' r.l ~ l ~
(plur. av ett pers. låneord) de
förnämsta el. ledande (i landet); i
Est. 1 :3 övers. förnämsta män. På detta
ställe brukas ordet jämsides med Sårim,
se 25 (övers. furstar), i 6:9 om Sårim
(därav övers. förnämsta furstar). Jfr
partemim i Dan. 1 :3, övers. förnäm
börd.
27) S.Mos.1S:12; Jer.34:9, ordagrant:
hebre ('ibri); övers. hebreisk man.
1.Kon.S :18
ordagrant: gebaleerna
(haggi1;llim); övers. männen från Gebal
(jfr Jos.13:S). Neh.13:23 ordagrant: de
judar (hajjehugim), övers. judiska män.
28) pinnä, n ~ ~
hörn; hörnsten; i 1.Sam.14:38 plur.
pinnot i betydelsen: de förnämsta (i
folket); övers. förnämsta män. Jfr
pinno! i Dom.20:2, övers. de
förnämsta. Se: Hörnsten 3.
29) Beträffande Esr.7:17, se Redlig S.
30) anthröpos, ävOpw1Toe;
människa; man. I 2.Tim.2:2 står ordagrant: åt trofasta människor. Jfr
Folk 30. Se: Människa 14.
31) utf.ord.
Grundtexten har på flera av dessa
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16) ben, 1;
son. I 1.Sam.18:17; 1.Kon.l :52 står
bän-\:lajil, kraftens el. duglighetens son;
övers. tapper man, resp. rättskaffens
man (jfr 2.Sam.17: 1O a, övers. den
tappraste); i S.Mos.3:18; 2.Sam.13:28;
17:10; 2.Krön.26:17 bene-\:lajil, kraftens el. duglighetens söner; övers. stridbara män, käcka män, tappra män,
oförskräckta män; se även Duglig 2. I
1.Sam.2S:17 står bän·belija'al, ond·
skans man; övers. ond man; i S.Mos.
13:13; 1.Sam.2:12; 10:27; 2.Krön.13:7
bene belija 'al, ondskans söner; övers.
onda män. Se t.ex. Barn 2, Gosse 3,
Människa 12.

ställen ett pronomen eller ett particip i
maskulinum.
32) polites, 1TOAiTT/e;
borgare (i en stad el. stat), medborgare; av: polis, stad; stat. I Luk.1S:1S
står ordagrant: en av det landets bor·
gare. Se: Landsman 7, Medborgare 2.
33) aner, åVT!p
man. I Rom.7:2 förekommer också
uttrycket hypandros gyn~, gift kvinna
(eg. kvinna under man). Jfr 37,
Folk 32. Se: Manlig S, Människa 16.
34) basilikbs, /3autAtK6e;
konungen tillhörig, konungslig, kunglig; i Joh.4:46 övers. en man i konungens tjänst; vA9 man. Se: Konung 10,
Konungslig S.
35) hyibs, vwe;
son. I Matt.279 står ordagrant: Israels
söner; Joh.17:12 fördärvets (förtappel·
sens) son. Se: Avkomling 12, Barn 25.
36) arsen, äp UT/ v
av hankön, manlig; man; motsv. hebr.
zåkår, se 22. Jfr Kvinna 16. Se: Mankön S.
37) andrizö, å/Jöpi~w
göra till man; iN. T. endast i 1.Kor.
16:13, med. andrizomai, visa sig sop
man; uppföra sig manligt; av: aner
(gen. andros), se 33.
38) magos, /l a:y oe;
mager, vis man; siare; i synnerhet:
astrolog, stjärntydare. Jfr Apg.13:6,8,
där ordet har betydelsen: trollkarl,
besvärjare (jfr »magi»).
39) neaniskos, vfaviuKoe;
yngling, ung man; av: neos, ny; ung.
Ordet förekommer också i Apg.2:17;
23:18,22; lJoh.2:13,14, övers. yngling. Jfr 46.
40) Beträffande uttrycket »klyftiga
män», se Klyftig l.
41) presbytes, 1TpfU/3vTT/e;
gammal man, åldring; av: presbySc, gammal. Ordet står i Tit.2:2 i plur., övers.
äldre män. Ordet förekommer också i
Luk.1 :18; Filem.v.9, övers. gammal.
Jfr Kvinna 18.
42) 3.Joh.v.S ordagrant: du gör trofast (c en trofast gärning).
43) technites, TExviTT/e;
konstnär, (konst-)hantverkare; i Upp.
18:22 övers. konstförfaren man; av:
techne, konst, (konst-)hantverk; yrke
(Apg.17:29 övers. konst; 18:3; Upp.
18:22 yrke). Technites är i Apg.
19:24,38 övers. hantverkare; Hebr.
11:10 byggmästare.

44). I Matt.22:30; Mark.12:2S; Luk.
20:35 står ordagrant: varken gifta de
sig eller bliva de bortgifta; Matt.24:38
de gifte sig och gifte bort (eg. part.
pIur., giftande sig och giftande bort);
Luk.17:27 de gifte sig, de blevo bort·
gifta; 20:34 de gifta sig och bliva
bortgifta.

45) philandros, ifJLAavöpoe;
som älskar sip man; av: philos, som
älskar, och aner, se 33. Jfr Barn 35.
46) neanias, vfaviae;
yngling, ung man; av: neos, ny; ung.
Ordet är på övriga ställen övers. yngling, Apg.209; 23:17. Jfr 3'J.
47) 1.Kor.4:13; 2.Tess.3:2 ordagrant:
allas; Gal.6:10; l.Tess.S:14,lS mot
alla; 1.Pet.2:17 alla.

MAN
Uppdelning: allmänt; med bestämning.
MAN
22 till m. och kvinna skapade

3747

l.Mos. 1:27

2:15
l tog H. Gud m.nen och satte
l H. Gud bjöd m.nen
2:16
1 icke gott m.nen är allena
2:18
2:19
l förde (djuren) fram till m.nen
2:19
1 m.nen kallade var levande
2:20
1 m.nen gav namn åt alla
l tung sömn falla på m.nen
2:21
2:22
1 revbenet han tagit av m.nen
1 förde henne fram till m.nen
2:22
l Då sade m.nen: denna är ben
2:23
2 ty av ffi. är hon tagen
2:23
2:24
2 en m. hålla sig till sin
1 m.nen och hs hustru nakna
2:25
2 hon gav jämVäl åt sin ffi.
3:6
1 gömde sig m.nen
3:8
l Gud kallade på m.nen
3:9
1 M.nen svarade: Kvinnan du givit
3:12
2 till din m. skall din åtrå
3:16
1 m.nen gav sin hustru namnet
3:20
1 m.nen blivit ss. en av oss
3:22
1 han drev ut ffi.nen
3:24
1 m.nen kände sin hustru
4:1
2 fött en m. gm H. hjälp
4:1
2 en m. dräper jag
4:23
22 Till ID. och kvinna skapade
5:2
2 gav sina män befallning
12:20
3 lät (Abram) 318 män rycka ut
14:14
2 vad mina män hava förtärt
14:24
15:2
9 en m. från Damaskus, Elieser
16:3
2 till hustru åt sin m. Abram
3 vara emot var ffi.
16:12
16:12
3 var m.s hand emot (Ismael)
17:17
3 födasåt en m. s. är 100 år
17:27
2 alla män i hs hus omskurna
18:2
2 fick han se tre män s tå
2 männen stodo upp för att gå
18:16
2 männen begåvo sig därifrån
18:22
2 männen i staden, Sodoms män
19:4
19:5
2 män s. kommit till dig
19:8
2 döttrar s. icke veta av ffi.
19:8
2 icke ngt mot dessa män
19:9
2 trängde med våld in på m.nen
2 räckte männen ut sina händer
19:10
2 män s. stodo utanför husets
19:11
2 männen sade till Lot: Har du ngn 19:12
2 togo männen hm vid handen
19:16
2 ingen m. finnes i landet
19:31
13 en annan m.s äkta hustru
20:3
2 giv m.nen hs hustru tillbaka
20:7
2 männen blevo förskräckta
20:8
2 jungfru s. ingen m. känt
24:16
2 m.nen såg på henne under
24:21
2 tog m.nen fram en näsring
24:22
2 Laban skyndade till m.nen
24:29
2 så talade m.nen till mig
24:30
2 begav sig ut till m.nen
24:30
2 kom m.nen in i huset
24:32
2 Vill du resa med denne m.
24:58
2 med Abrahams tjänare och ... män 24:59
2 Rebecka fÖljde med m.nen
24:61
2 Männen på orten kunde
26:7
2 männen på orten frågade
26:7
2 denne m. eller hs hustru
26:11
9 Jakob sade till männen
29:4
2 skall min m. hava mig kör
29:32
2 skall min m. h411a sig till
29:34
2 icke nog du tagit min m.
30:15
2 min tjänstekvinna åt min m.
30:18
2 min m. förbliva boende
30:20
2 blev mannen överm!ttan rik
30:43
2 drager emot dig med 400 m.
32:6
2 brottades en m.·med (Jakob)
32:24
3 m.nen sade: Släpp mig
32:26
2 Esau komma med 400 m.
33:1
2 åt en m. s. har förhud
34:14
2 talade till männen i staden
34:20
2 män fredligt sinnade
34:21
2 männen göra oss till viljes
34:22
2 mötte (Josef) en m.
37:15
2 m.nen frågade hm: Vad söker
37:15
37:17
2 M.nen svarade: De hava
38:1
2 en ID. i Adullam, Hira
2 Gm en m. s. är ägare
38:25
2 söner till en och samma m.
42:11
42:13
2 söner till en och samma m.
43:3
2 M.nen betygade högtidligt
43:5
2 m.nen sade: I fån icke
43:6
2 berättaden för m.nen
43:7
2 M.nen frågade noga
43:11
2 fören det till m.nen ss.
43:13
2 faren tillbaka till m.nen
43:14
2 barmhärtighet inför m.nen
43:15
2 toga männen skänkerna
43:16
2 dessa män in i mitt hus
43:16
2 männen skola äta middag
43:17
2 m.nen gjorde ss. Josef
43:17
2 förde männen in i Josefs
43:18
2 männen blevo förskräckta
2 förde männen in i Josefs hus
43:24
43:33
2 männen sågo med förundran
44:1
2 Fyll männens säckar
44:3
2 männen fara med sina åsnor
44:4
2 Stå upp och sätt efter männen
2 en m. sådan", jag kan spå
44:15
44:26
2 icke inför m.nens ansikte
46:32
Z dessa män äro fårherdar
47:2
2 (Josef) tagit ut fem män
49:6
2 i sin vrede dräpte de mlIn
2.Mos. 2:1
2 en m. av Levis hus
2:20
2 läten I m.nen bliva kvar
2:21
2 Mose stanna hos m.nen
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Man
3 är en m. s. kan tala
2 alla de män äro döda

4:14
4:19
10:7
2 Släpp männen, så att de
10:11
4 I män mån gå åstad
11 :2
2 m. såväl s. kvinna
11:3
2 m.nen Mase hade anseende
4 vid pass 600000 män
12:37
S Häst och m. stärtade i havet
15:1
15 :21
S Häst och m. störtade i havet
9 allenast m.nen givas fri
21:4
21:18
2 Om män tvista med varandra
21:22
2 Om män träta med varandra
13 vad kvinnans m. ålägger
21:22
21:28
2 till döds, m. eller kvinna
2 oxen dÖdar, m. eller kvinna
21 :29
23:5
9 ingalunda lämna m.nen ohulpen
32:28
2 fölla vid pass 3000 män
35:22
2 både män och kvinnor
35 :29
2 av Israels barn, m. eller
36:6
2 vare sig m. eller kvinna
38:23
3 en m. kunnig i snideri
9 m,nen an~ipen av spetälska 3.Mos.13:25
13:29
2 på en m. eller en kvinna
13:38
2 m. eller kvinna, på sin kropps
2 på en m.s huvud håret faller
13:40
2 så är m.nen spetälsk
13:44
2 en m. haft sädesutgjutning
15:16
2 en m. legat hos en kvinna
15:18
2 en m. ligger hos henne
15:24
22 flytning, m. eller kvinna
15:33
2 m. s. ligger hos oren kvinna
15:33
2 gm en ffi. s. hålles redo
16:21
2 tillräknas m.nen ss. blodskuld
17:4
17:4
2 m.nen skall utrotas
17:9
2 m.nen utrotas ur sin släkt
22 icke ligga hos en m.
18:22
2 Om en m. legat hos
19:20
19:20
2 trälinna i annan m.S våld
2 vända mitt ansikte mot m.nen
20:3
2 ser gm fingrarna med m.nen
20:4
2 mitt ansikte mot m.nen
20:5
2 äktenskapsbrott med annan m.s
20:10
3 döden, både m.nen och kvinnan
20:10
20:13
2 Om en ffi. ligger hos
22 en annan m. ss. man ligger
20:13
2 m. beblandar sig med djur
20:15
2 ffi. eller kvinna befattar sig
20:27
2 om hon icke tillhörde ngn m.
21 :3
2 blivit förskjuten av sin m.
21:7
2 m. s. var son till israelitisk
24:10
2 lösen åt den m. till vilken
25:27
22 för en m. s. är mellan
27:3
22 om det är en m., 15 siklar
27:7
2 av I. barn, m. eller kvinna
35 :29
4.Mos. 1:3
3 de män s. äro 20 år gamla
2 en ffi. av var stam
1 :4
2 män s. skola biträda
1 :5
2 Mose och Aron toga dessa män
1 :17
2 Israels hövdingar, tolv män
1:44
3 inmönstrade (Juda) 74600 m.
2:4
3 (Isaskar) inmönstrade 54400 m.
2:6
3 (Sebuion) inmönstrade 57400 m.
2:8
3 tillsammans 186400 m.
2:9
3 (Ruben) inmönstrade 46500 m.
2:11
3 (Simeon) inmönstrade 59300 m.
2:13
3 (Gad) inmönstrade 45650 m.
2 :15
3 tillsammans 151450 m.
2 :16
3 (Efraim) inmönstrade 40500 m.
2:19
3 (Manasse) inmönstrade 32200 m.
2:21
3 (Benjamin) inmönstrade 35400 m. 2 :23
3 tillsammans 108100 m.
2:24
3 (Dan) inmmstrade 62700 m.
2:26
2:28
3 (Aser) inmönstrade 41500 m.
3 (Naftali) inmmstrade 53400 m.
2:30
3 inmönstrade 157600 m.
2:31
3 s. inmönstrades 6035 SO m.
2:32
22 vare sig m. eller kvinna
5:3
2 vare sig ffi. eller kvinna
5:6
2 Om hustru svikit sin m.
5:12
2 utan att hennes ffi. fått veta
5 :13
2 ffi.nen föra sin hustru till
5 :15
2 icke har svikit din m.
5:19
2 om du har svikit din m.
5:20
2 annan än din ffi. beblandat
5:20
2 varit sin m. otrogen
5 :27
2 kvinna svikit sin m.
5:29
2 misstankens ande över en ffi.
5:30
2 ngn, vare sig m. eller kvinna
6:2
2 män s. blivit orena
9:6
2 männen sade till (Mose)
9:7
2 den m.nen bär på synd
9:13
2 70 män av de äldste i I.
11:16
3 Av 600000 m. till fots
11 :21
2 samlade ihop 70 män av
11 :24
2 två män stannat kvar i lägret
11:26
2 m.nen Mose var saktmodig
12:3
2 män att bespeja Kanaans
13:3
2 En m. ur var fädernestam
13:3
9 Mose sände sådana män
13:4
3 namnen på de män Mose sände
13:17
3 druvklase bars av två m.
13:24
2 de män s. varit däruppe
13:32
2 män s. sett min härlighet
14:22
2 män s. Mose sänt åstad
14:36
14:37
2 män s. talat illa om landet
2 män s. gått åstad
14:38
2 ertappades en m.
15 :32
2 M.nen straffas med döden
15:35
2 dem fÖljde 250 män
16:2
2 ansedda män
16:2
2 den m. s. H. då utväljer
16:7
2 därför att en m. syndar
16:22
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2 eld ... förtärde de 250 männen
16:35
9 de mäns, s. gm sin synd
16:38
3 uppbrända männen burit
16:39
2 den m. s. jag utväljer
17:5
3 m.nen s. samlade ihop
19:10
3 M.nen s. stänkte
19:21
2 män s. du har hos dig
22:9
2 dessa män kommit för att
22:20
2 Följ med dessa män
22:35
4 så säger m.nen med det slutna
24:3
4 m.nen med det slutna ögat
24:15
2 dräpe bland sina män
25:5
2 Nu kom en m. av I. barn
25:6
2 den dödade ffi.nen hette
25:14
2 elden förtärde de 250 männen
26:10
2 sätta en m. över menigheten
27: 16
2 han är en m. i vilken ande
27:18
2 hennes m. får höra därom
30:8
2 om hennes m. säger nej
30:9
2 om en kvinna i sin m.s hus
30:11
2 hennes m. hör det
30:12
2 om hennes m. upphäver dem
30:13
2 hennes m. har upphävt
30:13
2 hennes m. giva gällande
30:14
2 hennes m. kan ock upphäva
30:14
2 om hennes m. icke säger
30:1 S
2 mellan en m. och hs hustru
30:17
2 en del av edra män väpna
31:3
31000 m. ur I. stammar
31:4
3 ur I. ätter 1000 m. av var: 12000 m. 31 :5
3 1000 m. av var stam
31:6
2 kvinnor s. haft med män
31 :17
2 män s. dragit upp ur Egypten
32 :11
34:17
2 män s. skola utskifta
2 de männens namn
34:19
2 en m. av ngn släkt
36:8
2 sända åstad några tnän
S.Mos. 1 :22
2 jag tog 12 män bland eder
1 :23
2 ss. en m. bär sin son
1 :31
2 ingen av dessa män få se
1 :35
2 längden aven m.s underarm
3:11
2 var m. s. fÖljde Baal-Peor
4:3
22 bild av m. eller av kvinna
4:16
3 bland dina män och kvinnor
7:14
2 ss. en m. fostrar sin son
8:5
2 män hava uppstått
13:13
2 m. eller kvinna göra vad ont
17:2
2 föra den m. eller kvinna ut
17:5
2 må vara en ffi. eller en kvinna
17:5
2 så skall den ffi.nen dö
17:12
2 annan ffi. taga henne
20:7
2 Om en ffi. har två hustrur
21 :15
3 får m.nen icke giva
21:16
4 icke bära vad till en rn. hör
22:5
4 ej heller en m. sätta på sig
22:5
2 Om en m. tagit sig hustru
22:13
2 min dotter åt denne ffi.
22:16
2 de äldste taga m.nen
22 :16
2 männen i staden stena henne
22 :21
2 Om en ffi. ertappas med
22 :22
13 annan m.s äkta hustru
22:22
2 dö, m.nen s. låg hos kvinnan
22:22
2 jungfru trolovad med en m.
22:23
2 annan m. lägrar henne
22:23
2 stena dem, flickan och m.nen
22:24
2 m.nen träffade den trolovade
22:25
2 skall m.nen ensam dö
22:25
2 när en ffi. överfaller
22:26
2 en m. träffar en jungfru
22:28
2 m.nen s.lägrade flickan
22:29
2 Om en m. tagit sig hustru
24:1
2 den andre m. s. tagit
24:3
2 andre m. får motvilja
24:3
13 icke hennes förste m. återtaga
24:4
2 Om en m. nyligen tagit sig
24:5
2 Om en ffi. befinnes stulit
24:7
2 m.nen s. du lånat åt
24:11
2 tvist uppstår mellan män
25:1
2 m.nen icke taga sin svägerska
25:7
2 den m. s. icke vill uppbygga
25:9
2 två män träta med
25:11
2 hjälpa sin ffi. mot den andre
25:11
2 den m. s. gör ett beläte
27:15
2 annan m. sova hos henne
28:30
2 En m. hos dig ... i veklighet
28:54
2 missunnsamt se på m.nen
28:56
2 icke finnas m. eller kvinna
29:18
2 H. vrede ... mot den m.nen
29:20
2 Församla ... män och kvinnor
31 j12
33:6
6 (Rubens) män en ringa hop
2 några män kommit hit
Jos. 2:2
2 de män s. kommit till dig
2:3
2 tog de båda männen och dolde
2:4
2 Ja, männen komma till mig
2:4
2 gingo männen ut, jag vet icke
2 :5
2 satte männen efter dem
2:7
2 Männen sade till (Rahab)
2:14,17
2 vände de båda männen tillbaka
2 :23
2 Väljenut 12män
3:12
2 en m. förvar stam
3:12
2 Väljen ut 12 män
4:2
2 en m. ur var stam
4:2
2 kallade J osua till sig de 12 män
4:4
2 en m. ur var stam
4:4
3 vid pass 40000 män
4:13
2 fick se en m. stå där
5 :13
2 till spillo män och kvinnor
6:21
2 män s. bespejat landet
6:22
2 Förbannad inför H. den m.
6 :26
2 från J eriko några män till Ai
7:2
2 droga männen upp
7:2
2 vid pass 3000 m. draga ditupp
7:4

3750

2 ajiterna slagit 36 m.
7:5
4 den ena m.nen efter den andra 7:14,17,18
7 sände Josua några män dit
7:22
2 Josua utvalde 30000 m.
8:3
2 (Josua) tog vid pass 5000 m.
8:12
2 skyndade sig männen
8:14
2 Icke en enda ffi. kvar
8:17
2 männen från Ai vände sig
8:20
2 s. föllo ... män och kvinnor
8:25
2 togo männen av deras reskost
9:14
2 H.lydde en m.S ord
10:14
1 störste ffi.nen bland anakiterna
14:15
2 Utsen tre män för var stam
18:4
2 männen gingo åstad
18:8
2 gingo männen åstad
18:9
2 En endam.jagade 1000
23:10
2 slogo vid Besek, 10000 m.
Dom. l :4
1 :22
3 männen av Josefs hus till
3 männen av Josefs hus bespeja
1:23
2 deras kunskapare se en m.
1 :24
2 m.nen och hela hs släkt
1:25
2 ffi.nen till hetiternas land
1:26
2 fördriva en enda m.
2 :21
2 Eglon var en mycket fet m.
3:17
2 slogo de vid pass 10000 m.
3:29
2 slog misteerna, 600 m.
3:31
2 tag med dig 10000 m.
4:6
2 10000 m. följde (Barak)
4:10
2 10000 m. följde (Barak)
4:14
2 visa dig den ffi. du söker
4:22
3 komma män s. rotfäst sig
5 :14
3 män s. bura anförarstav
5 :14
4 två åt envar av männen
5 :30
2 ss. vore det en enda m.
6: 16
2 rädsla för männen i staden
6:27
2 männen i staden se Baals
6:28
2 sade männen i staden
6 :30
3 vände 22000 m. tillbaka
7:3
3 allenast 10000 m. stannade
7 :3
2 antalet av dem 300 ffi.
7:6
2 Med de 300 män frälsa
7:7
2 behöll allenast de 300 männen
7:8
2 höU en m. på att förtälja
7 :13
2 delade sina 300 män i tre
7 :16
2 Gideon och de 100 män
7 :19
2 de 300 m.n han hade med
8:4
2 samma svar s. männen i
8 :8
8:9
2 sade till männen i Penuel
3 sin här hos dig, 15000 m.
8:10
2 stupade utgjorde 120000 män
8:10
2 i Suckot ... 77 män
8:14
2 kom till männen i Suckat
8:15
2 männen i Suckot få känna
8:16
2 rev ned och dräpte männen
8 :17
2 män s. ] dräpten på Tabor
8: 18
2 sådan m.nen är
8 :21
2 70 män eller en enda m. råder
9:2
2 dräpte sina bröder ... 70 män
9:5
2 Jerubbaals söner, 70 män
9:5
2 dräpt hs söner, 70 män
9:18
2 män s. härstamma från Hamar
9:28
2 omkomma 1000 män och
9:49
2 flydde aUa män och
9 :51
2 Pua en m. från Isaskar
10:1
2 hon hade icke känt ngn m.
11 :39
2 I Sarga levde en m.
13:2
2 omtalade detta för sin ffi.
13:6
2 hennes m. Manoa icke var hos
13:9
2 M.nen s. kom till mig
13:10
2 och berättade det för sin m.
13:10
2 den m. s. förut talade med
13:11
2 när (Manoa) kom till m.nen
13:11
2 Locka din ffi. säga lösningen
14:15
2 männen i staden svaret
14:18
2 (Simson) slog ihjäl 1000 m.
15 :15
2 med åsnekäken slog jag 1000 m.
15:16
2 (Delila) kaUat till sig en m.
16:19
2 huset fuOt med män och
16:27
2 på taket 3000 män och
16:27
2 levde en ffi. s. hette Mika
17:1
2 M.nen Mika hade ett gudahus
17:5
8 en ung m. av J. släkt
17:7
2 Denna m. ifrån '" i 1.
17:8
2 att stanna hos m.nen
17 :11
2 de fem männen till Lais
18:7
2 bröto 600 m. upp
18:11
2 De fem män sade till sina
18:14
2 de 600 männen av Dans barn.
18:16
2 de fem män togo gudabilden
18:17
9 de fem männen i Mikas hus
18:18
2 präst för enskild m.s hus
18:19
2 män s. voro bosatta
18:22
2 några män hugga ned eder
18:25
2 stod hennes m. upp
19:3
2 sade kvinnans fader till m.nen
19:6
2 ffi.nen gjorde sig redo att
19:7
2 m.nen redo att resa
19:9
2 m.nen ville icke stanna över natten 19: 1 O
3 när m.nen kom ditin
19:15
2 denne m. från Efraims
19:16
8 åt m.nen s. åtföljer oss
19:19
16 omringades huset av m.nen
19:22
2 För hitut den m. s. kommit
19:22
2 gick m.nen s. rådde om huset
19:23
2 denne m. har kommit in
19:23
2 denne m. mån I icke göra
19:24
2 männen ville icke höra på
19:25
2 tog m.nen sin bihustru
19:25
2 vid ingången till m.nens hus
19:26
2 gjorde m.nen sig redo
19:28
2 ss. en m., från Dan till
20:1
2 tog den levitiske m.nen
20:4
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2 den mördade kvinnans m.

20:4
20:8
20:10
20:11
20:12
20:16
2 I. barn och nedgjorde 18000 män 20:25
2 1000 män, utvalda ur hela I.
20:34
2 föllo av Benjamin 18000 m.
20:44
2 efterskörd bland dem 5000 m.
20:45
2 slogo av dem 2000 m.
20:45
2 föllo av Benjamin 25000 män
20:46
2 till Rimmons klippa 600 m.
20:47
2 icke med män att skaffa
21:12
2 drog en ffi. med sin hustru
Rut 1:1
2 M.nen hette Elimelek
1 :2
2 Elimelek, Noomis m., dog
1 :3
2 kvinnan levde efter sin ffi.
1 :5
2 ro, var i sin m.s hus
1 :9
2 kunna bliva män åt eder
1 :11
2 att överlämna mig åt en m.
1 :12
2 överlämnade mig åt en m.
1 :12
2 och förbliva utan män
1 :13
2 frände på sin m.s sida
2 :1
2 vad du gjort efter din m.s död
2:11
2 Den m. heter Boas
2:19
2 Den m.nen är vår nära frände
2:20
2 m.nen icke får se dig
3:3
2 blev m.nen uppskrämd
3:8
2 vad m.nen gjort mot henne
3:16
2 ffi.nen skall icke giva sig ro
3:18
2 tog Boas till sig tio män
4:2
2 en ffi. s. hette Elkana
l.Sam. 1:1
2 m.nen begav sig från sin stad
1:3
2 sade hennes m. Elkana
1 :8
2 m.nen Elkana begav sig upp
1 :21
2 Hanna sade till sin m.
1 :22
2 Hennes m. Elkana sade
1 :23
2 m.nen svarade hm
2:16
2 jämte sin m. begav sig upp
2:19
2 utrota var m. av din släkt
2:33
2 nedgjorde vid pass 4000 m.
4:2
2 varen män, I filisteer
4:9
2 varen män och striden
4:9
2 Då m.nen kom in i staden
4:13
2 kom ffi.nen skyndsamt dit
4:14
2 ffi.nen sade till Eli
4:16
2 och hennes m. vara döda
4:19
2 syftade hon på sin m.
4 :21
2 Männen gjorde så
6:10
2 slog 70 m.. bland folket
6:19
250000 m.
6:19
2 kom mo Kirjat-Jearims män
7:1
2 levde en m. s. hette Kis
9:1
9:2
2 bland I. barn ingen m. fagrare
9:7
2 taga med oss åt ffi.nen
2 en m. från Benjamins land
9:16
2 den ffi. om vilken jag sade
9:17
2 inbjudna, vid pass 30 män
9:22
2 vid Selsa träffa två män
10:2
2 till Tabors terebint tre män
10:3
2 en av männen svarade
10:12
3 härskara av män
10:26
2 sade alla män i J abes
11 :1
2 vad männen från J abes sagt
11:5
2 droga ut ss. en m.
11 :7
2 säga till männen ilabes
11:9
2 förkunnade för männen i J abes
11 :9
2 läto männen i Jabes säga
11 :10
2 Given hit dessa män
11 :12
2 H. har sökt sig en m_
13:14
2 Saul mönstrade 600 m.
13:15
2 utgjorde vid pass 600 m.
14:2
2 till männen där
14:8
2 nedgjorde J onatan 2 O män
14:14
2 Förbannad den m. s. förtär
14:24
2 Förbannad den m. s. förtär
14:28
2 en m. bland folket tog till
14:28
2 döda både män och kvinnor
15:3
3200000 m. fotfolk
15:4
2 en ffi. kunnig i harpospel
16:16
2 en rn. skicklig i strängaspel
16:17
8 En av männen svarade
16:18
2 väljen åt eder en m.
17:8
2 den m. s. slår (Goljat)
17:25
2 David sade till de män
17:26
17:27
2 får den m. s. slår hm
2 huru han talade med männen
17:28
2 David åstad med sina män
18:27
18:27
2 slog av filisteerna 200 ffi.
7 Saul till Davids-hus några män
19:11
19:11
3 i morgon dödens m.
7 När Saul sände sina män
19:14
7 Då sände Saul dit männen
19:15
7 när männen kommi in
19:16
19:20
7 sände Sau! dit några män
19:21
7 sände han dit andre män
7 sände dit män med samma
19:21
2 mina män har jag visat
21:2
2 dina män avhållit sig från
21 :4
8 mina mäns tillhörigheter
21 :5
2 vanvettigt m.nen beter sig
21 :14
2 män s. vara i trångmål
22:2
2 vid pass'400 m. slöto sig
22:2
2 David och de män s. voro
22:6
2 Edomeen Doeg dödade 85 män
22:18
2 slagna både män och kvinnor
22:19
2 Davids män sade till hm
23:3
2 drog David med sina män till
23:5
2 innesluta David och hs män
23:8
2 mig och mina män åt Saul
23:12
2 utgjorde vid pass 600 m.
23:13
2 stod folket upp ss. en m.
2 i I. stammar taga ut tio män
2 endräktigt ss. en m.
2 I. stammar sände åstad män
2 700 utvalda män vänsterhänta
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Man
23:24
hs män voro i öknen Maon
23:25
Saul drog åstad med sina män
David med sina män
23:26
23:26
Saul och hs män sökte
23:26
2 kringränna David och hs män
24:3
2 Då tog Saul 3000 män
24:3
2 söka efter David och hs män
24:4
2 David och hs män i grottan
24:5
2 sade Davids män till hm
24:7
2 han sade till sina män
24:8
2 David höll sina män tillbaka
24:23
2 David och hs män till borgen
25:3
2 M.nen hette Nabal
8 David sade till männen
25:5
25:8
8 våra män finna nåd
25:9
8 När Davids män komma
25:11
2 giva detta åt män
25:12
8 vände Davids män om
25:13
2 sade David till sina män
25:13
2 400 m. följde David
25 :15
2 Dessa män mycket nyttiga
25:19
2 för sin ffi. Nabal sade hon
25:20
2 fick (Abigail) se ... hs män
25:21
3 vad den m.nen hade i öknen
25:25
8 män s. d u. min herre. sände
25:27
8 de män s. följa min herre
26:2
2 Saul drog ned med 3000 män
26:15
2 en rn. s. icke har sin like i I.
26:22
8 en av dina män komma
27:2
2 med sina 600 män till Akis
27:3
2 i Gat med sina män
27:8
2 David drog upp med sina män
>27:9
2 varken män eller kvinnor
27:11
2 varken män eller kvinnor
28:1
2 med dina män draga ut
28:8
2 Saul gick åstad med två män
29:2
2 David och hs män tågade sist
29:4
2 låt m.nen vända om
29:4
2 behaglig gm dessa mäns huvuden
29:11
2 stod David upp med sina män
30:1
2 David med sina män till Siklag
30:3
2 David med sina män kom
30:9
2 David åstad med 600 m.
30:10
2 s. stannade utgjorde 200 m.
30:10
2 förföljelsen med 400 m.
30:21
2 David tillbaka till de 200 m.
30:31
2 David vandrat med sina män
31 :6
2 daga Saul och hs män
2 en m. från Sauls läger
2.Sam. 1 :2
1:11
2 män s. vara där med hm
1:15
8 David kallade på en av sina mön
2:3
2 lät sina män draga ditupp
2:4
2 män nen i J abes s. begravit
2:5
2 sändebud till männen i Jabes
2:29
2 Abner och hs män tågade gm
2:30
2 fattades av Davids folk 19 m.
2 :31
2 360 m. av Benjamin
2:32
2 tågade J oab och hs män
3:15
2 taga (MikaI) ifrån hennes m.
3:16
2 (MikaIs) m. gick med henne
3:20
2 åtföljd av 20 m.
3:20
2 gästabud för Abner och hs män
3:29
3 i J oabs hus aldrig fattas män
3:38
3 stor m. i dag fallit i J.
3:39
2 dessa min, Serujas söner
4:2
2 till hövitsmän två män
4:12
8 dräpte hs män dem
5:6
2 med sina män till Jerusalem
5:21
2 David och hs män toga
6:1
3 församlade David 30000 m.
6:19
2 åt m. och kvinna gav han
8:4
2 till fänga 20000 m. fotfolk
8:5
2 nedgjorde David 22000 m.
8:13
3 (David) slog 18000 m.
10:6
3 lejde ... 20000 m. fotfolk
11:4
7 sände David några män
11:17
2 männen gjorde ett utfall
11:26
2 hennes m. Uria var död
11:26
2 dödsklagan efter sin m ..
12:1
2 två män bodde i samma
12:5
2 Davids vrede mot m.nen
12:5
2 dödens barn är den ffi.
12:7
2 Du är den m.nen
13:34
8 m.nen s. stod på vakt
14:5
2 min fil. är död
14:7
2 efter min m. varken namn
14:16
2 rädda mig från den JIl.S hand
14:21
8 för tillbaka den unge m.nen
14:25
2 i hela I. ingen så skön m.
:1
15
2 skaffade Absalom sig 50 m.
15 :11
2 med Absalom 200 män
15:18
2 gatiterna, 600 m., s. fÖljt
15:22
2 !ttai jämte alla sina män
16:5
2 en m. s. hette Simei
16:13
2 David gick med sina män
17:1
2 Låt mig utvälja 12000 män
17:3
2 sä går den m. du söker
17:8
2 känner din fader och hs mön
17:10
16 hela I. vet ... äro tappra män
17:12
2 de män s. äro med hm
17:18
2 In i en m.s hus i Bahurim
17:25
2 son till en m. vid namn Jitra
18:7
3 stupade där ... 20000 m.
18:10
2 en m. fick se det
18:11
2 sade J oab till m.nen
18:12
2 m.nen svarade J oab
18:26
2 en annan m .. komma springande
18:31
3 fri ifrån de mäns hand
19:7
2 icke en enda m. stanna kvar
19:17
2 följde 1000 m. från Benjamin
19:41
2 alla Davids män, över Jordan
20:1
2 illasinnad m. vid namn Seba

20:7
drogo J oabs män ut efter hm
20:12
m.nen såg att folket stannade
20:21
en m. vid namn Seba
21 :5
Den m. s. ville förgöra oss
21:17
2 Då besvuro Davids män hm
22:49
2 räddat mig frän väldets m.
23:17
2 de mäns blod s. gingo
24:15
2 till Beer-Seba, 70000 män
1. Kon. 1:5
2 SO män s. löpte framför
2:2
2 visa dig ss. en m.
2:32
2 (Joab) stötte ned tvä män
5 :13
2 arbetsfolket utgjorde 30000 m.
5:15
3 70000 män s. bura bördor
27 männen frän Gebal höggo
5:18
10:8
2 Sälla äro dina män
12:31
24 till präster män ur folket
3 män han gjort till
12:32
13:2
3 m.nen ropade mot altaret
13:33
24 män till offerhöjdspräster
16:24
15 den m. s. varit bergets ägare
17:1
3 Tisbiten Elia. en ffi. s. förut
2 Obadja gömt dem, 5 O m.
18:4
2 av H. profeter, SO m. och
18:13
18:22
2 Baals profeter äro 450 m.
18:31
9 den m.s till vilken H. ord
18:44
2 icke större än en m.s hand
20:15
8 landshövdingarnas män 232
20:15
3 alla I. barn, 7000 m.
20:20
2 höggo ned sin m.
20:29
3 av arameerna 100000 m. fotfolk
20:30
2 stadsmuren föll över 27000 m.
2 Männen ... sågo ett gott varsel
20:33
2 m.nen vägrade att slå hm
20:35
20:37
2 träffade han en annan ffi.
20:37
2 m.nen slog hm så hårt
20:39
2 en m. kom
2 till mig en annan m.
20:39
2 Vakta denne m.
20:39
9 m.nen kom undan
20:40
20:42
2 m. s. var given till spillo
21:10
2 låten två onda män sätta sig
22:6
2 profeterna, 400 män
22:8
2 en m., Mika. gm vilken vi kunna
22:34
2 en m. s. sköt på måfä
2 En m. kom emot oss
2.Kon. 1:6
2 Huru såg den m.nen ut
1:7
1:8
2 M.nen har en hårman tel
3 underhövitsman med SO m.
1:9
3 annan underhövitsman med 50 m. 1 :11
1:13
3 tredje underhövitsman med S O m.
1:14
3 eld förtärt deras 5 O m.
2:7
2 SO män av profetlärjungarna
2:17
2 sände åstad S O män
2:19
2 männen sade till Elisa
4:1
2 Min m., din tjänare, har dött
4:9
2 sade hon till sin m.
4:22
2 kallade hon på sin m.
2 står rätt till med din m.
4:26
2 de öste upp åt männen
4:40
4:42
2 en m. kom från Bast-Salisa
4:43
2 sätta fram för 100 män
5:7
2 befria en m. från spetälska
5:24
2 lät (Gehasi) männen gå
2 en m. vände om frän sin vagn
5:26
6:7
3 räckte m.nen ut sin hand
6:19
2 föra eder till den m.
6:32
2 sände dit en m. före sig
6:32
3 mördarson sänder hit en m.
9:11
2 I kännen ju den m ..nen
10:24
2 slipper undan av de män
10:24
2 därutanför ställt 80 m.
11 :9
2 tog sina män
12:11
3 män s. förrättade arbete
12:15
2 de män å t vilka penningarna
13:7
3 icke mer än 10000 m. fotfolk
13:21
2 kastade m.nen i Elisas grav
13:21
2 att begrava en m.
13:21
2 m.nen kom i beröring med
14:7
3 slog edomeerna 10000 m.
14:19
3 sändes män efter (Amasja)
17:32
3 män ur sin egen krets
17:34
9 den m..s ••. namnet Israel
18:27
2 de män s. sitta på muren
19:35
3 i assyriernas läger 18500 m.
2 Vad hava dessa män sagt
20:14
3 män s. förrätta arbete
22:5
22:5
3 män s. arbeta vid H. hus
22:9
3 män s. förrätta arbete
22:15
2 Sägen till den m. (Josia)
23:1
3 sände konungen åstad män
2 krigshövitsmännen jämte sina män 25:23
25:23
2 kom mo de med sina män
25:24
2 och deras män sin ed
25:25
2 hade med sig tio män
l.KrÖn. 4:12
2 voro männen från Reka
4:22
2 männen i Koseba
4:42
2 500 m. till Seirs bergsbygd
5:18
344760 stridbara män
7:4
3 stridbara härskaror. 36000 m.
7:21
2 män från Gat dräpte dem
7:40
2 utgjorde ett antal av 26000 m.
9:9
2 dessa män voro huvudmän
11:19
2 dricka dessa mäns blod
12:16
3 några män till David
12:32
3 män s. förstodo tidstecknen
2 m. och kvinna gav han bröd
16:3
18:4
2 till fånga 20000 m. fotfolk
18:5
2 nedgjorde David 22000 m.
2 edomeerna ... 18000 m.
18:12
19:5
2 vad s. hänt männen
19:18
2 David dräpte 40000 m. fotfolk
25:1
2 män s. fingo tjänstgöring

3 avdelning 24000 m. stark
27:1
270000 män att vara bärare 2.Krön. 2:2
2:2
2 80000 män att hugga sten
2 ej heller utvalt ngn m.
6:5
9:7
2 Sälla äro dina män
3 Asa en här av 300000 m.
14:8
14:8
3 280000 m. från Benjamin
3 här av 1000 gånger 1000 m.
14:9
2 dödad, m. eller kvinna
15:13
18:5
2 församlade l. konung 400 män
18:7
2 Här finnes ännu en m.
18:33
2 en m. s. spände sin bAge
20;21
3 män s. skulle sjunga
23:8
2 män s. skulle inträda i
25:27
3 sändes män till Lakis
26:13
3 krigshär av 307500 män
2 männen stodo upp
28:15
3 stoftet på de mäns gravar
34:4
3 män s. förrättade arbete
34:10
34:10
3 män s. förrättade arbete
34:12
2 männen fingo handla på heder
34:23
2 den m. s. sänt eder
Esr. 2:1
16 de män från hövdingdömet
2:22
2 männen från Netofa: 56
2:23
2 männen från Anatot: 128
2 männen från MIkrnas : 122
2:27
2:28
2 männen från Betel...22 3
3:1
2 ss. en m. till Jerusalem
4:5
3 de lejde mot dem män
4:11
10 minnen på andra sidan floden
4:21
Il förhindrar dessa män
5:4
Il vad de män hette
5:10
11 namnen på de män i spetsen
5:14
9 ät en m. vid namn Ses bassar
6:8
Il redligt utgivas ät dessa män
22 i släktregistret upptagna män
8:3
8:4
22 Eljoenai och med hm 200 män
8:5
22 Jahasie1s son och 300 män
8:6
22 Ebed och med hm so män
8:7
22 Jesaja och med hm 70 män
22 Sebadja och med hm 80 män
8:8
22 Ob.dja och med hm 218 män
8:9
8:10
22 Josifjas son och med hm 160 män
8:11
22 Sakarja och med hm 28 män
22 Johanan och med hm 110 män
8:12
8:13
22 Elifelet •.•och med dem 60 män
22 Sabbud och med dem 70 män
8:14
8:18
3 sände de till oss 18 män
8:19
3 deras söner, 2 O män
10:1
2 stor skara män. kvinnor
10:3
3 män s. frukta för Guds bud
10:17
2 män vilka tagit främmande
2 barmhärtighet inför denne m. Neh. 1:11
2:12
2 stod upp jämte några få män
3:7
2 arbetade jämte männen från
2 männen från Jordanslätten
3:22
5:1
3 männen av folket med hustrur
5:17
2 äta 150 m. vid mitt bord
6:11
2 en m. s. jag vilja fly
6:11
2 kan väl en m. av mi tt slag
16 de män från hövdingdömet
7:6
7:26
2 männen från Bet· Lehem
7:27
2 männen från Anatat: 128
7:28
2 männen frän Bet·Asrnavet: 42
7:29
2 männen från Kirjat·Jearim
7:30
2 männen från Rama och Geba
2 männen från Mikmas: 122
7:31
7:32
2 männen från Betel och Ai
2 männen frän det andra Nebo: 52
7:33
8:1
2 förtamlade sig alla ss. en m.
8:2
2 lagen för män och kvinnor
8:3
2 föreläste för män och
11 :1
24 var tionde m. utses
11:2
2 Välsignade de män s.
12:44
2 tillsattes män s. skulle
Est . .J :17
13 de förakta sina män
1:20
13 giva sina män tillbörlig ära
1 :22
2 envar rn. herre i sitt hus
2 m. eller kvinna, in till kon.
4:11
6:6
2 den m. s. konungen vill ära
6:9
t den m. s. konungen vill ära
6:9
2 den m.. s. konungen vill ära
6:11
2 den m. s. konungen vill ära
9:6
2 förgjorde judarna 500 män
9:12
2 förgjort 500 män
9:15
2 dräpte i Susan 300 män
2 denne m. mäktigare än
J ob 1:3
3 män s. byggde palatslika gravar
3:14
3:23
4 en man vilkens väg är höljd i
3:23
9 en m. så kringstängd av Gud
4:17
12 en m. ren inför sin skapare
4 dina år ss. en m.s tider
10:5
Il :3
6 lösa tal nödga män till tystnad
3 män s. spinna ihop lögn
13:4
4 om en m. dör, ligger han där
14:10
2 ligger m.nen där
14:12
2 den m. s. läskar sig med
15:16
4 rätt åt en m. mot Gud
16:21
3 en m. s. man spottar i ansiktet
17:6
4 Kan en ID. bereda Gud gagn
22:2
3 män s. bor try cktes
22:16
3 män s. sade till Gud: Vik ifrån
22:17
3 m.nen s. ödmjukat sig
22:29
29:25
3 lik en m. s. har tröst för
30:1
3 män vilkas fäder jag aktade
2 De tre männen upphörde
32:1
2 de tre männen icke mer ngt
32:5
12 giver m.nen hs rättfärdighet
33:26
4 kommer Gud ästad för m.nen
33:29
4 Var finnes en m. ss. Job
34:7
4 Det gagnar en m. till intet
34:9
34:21
2 vakta pä var m.s vägar
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2
2
2
2

2
2
2
2

l för ett folk eller enskild m.
34:29
3 en m. med fullgod insikt
36:4
38:3
4 Omgjorda ss. en m. dina
39:21
5 ler åt både häst och m.
40:2
4 Omgjorda ss. en m. dina
2 Säll den m. s. icke
Ps. 1:1
22:7
2 till smälek bland män
2 Finnes en m. s. fruktar H.
25:12
27:12
3 uppstå män s. andas våld
4 säll den m. s. tager tillflykt
34:9
2 en m. s. älskar livet
34:13
35:8
9 Fördärv över den m.nen
37:7
2 den m. s. umgis med ränker
37:23
4 Gm H. en m.s steg fasta
38:15
2 lik en m. s. intet hör
40:5
4 Säll den m. s. sätter sin
49:17
2 när en m. bliver rik
52:9
4 den m. s. icke gjorde Gud
3 m.nen bär händer på sin vän
55:21
3 slog edomeerna, 12000 m.
60:2
2 viljen I rasa mot denne rn.
62:4
2 djupa äro männens tankar
64:7
76:7
20 domnade både m. och häst
2 över din högra hands m.
80:18
4 ss. en m. utan livskraft
88:5
4 är den m. s. får leva
89:49
94:12
4 Säll den m. du undervisar
2 åstad en m. framför dem
105:17
3 Mose, den m. han utvalt
106:23
9 sådana mäns åminnelse
109:15
2 Säll den m. s. fruktar H.
112:1
127:5
4 Säll den m. s. har sitt
4 den m. välsignad s. fruktar H.
128:4
3 ÖVer de mäns huvuden Olycka
140:10
141:4
2 män s. göra vad orätt är
2 behag ej till m.nens snabbhet
147:10
2 män s. tala vad vrångt är
Ords. 2:12
4 svartsjuk är m.nens vrede
6:34
7:19
2 min m. är icke hemma
2 Till eder, I män, vill jag ropa
8:4
11:12
2 en m. med förstånd tiger
12:4
13 idog hustru är sin m.s krona
2 varder en m. prisad
12:8
12:25
2 Sorg i en m.s hjärta trycker det
15:23
2 En m. gläder sig
2 Var m. tycker sina vägar
16:2
2 Gm en m.S vägar behaga H.
16:7
17:27
2 lugn är en m. med förstånd
18:4
2 Orden i en m.s mun ss. djupt
2 går högmod i m.nens hjärta
18:12
2 Mod uppehåller m.nen
18:14
2 planer har en m. i sitt hjärta
19:21
2 Det ör en ära för en m.
20:3
2 Planerna i en m.s hjärta
20:5
2 en m. med förstånd hämtar
20:5
2 finna en Dl. s. är att lita på
20:6
2 smakar m.nen Ijl,lvligt
20:17
20:24
4 Av H. bero en m.s steg
2 Var m. tycker sin väg vara
21:2
2 en m. som hör på får allt framgent 21:28
24:29
2 vedergälla m.nen efter hs
25:1
2 Hiskias män gjort detta
2 en m. s. skryter med giVmildhet
25:14
2 en m. s. icke kan styra sitt
25:28
2 m. s. bedrager sin nästa
26:19
2 en m. s. måst fly ifrån
27:8
2 en ffi. gm sitt rykte
27:21
4 Den m. s. smickrar sin nlMta
29:5
29:20
2 Ser du en m. s. är snar att
4 talade den m.nen tillItiel
30:1
4 en m.s väg hos ung kvinna
30:19
23 försmådd kvinna, när hon får m.
30:23
13 förlitar sig hennes m.s hjärta
31:11
13 Hennes m. känd i stadens
31:23
13 prisa henne säll, hennes m.
31:28
2 Om en m. finge 100 barn
Pred. 6:3
1 en m. bland tusen
7:29
13 ogudaktigheten icke rädda sin m.
8:8
2 bliva männen ödmjukade
Jes. 2:9
2 männens övermod nedböjt
2:11
2 männens övermod nedbrutet
2:17
3:3
2 högtuppsatta män
3:3
2 män förfarna i besvärjelsekonst
3:25
6 Dina män skola falla för svärd
4:1
2 sju kvinnor fatta i samma m.
5:15
2 bliva männen ödmjukade
7:21
2 två tackor vad en m. föder upp
13:12
12 en m. mer sällsynt än guld
14:16
2 den m. s. kom jorden att
14:19
3 överhöljd av svärdsslagna män
22:17
4 en sådan m. s. du är
21:9
2 kommer ett tåg av män
30:5
3 var m. få blygas
30:17
3 fly för en enda m.S hot
30:17
3 eller för fem mäns hot
31 :8
2 icke för en m.s svärd
36:12
2 de män s. sitta pi muren
37:36
3 i assyriernas läger 185000 m.
39:3
2 Vad hava dessa män sagt
41:25
3 lät i norr en m. uppsti
48:14
9 den m. s. H. älskar
54:1
14 barn, flera än den s. har m.
54:5
14 s. skapat dig är din m.
62:4
14 ditt land fätt sin äkta m.
Jer. 3:1
2 Om en m. skiljer sig
3:1
2 bliver en annan m.s hustru
6:11
2 både m. och kvinna drabbas
7:5
2 dömen rätt mellan m. och m.
2 Förbannad den m. s. icke hör
11:3
11:21
2 Anatots män s. stå efter
2 en m.s gördel sluter tätt
13:11
13:21
9 män s. du själv lärt
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Man
9 både män och hustrur
den m. som förtröstar på
den m. s. förtröstar på H.
deras män dräpta av pesten
för de mäns hand, s. stå efter

14:16
17:5
17:7
18:21
19:7

krukan inför de mäns ögon

19:10
20:7
20:1 S
20:16
21 :7

4
4
2
3
2
3
2
2
3

var m. bespottar mig
Förbannad vare den m.
Gånge det den m.nen ss.
i de mäns hand s. stå efter

3 de mäns hand s. stå efter
3 de mäns hand s. du fruktar för
2 den m.nen skall jag hemsöka
2 Denne m. förtjänar döden
2 Denne m. förtjänar icke döden
2 var ock en annan m., Uria
2 sände Jojakim några män
2 given edra döttrar åt män
22 pläga män föda barn
4 män hålla sina händer på
4 tager m.nen i sitt beskärm
l var m. s. äter sura druvor
2 män s. överträtt mitt förbund
3 dessa män s. gingo mellan
3 i de mäns hand s. stå efter
3
9
2
2

i de mäns hand s. stå efter

22:25
22:25
23:34
26:11
26 :16
26:20
26:22
29:6
30:6
30:6
31 :22
31 :30
34:18
34:19

34:20
34:21

ss. vakthavande en m.
37:13
Denne m. bör dödas
38:4
denne m. söker icke folkets
38:4
2 dessa män handlat illa
38:9
2 Tag med dig 30 män
38:10
2 tog Ebed-Melek männen
38:11
38:16
2 män s. stå efter ditt liv
2 icke given i de mäns hand
39:17
2 jämte sina män fingo höra
40:7
2 anförtrott (Gedalja) män
40:7
2 och Jesanja med sina män
40:8
2 och deras män sin ed
40:9
2 Ismael med tio män
41:1
2 Ismael jämte de tio män
41:2
2 en skara av 80 män
41:5
2 och de män s. voro med
41 :7
2 tio män s. sade tilllsmael
41 :8
41:9
2 kropparna av de män
2 med ihjälslagna män
41 :9
2 togo sina män och gingo
41 :12
2 räddade sig med åtta män
41 :15
4 män, kvinnor och barn
43:6
2 utroten ur Juda m. och kvinna
44:7
2 svarade alla männen
44 :15
2 utan våra mäns samtycke
44:19
4 Jeremia sade till männen
44:20
3 Farao Hofra i de mäns hand
44:30
3 giva dem i de mlins hand
46:26
3 fråga männen s. fly
48:19
3 männen med kantklippta
49:32
2 krossade jag m. och kvinna
51:22
Klag. 3:1
4 en m. s. prövat elände
3:27
4 gott för.en m. alt bira ok
4 vränger en m.s rätt
3:35
3:39
4 knorrar en m. om han drabbas
3 inför var m.s ögon
Hes. 5: 14
2 stodo vid pass 25 min
8:16
2 en m. klädd i linnekläder
9:2
2 sex män från övre porten
9:2
2 m.nen i linnekllderna
9:3
2 miin s. sucka och jämra sig
9:4
2 miin framför tempe111uset
9:6
2 m.nen klädd i linnekläderna
9:11
2 m.nen klädd I linnekläderna
10:2
2 nlr m.nen gick ditin
10:3
2 bjöd m.nen Ilinnekläderna
10:6
2 25 män vid inglngen
11:1
2 miin s. tänka ut fördilrvligt
11:2
2 dessa miin låtit avgudar
14:3
2 mitt ansikte mot den m.nen
14:8
2 tre min: Noa, Daniel, lob
14:14
2 tre miin icke kunna rädda
14:16
2 om dessa tre mlln vore därinne
14:18
2 i stAllet för den m. du hade
16:32
2 tog andra män till dig
16:32
2 övergav sin m. och sina barn
16:45
2 övergivo miin och barn
16:45
2 män s. äro mästare I att
21 :31
23:15
3 bilder av de män
2 efter de män s. skulle komma
23:40
2 män för vilka du tvått dig
23:40
2 de män ur hopen
23:42
3 de män s. utbredde skräck
32:23
3 männen s. föllo för svlrd
32:24
2 utsett bland siS en m.
33:2
3 just före m.nens ankomst
33:22
3 ödemark Inför var m.
36:34
2 män s. genomvandra landet
39:14
3 ngn av d.... mlln fAr se
39:15
40:3
2 en m. vilkens utseende var
2 m.nen talade till mig
40:4
2 mitstången m.nen hade
40:5
2 en m. stod bredvid mig
43:6
2 s. icke tillhört ngn m.
44:25
2 gick m.nen med ett mätsnöre
47:3
Il bland judiska flngarna en m. Dan. 2 :25
3:12
11 Dessa män hava icke aktat pi dig
11 fört fram männen inför konungen 3:13
Il de mlln s. förde Sadrak
3:22
11 de tre miinnen Sadrak, Mesak
3:23
11 tre män vi llto kasta bundna
3 :24
11 ser jag nu fyra män
3:25
3:27
11 icke makt över männena
11 en m. i vilken heliga gudars
5:11
6:5
11 Dl sade männen: Vi lära icke
6:11
11 mlinnen skyndade till, funno de
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11
II
4
2
2
2
3
2

skyndade männen till kon.
6:15
de män s. anklagat Daniel
6:24
ss. en m. stå framför mig
8:15
den m. jag förut sett
9:21
fick jag se en m. stå där
10:5
de män s. voro med mig
10:7
den m. s. tog henne till sig
11 :6
m.nen· klädd i linnekläder
12:6
2 m.nen klädd i linnekläder
12:7
2 och jag är icke hennes m.
Hos. 2:2
2 tillbaka till min förste m.
2:7
2:16
2 skall ropa: Min m.
2 utan att skaffa med ngn m.
3:3
4:14
9 männen avsides med skökor
2 ss. vanvetting andans ffi.
9:7
15 sägen till edra män
Am. 4: 1
2 var m. på Esaus berg
Ob. v.9
2 männen fingo veta
Jona 1 :10
2 betogos männen av fruktan
1 :10
2 männen strävade att komma
1 :13
2 icke förgås för denne m.s
1 :14
2 männen betogos av fruktan
1: 16
2 icke drÖjer för m.s skull
Mika 5:7
2 från dig drog ut en m.
Nah. 1:11
3 bland eder män s. sett
Hagg. 2:4
2 en m. s. red på röd häst
Sak. 1:8
2 m.nen tog till orda
1:10
2 en m. s. hade ett mätsnöre
2:1
3:8
2 dessa män vara ett tecken
2 m. s. kallas Telningen
6:12
2 och Regem-Melek med sina män
7:2
2 tio män av allahanda tungomål
8:23
4 mot den m. s. fick stå mig nära
13:7
Mal. 2 :12
2 Hos den m. s. så gör
33 Jakob födde Josef, Marias m. Matt. 1:16
30 den m. s. räcker sin son
7:9
30 en m. s. står under andras
8:9
31 förde till hm en lam m.
9:2
30 en m. s. hette Matteus
9:9
30 en ffi. s. hade förvissnad hand
12:10
30 sade till m.nen: Räck ut
12:13
33 Ninevitiska män träda fram
12:41
30 en m. sådde god säd
13:24
30 senapskorn s. en m. tager
13:31
30 en m. finner den
13:44
33 s. ätit voro 5000 män
14:21
15 :38
33 s. ätit voro 4000 män
30 trädde en m. fram till hm
17:14
30 Om en m. har 100 får
18:12
36 gjorde dem till m. och
19:4
30 en m. övergiva sin fader
19:5
30 m.nens ställning till hustrun
19:10
31 trädde en m. fram
19:16
30 en m. s. icke var klädd i
22:11
44 taga män sig icke hustrur
22:30
44 ej heller givas hustrur åt män
22:30
44 män togo sig hustrur
24:38
44 hustrur gåvas åt män
24:38
30 En m. hade två söner
21 :28
31 två män ute på marken
24:40
31 trädde dock två mlln fram
26:60
30 en m. s. ville fara utrikes
25:14
30 lag känner icke den m.nen
26:72
30 lag känner icke den m.nen
26:74
31 Oskyldig till denne m.s blod
27:24
30 en m. från Cyrene, Simon
27:32
30 en m. besatt av oren ande
Mark. 1:23
31 en lam m. bars dit av fyra män
2:3
31 till hm med m.nen
2:4
30 en m. s. hade förvissnad hand
3:1
30 m.nen s. hade vissnade handen
3:3
30 sade till m.nen: Räck ut
3:5
30 nlr en m. sår slid i jorden
4:26
30 en m. s. var besatt
5 :2
30 Far ut ur m.nen
5:8
31 m.nen s. haft legionen i siS
5:15
31 m.nen s. varit beaatt
5:18
31 Då gick han med m.nen
5 :24
31 det var 5000 m.n s. hade ätit
6 :44
9:17
31 ..n m. i folkhopen svarade
31 en m. s. icke följer oss
9:38
33 lovligt för en m. skDja sig
10:2
31 en m. skriva skDjebrev
10:4
36 till m. och kvinna
10:6
30 en m. övergiva sin fader
10:7
33 skRjer sig från sin m.
10:12
31 och tager sig en annan m.
10:12
31 skyndade en m. fram
10:17
30 En m. planterade en vingård
12:1
44 taga män sig Icke hustrur
12:25
44 ej givas hust,rur åt män
12:25
30 Ss. nlr en m. reser utrikes
13:34
30 möta en m. s. bir en kruka
14:13
30 klInner icke den m.
14:71
31 en m. s. kallades Barabbas
15:7
31 en m., Simon från Cyrene
15:21
15:32
31 de män s. vora korsfästa
30 Förvisso var denne m. Guds Son
15 :39
33 trolovad med en m.
Luk. 1 :27
33 Jag vet ju icke av ngn m.
1:34
33 i sju Ar levat med sin m.
2:36
30 en m. s. var besatt
4:33
31 kastade anden omkull m.nen
4:35
30 m. vilkens hand var förvissnad
6:6
33 m.nen s. hade förvissnade
6:8
6:10
31 till m.nen: RlIck ut din hand
30 lik en m. s. ville bygga
6:48
30 lik en m. s. byggde ett hus
6:49
30 Jag Ir ju själv en JR.
7:8
33 NIr mllnnen kommo till (1.)
7:20
31 till männen: Gin tillbaka
7:22
31 En m. s.lånade ut penningar
7:41
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33 m.nen bad hm at! få fÖlja
8 :38
33 kom en m. vid namn Jairus
8:41
33 voro vid pass 5000 män
9:14
33 två män stodo där
9:30
33 männen s. stodo hos hm
9:32
33 ropade en m. ur folkhopen
9:38
31 huru en m. drev ut onda andar
9:49
30 En m. begav sig från Jerusalem
10:30
31 visat sig vara den m.nens nästa
10:36
33 träda fram med detta släktes män 11 :31
31 en m. i folkhopen sade
12:13
31 En m. hade ett fikonträd
13:6
30 senapskorn s. en m. tager
13:19
31 tog han ffi.nen vid handen
14:4
30 En m. tillredde gästabud
14: 16
33 ingen av de män s. voro bjudna
14:24
30 Den m.nen begynte bygga
14:30
30 en m. s. har 100 får
15:4
30 En m. hade två söner
15: 11
32 under en m. där i landet
15:15
31 var m. vill storma ditin
16:16
33 kvinna s. är skild från sin m.
16:18
44 män togo sig hustrur
17:27
30 Två män gingo.upp i helgedomen 18:10
31 bjöd att m.nen skulle ledas
18:40
33 en m. vid namn Sackeus
19:2
30 En m. av förnämlig släkt
19:12
30 En m. planterade en vingård
20:9
44 män taga sig hustrur
20:34'
44 och hustrur givas åt män
20:34
44 varken män taga sig hustrur
20:35
44 eller hustrur givas åt män
20:35
30 en m. s. bär en kruka vatten
22: l O
31 fick en av männen se hm
22:58
33 män s. höllo J. fången begabbade 22 :63
31 denne m. förleder vårt folk
23:2
30 intet brottsligt hos denne m.
23:4
30 frågade om m.nen var från
23:6
30 I haven fört till mig denne m.
23:14
31 Denne m. kastad i fängelse
23:19
31 lösgav den m. de begärde
23 :25
31 fingo de fatt en m., Simon
23:26
31 denne ffi. har intet ont gjort
23:41
33 två män i skinande kläder
24:4
31 Då sade männen till dem
24:5
30 En m. uppträdde, sänd av Gud Joh. 1:6
1:13
33 ej heller av m~s vilja
1:24
31 männen utsända ifrån
1:30
33 Efter mig kommer en ffi.
2:14
31 män s. sålde fäkreatur
3:1
30 en m. s. hette Nikodemus
4:16
33 Gå och hämta din m.
4:17
33 Jag har ingen m.
4:17
33 rätt i ... att du icke har m.
4:18
33 fem män har du haft
4:18
33 den du nu har är icke din m.
4:29
30 sen en m. s. sagt mig allt
4:46
34 en m. i konungens tjänst
4:49
34 M.nen sade till (1.)
4:50
30 trodde m.nen det ord J. sade
5:5
30 Där fanns en m. s. varit sjuk
5:9
30 strax blev m.nen frisk
5:10
31 sade judarna till m.nen
5 :12
30 Vem var den m ..nen s~ sade
5:13
31 m.nen s. blivit botad
5:15
30 M.nen gick bort och omtalade
6:10
33 lägrade sig männen där
7:46
30 Aldrig ngn talat s. den m.nen
8:40
30 en moo s. sagt eder sanningen
9:6
31 (1.) lade degen pi m.nens ögon
9:7
31 M.nen gick dit och tvådde sig
9:8
31 den m. s. satt och tiggde
9:9
31 sade han: J ag är den m.nen
30 Den m. s. heter J. gjorde en deg
9:11
9:12
31 Var är den m.nen
9:16
30 Den m.nen är icke från Gud
9:18
31 kallat till sig m.nena föräldrar
9:24
30 denne m.. är en syndare
9:30
30 M.nen svarade ocb sade
11:1
31 en Dl. vid namn Lasarus
11:47
30 Denne m. gör ju många tecken
11:50
30 bättre en m. dör för folket
30 bäst om en m. finge dö för
18:14
30 du en av den m.nens lärjungar
18:17
30 anklagelse mot denne m.
18:29
30 (Pilatus) sade: Se m.nen
19:5
33 två män i vita kläder
Apg. 1:10
31 vägvisare åt de miln s. grepo J.
1:16
33 bör ngn av de män s. följde oss
1:21
1 :22
31 ngn av dessa män bör insättas
331. en m. s. fick vittnesbörd
2:22
31 gm män s. icke veta av lagen
2:23
31 samme m. s. plägade sitta
3:10
31 undren l över denne m.
3: 12
31 denne m. vilken I sen och
3:16
33 antalet av männen 5000
4:4
31 denne m. frisk och färdig
4:10
30 sigo m.nen s. blivit botad
4:14
30 Vad skola vi göra med dessa min
4:16
30 M.nen s. blivit botad
4:22
33 en m. vid namn Ananias
5:1
33 mlln s. begravt din m.
5:9
33 begrovo henne bredvid hennes m.
5:10
33 skaror av män och kvinnor
5:14
33 De män s. I insatt i flingelset
5:25
30 m.nens blod komma över oss
5 :28
30 för en kort stund föra ut männen
5 :34

33 en hop av vid pass 400 män
5 :36
30 Befatten eder icke med dessa män 5 :38
31 kunnen I icke ,slå ned dessa män
5:39
33 utse n bland eder sju män
6:3
33 män s. vi kunna sätta till
6:3
33 män s. föregåvo att de hört
6:11
30 Denne m. upphör icke tala mot
6:13
33 I män, l ären ju bröder
7:26
33 Saulus drog fram män och kvinnor 8:3
33 en m. vid namn Simon
8:9
331äto döpa sig, män och kvinnor
8:12
33 vare sig män eller kvinnor
9:2
33 männen s. voro med (Saulus)
9:7
31 efter en m. vid namn Saulus
9:11
33 en m. vid namn Ananias"kom in
9:12
33 huru mycket ont den moonen gjort
9:13
31 denne m. är ett utvalt redskap
9:1S
30 en m. vid namn Eneas
9:33
33 sände de två män till (Petrus)
9:38
33 en m. vid namn Kornelius
10:1
33 sänd några män till Joppe
10:5
33 män utsända av Kornelius
10:17
33 Här äro ett par män s. fråga
10:19
33 steg Petrus ned till milnnen
10:21
10:30
33 en m. i skinande klädnad
31 alla de omskurna troende män
10:45
33 tre män till mig från Cesarea
11 : 11
33 vi gingo in i m.nens hus
11 :12
33 några män från Cypern
11 :20
31 vaktavdelningar vardera fyra m.
12:4
33 Saul en m. av Benjamins stam
13:21
33 David en m. efter mitt hjärta
13:22
33 en m. oförmö gen bruka sina fötter 14:8
31 Då sprang m.nen upp
14:10
33 l män, vad är det l gören
14:15
15:1
31 från J udeen kommo några män
33 män s. skulle sändas till
15:22
33 män vi skulle sända till eder
15 :25
31 en m. s. övergivit dem
IS:38
30 Dessa män äro Guds tjänare
16:17
30 Dessa män uppväcka stor oro
16:20
30 Släpp ut männen
16:35
31 män s. uppviglat hela världen
17:6
33 grekiska kvinnor och män
17:12
33 gm en m. s. han bestämt
17:31
33 slöto sig några män till hm
17:34
31 en m. vid namn Titius Justus
18:7
31 Denne m. förleder mskorna
18:13
33 voro de vid pass tolv män
19:7
30 m.nen s. var besatt
19:16
33 l män, I vetet att delta
19:25
19:37
33 haven I dragit fram dessa män
33 bland eder män uppträda
20:30
33 Den m. s. detta bälte tillhör
21:11
33 fyra män s. bundit sig gm löfte
21 :23
33 tog Paulus männen med sig
21:26
30 den m. s. allestädes lär
21:28
31 en m. s. nitälskade för Gud
22:3
33 män och kvinnor lät jag binda
22:4
31 de mäns kläder s. dödade hm
22:20
30 M.nen är romersk medborgare
22:26
31 Männen s. skulle förhört hm
22:29
30 intet ont hos denne m.
23:9
31 det var mer än 40 män
23:13
33 Denne m. blev gripen av judarna
23:27
33 anklagelse mot m.nen
2 S:5
33 lämnat efter sig en m. ss. fånge
25:14
33 att m.nen skulle föras fram
25:17
30 vilja höra den m.nen (Paulus)
25:22
31 I sen här den m.
25:24
30 Den m.nen har icke gjort
26:31
30 Denne m. hade kunnat frigivas
26:32
33 I män, jag ser att denna
27:10
33 I män. I haden bort lyda mig
27:21
33 vid gott mod, I män
27:25
30 Helt visst är denne m. dråpare
28:4
31 den förnämste m.nen på ön
28:7
36 övergivo männen det naturliga Rom.l:2 7
36 bedrevo styggelse, m. med 'm.
1 :27
33 Salig den m. H. icke tillräknar
4:8
33 gm lag bunden vid sin m.
7:2
33 om m.nen dör är hon löst
7:2
33 den lag s. band henne vid m.nen
7:2
33 giver sig åt en annan m.
7:3
33 medan hennes m. lever
7:3
33 om m.nen dör, är hon fri
7:3
33 giver sig åt en annan m.
7:3
31 Rebecka gm en och samme m.
9:10
31 män s. frambära gott budskap
10:15
33 bliva kvar 7000 män
11:4
30 vad gott är inför var m.
12: 17
47 ss. var m.s avskrap
"Kor. 4:13
31 överlämna m.nen åt Satan
5:5
30 En m. gör Visserligen väl i
7:1
31 var m. hava sin egen hustru
7:2
33 var kvinna sin egen m.
7:2
33 M.nen give sin hustru vad han
7:3
33 sammalunda hustrun sin m.
7:3
33 Hustrun rider icke ... utan m.nen
7:4
33 ej heller m.nen över sin
7:4
33 icke skilja sig från sin m.
7:10
33 förlike sig åter med m.nen
7:11
7:11
33 ej heller en m. förskjuta
33 en m. s. icke är troende
7 :13
33 må hon icke förskjuta m.nen
7 :13
33 den icke troende m.nen helgad
7:14
31 den icke troende hustrun gm sin m. 7:14
33 om du skall frälsa din m.
7:16
33 du m., huru vet du om du skall
7:16
31 Den m. s. icke är gift
7:32
31 den gifte m.nen ägnar sin omsorg
7 :33
33 huru hon skall behaga sin m.
7 :34
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33'en m. från staden emot hm
30 orene anden ut ur m.nen
31 farit svårt fram med m.nen
30 onda andarna ut ur ffi.nen
30 funno m.nen sitta invid J.

8:27
8:29
8:29
8:33
8 :35

Man
33 bunden så länge hennes m. lever
7 :39
33 när hennes m. är avsomnad
7 :39
9:26
31 Iikasotn en m. s. hugger i vädret
31 för den m.s skull
10:28
33 K. är envar m.s huvud
11:3
33 m.nen är kvinnans huvud
11:3
33 en m. s. har sitt huvud betäckt
11:4
33 En m. icke pliktig hÖlja
11:7
33 återspeglar m.nens härlighet
11:7
33 m.nen är icke av kvinnan
11:8
33 utan kvinnan av m.nen
11:8
33 Icke skapades m.nen för kvinnans 11:9
33 utan kvinnan för m.nens skull
11:9
33 varken kvinnan till utan m.nen
11 :11
11 :11
33 eller m.nen utan kvinnan
33 ss. kvinnan är av m.nen
11 :12
33 så är ock m.nen gm kvinnan
Il: 12
11 :14
33 länder en m. till vanheder
33 sedan jag blev m. har jag
13:11
33 må de hemma fråga sina män
14:35
31 profet eller m. med andegåva
14:37
31 sända åstad de män
16:3
37 skicken eder ss. män
16: 13
31 underordna eder dessa män
16:16
31 rätt uppskatta sådana män
16: 18
31 viss ffi. vållat bedrövelse
2.Kor. 2:5
7: 12
31 icke för den m.s skull
31 m.s skull s. lidit orätt
7 :12
Il :13
31 männen äro falska apostlar
30 J ag vet om en m. s. är i K.
12:2
30 vet vet om denne m.
12:3
31 I fråga om den m.nen vill jag
12:5
31 de män s. stodo högst
Gal. 2:2
31 män s. stodo högst
2:6
31 män s. räknades för stödjepelarna
2:9
31 några män dit från Jakob
2:12
36 här är icke m. och kvinna
3:28
33 barn, flera än den s. har m.
4:27
31 män s. uppvigla eder
5:12
47 göra vad gott är mot var m.
6:10
33 underordnen eder edra män
Ef. 5 :22
33 en m. är sin hustrus huvud
5:23
33 underordna sig sina män
5 :24
33 I män, älsken edra hustrur
5 :25
5:28
33 männen pliktiga älska sina
30 en m. övergiva sin fader
5 :31
5 :33
33 visa sin m. vördnad
31 hållen sådana män i ära
Fil. 2:29
33 underordnen eder edra män
Kol. 3:18
33 I män, älsken edra hustrur
3:19
31 uppskatta de män s. arbeta LTess. 5:12
47 visen tålamod mot var m.
5 :14
47 göra vad gott är mot var m.
5:15
47 tron är icke var m.s
2.Tess. 3:2
3:14
31 märken ut för eder den m.nen
33 männen förrätta bön
LTim. 2:8
33 ej heller råda över sin m.
2:12
33 bör vara en enda kvinnas m.
3:2
33 vara en enda kvinnas m.
3:12
33 varit allenast en m.s hustru
5:9
31 troende, vare sig m. eller kvinna
5:16
30 må du betro åt män
2.Tim. 2:2
3:6
31 män s. innästla sig i husen
31 stå dessa män emot sanningen
3:8
31 ss. det skedde med de männens
3:9
45 kvinnorna älska sina män
Tit. 2:4
33 underordna sig sina män
2:5
30 En m. s. kommer partisöndring
3:10
31avenochsammem.
Hebr.l1:12
31 gm de män s. i helig ande
LPet. 1:12
47 Bevisen var m. ära
2:17
33 underordnen eder edra män
3:1
31 män s. icke hörsamma ordet
3:1
33 underordnade sig sina män
3:5
33 I män leva tillsammans med
3:7
31 taga oss an sådana män
3.Joh. v.8
33 SaJig den m. s. är
Jak. 1:12
33 en m.s vrede kommer icke åstad
1:20
33 lik en m. s. betraktar
1:23
33 inträder en m. med gUldring
2:2
Upp. 6:2
31 m.nen s. satt på den
31 åt m.nen s. satt på den givet
6:4
31 m.nen s. satt på den hade vågskål
6:5
6:8
31 m.nen ...hs namn var Döden
31 männen s. sutta på dem
9:17
31 männen hade eldröda pansar
9:17
31 m.nen ...heter Trofast och
19:11

BENADADMAN
2 Daniel, du högt b.e m.
Dan.IO:11
2 Frukta icke, du högt b.e m.
10:19
17 BERÖMLIGA MÄN
Hes.23:23
BLIND MAN
31 en b. m. satt vid vägen
Luk.18:35
30 fick se en m. s. var född b.
Joh. 9:1
31 m.nen s. förut varit b.
9:13
30 m.nen s. varit b.
9:24
DRUCKEN MAN
3 törntagg id. m.s hand
Ords.26:9
3 Efraims druckna mäns stolta les. 28:1
3 Efraims druckna mäns stolta krona 28:3
2 ss. en d. m., en m. överväldigad Jer.23:9

DUGANDE MÄN
2 att de äro d. m.
l.Mos.47:6
2 d. m. som frukta Gud
2.Mos.18 :21
2 utvalde d. m. ur hela I.
18:25
23 var Jerobeam en d. man
l.Kon.11 :28
23 d. m. till tjänstgöringen
l.Krön. 9:13
23 de vara d. m.
26:6
23 d. m. i J aeser i Gilead
26:31
23 deras bröder, d. m., 128
Neh.11 :14
DUGLIGA MÄN
16 Semajas söner voro m. m. l.Krön.26:7
2 Obed·Edoms avkOmlingar d. m.
26:8
16 d. m., tillsammans 18
26:9
16 Hasabja och hs bröder, d. m.
26:30
16 (Jerias) bröder, d. m.
26:32
3 DÖD MAN
Jer.22:10
DÖDSSLAGEN MAN
3 D.na män skola falla
Jer.s 1:4
3 D.na män falla bland eder
Hes. 6:7
3 du skall dö ss. en d. m.
28:8
3 d.na män falla därinne
28:23
DARAKTIG MAN
2 kan en d. m. få förstånd
Job 11:12
2 bort ifrån den m. s. är d.
Ords.14:7
2 EDOMEISKA MÄN
l.Kon.11 :17
EFRAIMS MÄN
3 s. tillhöra E ... I 081 00 m.
4.Mos. 2:24
2 församlade sig alla E. m.
Dom. 7:24
2 E. m. sade till (Gideon)
8:1
2 E. m. församlade sig
12:1
3 E. m. skola bliva lika hjältar
Sak.10:7
EGYPTISK MAN
2 Potifar, en e. m., köpte hm l.Mos.39:1
2 e. m. slog en hebreisk m.
2.Mos. 2:11
2:19
2 En e. m .. hjälpte mot herdarna
2 till fader en e. m.
3.Mos.24:10
2 träffade på fäJtet en e. m.
l.Sam.30:11
2 slog ned den e. m.nen
2.Sam.23:21
2 slog ock ned den e. m.nen LKrön.11:23
ENSAM MAN
2 en e. m., kommit hit
l.Mos.19:9
2 en m. komma e. springande 2.Sam.18:24
2 åter en m. komma e. springande
18:26
3 Abraham var en e. m.
Hes.33:24
33 ETIOPISK MAN
Apg. 8:27
FAGER MAN
LSam. 9:2
3 Saul, en ståtlig och f. m.
2 förståndig m., därtill en f. m.
16:18
3 FALLNA MÄN
Hes.32:27
FATTIGMAN
2 om det är en f. m.
s.Mos.24:12
2 Jag är en f. och ringa m.
l.Sam.18:23
2 han tog denf.e m.nens
2.sam.12:4
3 Bättre är en f. m. s. vandrar Ords.19:1
3 en f. m. bättre än en s.ljuger
19:22
2 Bättre en f. m. s. vandrar
28:6
2 men en f. m. med förstånd
28:11
2 fanns en f. m. s. var vis
Pred. 9:15
2 tänkte ingen på denne f.e m.
9:15
Luk.16:20
31 en f. m. vid namn Lasarus
31 inträder en f. m. i smutsiga
Jak. 2:2
2 FRIDENS MAN
Ps.37:37
2 FRIDSÄLL MAN
l.Krön.22:9
FROM MAN
30 Simon ... en f. m.
Luk. 2:25
33 Några f.ma män begrava
Apg. 8:2
31 (Kornelius) var en f. m.
10:2
33 en efter lagen f. m., Ananias
22:12
2 FROMSINT MAN
LMos.2 5:27
2 FRÄCKA MÄN
Jer.43:2
FRÄMMANDE MAN
2 prästs dotter f. m.s hustru 3.Mos.22:12
2 icke gifta sig med ngn f. m. s.Mos.2s:s
9 de f. männen hade lagt sig
Jos. 2:8
2 lät räkna aJla f. män
2.Krön. 2 :17
3 en f. m. har jag blivit
Job 19:15
3 f. män må famntaga henne
31 :10
Hes. 30:12
3 ödelägga landet gm f. män
33 FULLKOMLIG MAN
Jak. 3:2
Dan.11 :21
3 FÖRAKT LIG MAN
Jes. 11:12
3 FÖRDRIVNA MÄN
FÖRDÄRVETS MAN
6 där f. män gingo fram
Job 22:15
35 ingen utom f. m.
Joh.17:12
35 Laglöshetens mska, f. m.
2.Tess. 2:3
Apg.24:s
33 FÖRDÄRVLIG MAN
Hes.27:8
3 FÖRFARNA MÄN
Hes.27:9
3 FÖRFARNASTE MÄN
FÖRNÄMLIG MAN
3 flyttar ned dig för f.are m.
Ords.2s:7
Pred. 10:6
3 f.a män sitta i förnedring
FÖRNÄMSTA MÄN
28 alla l folkets f. m.
l.sam. 14:38
3 droga tre av de 30 f. m.nen 2.Sam. 23:13
25 hs f. m.: Asarja
LKon. 4:2
2 de äldsta och f. m.nen
21:11
3 tre av de 30 f. m.nen
LKrön.11:15
2 S hs f. m. enade sig
2. Krön. 3 0:2
25 breven från kon. och hs f. m.
30:6
25 rådförde sig med sina f. m.
32:3
25 (Josias) f. m. gåva offergåvor
35:8
25 hs f. m.s skatter till Babel
36:18
25 David och hs f. m. givit
Esr. 8:20
26 hs f. m.n vara samlade
Est. 1:3
31 de f. m.nen i GaJileen
Mark. 6 :21

HARD MAN
LSam.2s:3
HÄTSK MAN
Est. 7:6
HÖGMODIG MAN
Ords.16:s
ILLVILLIG MAN
Est. 7:6
ISRAELS MÄN
2.Mos.12:37
3 l. barn 600000 män
2 inför var m. i I. säga så
s.Mos.27:14
2 inför H. var m. i I.
29:10
2 sade till hm och I. män
Jos. 9:6
2 I. män svarade hiveerna
9:7
2 kaJIade Josua till sig l. män
10:24
2 församlade sig alla män i I.
20:11
2 när I. män mönstrades
20:17
20:20
2 I. män ut till strid
2 l. män ställde upp sig .
20:20
20:21
2 nedgjorde 22000 m. av I.
20:22
2 l. män tog åter mod till sig
20:31
2 kanhända trettiotal av l. män
2 alla I. män hade brutit upp
20:33
2 I. män plats åt Benjamin
20:36
2 l. män vände ryggen i striden
20:39
2 slå ihjäl några av I. män
20:39
20:41
2 När I. män åter vände om
2 vände om för I. män
20:42
2 vände I. män tillbaka
20:48
2 I. män hade svurit i Mispa
21:1
3 av I. föllo 30000 m. fotfolk l.sam. 4:10
2 I. män droga ut från Mispa
7:11
2 sade Samuel till l. män
8:22
11:15
2 I. män voro uppfyllda av glädje
13:2
3 utvaJde åt sig 3000 män ur l.
2 När 1. män vara ansträngda
14:24
2 l. män hade församlat sig
17:2
17:19
2 I. män äro i Terebintdalen
2 alla I. män flydde för m.nen
17:24
2 I. män sade: Sen I m.nen
17:25
17:52
2 l. och J uda män stodo upp
31 :1
2 I. män flydde för misteerna
31:7
2 förnummo att I. män flytt
2.Sam. 2:17
2 Abner och l. män slagna
15:6
2 Så förledde Absalom l. män
15:13
2 1. män vänt sina hjärtan till
16:15
2 Absalom med sitt folk, I. män
16:18
2 s. alla I. män utvalt
2 sade Absalom och alla l. män
17:14
2 AbsaJom med alla I. män gick
17 :24
2 Alla Juda män svarade I. män
19:42
2 svarade I. män J uda män
19:43
2 hårdare ord än I. män
19:43
2 övergåva alla l. män David
20:2
2 rätt att döda ngn m. i I.
21:4
2 I. män droga sig då tillbaka
23:9
2 till konung Salomo l. män
l.Kon.8:2
3 låta 7000 män bliva kvar i I.
19:18
3 Juda män slagna av l. män 2.Kon.14:12
23 skatt på rika män i I.
IS :20
2 l. män flydde för
LKrön.IO:1
2 70000 män av l. föllo
21 :14

KONSTFÖRFAREN MAN
3 tillsäga edra k.na män
2.Mos.28:3
3 åt alla edra k.na män
31:6
3 k.na män bland eder komma
35:10
2 k.na män skola utföra
36:1
36:2
2 kallade Mose k.na männen
3 komma alla de k.na män
36:4
2 tillsammans med de k.na män2.Krön.2:7
2 sänd mig en k. m.
2 :7
2:13
3 en k. och förståndig m.
3 din fader Davids, k.na män
2 :14
Jer.10:9
3 blott verk av k.na män
43 aldrig mer skall ngn k. m.
Upp.18:22
8 KONUNGENS MÄN
Est. 2:2; 6:3
2 KRAFTFULLA MÄN
LKrön.26:8
3 KRIGSDUGLIGA MÄN
2.Kon.24:16
3 KRIGSRUSTADE MÄN
LKrÖn.12:3s
2.Sam.13:28
16 KÄCKA MÄN
Luk. 5:18
33,30 LAM MAN

3761

3762

3763

3764

MAN (med bestämning)
2 AMALEKITISK MAN
2 ANATOTS MÄN
2 ANSEDD MAN
2 BARMHÄRTIG MAN
2,4 BARNLÖS MAN
2 BENJAMINS MÄN

LSam.30:13
Jer.11 :23
LSam. 9:6
Ords.11:17
Jer. 22:30
Esr. 10:9

31 folkets f.e m. sökte tillfälle
Luk.19:4 7
31 uppeggade de f. m.nen i stadenApg.13:50
33 de f. m.nen i (Cesarea)
25:23
FÖRSTANDIG MAN
2 Utsen visa, f.a män
s.Mos. 1:13
2 en f. m., därtill fager m.
LSam.16:18
2 f. och skriftlärd m.
LKrön.27:32
3 en konstförfaren och f. m. 2.Krön. 2:13
2 en f. m. av Mahelis barn
Esr. 8:18
2 Hören mig, I f.e män
Job 34:10
2 en f. m. går sin väg rätt fram Ords.ls:21
33 en f. m. byggde sitt hus
Matt. 7:24
33 (Sergius Paulus) var en f. m.
Apg.13:7
31 Finnes ngn vis och f. m.
Jak. 3:13
2 FÖRTALETS MAN
Ps.140:12
33 GALILEISK MAN
Apg. 1:11
GAMMAL MAN
2 kom en g. m. från sitt arbete Dom.19:16
2 den g.le m.nen: Vart skall du
19:17
2 den g.le m.nen: Frid vare med
19:20
2 g.le m.nen s. rådde om huset
19:22
2 m.nen (Eli) var g. och tung LSam. 4:18
2 (Isai) på SauJs tid en g. m.
17:12
2 Det är en g. m. s. kommer
28:14
2 hennes m. är g.
2.Kon. 4:14
3 på g.la män lät du ditt ok
Jes.47:6
3 g.la män s. icke fylla
65 :20
3 edra g.la män hava drömmar Joel 2:28
31 g.la män skola hava drömmar Apg. 2:17
2 GIBEONS MÄN
Jos.10:2
GILEADS MÄN
2 Jefta församlade G. m.
Dom.12:4
2 G. m. slogo efraimiterna
12:4
2 frågade G. m.: Är du efraimit
12:5
GOD MAN
2 sade kon.: Det är en g. m. 2.Sam. 18:27
33 Josef, en g. och rättfärdig m. Luk.23:50
22 (Barnabas) var en g. m.
Apg. II :24
33 GUDFRUKTIG MAN
Apg. 10:22
11 HANDFASTA MÄN
Dan. 3:20
HEBREISK MAN
för hit till oss en h. m.
LMos. 39:14
egyptisk m. slog h. m.
2.Mos. 2:11
två h.a män träta med varandra
2 :13
h. m. har sålt sig
s.Mos.ls:12
om det var en h. m. eller
Jer.34:9
HELIG MAN
33 Johannes rättfärdig och h. m. Mark. 6:20
31 utgjutit h.a mäns och profetersUpp.16:6

2
2
2
27
27

2
2
3
2

2 församlade sig I. män
2.Krön. 5:3
3 J uda män slagna av I. män
25:22
2 antalet män av I. folk
Esr. 2:2
2 församlade sig av 1. män
10:1
2 antalet män av l. meniga folk Neh. 7:7
331 män av l., hören dessa ord
Apg. 2:22
33 l män av 1., varför undren I
3:12
33 l män av l., sen eder för
5:35
33 I män av 1., hören mig
13:16
33 l män av L, kommen till hjälp
21:28
ISRAELITISK MAN
2 en i. m. i träta
3.Mos.24:10
2 fÖljde efter den i.e m.nen
4.Mos.2s:8
2 genomborrade den i.e rn.nen
25:8
2 den dödade i.e m.nen
25 :14
31 priset för den m.
Matt. 27:9
35 den s. i.a män hade värderat
27:9
2 JERIKOS MÄN

Neh. 3:2

JUDAMÄN
3 tillhöra J. 186400 m.
4.Mos. 2:9
2 J. män sade: Varför
Dom. IS :10
2 3000 män från J. ned
1 5:11
2 och J. män 30000
l.Sam. 11:8
2 och desautom 10000 m. från J.
I 5:4
2 Israels och J. män stodo upp
17 :52
2.Sam. 2:4
2 Dit komma nu J. män
2 vann alla J. mäns hjärtan
19:14
2 Simei drog ned med J. män
19 :16
2 våra bröder, J. män, hemligen
19 :41
2 J. män svarade Israels män
19:42
2 svarade Israels män J. män
19:43
2 J. män läto hårdare ord
19 :43
2 J. män höllo sig till sin kon.
20:2
2 Båda upp åt mig J. män
20:4
2 J. män vara 500000
24:9
2 J. män i konungens tjänst
LKon. 1:9
3 J. män slagna av Israels
2.Kon.14:12
3 jagade J. män bort ifrån Elot
16:6
2 aJla J. män följde hm
23:2
3 Av J. barn män till David LKrön.12:16
3 stodo mitt emot J. män
2.Krön.13:13
3 När J. män vände sig om
13:14
2 hovo J. män upp ett härskri
13:15
2 när J. män hava upp härskri
13:15
3300000 m. från J.
14:8
3 Jo.afat i J. mäns församling
20:5
3 alla J. män föllo ned för H.
20:18
3 När J. män komma upp på höjden 20:24
3 vände J. och Jerusalems män
20:27
3 J. män blevo slagna av Israels
25:22
2 i H. hus med alla J. män
.34:30
2 församlade sig aJla J. män
Esr.l0:9
2 några andra män komma från J .Neh. 1:2
Jes. 5:3
2 I J. män, fällen eder dom
2 säger H. till J. män
Jer. 4:3
2 bort hjärtas förhud, I J. män
4:4
2 talen till J. män
11:2
2 huru J. män sanunansvurit sig
11:9
2 fÖljda av J. män
17:25
2 säg du nu till J. män
18:11
2 ondskas skull J. män bedrivit
32:32
3 dessa män, nämligen J ... furstar
34:19
2.ägtill J. män
35:13
2 över J. män den olycka
36:31
2 alla män av J. förgås
44:27
2 blygas vi J. män
Dan. 9:7
31 JUDEENS MÄN
Apg.lS:1
JUDISK MAN
27 j.a män s. tagit till sig
Neh.13:23
2 I Susans borg en j. m.
Est. 2:5
2 gör detta inför j.a mäns ögon Jer.43:9
2 icke nämnt av j. m.s mun
44:26
11 nu äro här några j.a män
Dan. 3:12
2 fatta en j. m. i mantelfliken
Sak. 8:23
33 bodde i Jerus. fromma j.a män Apg. 2:5
33 I j.e män och Jerus. invånare
2:14
33 det är en j. m. förbjudet
10:28
30 jag är en j. m. från Tarsus
21 :39
33 Jag är en j. m., född i
22:3
11 KALDEISKA MÄN
Dan. 3:8
2 KANANEISK MAN
l.Mos.38:2
2 KIR-HERES' MÄN
Jer.48:3I,36
KLOK MAN
2 Jonadab var en mycket k. m.2.Sam.13:3
4 k.a män säga så till mig
Job 34:34
I En k. m_ döljer din kunskap Ords.12:23
40 KLYFTIGA MÄN
L Kor. 1:20

Man-Mana
8 LANDSHÖVDINGARNAS MÄN
I.Kon.20:14,17,19
2 LAT MAN
Ords.24:30
33 LEDANDE MÄN
Apg.lS:Z2
2 LEVITISK MAN
Dom.19:1;20:4
31 LIVDÖMDA MÄN
I.Kor. 4:9
2 LYCKOSAM MAN
I.Mos.39:2
33 LÄRD MAN
Apg.18:24
6 LÖGNENS MÄN
Job 11 :11; Ps.26:4
33 MACEDONISK MAN
Apg.16:9
MÄKTIG MAN
3 att han har blivit en m. m. I.Mos.24:3S
26:13
2 (Isak) blev en m. m.
3 skiljer mellan m.a män
Ords.18:18
NAMNGIVNA MÄN
3 hälften av Manasse n. m.
I.Krön.12:31
2 i var stad n. m. tillsatta
2.Krön.31 :19
2 NAMNKUNNIGA MÄN
I.Krön.S :24; 12 :30
33 NINEVITISKA MÄN
Luk. Il :32
NÄRMASTE MAN
2.Kon.2S :19
2 fem av konungens o. män
3 Dräpte konungens D. rn.
2.Krön.28:7
31 :12
3 hs o. m. var Simei
3 s. voro konungens D. män
Est. 1:14
3 var konung Ahasveros D. m.
10:3
Jer.S2:2S
2 sju av konungens D. män
Apg. 3:2
33 OFÄRDIG MAN
OFÖRNUFTIG MAN
2 En o. m. besinner det ej
Ps. 92:7
Ords. 27:3
3 förargelse gm en o. m.
29:9
2 gå till rätta med en o.m.
16 OFÖRSKRÄCKTA MÄN 2.Krön.26:17
33 OFÖRSTANDIG MAN
Matt. 7:26
Tit. 1:6
31,33 OFÖRVITLIG MAN
OGUDAKTIG MAN
2 när o.a män hava dräpt
2.Sam. 4:11
3 LAt en o. m. träda upp
Ps.I09:6
2 En o. m. uppträder fräckt
Ords.21:29
30 OLÄRDA MÄN
Apg. 4:13
OND MAN
16 o.a mön s. förföra
S.Mos.13:13
2 omringades huset aV... o.a mönDom.19:22
2 Lämnen ut de o.a män
20:13
16 Elis söner voro o.a män
I.Sam. 2: 12
16 några o.a män sade: Vad hjälp
10:27
16 han ärjueno. m.
25:17
2 Nabal, den o.e m.nen
25 :25
2 o.a män s. följt med David
30:22
2 de två o.a männen kommo I.Kon.21 :13
21 :13
2 de o.a männen vittnade mot
16 församlade sig o.a män
2.Krön.13:7
3 sälja landet i o.a mäns hand
Hes.30:12
31 tjänaren är en o. m.
Matt.24:48
2 ONDSKEFULL MAN
I.Sam. 25:3
33 OOMSKURNA MÄN
Apg.ll:3
2 ORÄTTFÄRDIG MAN
Ords. 29:27
2 OGUDAKTIGA MÄN
2.Sam. 4:11
2 OSKYLDIG MAN
2.Sam. 4:11
OSTRAFFLIG MAN
Job 1:1
2 Job ... en o. m.
4 mot en o. m. bevisar du
Ps.18:26
31 varit en o. rn.
Fn. 3:6
2 OÄRLIG MAN
Ords.21 :8
pALITLIG MAN
12 s. frukta Gud, p.a män
2.Mos.18:21
2 (Hananja) hölls för en p. m.
Neh. 7:2
3 ansedda ss. p.a män
13:13
RASK MAN
2 varhelst Saul såg ngn r. m. I.Sam.14:S2
2 bland dina tjänare r.a män 2.Kon. 2:16
3 r.a och krigsdugliga män
24:16
REDLIG MAN
3 vi äro r.a män
I.Mos.42:1I
3 ären I r.a män, så må en
42:19
3 Vi äro r.a.män och inga spejare
42:31
3 veta att I ären r.a män
42:33
3 I icke ären spejare utan r.a män
42:34
3 (Akis:) du är en r. m.
I.Sam.29:6
29 ss. en r. m. köpa tjurar
Esr. 7:17
2 en ostrafflig och r.
Job 1:1
23:7
3 hs motpart stå as. en r. m.
2 En r. m. får Välsignelse
Ords.28:20
l ingen r. m. finnes
Mika 7:2
REN MAN
2 en m. s. är r. samla askan
4.Mos.19:9
2 en m. s. är r. taga isop
19:18
3 m.nen s. är r. skall bestänka
19:19
RESLIG MAN
2 en r. m. s. hade sex fingrar 2.Sam.21 :20
2 Där var en r. m.
I.Krön.20:6
RIKMAN
23 Noomi hade frände ... en r. m. Rut 2:1
I.Sam. 9:1
2 Kis var ell r. m.
2 l Maon en m., den m.nen var r.
25:2
2 vägfarande t. den r.e m.nen 2.Sam.12:4
2 (Barsillai) en mycket r. m.
19:32
2 En r. m. tycker sig vara vis
Ords. 28:11
3 ej förbannelser över en r. m. Pred.l0:20
30 kom en r. m. från Arimatea Matt.27:S7
30 Det var en r. m. vilkens åkrar Luk.12:16
30 En r. m. hade en förvaltare
16:1
30 en r. m. s. klädde sig i purpur
16: 19
31 falla ifrån den r.e m.nens bord
16:21
31 Sackeus s. var en r. m.
19:2
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RINGA MAN
Bättre är en r. m.
Ords.12:9
22:29
icke må han tjäna r. män
r. män har han upphöjt
Luk. 1:52
RÄNKFULL MAN
Ords.14:17
RÄTTFÄRDIG MAN
I.Mos. 6:9
2 Noa var en r. m.
Ords.20:7
3 s. vandrar ss. en r. rn.
Hes. 3:20
3 om en r. m. vände om från
18:5
2 Om nu en m. är r.
2 r.a män skola döma dem
23:45
31 s. tager emot en r. m.
Matt.10:41
31 därför att det är en r. m.
10:41
10:41
31 han skall få en r. m.s lön
31 Många r.a män åstundade
13:17
31 icke med denne r.e m.
27:19
Mark. 6:20
33 Johannes r. och helig m.
Luk. 2:25
30 Simeon, en r. och from m.
30 denne verkligen en r. m.
23:47
23:50
33 Josef, en god och r. m.
33 Kornelius, en r. rn.
Apg.l0:22
31 ngn dö ens för en r. m.
Rom. 5:7
31 förmår en r. m.S bön
Jak. 5:16
RÄTTSINNIG MAN
33 Josef, hennes m., en r. m.
Matt. 1:19
31 låtsa sig vara r.a män
Luk.20:20
31 Han är en r. m.
Joh. 7:12
RÄTTSKAFFENS MAN
2 (Jonatan) är en r. m.
I.Kon. 1:42
16 vill vara en r. m.
1:52
2 en r. m. handlar redligt
Ords.21:8
RÅDKLOK MAN
3 Sakarja, en r. m.
I.Krön.26:14
3 har du icke mer ngn r. m.
Mika 4:9
2 RAD LÖS MAN
Jer.14:9
2 RADSLUTS MAN
Jes.46:1I
2 SIKEMS MÄN
Dom. 9:57
Apg.4:9
30 SJUK MAN
Jes. 23:2
3 SJÖFARANDE MÄN
1.Krön.27:32
2 SKRIFTLÄRD MAN

STRÄNG MAN
30 lärt känna dig ss. en s. m.
Matt.2S :24
30 eftersom du är en s. m.
Luk.19:21
30 visste att jag är en s. m.
19:22
3 STATLIG MAN
1.Sam. 9:2
SVÄRDBEVÄPNADE MÄN
Dom. 20:2
2 400000 s. m. till fots
20:15
226000 s. m.
20:17
2400000 s. m .... krigsmän
20:25
3 aUasammans s. m.
20:35
2 av Benjamin 25100 m., s. m.

i Israel 11 00000 s. m.
2.Sam.24:9
i I. 800000 s. m.
2.Sam.24:9
tog 700 s. m.
2.Kon.3:26
i I. 1100000 s. m.
I. Krön. 21:5
i Juda 470000 s. m.
21 :5
SVÄRDSSLAGNA MÄN
3 då ligga där s. m.
Jer.14:18
3 skola s. m. falla
Hes.3S:8
4.Mos.32 :14
2 SYNDIGA MÄN
2 SARADEMÄN
Jer.37:10
2 TALFÖR MAN
2.Mos. 4:10
TAPPER MAN
2 t.ra män att bespeja landet
Dom.18:2
2 12000 av de t.raste männen
21 :10
16 ss. en t. m. i min tjänst
I.Sam.18:17
2 att de t.raste männen funnos2.sam.l1 :16
2 Jojada son till en t. m.
23:20
2 Jojada son till en t. m.
I.Krön.ll :22
2 av gaditerna avföDa t.ra män
12 :8
3 Sikri, en t. m. från
2.Krön.28:7
2 Vi äro hjältar och t.ra män
Jer.48:14
TJÄNSTBARA MÄN
3 (Kehats barn) alla t. m.
4.Mos. 4:3
3 (Gersons barn) alla t. m.
4:23
3 (merariterna) alla t. m.
4:30
3 (kehatiterna) alla t. m.
4:35
3 (gersonitema) alla t. m.
4:39
3 (merariterna) alla t. m.
4:43
2 TOBS MÄN
2.Sam.10:6,8
TROFAST MAN
42 du handlar ss. en t. m.
3.Joh. v.S
TYRISKMAN
2 hs fader var en t. m.
I.Kon. 7:14
2 (Huram-Abis) fader t. m. 2.Krön. 2:14
2 TRÄTGIRIG MAN
Ords.26:21
2 TRÖTTA MÄN
Dom. 8:15
TALMODIG MAN
2 en t. m. stillar kiv
Ords.lS :18
3 Bättre en t. m. än en stark
16:32
3 bättre en t. m. än en högmodig Pred. 7:9
UNG MAN
8 den u.e m.nen dröjde icke
l.Mos.34:19
8 israeliternas u.a män
2.Mos.24:S
8 hs tjänare Josua, en u. m.
33:11
8 skyndade en u, m. bort
4.Mos.1I:27
8 gingo de u.a män
J os. 6:23
8 fick han fatt på en u. m.
Dom. 8:14
17 plägade de u.a männen göra
14:10
8 en u. m. av Juda släkt
17:7
8 behandlade den u.e m.nen
17 :11
17 :12
8 den u.e m.nen blev präst
17 icke lupit efter u.a män
Rut 3:10
8 de u.a männens synd var
l.Sam. 2 :17
18 vems son den u.e m.nen är
17:56
18 säger så till den U.e m.nen
20:22
8 sände (David) dit tio U.a män
25:5
8 David frågade den u.e m.nen 2.Sam. 1:5
8 Den u.e m.nen s. framfört
1 :6
8 David frågade den u.e m.nen
1 :13
8 låta några u.a män stå upp
2 :14
8 (Amnon) ropade på den U.e m.
13:17
8 dödat alla de u.a männen
13:32
8 varligt med den U.e m.nen
18:5
8 Tagen vara på den u.e m.nen
18: 12
8 kommo tio u.a män
18:15
8 med den u.e m.nen Absalom
18:29,32
8 ss. det gått med den u.e m.nen
18:32
8 jag är en helt u. m.
I.Kon. 3:7
8 att den U.e m.nen var driftig
11 :28
19 rådförde sig med de u.a män
12:8
19 De u.a männen s. vuxit upp
12:10
19 efter de U.a männens råd
12:14
8 två u.a män till mig
2.Kon. 5:22
17 deras U.a män skall du dräpa
8:12
8 gick den u.e m.nen åstad
9:4
19 rådförde sig med de u.a mänJ.Krön.l0:8
19 De u.a männen svarade
10:10
19 talade efter de u.a männens råd
10:14
13:17
2 500000 u.a männ av I. slagna
36:17
17 dräpte deras u.a män
Ps. 78:63
17 u.a män förtärdes av eld
17 icke glädja sig över doas U.a mänJes. 9:17
8 bågar fälla de u.a männen
13:18
17 hs U.a män skola bliva trälar
31:8
17 u.a män kunna falla
40:30
17 u. m. bliver jungfrus äkta
62:5
17 över de u.a männens samkväm Jer. 6:11
17 u.a män skola dö gm svärd
II :22
17 mödrarna till deras u.a män
15:8
17 måste dess u.a män falla
49:26
17 skola doas u.a män falla
50:30
17 Skonen icke dess u.a män
51:3
17 att kroasa mina u.a män
Klag. 1 :15
17 mina u.a män i fångenskap
1 :18
17 u.a män hava fallit för svärd
2 :21
17 vackra U.a män allasammans
Hes.23:6
17 Aasurs söner vackra u.a män
23:12
17 vackra.u.a män ... kämpar
23:23
17 u.a män falla för svärd
30: 1 7
17 bland edra u.a män nasirer
Am. 2: II
17 dräpte edra u.a män med svärd
4: l O
17 försmäkta av törst edra u.a män
8:13
8 tala till den u.e m.nen där
Sak. 2:4
39 sade den u.e m.nen till (J.)
Matt.19:20
39 när den u.e m.nen hörde detta
19 :22
39 en u. m., i ett linnekläde
Mark.14:S1
39 se en u. m. siUa på högra sidan
16:5
39 U.e m., jag säger dig
Luk. 7: 14

1) 'u~, r iX
vara trång; tränga sig fram, hasta,
skynda sig; i l.Mos.19:l5 hif. med
prep. be, övers. mana på. Se: Driva 33,
Hasta 2.
2) miSö' X tv )
lyfta, hÖja; bira; här (om leg, hjärta):
driva, mana. Se t.ex. Börda (subst.) 7,
Kasta 5.
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3
2
31
2

SLAGEN MAN
druckit blod av s.na män
4.Mos. 23:24
S.na män skola jämra sig
Jer. 51:52
när deras s.na män ligga
Hes. 6:13
män s. äro s.na med svärd
32:20
uppfylla dess berg med s.na män
35:8
SMÄRTORNAS MAN
Jes.S3:3
SNARSTICKEN MAN
Ords.1S:18
2 s. m. uppväcker träta
2 icke i lag med en s. m.
22:24
29:22
2 En s. m. uppväcker träta
SPETÄLSK MAN
2.Kon.
7:3
2 uppehöllo sig fyra S.a män
31 trädde en s. m. fram
Matt. 8:2
Mark. 1:40
31 en s. m. kom fram till hm
Luk. 5:12
33 en m. s. var full av s.a
33 möttes han av tio s.a män
17:12
STARK MAN
2 tid då de s.a männen kröka
Pred.12:3
31 gå in i en s. m.s hus
Matt.12:29
31 ingen kan gå in i s. m.s hus
Mark. 3:27
31 När en s. m. bevakar sin gård Luk.lI :21
STORTALIG MAN
Job 11:2
2 en så s. m. få rätt
Sef. 3:4
2 profeter äro s.a män
STRIDBARA MÄN
4.Mos. 1:3
3 alla s. m. i l .... inmönstra
1:20
3 Rubens BÖner alla s. m.
3 Simeons söner alla s. m.
1:22
1:24
3 Gads söner alla s. m.
3 av J udas söner alla s. m.
1:26
1:28
3 av Isaskars söner alla s. m.
1:30
3 Sebulons söner alla s. m.
3 Efraims söner alla s. m.
1:32
1:34
3 Manasses söner aUa s. m.
3 Benjamins söner aUa s. m.
1:36
1:38
3 Dans söner alla s. m.
3 Asers söner alla s. m.
1:40
3 Naftalis söner alla s. m.
1:42
3 alla s. m. i Israel
1:45
3 Räknen alla s. m. i Israel
26:2
2 förgicks alla s. m.
S.Mos. 2:14
2 alla s. m. hade dött ut
2:16
16 s. m. draga väpnade åstad
3:18
Jos. 5:4'
2 alla s. m. hade dött
5:6
2 alla s. m. förgingos
6:3
2 så många s. m. l ären
2 stodo upp, alla s. m.
l.Sam.31 :12
l.Krön. 5:18
3 utgjorde 44760 s. m.
2 stodo de upp, alla s. m.
10:12
12:33
3 av Sebulon s. m.
12:36
3 av Aser s. m.
17 utgöra 300000 s. m.
2.Krön.2S:S
3 Peka dräpte ... s. m.
28:6
2 Peres' barn, 468 s. m.
Neh.1I:6
3
3
3
3
3
2

2
2
2
2
2

39 när de u.a männen kommo in Apg. 5:10
46 vid en u. m.s fötter ... Saulus
7:58
'\ UPPHÖJD MAN
2.Sam.23:1
2 UTLÄNDSK MAN
S.Mos.17:1S
UTVALDA MÄN
2 i Gibea 700 u. m.
Dom.20:1S
2 Abia begynte kriget med u. m.2.Krön.13:3
VACKRA MÄN
17 (assyrierna) v. unga m.
Hes.23:6
17 Aasurs söner v. unga m.
23:12
17 Assurs söner, v. unga m.
23:23
VANÄRADE MÄN
2 m.nen voro my eket v.
2 .Sam.1 O:S
2 m.nen voro mycket v.
I.Krön.19:S
2 VAPENOMGJORDADE MÄNDom.18:17
30 VATTUSIKTIG MAN
Luk.14:2
VISMAN
2 Farao utse en v. m.
l.Mos.41:33
2 Utsen åt eder v.a män
S.Mos. 1:13
2 tog jag v.a och välkända män
1 :15
2 du är ju en v. m.
l. Kon. 2:9
3 sade (Hamans) v.e män
Est. 6:13
3 Skall en v. m. tala i vädret
J ab 15:2
3 vad v.a män hava gjort kunnigt
15:18
4 v.a män, när de få höra mig
34:34
3 man skall se att v.a män dö
Ps. 49:11
2 men en v. m. blidkar
Ords.16:14
3 En v. m. kan storma en stad
21 :22
4 En v. m. är stark
24:5
24:23
3 Dessa ord äro ock av v.a män
2 en m. s. tycker sig vara v.
26:12
3 v.a män stllla vreden
29:8
2 När en v. m. vill gå till rätta
29:9
3 vara en v. m. eller en dåre
Pred. 2 :19
3 förebråelser aven v. m.
7:6
3 om ngn v. m. tänker att han
8:17
3 Predikaren var en v. m.
12:9
3 Jag är en son av v.a män
Jes.19:11
2 Vem är en v. m.
Jer. 9:12
3 Svärd komme ... över dess v.a män 50:35
3 druckna, så ock dess v.a män
51 :57
38 komma v.e män från österns Matt. 2:1
38 hemligen till sig de v.e männen .
2:7
38 gäckad av de v.e männen
2 :16
38 gm att utfråga de v.e männen
2 :16
l. Kor. 6:5
31 bland eder finna ngn v. m.
31 Finnes ngn v. och förståndig m.Jak. 3:13
31 gärningar s. hövas en (v.) m.
3:13
21 VISSA MÄN
Est. 2:3
2 VÄGFARANDE MAN
Dom.19:17
3 VÄLBETRODDA MÄN
Job 12:20
23 VÄLDIGA MÄN
l.Mos. 6:4
2 VÄLKÄNDA MÄN
S.Mos.l:13,IS
2 VÄNSTERHÄNT MAN
Dom. 3:15
VÄPNAD MAN
3 edra v.de män över Jordan 4.Mos.32:21
Ords. 6:11
2 armodet ss. en v. m.
24:34
2 armodet ss. en v. m.
VALDETSMAN
2 s. räddat mig från v. m.
Ps.18:49
140:2
2 H. bevara mig för v. män
140:5
2 H. beskydda mig för v. män
YNGRE MÄN
31 de y. m.nen stodo upp
Apg. 5:6
31 Till y. m. tala as. till bröder l. Tim. 5:1
31 Förmana likaledes de y. m.nen Tit. 2:6
3 ÄDLA MÄN
Ords. 17:26
ÄLDRE MAN
31 En ä. m. icke tillrättavisa
I.Tim. 5:1
41 Förmana de ä. m.nen
Tit. 2:2
24 ÖSTERNS MÄN
Job 18:20
2 ÖVERMÄKTIGA MÄN
2.Sam.l1 :23

MAN (=hår)
kläder hs hals med brusande m.

Job 39:22

MAN* (pronomen)
ss. m.ligger hos kvinna 3.Mos.18:22; 20:13
förde m. hm utanför staden
I.Kon.21:13
gör m. med 4en s. kon. vill ära
Est. 6:9
en man s. m. spottar i ansiktet
J ob 17:6
m. skall se att visa män dö
Ps.49:11
förvärv m. i förstone ävlas efter Ords.20:21
bör m. icke gå till rätta med
Hos. 4:4
s. m. bör gå till rätta med prästen
4:4
m. skulle föra ut männen
Apg. 5 :34

-mana

MANA

förmana Apg.2:40
uppmana Apg.27:22
utmana 2.Kon.14:l0
MANA

Manaen - Mandel
3) zii'a~, i) E~
ropa; ropa på hjälp el. undsättning;
anropa. Jfr Neh.9 :28, övers. ropa till.
Se t.ex. Hjälp 6, Klaga 1.
4) 'iilii, il '7 lJ
gå el. stig; ~pp; här hif. föra upp; i
I.Sam.28:8,1l,14 (genom besvärjelser)
mana upp (en död); i 2.Kon.l2:4 (om
lel], hjärta) driva, mana. Jfr hif. av 'ålå
i 2.Kon.2:l, övers. upptaga; PS.30:4
föra upp; Hes.29:4 draga upp.
5) niigil], :l ' "1 2
villig, en som gör el. ger något frivilligt;
givmild, generös, ädel; i 2.Krön.29:3l
kål-nedib leb, övers. var och en som av
sitt hjärta- manades därtill. Se:
Furste 6, Herre 5, Mäktig 17.
6) 'iimar, 19 ~
säga, tala; tillsäga, mana. Se t.ex.
Lova 5, Påbjuda 3.
7) jiisar, l D '
tukta, tillrättavisa; här pi. Se: F örmana 1.
8) diil]ar, l 2 "'l.
pi. dibbär; säga, tala; i Jer.18:20 ledabber 'älehäm tol]å, för att tala gott
över dem; övers. för att mana gott för
dem. Se t.ex. Lova 1.
9) 'ur, l 1 lJ
vakna, vakna upp; pol. och hif. väcka,
uppväcka, egga, egga upp; pol. i
Job 3:8 övers. mana upp; hif. i Joel 3:8
övers. mana på. Se t.ex. Locka 7,
Oro 12.
10) ~iirii', /{) ~
ropa, kalla. Se t.ex. Lysa 8, Predika 2.
11) [siiwii1 il 1 "
pi. ~i~wå; föro;d~a; bjuda, befalla. Se
t.ex. Befalla 5, Hövding 11, Omsorg 3,
Påbjuda 1.
12) hyperentyngchdnö,
tnrEpEP7VrXapw

lägga sig ut för, gå i förbön för
(någon); av: prep. hyper och verbet
entyngchånö, se 13.
13) entyngchånö, €P7Vnapw
träffa på; gå för att träffa el. möta
(någon); av: prep. en, i, på, och
tyngchanö, träffa. Verbet står här med
prep. hyper, övers. till förmån för;
därav betydelsen: lägga sig ut för, gå i
förbön för (någon); övers. mana gott
för. Jfr 12.
14) eudokeö, EVÖOK ew
tycka bra om, föredraga; fmna för
gott; här övers. känna sig manad; av:
eu, gott, väl, och dokeö, mena, anse.
Se: Behag 23, Besluta 23.
15) proaireö, rrpoatpew
taga fram; med. proaireomai, taga el.
välja ut (något) framför (något annat),
föredraga; föresätta sig, besluta sig för;
övers. kärma sig manad, av: pro, före,
framför, och aireö, taga; med. taga för
sin egen räkning, utvälja.
16) paranggellö, rrapaneAAw
ego förkunna bredvid; sedan allmänt:
kungöra, förkunna, bjuda, befalla; av:
prep. para, bredvid, vid sidan om, och
anggcHlö, kungöra, förkunna. Se:
Bud 16, Förmana 6.
MANA
1 m.de änglarna på Lot
I.Mos.19:IS
2 s. av sitt hjärta m.des
2.Mos.3S:21
2 S. av sitt hjärta m.des därtill
35 :26
2 av sitt hjärta m.des träda fram
36:2
3 m.dejag eder att komma
Dom.12:2
4 m. upp åt mig den jag säger I.Sam.28:8
4 Vem skall jag m. upp åt dig
28:11
4 M. upp Samuel åt mig
28:11
4 stört min ro och m.t mig upp
28:15
4 av sitt hjärta m.s bära
2.Kon.12:4
S s. av sitt hjärta m.des
2.Krön.29:31
9 dem S. förmå m. upp Leviatan Job 3:8
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6
7
6
8
9
10

m. dem vända om ifrån fördärvet 36:10
om natten m.c mig mitt innersta Ps.16:7
förvisso en gång nödgas m.
Jes. 8:20
för att m. gott för dem
Jer.18:20
M.en på hjältarna
Joel 3:9
ID. att brista ut i jämmer
Am. 5:16
11 m. ormen fram att stinga dem
9:3
12 A. själV m.r gott för oss
Rom. 8:26
13 han m.r gott för de heliga
8:27
13 (K.) m.r ock gott för oss
8:34
14 känt sig m.de göra sammanskott
15:26
14 därtill hava de känt sig m.de
15:27
IS efter S. han känt sig m.d
2.Kor. 9:7
16 Inför Gud m.r jag dig
I.Tim. 6:13
l3lever alltid för att m. gott
Hebr. 7:25

MANAEN
grek. av hebr. tröstare. En profet eller
lärare i Antiokia. Han var »fosterbroder» till landsfursten Herodes. Uttrycket står här som hovtitel, jämförligt med »konungens vän» i 1.Mos.
26:26. Apg.13:1.
MANAHAT
hebr. vila, ro. Ort i J uda, möjligen
identisk med Malicha, som ligger
sydväst om Jerusalem. 1.Krön.8:6.
MANAHAT
hebr. vila, ro. Horeen Seirs sonson,
Sobals son. I.Mos.36:23; l.Krön.l:40.
MANAHATITER
En släkt, vars ena hälft var efterkommande till Kalebs ättling Salma. Manahatiterna har satts i samband med
Sobals son Manahat och med orten
Manahat, se d.o. Många vill också i
1.Krön.2 :52 läsa »hälften av manahatiterna». Se: Hammenuhot-släkten.
I.Krön.2:S4.
MANASSE
hebr. han (Gud) har låtit mig förgäta.
l. Josefs förstfödde son, född i Egypten. Hans moder var Asenat, dotter till
prästen Poti-Fera i On. När Jakob på
sitt dödsläger välsignade Manasse och
hans yngre broder Efraim, sattes Efraim före Manasse. Beträffande Dom.
18:30, se Jonatan 1.
MANASSE
Josef gav förstfödde namnet M. I.Mos.4I:S 1
föddes åt Josef M.·och Efraim
46:20
tog med sig M. och Efraim
48:1
Efraim och M. skola vara mina
48:5
tog Josef M. i sin vänstra hand
48:13
sin vänstra hand på M.s huvud
48:14
M. var den förstfödde
48:14
ville flytta den på M.s huvud
48:17
Gud göre dig lik Efraim och M.
48:20
satte Efraim framför M.
48:20
av Makir, M.s son, föddes
S 0:23
Avkomlingarna av M.s söner
4.Mos. 1 :34
Josefs barn M. och Efraim
26:28
son till Makir, son till M.
27:1
av M.s, Josefs sons, släkter
27:1
32:33
hälften av M.s, Josefs sons, stam
Makirs, M.s sons, barn gingo
32:39
Gilead åt Makir, M.s son
32:40
Jair, M.s son, intog deras byar
32:41
Gilead, son till Makir, M.s son
36:1
gifta inom M.s, Josefs sons
36:12
Jair, M.s son, fick Argob
S.Mos. 3:14
Jos.13:31
gavs åt Makirs, M.s sons, barn
Makir, M.s förstfödde, fick Gilead
17:1
voro M.s, J osefs sons, manliga
17:2
Selofhad, son till Makir, son till M.
17:3
son till Gersom, M.s son
Dom.18;30
hade M.s son Jairs byar
l.Kon. 4:13
M.s söner voro Asriel
l.Krön. 7:14
Gilead, son till Makir, son till M.
7:17

Sådana äro M.s tusenden
S.Mos.33;17
hela M.s land
34:2
Jämte M. hade rubeniterna
Jos.13:8
fingo M. och Efraim till arvedel
16:4
lotter s. tillföllo M. tio
17:5
M.s döttrar fingo arvedel
17:6
M. fick sin gräns bestämd
17:7
Tappuas land tillföll M.
17:8
själva Tappua inemot M. gräns
17:8
fastän de lågo bland M. städer
17:9
M. gräns gick norr om bäcken
17;9
s. låg norr om den tillföll M.
17:10
och Aser fick M. Bet·Sean
17:11
Josua sade till Efraim och M.
1.7 :17
M. intog icke Bet-Sean
Dom. 1 :27
Min ätt oansenligaste i M.
6:15
6:35
sände budbärare i hela M.
församlade sig från hela M.
7:23
(Jefta) tågade gm Gilead och M.
II :29
Gilead är varken Efraim eller M.
12:4
Från M. gingo några till
I.Krön.12:19
gingo dessa från M.
12 :20
ätter s. tillhörde M.
12:20
hälften av M., den i Gilead
27:21
främlingar ifrån Efraim, M.
2.KrÖn.lS:9
brev till Efraim och M.
30:1
ilbuden fora i Efraims och M.land
30:10
några i Aser, M. s. Ödmjukade sig
30:11
från M. S. icke renat sig
30:18
bröto ned altarna iM.
31:1
i M.s städer genomsökte han
34:6
insamlade från M.
34:9
Mitt är Gilead, mitt är M.
Ps.60:9
gå framför Efraim och M.
80:3
Mitt är Gilead, mitt är M.
108:9
M. äter Efraim, Efraim M.
Jes. 9:21
skall M. hava en lott
Hes.48:4
närmast M.s omr&de skall Efraim
48:S
MANASSE (barn)
M. barns hövding Gamliel
4.Mos. 2 :20
hövdingen för M. barn, Gamliel
7 :54
10;23
anförare ... av M. barns stam
M. barn vara: av Makir
26:29
av M. barns stam Hanniei
34:23
gifta inom M.s, Josefs sons, barns
36:12
av M. barns stam fick land
Jos.13:2 9
inom M. barns arvedel
16:9
M.s övriga barn fingo ock land
17:2
Gileads land hade M.s barn fått
17:6
M. barn kunde icke intaga
17 :12
hörde vad M. barn talade
22 :30
Pinehas sade till ... M. barn
22:31
Halva M. stams barn bodde
l. Krön. 5:23
i M. barns ägo vara Bet-Sean
7 :29
9:3
I Jerus. en del av M. barn
MANASSE (stam och släkt)
av M. stam inmönstrades
4.Mos. 1:35
2:20
skall M. stam lägra sig
10:23
anförare ... av M. barns stam
(spejare) av M. stam: Gaddi
13:12
Dessa vara M. släkter
26:34
av M.s, Josefs sons, släkter
27:1
hälften av M.s stam Sihons
32:33
34:14
andra hälften av M. stam
av M. barns stam Hanniei
34:23
36:12
gifta inom M.s barns släkter
S.Mos. 3:13
Aterstoden åt M. stam
4:43
Galan i Basan för M. stam
arvedel åt hälften av M.s stam
29:8
Jos.
1:12
hälften av M. stam
4:12
hälften av M. stam drogo väpnade
besittning åt hälften av M. stam
12:6
13:7
åt ena hälften av M. st-em
13:29
land åt ena hälften av M. stam
13:29
denna hälft av M. barns stam fick
14:4
Josefs barn två stammar, M. och
17:1
M.s stam fick sin lott sålunda
18:7
hälften av M. stam redan fått
20:8
inom M. stam Galan i Basan
21 :5
ur ena hälften av M. stam tio
21:6
oUr andra hälften av M. stam 13
21 :25
ur ena hälften av M. stam två
ur ena hälften av M. stam två
21 :27
22:1
kallade ena hälften av M. stam
22:7
åt hälften av M. stam land
22:9
vände hälften av M. stam tillbaka
hälften av M. stam till J ordan
22:10
hälften av M. stam byggt ett
22:11
22:13
Pinehas till hälften av M. stam
22:15
kommo till hälften av M. stam
22:21
svarade ena hälften av M. stam
hälften av M. stam 44760
I.Krön. 5:18
Halva M. stams barn bodde ock
5:23
5:26
fångenskap hälften av M. stam
6:61
utgjorde ena hälften av M. stam
6:62
Gersoms barn fingo ur M. stam
6:70
ur ena hälften av M. stam Aner
6:71
s. utgjorde ena hälften av M. stam
12:31
avena hälften av M. stam 18000
12:37
andra hälften av M. stam 120000
26:32
över ena hälften av M. stam
27:20
för ena hälften av M. stam Joel

Manasse skildras i Bibeln som avfalling från Herren och som avgudadyrkare. Han lät upprätta offerhöjder
som hans fader hade avskaffat, försåg
landet med avgudabilder och avgudaaltaren, uppsatte sådana till och med i
Jerusalems tempel samt lät sin son »gå
genom eld», dvs. offrade honom åt
Molok.
Om hans regering finns två berättelser i G.T., den ena i 2.Kon.21, den
andra i 2 .Krön.3 3. Den förra är praktiskt taget helt ägnad åt en beskrivning
av hans försök att upprätta polyteistisk kult i landet, medan den senare
också berättar om assyrisk invasion av
Juda, Manasses bortförande som fånge
till Babel, hans ånger och återvändande
till Jerusalem samt hans återställande
av rätt gudsdyrkan.
Manasses avguderi har även setts
mot bakgrunden av den allmänna politiska situationen i Orienten under den
tid då det assyriska väldet under kraftfulla härskare stod på sin höjd punkt.
Ett drag i assyrisk politik var nämligen,
att de beroende folken skulle respek tera Assyriens gudar jämte sina egna.
Man levde i en värld där synkretismen
hörde till ordningen för dagen. Jfr art.
Avgudadyrkan.
MANASSE
hs son M. blev konung
2.Kon.20:21
M. var tolv år när han blev kon.
21:1
M. förförde dem
21 :9
Eftersom M. bedrivit styggelser
21 :11
utgöt ock M. oskyldigt blod
21 :16
om M. i Juda konungars krönika
21 :17
M. gick till vila hos sina fäder
21:18
ss. hs fader M. hade gjort
21 :20
altaren S. M. låtit göra
23:12
varmed M. hade förtörnat hm
23:26
för de synder M. hade begått
24:3
(Hiskias) son var M.
1. Krön. 3:13
hs son M. blev konung
2.Krön. 32 :33
M. var tolv år när han blev kon.
33:1
M. förförde Juda och Jerus.
33:9
H. talade till M. och hs folk
33:10
slogo M. i bojor
33:11
besinnade M. att H. är Gud
33:13
om M. i Israels konungars krönika
33:18
M. gick till vila hos sina fäder
33:20
ss. hs fader M. hade gjort
33:22
beläten s. hs fader M.låtit göra
33:22
ödmjukade sig icke ... ss. M. gjort
33:23
s.traff för det s. M. gjort
Jer.IS:4

4. En man bland Pahat-Moabs efterkommande. Esr.lO:30.
5. En man av Hasums släkt. Han tillhörde dem som hade gift sig med
främmande kvinnor. Esr.10:33.
MANASSES
grek. form av hebr. han (Gud) har låtit
mig förgäta.
l. Se: Manasse 3. Matt.! :10.
2. Se: Manasse 2. Upp.7:6.
MANASSITER
Manasse stam. Det är här tal om delen
öster om Jordan. Se även Manasse 2.
2.Kon.lO:33.

MANASSE (stam och område)
av M.: Gamliel
4.Mos. 1:10

3. Den fjortonde konungen i Juda rike,
konung Hiskias son. I Matt. 1 :10 brukas namnformen Manasses. Redan vid
tolv års ålder besteg Manasse tronen
och regerade i hela 55 år.

MANDEL
Mandelträdet växer vilt i mellersta
östern, men odlas även. Det blommar
mycket tidigt, redan i januari, före alla
andra träd. Jakob skickade prov av
dess frukt till Josef i Egypten, vilket
var en förnämlig gåva, eftersom mandelfrukten gällde för att vara något av
det yppersta landet frambragte. Det
hebr.
ordet
för
mandelträdet,
Såkeq, innehåller en anspelning på
den tidiga blomningen, vilket i Jer.l:
11-12 utnyttjas som symbol för Herrens vakande över sitt ord. (I v.12 brukas so1f;elj, part. av säkalj, vaka.) I
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2. Manasse, Manasse barn osv. som
benämning på Josefs son Manasses
efterkommande som stam samt denna
stams landområde. I Upp.7:6 brukas
namnformen Manasses. Vid fördelningen av löfteslandet fick en del av
stammen sitt område väster om Jordan
och en del sitt område öster om J ordan, norr om Jabbok. Se även: Josef 2.

Mandelblommor-Mantel
vår tids Israel förekommer en sort med
rosafargade blommor och söt frukt
och en sort med vita blommor och
bitter frukt. Odlingar fInns särskilt på
Karmel och i trakten kring Jerusalem.
MANDEL
ss. skänk m.lar
loMos.43:11
(Arons stav) hade mogna m.lar 4.Mos.17:8
MANDELBLOMMOR
tre kalkar,liknande m.
2.Mos.25 :33
sammalunda tre kalkar liknande m.
25:33
fyra kalkar, liknande m.
25 :34
sattes tre kalkar liknande m.
37:19
sammalunda tre kalkar liknande m.
37:19
sattes fyra kalkar liknande m.
37:20
MANDELTRÄD
Jakob tog friska käppar av m.
då m.et blommar
Jag ser en gren av ett m.

man (i motsats till kvinna). Jfr gamla
sv. kyrkobibelns övers. »en som på
väggena pissan).
4) gli/;?är, .,?, ~
man; i I.KrÖn:23:3 gel1ärim; av: gäl1ar,
vara stark el. mäktig. Se t.ex. Man 4,
Människa 7.
5) drsen, äpurw
av hankön, manlig; man; motsv. hebr.
zä!,cär, se l. Se: Man 36.

MANLIG
1 m.a stadsbefolkningen till
5.Mos. 2 :34
1 m.a stadsbefolkningen till spillo
3:6
2 Manasses m.a avkOmlingar
J os. l 7:2
3 din tjänarinna m. avkOmling l.Sam. 1:11
2:33
3 när de hunnit till m. ålder
4 mskor s. sakna aD m. kraft
J ob 30:2
5 komma fram till m. mognad
Ef. 4:13

loMos.30:37
Pred.12:5
Jer. 1:11

MANDOMSKRAFT
i sin m. kämpade med Gud

HoS.12:3

MANNA

MANDRÅPARE
Se även: Mord, dråpare, dräpa, mörda,

döda, ihjäl, fristad, dråparfristad, hat,
djävul.
Mandråpare
Ordet mandråpare brukas i sv. bibelövers. omväxlande med dråpare utan
reell betydelseskillnad. IN. T. kallas
djävulen »en mandråpare frän begynnelseru>, Joh.8:44. Här säges också att
den som hatar sin broder är en mandråpare och att ingen mandråpare har
evigt liv i sig, I.Joh.3:15, jfr Matt.5:22.
Se: Mord.

ålder. I 1:11 står zära' 'änä§im, mäns
säd (el. av~omma); övers. manlig avkomling (zära', se Avkomling l). Se
t.ex. Man 2, Människa 3.
4) klilatz, n ~ ?
mogen ålder, 'ålderdom; (ungdomlig)
kraft, styrka; i Job 30:2 övers. manlig
kraft. Se vidare: Kraft 14.
5) an~r, a,,+! p
man. Beträffande Ef.4:13, se Mognad 4. Se: Man 33.

Mandelträd.

Se även: Kom, bröd, änglabröd, mat,
äta, mätta, hunger, ark, liv.
Manna
Manna är det »bröd», som Gud på ett
underbart sätt gav israeliterna under
ökenvandringen. Det är närmare omta.
lat i 2.Mos.I6 och 4.Mos.11. Nanmet
manna, som är den grekiska formen av
hebr. mån, har samband med israeliternas fråga: mån hu, vad är det? 2.Mos.
16:15. Manna föll över lägret samtidigt
med daggen, och när daggen försvann,
låg mannat kvar över öknen som
»något fmt, såsom fjäll, något fmt, likt
rimfrost». Mannat liknade korianderfrö
(se d.o.) och hade samma utseende
som bdelliumharts. På Herrens befallning skulle man dagligen samla en
gomer (se d.o.) per person, och detta
skulle göras om morgonen, innan mannat smälte i solhettan. Varje fredag
skulle man samla för två dagar, så att
folket skulle kunna hålla sabbaten
helig. Mannat maldes på handkvam
eller stöttes i mortel, sedan kokade
man det eller bakade bröd av det. Det
smakade som semla med honung. Israeliterna åt manna i fyrtio år, ända tills
de kom till gränsen av Kanaans land.
För att efterkommande skulle få se
det bröd, som Herren gav folket att äta
i öknen, befallde han Mose att fylla ett
kärl med en gomer manna och ställa
det framför vittnesbördet, dvs. tillsammans med lagtavlorna i arken, 2.Mos.
16:32-34,jfr Hebr.9:4.
I Nya Testamentet framställs mannat som en bild på Kristus som det
rätta brödet frän himmelen, Joh.
6:31 ff.; I.Kor.IO:3. I sändebrevet till
församlingen i Pergamus lovar Jesus att
den som vinner seger, skall få av det
»fördolda mannat», Upp.2:17. Detta
uttryck hänför uppenbarligen till honom själv som livets bröd.

MANOA
I Sorga en man vid namn M.
Dom.13:2
M. bad till H. och sade
13:8
Gud hörde M.s röst
13:9
hennes maD M. icke var hos henne
13:9
M. stod upp och fÖljde sin hustru
13:11
Dåsade M.
13:12
H. ängel svarade M.
13:13,16
13:15,17
M. sade till H. ängel
M. förstod icke att det var H.
13:16
M. tog killingen
13:19
ngt underbart ske i M.s åsyn
13:19
Då M. och hs hustru sågo
13:20
visade sig H. ängel icke mer för M.
13:21
förstod M. att det varit H. ängel
13:21
M. sade till sin hustru
13:22
begrovo (Simson) i M.s grav
16:31
MANSBILD
gör så därav en m.
du gjorde dig så m.er
m.er inristade i väggen

Jes.44:13
Hes.16:17
23:14

MANSKAP
Se även: Krig, krigsfolk, här, besätt-

ning.
-manskap
skeppsmanskap l.Kon.9:27
MANSKAP
Välj ut m. åt oss
2.Mos.17:9
M.et hade tagit byte
4.Mos.31 :53
m. i bakhåU mot Gibea
Dom.20:29
ropade utpostens m. till
l.Sam.14:12
församlade utvalt m. i
2.Sam. 6:1
urval bland allt Israels utvalda m.
10:9
dräpte av arameerna m.et
10:18
bland aUt Israels utvalda m.
l.Krön.19:10
David dräpte m.et på 7000 vagnar
19:18
av sitt folk sjökunnigt m.
2.Krön. 8:18
Kaldeema stände upp sitt m.
Job 1 :17
utvalda unga m. att slaktas
Jer.48:15
allt m. sjunka ned i havet
Hes.27:27
allt ditt m. sjunkit med dig
27:34
ditt m. hos dig ss. kvinnor
Nab. 3:13
(översten) bjöd m.et gå ned
Apg.23:10
kom tillstädes med mitt m.
23:27
Sedan m.et dragit upp den
27:17

MANKöN

MANKÖN
1 allt m. skall omskäras
loMos.17:10
1 en oomskuren av m. utrotas
17:14
17:23
1 allt m. bland Abrahams husfolk
1 allt m. bland eder omskäres
34:15
l allt m. bland oss omskäres
34:22
l allt m. så många s. bodde
34:24
l Dinas bröder dräpte allt m.
34:25
l skall allt m. omskäras
2.Mos.12:48
2 ditt m. träda fram inför H.
23:17
2 ditt m. träda fram inför H.
34:23
l AUt m. bland Arons barn
3.Mos. 6:18
l AUt m. bland prästerna må äta
6:29
l AUt'm. bland prästerna må äta
7:6
l värde för m. 20 siklar
27:5
l värde för m. fem siklar silver
27:6
1 antalet av Israels ...alIt m.
4.Mos. 1:2
1 :20
1 avkomlingarna av Rubens ...av m.
1 av Simeons söner... alla av m.
1 :22
1 m. s. äro en månad gamla
3:15
l räknade aUa dem av m. s. voro
3:22
3 :28
1 räknade aUa dem av m.
3:34
1 räknade alla dem av m.
1 aDa av m. s. voro en månad
3:39
3:40
1 Mönstra aUt förstfött av m.
1 de förstfödde av m. 22273
3:43
1 allt m. må äta det
18:10
1 alla av m. s. voro en månad
26:62
1 och dräpte allt m.
31:7
1 dräpen s. haft med m. att skaffa
31 :17
31:18
1 icke haft med m. att skaffa
31:35
1 icke haft med m. att skaffa
5 .Mos.16: 16
2 allt ditt m. träda fram
20:13
2 skall du slå aUt m.
1 allt folk av m. dött
Jos. 5:4
1 allt m. giva till spillo
Dom.21:11
l's. haft med m. att skaffa
21:11
21:12
1 icke haft med m. att skaffa
3 icke ngn av m. leva kvar
loSam.25:22
. 25:34
3 ingen av m. kvar av Nabals hus
1 förgjorde allt m. i Edom
I.Kon.ll:15
1 utrotat allt m. i Edom
11 :16
14:10
3 utrota allt m. av Jerobeams hus
3 utan att låta ngn av m. bliva kvar
16:11
3 av Ahabshusutrota allt m.
21:21
2.Kon. 9:8
3 utrota allt m. av Ahabs
4 leviterna av m. utgjorde 38000loKrön.23:3
l upptecknade personer av m. 2.Krön.31 :16
1 åt aDt m. bland prästerna
31 :19
5 allt m. s. öppnar moderlivet
Luk. 2:23

l) zåkär, .,::J I
vare~ av T ~ön, man. Se t.ex.
Man 22, Manlig 2.
2) zlJsur, ., i::J !
varelser av hankÖn; koll. av zä!,cär, se l.
3) maJtin be~ir, ., , P::J '" !'lo/Q
den som kastar vatten på väggen;
ma§tin, hif. part. av [M!an l, kasta
vatten; prep. bE, i, på; ~ir, vägg.
Uttrycket har tolkats på tre sätt: a)
hund (i motsats till människa), b)
barn, gosse (i motsats till en vuxen), c)

MANLIG
l) metim, D ' n~
män; endast piJr., av ma!, man. I
5.Mos.2:34; 3:6 står ordagrant: hela
staden, män, kvinnor och barn. Se:
Man 6, Människa 9.
2) zålsår, ., ~ J
varelse av hankön, man; plur. ze!<ärim.
Se t.ex. Mankön l.
3) 'il, tV' ~
man; här plur. 'änä§im, i I.Sam.2:33
övers. när de hava hunnit till manlig

MANOA
hebr. "ila, ro. En man i Sorga av
daniternas släkt, Simsons fader.

MANTEL
Sem och J afet togo en m.
l.Mos. 9:23
fattade hon (J osef) i m.n
39:12
39:12
lämnade m.D i hennes hand
lämnat sin rn. i hennes hand
39:13
lämnade han sin m. kvar hos mig
39:15
lät hs m. ligga kvar hos sig
39:16
lämnade han sin m. kvar hos mig
39:18
tvår sin m. i druvors blod
49:11
lindade in dem i m.larna
2.Mos.12:34
tagit hs m. i pant
22:26
kan hava sin m. på sig
5.Mos.24:13
ibland bytet en dyrbar m.
Jos. 7:21
Då tog Josua Akan och m.n
7:24
Räck hit m.n du har på dig
Rut 3:15
fattade i hörnet på hs m.
l.Sam.15:27
J onatan tog av sig m.n
18:4
skar aven flik på Sauls m.
24:5
skurit av fliken pi Sauls m.
24:6
se här fliken av din m.
24:12
24:12
jag skar av fliken på din m.
I.Kon.11:29
gick klädd i en ny m.
Ahia fattade i den nya m.n
11:30
skylde sitt ansikte med m.n
19:13
Elia kastade sin m. över hm
19:19
Och Elia tog sin m.
2.Kon. 2:8
Därefter tog han upp Elias m.
2:13
Och han tog Elias m.
2:14
plockade han sin m. fuU
4:39
tog var och en sin m.
9:13
skakade jag fånget Pi. min m.
Neh. 5:13
en m. av vitt och purpurrött tyg Est. 8:15
J ob rev sönder sin m.
Job 1:20
och revo sönder sina m.lar
2:12
rättvisa bar jag ss. m.
29:14
höljer dig i ljus ss. i en m.
Ps.I04:2
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MANDRÅPARE

l) makke 'iJ, tV'~ iq~
en som slår (slår ihjäl) en man; makke,
hif. part. cstr. av [nåloil, hif. slå,
genomborra, slå ihjäl (se t.ex. Dräpa 2,
Döda 3); 'i§, man (se Man 2). Jfr
makke 'i§ i 2.Mos.2I:12, övers. den
som slår någon.
2) anthröpoktonos, å"O PW 7rO/( TO"OC;
(människo)mördare; av: änthröpos,
människa, och kteinö, döda, dräpa,
mörda.
3) androphlmos, å"ll p ot/J CJlJO c;
(man)dråpare, mördare; av: anir, man,
och phOnos, se Dråp l. Jfr Dråpare 4.
MANDRÅPARE
1 slaktar offertjur , men är en m. Jes.66:3
2 en m. från begynnelsen
Joh. 8:44
loTim. 1:9
3 att lagen är till för m.
loJoh. 3:15
2 s. hatar sin broder är m.
2 ingen m. har evigt liv
3:15

MANING
l) peismon~, 7r€IUP.O"Tt
övertalning; av: peithö, övertala, övertyga, överbevisa.
MANING
1 kom ingen m. från hm s. kallat

Gal. 5:8

MANINNA
l) ',.'nä, nwx
kvinna; fem. åv 'i§, man (se Man 2). Se:
Kvinna l.
MANINNA
1 Hon skaU heta m., ty av man loMos. 2:23

MANNA
2.Mos.16:31
Iaraels barn kallade det m.
och lägg däri en gomer m.
16:33
Israels barn åta m. i 40 år
16:35
åto m. till dess de kommo till
16:35
vi få intet annat se än m.
4.Mos.11:6
m.t liknade korianderfrö
1'1:7
När daggen föU, föll ock m.t
11:9
(H.) gav dig m. att äta
5.Mos. 8:3
s. gav dig m. att äta i öknen
8:16
m.t upphörde dagen därefter
Jos. 5:12
laraels barn fingo icke m. mer
5:12
m. förvägrade du icke
Neh. 9:20
han lät m. regna över dem
Ps.78:24
Våra fäder f'mgo äta m. i öknen Joh. 6:31
Edra fäder åto m. i öknen
6:49
ett gyllene ämbar med m.t
Hebr. 9:4
skaDjag giva av det fördoldam.t Upp. 2:17

MANSSTYRKA
Ussia hade krigshär med en m. 2.Krön.26:11

MANTEL
-mantel
härmantel 1.Mos.25 :25
högtidsmantel Jes.3:24
Mantel
Den svenska bibeln brukar ordet mantel där G.T.s grundtext har en rad
olika uttryck för speciella plagg och
för kläder i allmänhet. Se även: Kläder.
Olika mantlar
l) Förbannelsens mantel, PS.IOO:
19. 2) Skammens mantel, PS.IOO:29.
3) Nitälskans mantel, Jes.59:17. 4)
Rättfardighetens mantel, Jes.6I:IO.

Mantelflik - Maria
varde hm ss. en m.
109 :19
hÖljda i skam ss. i en m.
109 :29
taga av sig m.n en vinterdag
Ords.25:20
de ryckte av mig min m.
HV. 5 :7
Du äger en m.
J es. 3:6
i mitt h us varken bröd eller m.
3:7
kåpor, m.lar och pungar
3:22
släpet på hs m. uppfyllde
6: 1
m.n s. sölades i blod
9:5
i nitälskan ss. i en m .
59 :17
höljt mig i rättfärdighetens m.
61 :10
likasom en herde rensar sin m.
Jer.43:12
knyta in i flikarna av din m.
Hes. 5:3
bredde min m. över dig
16:8
lägga bort sina m.1ar
26:16
köpenskap med brokigt vävda m.1ar
27:24
ladeavsinm.
Jona 3:6
I sliten m .n bort ifrån
M ika 2:8
heligt kö tt i fliken av sin m.
Hagg. 2:13
icke mer kläda sig i m . av hår
Sak. 13 :4
så låt hm få m.n
Matt. 5:40
lapp på en gammal m.
9:16
riva bort ännu mer av m.n
9:16
rörde vid hörn tofsen på hs m.
9:20
får röra vid hs m.
9 :2 1
röra vid hömtofsen på hs m.
14 :3 6
lade sina m.lar på (fålen)
21:7
bredde ut sina m.lar på vägen
21:8
hörntofsarna på sina m.lar stora
23 :5
icke tillbaka för att hämta sin m.
24:18
satte på hm en röd m .
27 :28
klädde de av hm m.n
27:31
av okrympt tyg på gammal m.
Mark. 2 :21
riva bort mer av den gamla m.n
2 :2 1
5 :27
rö rde vid hs m.
röra vid hörn tofsen på hs m.
6:56
kastade han av sig sin m .
10:5 0
lade sina m.lar på den
11 :7
bredde ut sina m .lar på vägen
11:8
icke tillbaka att hämta sin m.
13:16
klädde på hm purpurfärgad m.
I S :17
klädde av hm purpurfärgade m.n
I S :20
Ingen river lapp från ny m.
Luk. 5 :36
sätter den på en gammal m.
5 :36
5 :36
riva söner den nya m.n
lappen från den nya m.n icke
5 :36
om ngn tager m.n ifrån dig
6:29
rörde vid hörntofsen pi hs m.
8:44
de lade sina molar pi den
19 :3 5
bredde ut sina m.lar på vägen
19 :3"6
sälje sin m. och köpe
22 :3 6
klädde på hm purpurfärgad m. Joh. 19 :2
J . kom ut, klädd i purpurfärgade m .n 19 :5
vittnena lade av sina molar
Apg. 7 :58
m.1ar s. Dorkas hade gjort
9 :39
Tag din m. på dig
12 :8
hav med dig den m. jag lämnade2 .Tim. 4:13
ss. en m . hoprulla dem
Hebr. 1 :12
han var klädd i en m.
Upp.19:13
pi sin m ., detta namn skrivet
19 :16

araber, vilkas uppehållsorter låg mellan
sydligaste Israel och Egypten. De omtalas en sista gång under Ussias och
Hiskias tid , då Israel drev dem tillbaka.
Jfr
även
Meiniter.
Dom.10:12;
2.Krön.26:7.
MARA
hebr. bitterhet. Israels första lägerplats
efter tåget genom Röda havet. Vattnet
var beskt, emedan bottnen inneh öll
natron. Mara är möjl. lika med nuv.
Ain Hawara vid Röda havet, 70 km
sydost om Suez. 2.Mos.15 :23; 4.Mos.
33:8,9.
MARA
hebr. den bittra el. bedrövade. Det
som Noomi (»den lyckliga») ville att
folket i Bet-Lehem skulle kalla henne
på grund av de bedrövelser, som drabbat henne. Rut 1:20.
MARANA, TA
grek. maråna thå av aram. marånå' W,
du, vår Herre, kom! el. maran athå av
maran 'äta', vår Herre kommer el. har
kommit. - Dessa ord i avslutningen av
l.Korintierbrevet är uppenbarligen ett
avsnitt av urförsamlingens liturgi vid
nattvarden. De var ett rop om Jesu
kommande i nattvarden och samtidigt
ett rop om hans kommande i härlighet.
Samma slutord återfinns i nattvardsbönen i Didache (»De tolv apostlar:1as
län!») 10:6, där det heter: »Må nåden
komma och denna världen förgås!
Hosianna, Davids Gud (i vissa handskrifter: Davids son). Om någon är
helig, må han komma; om någon icke
är det, göre han bot. Maran atha (el.
Maranatha), ameru). Jämför härtill
Upp .22:20, som åtföljs av samma välsignelseönskan som i I.Kor.16 :23.
Marana ta-ropet visar, att de kristna
alltifrån första st und tillbad Je sus som

Herre. Å tergivningen på urförsam!ingens eget språk i ett brev på grekiska
till hednakristna tyder på att de var
förtroliga med uttrycket , på samma
sätt som med ropen »amen», »halleluja»
och »hosianna». Se även: Jesus Kristus,
Komma , Messias, Tillkommelse. I.Kor.
16:22 .
MA REALA
hebr. möjl. bävan el. jordbävning. Stad
i södra delen av Sebuion. Jos.19:11.
MARESA
hebr. vid huvudet el. på toppen. Befäst
stad i Juda lågland , nuv. Tell Sandachanne som ligger söder om Bet
Gubrin. I grekisk-romersk tid hette
platsen Marisa.
MARESA
(Juda städer) M.
Ga t, M., Sif (befästes)
(Sera) kom till M.
'
i Sefatas dal vid M.
profeterade Elieser från M.
över eder, I M.s invånare

Jos.1 S :44
2 . Krön . 11 :8
14 :9
14:10
20:37
Mika 1:15

MARESA
hebr. vid huvudet el. på toppen.
l. En man av Kalebs släkt. I.Krön.2:42.
2. En man av Judas son Selas släkt.
I.Krön.4 :2 1.
MARIA
grekisk-latinsk form av namnet Mirjam
(LXX: Mariåm), möjl. motspänstighet
el. bitterhet.
l. Jesu moder, från staden Nasaret i
Galileen, Luk.l :26. Vilka hennes
föräldrar var, vet man ej med säkerhet,
men däremot att hon var en släkting
till Elisabet, Johannes döparens moder, som var en av Arons döttrar , dvs.
prästdotter, 1:5 ,36. Om Jesu släkttavla
hos Lukas är Marias släkttavla, så
betyder det att hon tillhörde en gren
av Davids ätt. Medan Maria ännu var

jungfru, trolovad med tinJmermannen
J osef av Davids hus, 2:4 , fick hon
genom ängeln Gabriel bud om att hon
skulle bli Frälsarens moder , 1:26 ff.
Se: Jungfrufödelse.
Sedan Maria hade fött sin son i
Betlehem, Luk.2:7 , flydde Josef med
moder och barn till Egypten, av fruktan för Herodes, Matt.2:I 3,14, men
kunde efter dennes död återvända och
bosätta sig i Nasaret , 2:23: Maria och
Jose f fick med tiden fyra söner, Jakob ,
Josef (Joses), Simon och Judas, samt
minst tre döttrar, 13:55.
Maria och Josef var med i ressällskapet , när Je sus för för sta gången deltog i firandet av påskhögtiden i Jerusalem , Luk.2:41 ff. Då Jo sef sedan inte
omtalas mer , är det troligt att Maria
har blivit änka ej långt därefter, jfr
Mark.6 :3; Matt.l3:55 (se dock Luk.
4:22; Joh .6:42).
Maria var närvarande vid bröllopet i
!(ana, där Jesus gjorde sitt första under, Joh .2:1. Sedan omtalas att hon
och hennes söner en gång kom och
begärde att få tala med Jesus , när han
stod mitt uppe i sin verksamhet, Matt.
12:46 m. par. Först under Jesu kors
möter vi Maria på nytt , Joh.19:26 f. ,
där det berättas att Jesus uppdrog åt
aposteln Johannes att dra försorg om
henne. Efter Jesu uppståndelse och
hirnmelsnird var Maria med bland dem
som höll u t i b ön till dess Anden
utgöts på pingstdagen, Apg.1 :14. Om
hennes senare levnad är intet känt.
MARIA
Jakob födde Josef, M.s man
Matt. 1:16
Sedan M. blivit trolovad
1:18
frukta icke taga till dig M.
1 :20
se barnet med M., dess mod er
2:11
Heter icke hs moder M.
13:55
timmermannen, han s" är M.s son Mark. 6 :3
jungfruns namn va r M.
Luk . 1 :27

MANTELFLIK
Hebr. känäp betyder vinge och brukas
i samma betydelse som det sv. ordet
»skört» om den lösa flaxande nedre
delen aven klädnad . Andra ställen i
Bibeln har ordet »hörru) i samma betydelse .
MANTELFLIK
Bred ut din m., du är bördeman
på dina m.ar finner man blod
fatta en judisk man i m.en

Rut 3:9
Jer. 2:34
Sak. 8:23

MANTELSLÄP
blev ditt m. upplyft
skall jag draga upp ditt m.
ditt m. över ditt ansikte

Jer. I3:22
13:26
Nah . 3:5

MANTELVECK
Kan ngn hämta eld i sitt m.

Ords. 6:27

MAOK
hebr. nedtryckt. Fader till konung
AIds i Gat. Se: Maaka 3. I.Sam.27 :2.
MAON
hebr. boning.
I. Stad i Juda bergsbygd, Nabals boplats, identisk med nuv. Main, ca 2 km
söder om staden Karmel och ca 13 km
söder om Hebron. Jos.15:55; I.Sam.
25:2.
2. Öken öster om staden Maon. I.Sam.
23:24,25.
MAON
hebr. boning. Sammais son, Bet-Surs
fader, av Juda stam. I .Krön.2 :45.

MAONITER
Bland folkstammar som idomartiden
utövade tryck på Israel märkes även
maoniterna, som var nomadiserande
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Maria-Mark
sade änge ln: Fruk ta icke, M.
Då sade M. till ängeln
Då sade M.
M: begav sig sky ndsamt till
När Elisabet hörde M.s hälsning
Då sade M.
M. stannade vid pass tre månader
låta skattskriva sig jämte M.

1 :30
1 :34
1 :38
1:39
1 :41
1 :46
l:S 6
2:5

funna M. och Josef och barnet

2:16

M. gömde och begrundade allt
Simeon välsignade ... sade till M.
i bön tillika med M., J . moder

2 :19
2 :34
Apg. 1 :14

2. Maria med tillnamnet Magdalena,
vilket tyder på att hon var från Magdala, se d.o. Hon var besatt av sju onda
andar, men Herren botade henne. Av
tacksamhet följde och tjänade hon
honom. Hon stod vid hans kors, och
hon var den första som Jesus uppen·
barade sig för efter sin uppståndelse .
MARIA
voro M . från Magdala
M. från Magdala och den andra
M. från Magdala aU se grave n

Matt.27:56
27:61
28 :1

vor a jämväl M. från Magdala

Mark . ! S:40

M. från Magdala ... sågo var han lades
15 :47
köp t e M. välluktande kryddor
16 :1
l ~ :9
visade sig först för M. från
M... ur vilken sju o nda andar
Luk. 8:2
Kvinnorna vo r a M. från Magdala
24:10
Vid J. kors M. fr ån Magdala
Joh.1 9:25
kom M. fr ån Magdala till grave n
20 :1
M. stod och grät utanfö r gr aven

20:11

J. sade till Henne : M.!
M. o mtalade f ö r lärjungarna

20:16
20 :1 8

3. Klopas' hustru , moder till Jakob (se
Jakob 7) och Joses (se Joses 2).
MARIA
Den M. s. var Jak obs.o.moder
och den an dra M .

VOTQ

där

den andra M. att se graven
M. s. var Jakob den y ngres
M. s. var J oses' m oder
den M. s. var Jak obs moder
de n M. s. var Jak obs mo de r
vid J. ko rs M., KJopas' hust ru

Matt.27 :56
27:61
28:1
Mark.15:40
15 :47
16 :1
Luk.24 :10
Joh . 19:25

4. Syster till Marta och Lasarus i Betania (se d .o.). De tre syskonen hade här
ett gemensamt hem, Joh.ll:!. För
Jesus var detta en kär plats Ofr v.5).
Maria omtalas första gången i samband med ett besök av Jesus, Luk .
10:38 ff. Medan systern var upptagen
med att tjäna Jesu s med husets materiella goda, var Maria inställd på att få så
mycket som möjligt av det andliga
goda, som Jesus hade att giva. Hon
»satte sig ned vid Herrens fötter och
hörde på hans ord», v.39. Då Marta
förebrådde henne detta, togs Maria i
försvar av Jesus med orden: »allenast
ett är nödvändigt. Maria har utvalt den
goda delen , och den skall icke tagas
ifrån henne», vAl,42.
Sedan möter vi Maria i samband
med Lasarus' sjukdom, Joh.ll. Systrarna sände bud till Jesus och lät säga:
»Herre, se, han som du har så kär ligger
sjuk», v.3. Då de omsider fick höra att
Jesus var på väg dit, stannade Maria
hemma i huset , medan Marta gick
honom till mötes. Men då Maria fick
Mästarens kallelse , stod hon strax
upp och gick till honom , v.29. Sin
tro på Jesu undergörande makt uttryckte hon i orden: »Herre , hade du
varit här, så vore min broder icke död»,
v.32. När Jesus hade gjort mer än hon
kunde tänka sig och uppväckt hennes
broder från de döda , heter det att
många »judar som hade kommit till
Maria» trodde på Jesus, vA5.
Sista gången evangelierna omtalar
Maria , är i samband med den måltid
som systrarna tillredde för Jesus kort
tid före hans död , Joh.l2:1 ff. Medan
»Marta betjänade dem>, tog Maria »ett
skålpund smörjelse av dyrbar äkta nardus och smorde därmed Jesu fötter;
3781
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Maria, Jesu moder. Från en skulptur av Michelangelo.

sedan torkade hon hans fötter med sitt
hån>, v.3. På detta sätt ville hon uttrycka sin hängivenhet och tacksamhet , men för Jesus var handlingen
något mer. Då Judas Iskariot tog an·
stöt av detta »slöseri», försvarades
Maria av Jesus med orden: »Låt henne
vara ; må hon få fullgöra detta för min
begJavningsdag. De fattiga haven I ju
alltid ibland eder, men mig haven I
icke alltid», v.7,8.
Maria-platsen
l) I andakt, Luk.l0:38-42. 2) I
sorg, Joh .ll :28-35. 3) I tillbedj an,
Joh.l2 :3.

vildmark 3.Mos.16:22
åkermark Dom .l :14
ödemark Jos.8:28
ökenmark Jer.48:34
MARK
Uppdelning : allmänt, markens djur, markens
frukt , torr m ar k .
MARK (allmänt)
alla kräldjur p å m.en
inge n buske på m.en
ingen ört skjutit upp på m.en
en d imma vattnade hela m.en
att ä ta av växa upp ur m.en
därfö r var e m.e n förbannad

I.Mos. 1:25
2 :5
1,:5
2 :6
2:9
3 :17

m.ens ö rt er skola vara din föda
3 :18
när de vara ut e p å m.en
4 :8
6:20
av alla kräldjur på m.en
och av allt s. krälar p å m.en
7:8
va ttn et sjunkit un dan från m.en
8:8
såg att m.en var fri ifrån vatten
8:13
icke mer fö rbanna m.en
8 :21
jämte allt s. krälar på m.en
9 :2
oc h de t s. växte på m.en
19:25
jägare s. h ö ll sig ut e på m .en
25:27
kom Esau h e m fr ån m.en
25 :29
gå ut i m.e n och jaga villebråd
27:3
medan Es au gick ut i m.en
27:5
lik do fte n av en m.
27 :27
fann kärleksäpple n på m.en
30:14
När nu Jakob kom hem från m.en
30 :16
lät kalla Rakeioch Lea ut på m.en
31:4
i Seirs land på Edoms m.
32:3
hs boskap ute på m.en
34 :5
när Jakobs söner komma från m.en
34:7
slog midjaniterna på Moabs m.
36 :35
vad h an ägde, hemma och p å m .en
39 :5
2 .Mos. 1 :14
alla sla gs arbeten på m.e n
platsen där du står är helig m.
3:5
Kasta den på m.en
4:3
(Mose) kastade den på m.en
4 :3
allt s toft på m.en blev mygg
8 :17
av fl ugsvärmar, själv a m.en
8:21
pest öve r din boskap på m. en
9:3
vad du annars har på m.en
9:19
boskap s. finnas ute på m.e n
9: 19
boskap kvar ute på m. e n
9:21
m.e ns örte r i Egyptens land
9:22
slog h aglet n e d s. fanns på m.en
9:25
9:25
h agl et slog ned alla m.ens ö rte r
de s kola ö vertä cka m. en
10 :5
så att man icke kan se m.en
10:5
de aväta ed ra trä d s. växa på m.e n
10:5
ö vertäckte hela m.en
10:15
så att m .en blev mörk
10:15
int e t grönt kvar på m.ens ö rt er
10:15
skolen I intet finna på m.en
16:25
blivit ihjälrive t på m.en
22:31
av det d u sått på m.en
23:16
frukten av ditt arbe t e från m.en
23 :16
av din m.s fö rs tlingsfrukter
23:19
av din m .S fö rstlingsfrukter
34 :26
leva nd e fågeln fri ute på m.en 3.Mos.14:7
fågeln fri ute på m.e n
14:53
s. de plägade slakta ute på m.en
17:5
fö r de k räldj urs skull på m.en
20:25
25:12
Från själva m.en hämta eder föda
träden på m.en bära sin frukt
26 :4
två alnar högt över m.en
4.Mos. ll :31
o m m.en ö ppnar sin mun
16:30
rämnade m.en under de m
16 :31
s. ute på m.en kommer vid
19:16
dal s. ligger på Moabs m.
21 :20
oxen äter vad s. finnes på m.en
22:4
de t ö vertäcker m.en
22 :5
och de t övert äcker m.en
22 :11
av ngt kräldjur på m.e n
5.Mos. 4 :18
s. lett dig gm förtorkad m.
8:15
giva din boskap gräs på din m.
11 :15
m.en icke giver s in gröda
11 :17
träden på m.en icke m.skor
20:19
ihjälslagen mska liggande på m.en
21 :1
22:6
fåge lbo, i ngt träd eller på m .en
om det var ute p å m.en
22 :25
ut e på m.en han tr äffade
22:27
den m. s. du , H. , givi t mig
26:10
välsignad skall d u vara på m.en
28:3
28 :16
fö rbannad skall du vara på m.en
28:33
Frukten av din m . förtäras
äta upp fruktan av din m .
28 :51
lät äta av m .ens gröda
32:13
röj dig m. i perisseernas
J os. 17:15
den gick ne d i m.en
Dom . 4:21

MARIA
en syster s. hette M.
Luk.10 :39
M. har utvalt den goda delen
10 :42
Betania, den b y där M. bodde
Joh.II :1
den M. s. smo r de H.
11 :2
judar kommit till Marta och !o:f.
11 :19
men M. satt kvar hemma
11 :20
(Marta) kallade på M., sin syster
11 :28
judar s. vara inne i huset hos M.
11 :31
När M. kom till det ställe
II :32
judar s. kommit till M.
11 :45
12:3
Då tog M. e tt skålpun d smörjelse

5. Moder till Markus, se d.o. Hon ägde
ett hus i Jerusalem, där de kristna
brukade samlas. Apg.12:l2.
6. En kristen kvinna i Rom. Rom.l6:6.

MARK
Se även : Jord , fält , åker.
-mark
betesmark 2 .Sam.7:8
hedmark Job 24:5
slättmark Sak.l4:l0
utmark 3 .Mos.25 :34
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Marknad - Markus
när du gick fram i Edoms m.
5:4
dagg kommer överallt på m.en
6:39
dagg kommit överallt på m.en
6:40
en gång satt ute på m.en
13:9
så att det dånade i m.en
l.Sam. 4:5
m.en darrade
14:15
låg honung på m.en
14:25
och slaktade dem på m.en
14:32
bredvid min fader på m.en
19 :3
gömma mig ute på m.en
20 :5
Kom, låt oss gå ut på m.en
20 :11
de gingo båda ut på m.en
20 :11
David gömde sig ute på m.en
20 :2 4
gick Jonatan ut på m.en
20 :3 5
medan vi voro därute på m.en
25:15
lågo kringspridda på m.en
30:16
äro lägrade ute på m.en
2.Sam. 11 :11
låg han på bara m.en
12 :16
förmå hm stiga upp från m.en
12:17
stod David upp från m.en
12 :20
konungen lade sig på m.en
13:31
kommo i träta ute på m.en
14 :6
tagit ungarna ute på m.en
17:8
ss. d aggen faller över m.en
17 :12
s. dör ute på m.en
l.Kon.14:11
s. dör ute på m.e n
16:4; 21 :2 4
en av dem gick ut på m.en
2.Kon . 4 :39
hava de gömt sig ute på m.en
7:12
ligga ss. gödsel på m.en
9:37
gick dem ss. gräset på m.en
19:26
slog midjaniterna på Moabs m. I.Krön . 1:46
m.en glädje sig
16:32
(Ussia) på konungagravens m. 2.K..rön.26 :2 3
av all m.ens avkastning
31 :5
till H. hus förstlingen av vär m.
Neh.l0:35
ej ur m.en skjuter olyckan upp
Job 5 :6
sänder vatten över m.erna
5 :10
m.ens stenar i förbund
5:23
med djuren på m.en ingått fred
5:23
din avkomma ss. m.ens örter
5 :25
där m.en ej är sank
8 :11
garn äro lagda pi m.en
18:10
spränger schakt under m.ens
28 :4
min m. höjt rop över mig
31 :38
och växa till på m.en
39 :7
i ditt spår harva m.erna
39 :13
skrapar m .en och fröjdar sig
39 :2 4
Han uppslukar m.en
39 :27
fälles till m .en vid hs åsyn
40:28
min fot står pä jämn m.
Ps.26 :12
störtar han icke till m.en
37 :24
50 :11
s. rör sig på m.en bekant
blomstre ss. örter på m.en
72 :16
på slipprig m. ställer du dem
73:18
under i Egyptens land, på Soans m.
78:12
gjorde under på Soans m.
78:43
djuren på m.en äta därav
80:14
blevo till gödning åt m.en
83:11
M.en glädje sig
96:12
ss. ett blomster på m.en
103:15
åtu upp frukten på deras m.
IOS :35
din gode A . lede på jämn m .
143 :10
icke skapat land och m.
Ords. 8:26
Fullborda dill arbete på m.en
24 :27
dess m. övertäckt av nässlor
24:31
styr att m.en bliver brukad
Pred. 5:8
besvär vid ... hindar på m.en
HV. 2 :7
Blommorna visa sig på m.en
2 :12
Jag besvär vid ... hindar på m.en
3 :5
övergiven sitta på m.en
Jes. 3 :26
lamm ss. på sin egen m.
5: 17
m.er s. trampas ned av får
7 :25
slogo folkens herrar till m.en
16:8
pris åt djuren på m.en
18 :6
hackar och harvar sin m.
28:24
av m.ens gröda giva dig bröd
30:23
tillskiftar deras m.
34:17
ss. gräset på m.en ... S. förgås
37:27
vad Oländigt skall bliva slät m.
40:4
härlighet ss. blomster på m.en
40:6
der s. är ojämnt till jämn m.
42:16
din rygg likasom till en m.
S 1:23
alla träd på m.en klappa
S S :12
56:9
l alla djur på m.en
till Jerusalem: Sryten ny m.
Jer. 4:3
Gå icke ut på m.en
6:2 S
över träden på m.en
7 :20
bliva gödsel på m.en
8:2
kroppar ss. gödsel på m.en
9:22
gräset på m.en förtorka
12 :4
För m.ens skull stå åkermännen
14:4
Om jag går ut på m.en
14 :18
vilddjuren på m.en
15 :3
de skola bliva gödsel på m.en
16:4
de skola bliva gödsel på m.en
25 :33
vältren eder på m.en
25 :34
dina väldige slagna till m.en
46:15
täras bort utan näring frän m. en Klag. 4 :9
s. är ute på m.en dör
Hes. 7 :15
ss. växterna äro på m.en
16:7
alla träd på m.en förnimma
17 :24
utgöt icke på sådan m.
24:7
skeppares klagorop bäva m.erna
27:28
du skall falla på m.en
29:5
flöden till träd på m.en
31 :4
högre än alla träd på m.en
31:5
alla träd på m.en förtv.inade
31:15
slunga dig bort på m.en
32:4
Träden på m.en bära frukt
34:27
ymnig m.ens gröda bliva
36:30
Ute på m.en skall du falla
39:5
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Den s.k. Maria-källan i Nasaret.
platsen där d u st år är helig m .
jag föll ned till m.en
vi äro slagna till m.en

Apg. 7:33
22:7
2 . Kor. 4 :9

icke behöva hämta trä frän m. en
39:10
avståndet frå n m.en
41 :17
Frän m.e n ända upp
41:20
från bottenramen vid m.en
43 :14
mskors barn och djuren på m.en Dan. 2 :38
lämnas kvar bland m.en s gräs
4 :12
lott med djuren bland m.ens örter
4 :12
4:20
lämnas kvar bland m.ens gräs
Hos. 2:18
fö rbund med djuren på m.en
försmäktar djuren på m.en
4:3
domen upp ur m.ens fåror
10 :4
bry ten eder ny m.
10 :12
lika stenrösen vid m. ens fåror
12 :11
J akob flydde till Arams m.
12 :12
m.en ligger sörjande
Joel 1:10
skörden p å m.en är förstörd
1 :11
träd på m.en torkat bort
1 :12
förbränt alla träd på m.en
1 :19
en fågel i snaran på m.en
Am. 3:5
Springer snaran upp från m.en
3:5
slagen till m.en i sitt land
5:2
ätit upp alla m.ens örter
7:2
Efraims m. i besittning
Ob. v.19
så ock Sa mari ens m.
v. 19
Samaria till stenhop på m.en
Mika 1:6
förvandlas till jämn m.
Sak. 4:7
gröda på m.en åt var och en
10:1
icke fördärva eder frukt på m.en Mal. 3 :11
Beskåden liljorna på m.en
Matt. 6:28
Kläder Gud gräset på m .en
6 :30
folket lägra sig p å m.en
15 :35
och den s. är ute på m. en
24 :18
två män tillsammans på m.en
24:40
folket att lägra sig p å m.en
Mark. 8:6
den s. är ute på m.en må icke
13:16
en man s. kom utifrån m.en
15:21
några herdar ute på m.en
Luk. 2:8
Kiäder Gud gräset på m.en
12 :28
sände hm ut på sina m.er
IS :IS
hs äldre son var ute på m.en
15:25
när denne kommer hem från m.en
17 :7
ej må den s. är ute på m .en
17:31
Simon s. kom utifrån m.en
23:26
veko tillbaka och föllo till m.en
Joh.18 :6

MARK (markens djur)
danade av jord m.ens djur
1.Mos. 2 :19
namn åt alla m.ens djur
2 :2 0
o rmen listigare än m. ens djur
3 :1
det mä ätas av m.ens djur
2 .Mos.23:!1
dödas kroppar åt m.ens djur
S.Mos.28:26
ditt kött åt m.ens djur
l.Sam.l7 :44
ej hell er m.ens vilda djur
2 .Sam.2l :10
gingo m .ens djur på Libanon
2 . Kon . 14:9
m.ens djur ö ver t ö rnbuske n
2 . Krön.25 :18
giver in sikt framför m.ens djur
J o b 35 :11
frommas kött åt m.ens djur
Ps. 72 :2
vattna alla m.ens djur
104:11
m.ens djur ligga där om vintern
J es. 18:6
m.ens djur sko la ära mig
43:20
döda kroppar mat åt m.ens djur
Jer. 7:33
tillhopa alla m.ens djur
12:9
döda kroppar mat åt m.ens djur
16:4
döda kroppar mat åt m.ens djur
19 :7
m.ens djur giver jag
27 :6
m.ens djur har jag givit
2 8: 14
bliva mat åt m.ens djur
34 :20
åt m.ens djur dig till mat
Hes.29:5
födde m.ens djur sina ungar
31:6
på dess grenar alla m.ens djur
31 :13
till mat åt alla m.ens djur
34 :5
mina får till mat åt m.en s djur
34:8
m.ens djur skola ej äta upp dem
34:28
bäva ... djuren p å m.en
38:20
giva dig till mat åt m.ens djur
39:4
Säg till alla m. ens djur
39 :17
M.ens djur funno skugga
Dan. 4:9
trädet under vilket m.ens djur
4:18
hava sin lott m ed m.ens djur
4 :20
nödgas bo ibland ffi.ens djur
4:22
nödgas bo ibland m.ens djur
4 :29
m.ens djur skola äta därav
Hos. 2:12
m.ens djur ropa m. trängtan
Joel 1 :20
Frukten icke, I m.ens djur
2:22

MARKUS
grek. Mårkos av lat. Marcus, betydelsen oviss. Författaren av det andra
evangeliet. Hans egentliga namn var
Johannes (se Johannes 5). Markus var
ett tillnamn , Apg.12:l2 ,25 . Hans moder hette Maria, vilkens hus var ett
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MARK (markens frukt)
av m .ens frukt offergåva
välsigna din m.S frukt
förstling av all m.ens frukt
Välsignad din m.s .frukt
och lycka i din m.s frukt
Förbannad din m.s frukt
din m.s frukt skall ohyra taga
överflöd i din m.S frukt

J. Mos. 4 :3
S.Mos. 7 :13
26 :2
28:4
28:11
28:18
28:42
30:9

MARK (torr mark)
mitt igenom havet på torr m.
2.Mos. 14 :16
mitt igenom havet på torr m.
14 :22
på torr m. mitt igenom havet
14 :29
på torr m. gått igeno m havet
15 :19
på torr m. mitt i J ordan
Jos. 3:17
hela Israel gick över på torr m .
3:17
på torr m. över denna J ordan
4 :22
m.en överallt förbliver torr
Do m. 6:37
gingo båda på torr m.
2.Kon. 2:8
mitt igenom havet på torr m.
Neh. 9:11
gjorde källsprång till torr m.
Ps.I07 :3 3
av torr m. vattenkällor
Jes. 3S :7
sätt dig på torra m.en
Jer.48:18
göra strömmarna till torr m .
Hes. 30 :12

MARKNAD
Se: Handel.
MARKNAD
drevo köpenskap på din m.

Hes.27 :24

MARKNADSHUS
icke min Faders hus till ett m.

Joh. 2:16

Marmor-Mat
fast tillhåll för de första kristna. Det
var också hit, som Petrus styrde sina
steg sedan han hade blivit befriad ur
ningelset. »Där voro ganska många
församlade och bådo», v.12. Markus
blev antagligen vunnen för Kristus
genom Petrus, jfr 1.Pet.5 :13. Han var
Barnabas' syskonbarn, KoI.4:1O. När
denne och Paulus drog ut på sin första
missionsresa, följde Markus med som
tjänare, Apg.l3:5, jfr 12 :25. Efter fullfört uppdrag på Cypern, som var
resans första mål, fortsatte de till Perge
i Pamfylien , där Markus skilde sig
från dem och återvände till Jerusalem,
13 :13. På grund härav ville Paulus ej ha
honom med på andra missionsresan.
Barnabas gjorde honom då till sin
följeslagare på en ny resa till Cypern,
15:36-39.
Senare återfinner vi emellertid Markus i Paulus' sällskap, under dennes
fångenskap i Rom, KoI.4 :10; Filem.
v.24. I sitt andra brev till Timoteus,
som också är Paulus' si~a, beder han
sin vän och medarbetare taga med sig
Markus till Rom, »ty han kan i mycket
vara mig till gagn och tjäna mi(9), 4:11 .
Detta visar att Paulus högt värdesatte
Markus. Antagligen befann Markus sig
vid denna tid i sällskap med Timoteus i
Efesus. - En tid var han också tillsammans med Petrus i Babylon, förmodligen ett bildligt namn på Rom. Enligt
Papias var Markus här Petrus' tolk och
skrev under hans ledning sitt evangelium. En gammal tradition ser Mark.
14:51 f. som en självbiografisk notis av
Markus.
För Markus' senare verksamhet i
Egypten, där han skall ha grundlagt
och förestått församlingen i Alexandria, kan många gamla traditioner åberopas, under det att uppgiften om hans
martyrdöd i nämnda stad härrör ur en
tämligen sen källa.
MARKUS
Johannes s. ock kallades M.
Johannes s. ock kallades M.
Johannes s. ock kallades M.
Barnabas tog med sig M.

Apg. 12 :12
12:25
15 :37
1 S :39

gör ock M., Barnabas' syskonbarn Kol. 4:10

Tag M. med dig hit
så göra ock M., Aristarkus
Så gör ock min son M.

2.Tim. 4:11
Filem. v.24
I .Pet. 5 :13

frukta, Matt.l0:28; Upp.2:10. Utan
vara beredda på, Matt.16:24 ,25; Apg.
21: 13. Stå synden emot till blods,
Hebr.12:4. Var trogen , håll ut , Upp.
2:10; 6:11. - Allt heligt blod skall
utkrävas, Luk.11:50,51; Upp.18:2024.
Exempel
Abe1, 1.Mos.4:8; jfr l.Joh.3:12.
Ahimelek och hans med präster, 1.Sam.
22:18,19. Profeterna och gamla förbundets troende, 1.Kon.l8:4; 19:10;
Luk.l1:50,51 ; l1ebr.11:37. Uria, Jer.
26:23. Johannes döparen, Mark.6:27.
Petrus, Joh.21 :18,19. Stefanus, Apg.
7:58. De första kristna , Apg.9:1; jfr
22:4; 26:10. Jakob , Apg.12:2. Antipas,
Upp.2:13.
MAS
hebr., ursprung och betydelse okända.
Sems son Arams fjärde son. I
1.Krön.l :17 kallas han Mesek. LMos.
10:23.
MASAL
hebr. ordspråk el. begäran, bön. Levitstad i Aser, identisk med Miseal, se
d.o. 1.Krön.6:74.
MASK
-mask
gräsmask J eS.3 3:4

MARMOR
för min Guds hus anskaffat m. l.Krön.29:2
och på pelare av vit m.
Est. 1:6
golv inlagt med grön och vit m.
1 :6
Hs ben pelare av vitaste m.
HY. 5:1 S
arbeten av järn och m.

Upp.18:12

MAROT
hebr. bitterhet el. bittra källor. Ort i
västra delen av Juda bergsbygd. Platsen
är ej säkert identifierad. Marot nämns i
en domsprofetia. Mika 1:12.
MARSENA
hebr. av främmande ursprung, betydelsen osäker. En av de sju persiska och
mediska furstar, som var konung Ahasveros' (Xerxes') närmaste män . Han är
möjligen identisk med den berömde
Mardonius, kusin till Xerxes och en av
hans rådgivare i början av dennes regering. Est.l :14.

Joh.l1 :21 ,22 . Att Jesus å sin sida satte
Marta högt, framgår av evangelistens
anmärkning i samband med budet om
Lasarus' sjukdOin: »Och Jesus hade
Marta och hennes syster och Lasarus
kär3» , 11 :5.
MARTA
kvinna vid namn M. tog emo t hm Luk.l0 :38
M. var upptagen av mångahanda
10:40
M., M., du gör dig bekymmer
10:41
by där Maria och M. bodde
Joh . II:1
J. hade M... Lasarus kära
11 :S
judar kommit till M. och Maria
11 :19
Då M. fick höra at! J. kom
11 :20
M. sade till J .
II :21
M. svarade hm
11 :24
på det ställe där M. möt! hm
II :30
Då sade den dödes syster M.
II :39
et! gästabud och M. betjänade
12 :2

MARTERA
de blevo stenade, m.de

Hebr. 1l :37

MARMOR
En bergart, av kalkstensgruppen , känd
för sin glans, farg och hållbarhet. På
Bibelns tid använde man ofta marmor
till praktbyggnader och statyer. David
samlade till tempelbygget bl.a. »marmor i myckenheb), 1.Krön.29:2 . I sitt
palats hade konung Ahasveros »)ett golv
som var inlagt med grön och vit
marrnOD), Est.1:6. I HV.5:15 är marmor ett symboliskt uttryck för
skönhet.

MARTA
grek. av aram. husfru, matmoder.
Syster till Maria och Lasarus. De tre
syskonen hade gemensamt hem i Betania (se d.o.). Uppenbarligen var Marta
den som stod för hemmet. När Jesus
första gången tog in hos de tre syskonen , tog Marta emot honom »i sitt
hus», Luk.l 0:38. Marta var också upptagen av att betjäna honom, v.40, jfr,
Joh .12:2. Det var till henne som Jesus
riktade de kända orden: »Marta, Marta,
du gör dig bekymmer och oro för
mångahanda», Luk.1O:41.
Martas handlingsbehov kommer
också eljest till uttryck. När Lasarus
var död och begraven och det omsider
kom bud om att Jesus var i annalkande , var Marta den som gick honom till
mötes, medan Maria satt kvar hemma.
Men vid detta tillfille visar sig också
Martas starka tro på Jesus och hans
undergörande makt: »Herre, hade du
varit här, så vore min broder icke död.
Men jag vet ändå, att allt vad du beder
Gud om, det skall Gud giva di(9),

MARTYR
Se även: Vittne, vittnesbörd, förkunna,
förföljelse, lidande, blod , martera,
död, stena, korsfästa, fangelse, kristen,
efterföljelse, apostel, profet.
Martyr
Martyr el. martys är det vanliga grekiska ordet för »vittne» såväl i rättsliga
som i andra sammanhang. I N.T. används ordet på samma sätt men särskilt
om dem som vittnar om vaq de har
hört och sett i gemenskapen med
Kristus. Stundom används ordet om
Kristus själv eller om Gud. Efter hand
har »martyn) fått betydelsen »blodsvittne», en som har beseglat sitt kristna
vittnesbörd med sitt blod. I denna
betydelse av ordet betecknas Stefanus
(se d.o.) som den förste martyren.
Martyr
Dödad- för Guds ords och Kristi
vittnesbörds skull, Upp.6:9 ; 20:4. På
grund av djävulens motstånd, Upp.
2:10,13.
Kristi efterföljare
Varskos om svårigheter, Matt.
10:21; 24:9; Joh.16:2. Vilka de ej skall
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Lejon med vingar, symbol för
evangelieförfattaren Markus.

MASK
Då växte m.en däri
2. Mos.16:20
ej heller kom m. däri
16 :24
S.Mos.28:39
m.ar sko la äta upp allt
Med förruttnelsens m.ar hÖljes
Job 7:S
till förruttnelsen s m.ar : Min moder
17:14
förruttnelsens m.ar övertäcka dem
21 :26
24:20
m.ar frossa på hm
det kr ypet, människobarnet, den m.en 25:6
jag är en m. och icke mska
PS. 22:7
m.ar äro ditt täcke
Jes.14:11
Så frukta nu icke, du m . Jakob
41 :14
deras m. skall icke dö
66:24
sände Gud m.ar s. frätte
Jona 4:7
lika m.ar s. kräla på jorden
Mika 7 :17
där deras m. icke dör
Mark. 9:48
(Herodes) uppfrättes av m.ar
Apg. 12:23

MASMANNA
hebr. fetma. En gadit, som gick över
till David i Siklag. 1.Krön.12:10.
MASREKA
hebr. de ädla vinrankornas ort. Ort i
Edom, lika med nuv. Djebel el-Mushrak , som ligger ca 55 km söder om
Petra. 1.Mos.36:36; 1.Krön.1:47.
MASSA
hebr. prövning, frestelse. Refidim, en
plats i öknen, fick namnet Massa och
Meriba (som betyder »frestelse» och
»tvist»), därför att Israels barn 'där hade
tvistat och frestat Herren och sagt: »Är
Herren ibland oss eller icke? » Uttrycket »Massas dag» i PS.95:8 pekar
tillbaka på vad som hände i Massa.
Samma hänsyftning finns i Hebr.3 :8.
Se: Meriba, Refidim .
MASSA
gav namnet M. och Meriba
2 . Mos.17:7
ss. l fresta den hm iM.
S.Mos. 6:16
iM. förtö rnaden lock H.
9:22
frommes skara, dem du frestade i M. 33:8
Förhärden icke ... ss. på M.s dag
Ps.9S:S

MASSA
hebr. börda. En son till Hagars son
Ismael. 1.Mos.25:14; 1.Krön.1 :30.
MAST
svävade du uppe i en m.
de hålla ej m.en stadig
en ceder för att göra din m.

Ords.23:34
Jes.33:23
Hes.27:S

MAT
Se även: Måltid, gästabud, bröd, föda,
spis, middag, äta, dricka, dryck.
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Matförråd - Mattat

-mat
högtidsrnat Ords.17:1
Mat
Israelitens dagliga kost bestod först
och främst av bröd och mjölk. Grönsaker och frukt var också eftertraktad
föda. Av grönsakerna var linser, bönor,
gurkor och meloner de vanligaste och
av frukt oliver, druvor, dadlar och
äpplen. Russin- och fIkonkakor åt man
också gärna. I mer fIskrika trakter,
t.ex. kring sjön Gennesaret och längs
medelhavskusten, var fIsk en mycket
vanlig del av kosten. Kött åts endast
vid högtidliga tillfållen. Detaljerade
föreskrifter om vad som fIck ätas
både av fyrfotadjur och av fIskar ges i
3.Mos.ll :5-9 och S.Mos.l4:4-8. Se:
Renhet.
Salt och (oliv)olja tillhörde dagligt
kosthåll. Saltet smaksatte man maten
med, och i oljan doppades brödet.
Ä ven olika kryddor användes vid
smaksättningen, likaså honung, särskilt
vid bakning. Av sur grädde gjordes ett
slags ost.

lO) ~e4å, il1 ' il

4) utf.ord.
Övers. »mab> beror på text sammanhanget, där på dessa ställen genomgående brukas verbet 'ä~al, se l (här
övers. äta).
5) ma 'älsål, 7 ~ t' Q
mat, föda; i Esr.3:7 övers. matvaror;
av: 'åkal, se l. I Ords.6:8 står ordet
paralhillt med IÖJ:läm, se 2. J fr Dom.
14:14, övers. ätbart; I.Kon.10:S rätter.
6) birjå, il ~ ! ::
mat, föda; av·: bärå, grund bet. skära,
bryta; därav: äta, se t.ex. 2.Sam.12:17;
13:6,10; pi. i Klag.4:10 övers. hava till
föda. Jfr birjä i 2 .Sam.13:7, övers.
något att äta. Jfr Förbund l.

nära, föda; i Matt.2S :37 övers. giva
mat. I Matt.6:26; Luk.12:24 är verbet
övers. föda.

7) 'ä~ilå, il ~ '::;J t',
mat, föda; av: '~al, se L
8) På dessa ställen är hela uttrycket
»av den mat de hade (hava) tillagat»
utf. ord. Ordet för »gåva» är här liksom
i Neh.8:10 månå, se Gåva 17.
9) ~M, 1:~
jakt; villebråd; förnödenheter, proviant, kost, reskost; av: ~ug, se Fånga 9,
Jaga l. Jfr I.Mos.27:30, övers. jakt;
25:28; 27:3; 3.Mos.17:l3; Ords.12:27
villebråd; Jos.9:S,14 reskost; Neh.
13:15 livsförnödenheter; PS.132:IS
förråd.

MAT
1 man satte fram m.
l.Mos.24:33
l Bär hit m.en åt mig
27:25
2 utom m.en s. han själV åt
39:6
2 (Josef:) Sätten fram m.
43:31
2 kommer fetma, hm till m.
49:20
l beh över till m.
2.Mos.12:16
2 hade m. nog att äta
16:3
3 så mycket han behöver till m.
16:16
3 samlat s. han behövde till m.
16:18
3 så my cket han behövde till m.
16:21
2 välsigna både m. och dryck
23:25
3 Allt slags m. däri
3.Mos.11 :34
3 M. att äta skolen I köpa
5.Mos. 2:6
3 M. att äta mil du låta mig
2:28
4 gav dig manna att äta, en m.
8:3
4 m. s. dina rader icke visste av
8:16
2 främlingen och giver hm ffi.
10:18
2 icke till mötes med m.
23:4

S dödas kroppar bliva m.
28:26
2 dock icke äta av din m.
Dom.13:16
l gick kvinnan och fick sig m. l.sam. 1:18
2 taga min m. och min dryck
25:11
2 låt mig sätta fram litet m.
28:22
2 skulle sätta fram m. åt hm 2.Sam.12:20
6 tillreda m.en inför mina ögon
13:5
6 Bär m.en hitin i kammaren
13:10
l till m. åt David
17:29
2 försett dem med m. och
LKon.18:4
2 försåg dem med m. och
18:13
7 styrkt av den m.en
19:8
2 Sätt fram för dem m.
2.Kon. 6:22
S förråd av m., olja och vin
2.Krön.11:11
l gåvo dem m. och drYCk
28:15
2 tagit av dem m. och vin
Neh. 5:15
14 äten eder bästa m.
8:10
8 gåvor av den m. de tillagat
8:12
2 till mötes med m. och dryck
13:2
8 gåvor av den m. de tillagat
Est. 9:19
8 av den m. de tillagat
9:22
4 äta den m. s. ej har smak
Job 6:6
3 munnen prövar ID.ens smak
12: 11
l till m. gives hm eld
20:26
2 ginströtter vad de hava till m.
30:4
2 Hennes sinne får leda vid m.en
33:20
9 skaffar m. åt korpen
39:3
S till m. åt öknens skaror
Ps.74:14
3 begärde m. för sin lystnad
78:18
10 han sände dem m. till fyllest
78:25
3 var ID.en i deras mun
78:30
S till m. åt him. fåglar
79:2
3 skall giva dem deras m.
104:27
3 deras själ vämjdes vid all m.
107:18
11 m. åt dem s. frukta hm
111 :5
136:25
2 giver m. åt allt levande
3 giver deras m. i rätt tid
145:15
5 under skördetiden in sin rn. Ords. 6:8
IS icke bland överdådiga i m.
23:20
11 sätter fram m. åt sitt husfolk
31:15
2 all m. till uppehälle
Jes. 3:1
l Gräddmjölk och honung hs m.
7:15
l hava m. till fyllest
23:18
S icke mer giva din säd till m.
62:8
S m. åt himmelens fåglar
Jer. 7:33
S m. åt himmelens fåglar
16:4
S m. åt himmelens fåglar
19:7
S m. åt himmelens fåglar
34:20
3 måste de köpa sig m.
Klag. 1:11
3 medan de tiggde sig m.
1:19
S Den m. skall du äta efter vikt Hes. 4:10
4 ss. kornkakor skall m.en ätas
4:12
12 givet till m. åt elden
l 5:4
12 lämnar de\ till m. åt elden
l 5:6
12 bliva till m. åt elden
21 :32
23:37
12 till m. offrat sina barn
12 vill jag giva dig till m.
29:5
l skall jag giva till m. åt
33:27
12 till m. åt markens djur
34:5
12 till m. åt alla markens djur
34:8
12 icke bliva till m. åt dem
34:10
12 givna åt oss till m.
35:12
12 till m. åt rovfåglar
39:4
13 underhåll av kon. egen m.
Dan. 1:5
13 icke orena sig med kon. m.
1:8
S bestämt om eder m. och
1: l O
13 s. ätit av konungens m.
1:13
13 s. ätit av konungens m.
1:15
13 slippa den m.
1:16
2 Jag åt ingen smaklig m.
10:3
2 giva mig min m. och dryck
Hos. 2:5
S och hs m. så kräslig
Hab. 1:16
11 i mitt hus finnes m.
Mal. 3:10
16 hs m. var gräshoppor
Matt. 3:4
16 Är icke livet mer än m.en
6:25
16 ty arbetaren är värd sin m.
10: l O
17 att de kunna köpa sig m.
14:15
16 giva dem m. i rätt tid
24:45
23 hungrig och gåvo dig m.
25 :37
17 förklarade han all m. för ren Mark. 7: 19
18 härbärge och få m.
Luk. 9:12
17 köpa m. åt allt detta folk
9: 13
16 Livet är ju mer än m.en
12:23
16 in i staden att köpa m.
Joh. 4:8
20 Jag har m. att äta s. I icke
4:32
19 Kan ngn burit m. till hm
4:33
17 Min m. är att göra dens vilja
4:34
20 icke att få den m. s. förgås
6:27
20 utan få den m. s. förbliver
6:27
20 mitt kött är sannskyldig m.
6:55
16 tog han sig m. och blev
Apg. 9:19
21 Medan man tillredde m.en
10:10
16 vederkvickt med m.
14:17
16 uppmanade alla taga sig m.
27:33
16 uppmanar eder taga m.
27:34
16 vid gott mod och togo m.
27:36
17 Om gm din m. bekymmer
Rom.14:15
1.7 icke gm din m. till fördärv
14:15
20 Guds rike består icke i m.
14:17
17 Bryt icke för m.S skull ned
14:20
17 M.en är för buken
l.Kor. 6:13
17 ID.en icke avgöra vår ställning
8:8
17 m.en min broder till fall
8:13
19 icke få m. och dryck
9:4
17 åto de samma andliga m.
10:3
22 den m. han har medfört
11:21
20 ingen döma om m. och dryck Kol. 2 :16
17 avhålla sig från allahanda m. l.Tim. 4:3
16 mjÖlk i stället för stadig m.
Hebr. 5:12
16 den stadiga m.en tillhör
5:14
17 föreskrifterna om m. och dry ck
9: l O
16 vore utan m. för dagen
Jak. 2:15
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MAT

l) 'ålsal, '; 2. ~
äta, förtära. Verbet är mestadels övers.
äta, t.ex. 3.Mos.ll:34; S.Mos.8:3,16;
I.Kon.19:8; Neh.8:12; Job 6:6; Ps.
78:25; Hes.4:12, och brukas ofta i
överförd betydelse. Se t.ex. Leva 6,
Måltid 2.
2) liil}äm, ~~!
bröd, mat; måltid. Ordet står här
genomgående ~illsarnmans med majim,
se Dryck l. l.äl).äm är ofta övers. bröd,
t.ex. I.Mos.14:18; 21:14; 2.Mos.29:2;
I.Sam.10:4; 2.Sam.3:3S; Ps.102:S;
104:14;
Klag.l:ll.
Jfr
3.Mos.
21:6,8,17, övers. spis; Ords.6:8; Jes.
65:25 föda; Jer.11:19 frukt. Jfr Eldsoffer 3. Se: Gästabud 3, Livsmedel 5,
Måltid 3.
3) '6lsäl, '; ;:)/\

mat, föda; av: ' å~al, se l. ,I Klag.l: 11
står ordet parallellt med läJ:täm, se 2.
Jfr I.Mos.41:33; Job 39:3; Ps.I04:21,
övers. föda; v.36 födoämnen; 42:7 säd
till föda; Job 9:26 byte. Se: Livsrnedel2.

förnödenheter, proviant, kost, reskost;
av: ~ug, se Fånga 9, Jaga 1.,1 PS.78:2S
står ordet para1l~llt med läJ:täm, se 2
(här i uttrycket läl}äm 'abbirim, övers.
änglabröd). Jfr 2.Mos.12:39; Jos.l:ll;
I.Sam.22:1O, övers. reskost; Dom.7:8;
20:10 munförråd. På följande st~en
är ordet åtföljt av uttrycket laddäräk
(prep. le, för, och best. form av däräJi,
väg; resa), för resan: I.Mos.42:2S;
45:21, övers. kost för resan; Jos.9:11
reskost.
Il) !dräp, "I ~12.
rov, byte; förtäring, föda, mat; av:
tårap, slita avel. sönder; röva. Jfr Job
4:11; Ps.I04:21; Am.3:4, övers. rov;
Job 24:5 täring.
12)

'ålslå,il7~~

ätande; mat, föda; av: 'ålsal, se 1.
Ordet förekommer endast i frasen le'äklå, till ätande, till att äta; här övers.
till mat. Jfr I.Mos.l:29,30; 6:21; 9:3;
2.Mos.16:IS; 3.Mos.2S:6, övers. till
föda; 3.Mos.l1 :39 som får ätas; Jer.
129 för att äta.
13) patbag, J ~ D~

(trol. pers.låneord) delikatesser, läcker
mat. Jfr Dan.11 :26, övers. bröd.
14) ma~mannim, D') Qo/Q
(plur. av ma§män) feta ·stycken, fet
mat; övers. eder bästa mat; al': §äman,
vara fet. Ordet står som obj. till verbet
'ä~al, äta, liksom mam!aI.<~, sötsaker; övers. edert sötaste vin, är obj.
till §ä!ä, dricka.
15) böSär "lb:1
kött. Se: Kropp 2, Kött I, Levande 2.

16) trophe, TPOrpTi
näring, föda, mat; av: trephö, se 23.
17) broma, {3pwj.la
mat, föda; av: bibr6skö, äta (detta verb
förekommer i Joh.6:13). Ordet är i
I.Kor.3:2 övers. fast föda (se Fast 46).
18) episitismOs, e1fWtTWj.lOC;
proviantering: sedan: proviant, matförråd; av: episitlzomai, förse sig med f<ida,
proviantera (av: prep. ep!, på, vid, och
sItos, vete; säd; föda, mat).
19) esthfö, eulJiw

äta; här aor. inf. phageln. Se: Leva 33,
Måltid 9.
20) br6sis, {3PWUtC;

ätande: mat, föda: av: bibr6skö, äta. Medan br6sis i första hand avser ätandet
som en handling Ofr 1,.Kor.8:4, övers.
ätande), betecknar bröma (se 17) det
som man äter. Jfr Dryck 15.
21) utf.ord.
22) deipnon, ö ei1f/lo/l
aftonmåltid, dagens huvudmåltid;
måltid. Se: Aftonmåltid l, Gästabud 5,
Måltid Il.
23) trephö, Tperpw

MATFÖRRÅD
17 s. har m., göre sammalunda
MATLAG
i skilda m. lägga sig ned
Låten dem lägga sig ned i m.

Luk. 3:11
Mark. 6:39
Luk. 9:14

MATRED

hebr. framdrivande el. fördrivande.
Moder till drottning Mehetabel
Edom. I.Mos.36:39; I.Krön.1 :50.
MATRI

hebr. regnrik el. Herrens regn. Stamfader el. huvudman för den släkt i
Benjamin, som konung Saul tillhörde.
l.Sam.10:21.
MATRÄTT
Esau s. för en enda m. sålde

Hebr.12:16

MATT
Leas ögon voro ID.B
LMos.29:17
Min hand kännes ID. för suckans lob 23:2
m.a blickade mina ögon mot
Jes. 38:14
försaka att dricka, så att han bliver m. 44:12

MAlTA

-matta
tronrnatta Jer.43:1O

MATTA
s. sitten hemma på ID.or

Dom. 5:10

MAlTAN

hebr.gåva.
l. En baalspräst i Jerusalem på Ataljas
tid. 2.Kon.11 :18; 2.Krön.23:17.
2. Eleasars son, en man i Jesu släkttavla. Matt. I :15.
3. Fader till hövdingen Sefatja i Juda.
Jer.38:1.
MAlTANA

hebr. gåva. Israels lägerplats norr om
Arnon, på östra sidan av Jordan.
4.Mos.21 :18,19.
MAlTANJA

hebr. Herrens gåva.
l. Konung Jojakins farbroder, den
siste av Juda konungar. Den babyloniske konungen förändrade hans namn
till Sidkia, se d.o. 2.Kon.24:17.
2. En levit, son till Mika (se Mika 6).
l.Krön.9:15; Neh.11:17,22; 12:8,35.
3. En levit av Asafs släkt, fader till
Jegiel (se JegieI4). 2.Krön.20:14.
4. En av tempelsångaren Hemans
söner, ledare· för temie1sångarnas nionde avdelning enligt konung Davids
indelning.1.Krön.2S:4,16.
S. En av Asafs efterkommande, vilken
hjälpte konung Hiskia i hans reformationsverk. 2.Krön.29:13.
6. En man av Elarns släkt, en av dem
som hade äktat främmande kvinnor.
Esr.IO:26.
7. En man av Sattus släkt, en av dem
som hade äktat främmande kvinnor.
Esr.IO:27.
8. En man av Pahat-Moabs släkt, en av
dem som hade äktat främmande kvinnor. Esr.IO:30.
9. En man av Banis släkt, en av dem
som hade äktat främmande kvinnor.
Esr.IO:37.
10. En levit som var dörrvaktare i
templet. Neh.12:2S.
11. En levit, Sackurs fader och farfader till Hanan (se Hanan 8). Neh.
13:13.
MATTAS
Så länge ... m.des du icke

Jes.57:10

MAlTAT

grek. av hebr. gåva. Två män
släkttavla. Luk.3:24,29.
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Jesu

Mattata - Medbroder
MATIATA
grek. av hebr. gåva. En i Jesu släkttavla
nämnd son till Davids son Natam (=
Natan). Luk.3:31.

som efter lo ttdragning b lev räknad
som apostel efter Judas Iskariot. Jfr
Josef 11. Apg.l :23,26.

MATIATIAS
grek. av hebr. Herrens gåva. Två män i
Jesu släkttavla. Luk.3:25,26.

hebr. Herrens gåva.
t. En levit, koraiten Sallums äldste
son_ Han hade uppsikten över det som
bakades för templets behov (främst till
spisoffret). l.Krön.9:31.
2. En levit som tjänstgjorde som sångare vid Herrens ark. l.Krön.15:l8,2l;
16:5.
3. Son till Jedutun. Han var ledare för
tempelsångamas fjortonde avdelning
enligt konung Davids indelning_
l.Krön.25:3,21.
4. En man av Nebos släkt, en av dem
som hade äktat främmande kvinnor.
Esr.lO:43.

MATTATIA
hebr. gåva. En man av Hasums släkt,
en av dem som hade äktat främmande
kvinnor. Esr.lO:33.
MATIENAl
hebr. trol. kortform av Mattanja, Her-

rens gåva.
l. En man av Hasums släkt, en av dem
som hade äktat främmande kvinnor.
Esr.lO:33.
2. En man av Banis släkt, en av dem
som hade äktat främmande kvinnor.
Esr.lO:37.
3. En präst på översteprästen Jojakims
tid, huvudman för familjen Jojarib,
Neh.l2:l9.
MATIEUS
grek. av hebr., kortform av Mattatias,
Herrens gåva. En av Jesu apostlar,
författaren till det efter honom benämnda evangeliet. Alla apostlakatalogema, Matt.lO:2 ff.; Mark.3:l4 ff.;
Luk.6:13 ff., har namnet Matteus,
Matteusevangeliets med tillägget »PUblikanem>. Samma tre evangelier
berättar också om hur aposteln kallades då han satt vid tullhuset i Kapemaum. Kallelseberättelsen är hos Matteus,
9:9, och Markus, 2:14, densamma så
när som på att den förre kallar publikanen rätt och slätt »Matteus», medan
Markus benämner honom »Levi, Alfeus' som>; hos Lukas, 5 :27, är namnet
Levi. Matteus och Levi är alltså sanuna
person.
Jesus drog sig inte för att kalla en så
föraktad person som en publikan (se
d.o.) till sin apostel. Men »av sig själv
visste han vad i människan van>, Joh.
2:25. Dessutom kan han väl också i
förväg ha ägt någpn kännedom om
Matteus; Kapemaum (se d.o.) var ju
vid denna tid Jest hemstad. För Matteus' del har den inre beredskapen varit
sådan, att han genast har kunnat stå
upp och följa Jesus. Kort därefter
gjorde Matteus ett gästabud för Jesus.
Inbjudna var även »många publikaner
och syndare», många sådana följde
nämligen Jesus, påpekar särskilt Markus, och de kom villigt, Matt.9:1O;
Mark.2:l5; Luk.5:29_ Från detta gästabud är det som vi har de kända orden
av Jesus: »Det är icke de friska som
behöva läkare, utan de sjuka. Jag har
icke kommit för att kalla rättfärdiga,
utan syndare, till bättring», Luk.
5:31,32 med par.
Matteus nämns bland de elva och
övriga lärjungar som efter Jesu himmelsfärd samlades till bön i övre våningen av ett hus i Jerusalem, men
utöver det sagda omtalas han icke mer
iN.T.
MATTEUS
fick se en man s. hette M.
Tomas och M., publikanen
M. och Tomas
M. och Tomas
i den sal Bartolomeus och M.

Matt. 9:9
10:3
Mark. 3:18
Luk. 6:15
Apg. 1:13

MATTITJA

ren, din Gud, har varit med dig,
5.Mos.2:7. 2) Herren, din Gud, är med
dig, Jos.l:9. 3) Herren skall vara med
dig, S.Mos.3l :8. Avslutning: Snart
skall vi vara med honom, Joh.14:3.
MED*
Den s. icke är m. mig är emot

Matt. U :30

MEDAD
hebr. kärlek el. älskad. En av de två
män som - fastän de hörde till »de
uppskrivna», dvs. Israels sjuttio äldste
Gfr v.16) - stannade kvar i lägret, när
de övriga äldste samlades vid uppenbarelsetältet, och som i lägret blev
gripna av profetisk hänryckning.
4.Mos.ll :26,27.
MEDAN
hebr. strid, tvist. En av Abraltams
söner med Ketura.
l.Mos.25:2;
1.Krön.l :32.
MEDANITER
Hebr. merjänim skall uppenbarligen
läsas mirjjänim, midjaniter, se d.o.
1.Mos.37 :36.
MEDARBETARE
Se även: Arbete, församling, gemenskap, tjänst.
MEDARBETARE
avvep'Y6~

l) synergas,

Bevingad människa, symbol för
evangelieförfattaren Matteus.
S_ En av de sex präster som stod vid
den skriftlärde prästen Esras högra
sida, när denne efter fångenskapen
föreläste ur lagen för folket_ Neh.8:4.
MATVAROR (ordanalys, se Mat)
5 de gåvo m. åt sidonierna
Esr. 3:7

MATUSALA
En grekisk form av namnet Metusela,
se d.o. Luk.3:37.
MEARA
hebr. håla, grotta. Ort i norra Kanaan,
mÖjl. identisk med Muarije, 9 km
nordost om Sidon. Jos.13:4.
MEBUNNAl
hebr. byggd. En husatit, en av Davids
37 hjältar. 2.Sam_23:27_
MED
Med Kristus
l) Död med Kristus, Rom.6:8. 2)
Begraven med Kristus, Kol.2:l2. 3)
Levandegjord med Kristus, Kol.2:13.
4) Uppstånden med Kristus, Ko1.3:1.
5) Fördold med Kristus, Ko1.3:3. 6)
Förhärligad med Kristus, Rom.8:l7.
»Herren var med»
l) lsak, I.Mos.26:24,28. 2) Josef,
I.Mos.39:2-3,2l,23. 3) Josua, Jos.
6:27. 4) Juda, Dom. l :19. S) Josefs
hus, Dom.l:22. 6) Domarna, Dom.
2:18.7) Samuel, I.Sam:3-:l9. 8) David,
I.Sam.18:l2,14,28. 9) Hiskia, 2.Kon.
18:7. 10) Josafat, 2.Krön.17:3. 11)
Israel, Jes.43:l·2.
Helig gemenskap, Filem.
1) Medarbetare, v.l,24. 2) Med·
kämpe, v.2. 3) Medbroder, v.17. 4)
Medfånge, v.23.

som verkar el. arbetar tillsammans
(med); medarbetare; av: prep. syn,
med, tillsammans med, och ergon, se
Arbete 19.
2) synergeö,

avvep'Y€w

verka el. arbeta tillsanunans med
(någon); samverka, samarbeta; av:
synergos, se 1. I 2.Kor.6:l står part.
plur. synergountes. Jfr synergeo i
Mark.16:20, övers. verka med; Rom.
8:28; Jak.2:22 samverka; I.Kor.16:l6
bistå (någon) i (hans) arbete.
MEDARBET ARE
1 Priska och Akvila, mina m.
Rom.16:3
1 Urbanus, vår ffi. i K.
16:9
1 Timoteus, min m., hälsar
16:21
1 vi äro Guds m.
1.Kor. 3:9
l fastmer äro vi edra m.
2.Kor. 1:24
2 ss. m. förmana vi eder
6:1
1 (Titus) min medbroder och m.
8:23
1 Epafroditus, min m.
Fil. 2:25
1 Klemens och mina andra m.
4:3
1 mina enda m. för Guds rike
Kol. 4:11
1 hälsa Filernon, vår m.
Filem. v.1
1 så göra ock mina m.
v.24
1 så att vi bliva deras m.
3.Joh. v.8

MEDARVINGE
Se även: Arv, förbund, himmel, hopp,
härlighet, liv, löfte.

förvaltning; statsförfattning; stat; av:
politeuö, vara (med)borgare; förvalta
staten (av: polites, se 2).
4) sympoUtes, aVf.L1foAiTT/~

medborgare (tillsanunans med); av:
prep. syn, med, tillsammans med, och
polites, se 2.
5) politeuma, 1foAiTeVf.La

statsförvaltning; statsförfattning; stat;
medborgarskap, medborgarrätt; av:
politeuö, se 3.
MEDBORGARE
Apg.16:21
1 ss. romerska ffi. icke lovligt
16:37
1 gissla oss s. äro romerska m.
1 hörde att de voro romerska m.
16:38
21:39
2 m. i en betydande stad
1 lovligt gissla en romersk m.
22:25
1 Mannen är ju romersk m.
22:26
1 är du verkligen romersk ffi.
22:27
22:29
1 att (Paulus) var romersk m.
1 veta att han var romersk ffi.
23:27
Hebr. 8:11
2 skall den ene m.n aldrig

MEDBORGARRÄTT
Ställningen som medborgare i romerska riket tillkom en privilegierad
grupp av undersåtar (ursprungligen
blott staden Roms patricier). I nytestamentlig tid har emellertid medborgarrätten vidgats till att omfatta alla på
den italienska halvön boende som ej
var slavar samt i kolonierna och pro·
vinserna vissa förtjänta och välsituerade personer. »En stor summa penningan> var ibland nog, om man ville
förvärva sig medborg~ap Gfr Apg.
22:28; se Lysias)_ Var man däremot
som Paulus född av romerska medbor·
gare, blev man automatiskt själv medborgare. Till privilegierna hörde valbarhet till ämbeten, skydd mot nesligt
kroppsstraff (Apg.22:2S) samt rätt att
överklaga lägre myndighets beslut hos
kejsaren (25 :11 ,12).
MEDBORGARRÄTT
(ordanalys, se Medborgare)
3 summa penningar att köpa m.enApg.22:28

MEDBORGARSKAP
Den kristne har också ett andligt medborgarskap. Fastän frälst från mörkrets
välde och försatt i Guds älskade Sons
rike, KoLl :13, kärUler han sig här på
jorden som en gäst och främling, vars
rätta medborgarskap är i himmelen. Se
även: Förbund, Församling, Israel.
MEDBORGARSKAP
(ordanalys, se Medborgare)
3 utestängda från m. i Israel
4 I haven m. med de heliga
S Vi hava vårt m. i himmelen

MEDARVINGE
aV'YKAT/Pov6f.Lo~

l) syngkleronomos,

en som tillsanunans med andra får ut
sin del av arvet, medarvinge; av: prep.
syn, med, tillsanunans med, och kleronomos, se Arvinge 3.
MEDARVINGE
1 Guds arvingar och K. m.ar
1 hedningarna i Kl. våra m.ar
1 m.ar till samma löfte
1 edra m.ar till livets nåd

Rom. 8:17
Ef. 3:6
Hebr.ll:9
1.Pet. 3:7

MEDBORGARE
1) Römaios, 'Pwf.Laio~

roJIla:e, romersk
Rome,Rom.

medborgare;

av:

2) polites, 1foAiTT/~

borgare (i en stad el. stat), medborgare, landsman; av polis, stad; stat.
Några handskrifter har i Hebr.8:ll
plesion, nästa. Se: Landsman 7,
Man 32.

Ef. 2:12
2:19
Fil. 3:20

MEDBRODER

l) kenät,

n l:J

aram. k~mrat~ :nedbroder.
2) kinä!, n p
hebr. = aram. kenå!, se 1.
3) J:uj1!er, "1:l O

kamrat, kollega, medbroder; av: I,lå~ar,
vara nära förbunden (med), förena sig
(med), sluta sig (till). Jfr Ords.28:24;
Jes.l :23, övers. stallbroder; HV.l :7;
8:13 vän; Hes.37:l6,19 frände; Jes.
44:11 (plur.) följe. I PS.119:63 är
1,lå\ler övers. sluta sig (till); i Dom20:ll
är plur. a,v ordet övers. endräktigt. Jfr
fem. 1,lii\lärä! i Mal.2:l4, övers. hustru.
Jfr art. Gemenskap.
4) J:!ä1!ar, "1 ~ D.
aram. = hebr. J:iå~er, se 3.

MATIIAS
grek. av hebr. Herrens gåva. Den man

Gud med oss, Matt.28:20.
Inledning: Immanuel, löftet om
Messias, Jes.8:8-l0; Matt. l :23. l) Her-

medborgarskap, medborgarrätt; stats-

5) rea', ~"1.
en som man umgås med; nästa; anförvant, frände; av: rå'å, umgås med, ha
sällskap med. Se: Broder 3, Frände 4.
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3) po/iteia,

1fOAtTeia

Meddela - Medien
6) koinön6s, KOtvwv6~
delaktig (tillsammans med andra); en
som deltar el. har del i något; medbroder ; av: koinos, allmän, gemensam. Se:
Gemenskap 4 , Lida 50.
7) oikeios, 01K €io~
som är i el. som tillhör huset; som
tillhör samma hus el. familj , närstående , befryndad ; i N.T. endast i plur.
oikeioi, husfolk; av: oikos, hus; hush~, familj. I Gal.6 :1O står: hoi oikeioi
tes pisteös, trons husfolk. J fr oikeioi i
1.Tim.5 :8, övers. sina närmaste ;
oikeioi tou theou, Ef.2:19, övers. Guds
husfolk .
8) metochos, fJ.hoxo~
delaktig; en som med andra har del i
något ,
kamrat,
medbroder; av:
metechö, ha del i, vara delaktig av (se
Leva 42). I Hebr.1:9, som är ett citat
från PS.45 :8, motsvarar metochos
hebr. häber, se 3. Ordet är i Hebr.
3:1,14;' 6:4 övers. delaktig; Luk.5:7
kamrat.
MEDBRODER
2 Tabeel sa mt övriga medbröder
1 och de andra, deras medbr öder

EST.

4 :7
4 :9

1 svar till deras medbröder
4 :17
l läst för ... deras medbröder
4:23
l SetaT- Bosenai och dessas med bröder 5:3
1 hs medbröder sände t ill kon .
5 :6
6:6
1 afarsekiter, nämndas medbröder
1 fullgjort av deras medbröder
6 :13
3 smort d ig mer än d ina medbröder Ps.4S:8
3 kan den andre resa upp sin m. Pred. 4 :10
4 Daniel och hs medbröder
Dan. 2 :13
4 omtalade för sina medbrö der
2 :17
4 icke Daniel och hs medbröder
2:18
5 Hör, lasua med dina medbröder Sak. 3 :8
6 att (Titus) är min m.
2.Kor. 8:23
7 s. äro våra medbröder i tron
Gal. 6 :10
6 alltså håller mig för din m.
Filem. v.17
8 smort mer än dina medb röde r Hebr. 1 :9

MEDDELA
l) [nägad] , 1 J l
grundbet: vara synlig, vara inför någon;
hif. göra synlig, uppenbara. Se t.ex.
Kungöra 4 , Känna 24,
Lösning l ,
Märka 3.
2) bo ', X i J
gå (in), komma. 1.Kon.2:13 ordagrant:
»Är din ankomst frid (= Kommer du
med frid)? » Här står inf. av bo' samt
subst. Mlom, se Frid l .
3) Wal}, n?rf;
aram. = hebr. . Mlah; sträcka el. räcka
ut ; skicka, sända (ut el. i väg). Jfr
Esr.4:1l,17,18; 5:6,7, övers. sända.
4) Ords.l5:2 ordagrant: De visas tunga
gör kunskapen god (= giver god kun·
skap). Här brukas hif. av jätag (tog),
vara god; hif. göra god.
5) Ords.22 :20 ordagrant: med råd och
insikt.
6) [I}owä], n ~ Q,
aram. pa. och haf. visa, kungöra, med·
dela. Se : Kungöra 10.

11) metadidömi, fJ.€TU 15 i15 WfJ.l
dela med sig, meddela; av: prep. meta,
som här· betecknar delaktighet, gemenskap, och didömi, giva, skänka. Se :
Gåva 32 .
12) I 1.Kor.14:6 står ordagrant: om
jag icke talar till eder antingen
uppenbarelse eller i kunskap osv.
13) gnörizö, rVWp i\w
göra känd (känt), kungöra . Se: Förklara 10, Kungöra Il.
MEDDELA
l må du m. prästerna
2.Sam.1 S :35
2 Har du got t alt m.
l.Kon. 2:13
3 må kon. m. sin vilja
Esr. 5:17
4 visas tunga m.r god kunskap Ords. I 5 :2
S m.t dig råd och insikt
22 :20
Dan . 2:4
6 skola vi m. uttydningen
6 om I m.en drömmen
2 :6
6 M.en m ig alltså nu drömmen
2:6
6 skola vi ffi. uttydningen
2 :7
6 lock kunnen m. mig uttydningen
2:9
6 ingen förmår m. konungen det
2 :10
2:11
6 ingen finnes s. kan m. det
6 sk ulle han m. uttydningen
2: 16
6 m. konungen uttydningen
2:24
6 inga vise och stjärntydare m.
2:27
6 och m . mig dess uttydning
5:7
6 (Daniel) skaU m. uttydningen
5:12
6 de kunna icke m. uttydning
5:15
7:1
7 m.de h uvudsumman av
Mar k. 4:11
8 m.S alltsammans i liknelser
9 vad s. blivit oss m.t
Luk. 1:2
10 m.S de i liknelser
8 :10
Apg. 16:4
9 m. de de församlingarna
II m. eder andlig nådegåva
Rom. 1:11
9 undfått ..s. jag ock m.t
l.Kor. 11 :23
12 gm mitt tal m.de eder
14 :6
10 ngt särskilt att m.
14 :26
9 m. de eder ss. huvudstycke
15 :3
13 Vi vilja m. eder
2 .Kor. 8:1
2.Pet. 2 :21
9 heliga bud s. blivit m .t
Ju d. v.3
9 den tro ... m.d åt de heli ga

MEDEBA
hebr. kraftens el. vilans vatten. Gammal moabitstad, som tillföll Rubens
stam. Staden är omtalad på Mesastenen. Se: Mesa 1. Ruinerna kallas
ännu idag Madeba och återfinns 26 km
sydost om Jordans mynning, ca en mil
söder om Hesbon.
MEDEBA
till Nofa s. når till M.
(åt Ruben) hela slätten vid M.

4.Mos.21 :30
Jos. 13 :16

lägrade sig framför M.
i Nebo och M. jämrar sig

l. Krön. I 9:7
Jes.IS :2

MEDEBASLÄTIEN
hela M. ända till Dibon

Jos.13:9

MEDHÅLL
säg mig hava m. i porten

MEDEL
gudsfruktan ffi. till vinning
loTim. 6 :5
avbilderna renades gm sådana m . Hebr. 9:23

MEDELST

Se: Medien.

2 .Mos.2 6 :6
36 :13
3.Mos.19:22
Hes.38:22
Luk.16:9
Ef. 5:26
Tit. 1:9
2.Pet. 1 :3
Upp. 1:1

MEDER

MEDER
uppväcka mot dem m.na
rike givet m . och perser
i m .n Darejaves' första
Vi må vara parter eller m .

Jes. 13:17
Dan. 5 :28
11 :1
Apg. 2:9

MEDFAREN
så illa m.na och uppgivna

Matt. 9 :36

MEDFÅNGE
Andronius och Junius, mina m.arRom.16:7
Aristarkus, min m. , hälsar
Kol. 4 :10
Epafras, min m. i KJ ., hälsar
Filem. v.23
likasom voren I deras m.ar
Hebr . 13:3

MEDFÖRA
hälsningsskänker, m.t till min loSam. 25:27
tog David emot vad hon hade m .t
25 :35
utan alt hit m . Mikal
2.Sam . 3 :13
det hon m.t åt konungen
2 . Krön. 9:12
m. vedervärdigheter
Apg.2 7 :10
rättfärdiggö relse s. medför liv
Rom. 5 :18
iförvägdenmathanm. t
1. Kor. 1 1:21

MEDGIVA
m. rätt att återbörda

MEDHJÄLPARE

15 taK OV€W
vara tjänare, tjäna; i Apg.l9 :22 part.
plur.; ordagrant : två av dem som tjänade honom. Se: Församlingstjänare 2.
MEDHJÄLPARE
l givit hm till m. Oholiab
2 .Mos.3l:6
I till m. hade (BesaleI) Oholiab
38:23
2 sina m. Timoteus och Erastus Apg.19:22

MEDEL
-medel
försoningsmedel Rom.3 :25
hälso medel Ords.3:8
livsmedel 1.Mos.6 :2l
läkemedel Jer.46:11
nödhjälpsmedel Apg.27:17

våderna m. häktorna
fogade våderna m. häktorna
m. skuldoffersväduren bringar
till rätta m. pest och blod
vänner m. Mamons goda
rena henne m. vattnets bad
förmana m . den sunda läran
kallat oss m. sin härlighet
m. ett budskap gm sin ängel

2) diakOn/tö,

3.Mos.2S :24

l) 'et, nx
prep. med; hos; här : itto, med honom;
övers. till medhjälpare. Se : Ledsaga 4.

MEDlEN
lät de m bo i M.s städer
2.Kon.17:6
förflyttade dem till M.s städer
18 :11
Ametas borg, i h övdingdömet M. Esr. 6:2
Persiens och M.s härförare
Es t. 1:3
de sju furstar i Persien och M.
1:14

7) 'ornar, 1 I::i 1:,(.
aram. = hebr. 'ärnar; säga, tala. Verbet
är van!. övers. säga, t.ex. Esr.5 '4,9;
Dan.2 :5,7 ,8,9; 3 :9. Jfr Dan.2 :4, övers.
säga. Se: Befalla 2, Befallning 6.
8) ginornai, rivofJ.a1
bliva, bliva till; födas; framställas;
hända , ske; i Mark.4:1l övers. meddelas. En del handskrifter har här pass. av
legö, säga, tala.
9) paradidömi, rrapa15i15WfJ.l
överlämna, överlåta, giva vidare; i
synnerhet: tradera, överlämna en helig
tradition , parad osis, se Lärdom 7. Mot
paradidömi svarar paralambanö, mottaga, i 1.Kor.l1:23; 15:3 övers. undfå
(se vidare : Lära 32). Se: Anbefalla 3,
Förrädare l, Förtro l.
10) utf.ord .

Från ruinplatsen Madeba, identisk med det bibliska Medeba i Moab.
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Job 31 :2 1

MEDlEN
hebr. mäqaj , Madais el. medernas land.
Landet öster om Zagrosbergen i Asien
och söder om Kaspiska havet. Sju
bergskedjor går parallellt genom landet
från nordväst till sydost. Mellan bergskedjorna fmns fruktbara dalgångar.
Medien var berömt för sin hästavel.
Assyrierna underkuvade landet genom
en rad krigståg och gjorde mederna
skattepliktiga under Assyrien .
En tid var mederna under TiglatPilesers herravälde. När Sargon tillfångatog Samariens invånare (722 f.Kr.),
placerade han fångarna i mediska städer.
Under Fraortes (655-633 f.Kr .) blev
Medien mäktigt. Omkring år 625 f.Kr .
allierade sig hans son Kyaxares med
Babylons Nabopolassar och besegrade
Nineve. Därmed var det stora assyriska
riket brutet.
Vid Kyaxares' död år 593 f.Kr. blev
son~n
Astyages konung. Omkring
550 f.Kr . lyckades perserna göra uppror, och ledaren, Kyros, blev Mediens
och Persiens konung. Är 330 f.Kr. blev
Medien en del av Alexander den stores
rike. Efter hans död förenades det med
Syrien , och längre fram utgjorde Medien en del av parternas rike. Jfr
Madai. Se även: Persien.
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Medisk - Mefiboset
furstinnorna i Persien och M.
1:18
upptecknas i Persiens och M.s lagar
1:19
Träng på, du M.. folk
Jes.2l:2
alla konungar i M.
Jer.2S:2S
till strid mot det: M.. konungar
51 :28
Darejaves av M. mottog riket
Dan. 5 :31
efter M.s lag icke återkallas
6:8
påbudet står fast efter M.s lag
6:12
det Ir M.. och Persiens lag
6:15
betyder M.s och Persiens konungar
8:20

MEDISK
i de m.a••• konungarnas krönika
uppväckt de m.a konungarnas
Darejaves' ...var av m. släkt

Est.lO:2
Jer.S1 :11
Dan. 9:1

MEDKONUNG

1) symbasileuo, aV/-I!3aclLA€VW
vara konung el. regera tillsammans
(med); av: prep. syn, med, tillsammans
med, och basileuö, se Konung 9. Verbet är i 2.Tim.2:12 övers. regera med.
MED KONUNG
1 att vi kunde bliva edra m.ar

l.Kor. 4:8

MEDKÄMPE
1) systratiotes, aVOTpaTU;JT'T/~
medkämpe, stridskamrat, vapenbroder;
av: prep. srn, med, tillsammans med,
och stratiotes, soldat, krigsman (av:
stratia, se Härskara 9).
MEDKÄMPE
l Epafroditus, min m.
l och Arkippus, vår m.

Fil. 2:25
Filem. v.2

MEDLA
1) [pålal), ';> ';>9
grundbet. tröC söka el. fråga efter,
undersöka; i 1.Sam.2:2S a pi. döma;
övers. medla för. Jfr pi.i 1.Mos.48:11,
övers. tänka; Ps.I 06:30 skipa rätt; Hes.
16:52 (med prep. le, för) lända
(någon) till ursäkt. Se: Bedja 2, Bön 9,
Bönfalla 4, Medlare 1.
MEDLA
1 så kan Gud m. för henne

l.Sam. 2:25

MEDLARE
Se även: Förespråkare, hjälpare, förlossning, frälsning, kors, blod, förbund, försoning, Jesus Kristus, Immanuel.
Medlare
Medlartanken uttryckes i G.T. främst
med verbet [pålal], som i synnerhet i
hithp. betyder: gå emellan, medla, gå i
förbön för, samt därav bildade ord,
t.ex_ tepilla, bön; särskilt: bön för
någon, förbön. N.T.s ord för »medlare»
är mes/tes, en t 50m träder emellan.
Även om ordet »medlare» bara förekommer ett tiotal gånger i vår svenska
kyrkobibel, är själva saken mycket
central i både G.T. och N.T.
G.T.
Medlarens gärning var väl känd och
flitigt praktiserad i det gamla förbundet. Den främste medlargestalten där
var Mose, som på en gång var Guds och
folkets representant, Herrens tjänare
och folkets herde. Det första av de
nytestamentliga ställen, där ordet
»medlare»
förekommer, Gal.3:19,
handlar om Mose. Han framställs som
medlare, därför att det var han som
mottog lagen, given »genom änglar»,
och förde den vidare till folket, jfr
Hebr.2:2. Även vid en rad andra tillfällen fungerade Mose som medlare. Från
den stund, då han fick He~ens uppdrag att föra folket ut ur Egypten,
2.Mos.3:9 ff., var han i själva verket en
medlare mellan Gud och folket för
återstoden av sitt liv. I Ps.106:23 heter
det enligt grundtexten, att Mose
»ställde sig i sprickan (el. gapet») för
att avvända Guds vrede mot Israel, en
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anspelning på den händelse, som skildras i 2.Mos.32:9-14. Jfr Hes.22:30,
som framhäver betydelsen av sådana
medlare mellan Herren och hans folk.
När Israel senare fick en fast gudstjänstordning, blev också prästerna
medlare. De kunde genom offer bringa
försoning för synden, jfr 3.Mos.1 ff.
Se: Präst. En gång om året, på den
stora försoningsdagen, framträdde
översteprästen som medlare å hela
folkets vägnar, kap.16. Senare kunde
även domare, konungar och profeter i
större eller mindre utsträckning fungera som medlare.
Inspirerad av profeternas förkunnelse väcktes i folket en allt starkare
längtan efter den utlovade Messias som
medlaren mellan Gud och Israel. I
Jes.kap.40-60 skildras medlaren bl.a.
som Herrens lidande tjänare, se särskilt
kap.S3. Herrens tjänare (Ebed JHWH)
skall genom sin försonande gärning
lösa konflikten mellan människorna
och Gud och skapa frid, 53:5,6. Han är
den som genom sin medlargärning skall
stifta ett nytt förbund mellan Gud och
människor, 42:6; 49:6,8.

N. T.
Gamla förbundets profetior om
Herrens tjänare gick i uppfyllelse genom Jesus Kristus, som i egenskap av
överstepräst blev det nya förbundets
medlare. »Han är medlare för ett bättre
förbund, vars ordning vilar på bättre
löften», Hebr.8:6, jfr 9:15; 12:24. Som
överstepräst har Kristus burit fram sig
själv som offer för synden och förmedlat försoning mellan Gud och människosläktet, 9:12,14; 7:27. Jesus är
»medlare mellan Gud och människon>,
1.Tim.2:S, framför allt i kraft av sin
försoningsgärning. Kristi ställning som
medlare i N.T. är överallt knuten till
hans försonande ämbete. Människorna
har avfallit från Gud och lever i fiendskap med honom, Rom.8:7. De har
ingen möjlighet att komma tillbaka till
Gud, l.Mos.3:24. Gud, som vill att alla
människor skall bliva frälsta och komma till kunskap om sanningen, 1.Tim.
2:4, har på grund av människans djupa
fall och hennes hopplösa ställning just
därför sänt sin Son för att vara medlare mellan sig och människorna, 2:5,
och genom honom förmedla nytt tillträde till sin gemenskap, Matt.27:S1;
Hebr.10:19-20; Joh.14:6; Rom.S:2; Ef.
2:14-16,18.
Paulus' ord om att »en människa,
Kristus Jesus», är medlare mellan Gud
och människor, 1.Tim.2:S, understryker att Guds Son kunde medla i
människornas konflikt med Gud endast genom att själv bli sann människa
bland människor och som sådan fullgöra sin gudomliga messiasgärning. Var
och en som nu tar sin tillflykt till
Medlaren, kan få sin sak klar med Gud,
Ef.2:14; Rom.S:1-2. Se även: Förbön,
Förespråkare, Försoning, Förlåta, FörlOSsning, Frälsning.

av lu~ (li~), grundbet. stamma, tala
otydligt el. ovårdat (om församlingar
med ett för de infödda obegripligt
språk), därav betydelsen: vara (någons)
tolk; föra (någons) talan; jfr Bespotta 3, Bespottare 2, Bespottelse 3. I
Job 33:23 omnänmes en ängel som
människans förespråkare; jfr Dan.12:1.
Jfr melis i l.Mos.42:23, övers. tolk;
2.Krön.3·2:31 sändebud. Ordet förekommer även i Jes.43:27, ordagrant:
dina förespråkare; övers. de som förde
din talan.

3) ämaq bapplirä~, n.~ ~ 19 ~
ställa sig (stå) i sprickan (rämnan); i
Ps.106:23 övers. träda fram såsom
medlare; 'ämag, ställa sig, ,stå; prep. be,
i, och best. form av pärä~, spricka,
rämna, reva (i muren); detta sub st.
kommer av verbet påra~, grundbet.
bryta igenom, klyva (se t.ex. Fördlifva 9). Jfr Hes.22:30, där ·åmad bappärä~ är övers. trAda fram i gapet. Att
ställa sig i sprickan el. ränman är ett
uttryck som anspelar på belägringen av
en stad, varvid det gäller att i första
hand skydda och bemanna alla
sgrickor och rämnor i muren. Sub st.
pärä~ förekommer t.ex. i Dom.2l:1S;
Neh.6:1; Job 30:14, övers. ränma;
1.Kon.ll :27 blottat ställe; Jes.S8:12;
Am.9:11 reva.
4) pelilå, i1 ~ ,'? ~
dom, rätt, medling; av: [pålal], se l.
Ordet förekommer endast i Jes.16:3,
där det står som obj. till verbet 'åSå,
göra; övers. bliva medlare.

S) mes/tes,

/-I€oiT'T/~

ego en som är mittemellan; en som
träder emellan, medlare, förmedlare;
av: mesos, mittemellan, mellerst. Jfr
no.»mellommann». Ordet betecknar en
person, som träder emellan två parter
antingen för att mäkla fred och
vänskap eller för att stadfästa ett
fördrag eller ett förbund.
MEDLARE
1 vem kan göra sig till m.
l.Sam. 2:2 S
2 om en Angel finnes .•. en m.
Job 33:23
3 Mose trädde fram ss. m.
Ps.l06:23
4 bliv m. för oss
Jes.16:3
5 överlämnades i en m.s hand
Gal. 3:19
5 Men den s. är m.
3:20
5 icke m. för allenast en enda
3:20
5 en enda är m_ emellan Gud och1.Tim. 2:5
5 m. för ett bättre förbund
Hebr. 8:6
5 lir (K.) m. för ett nytt förbund
9:15
S till ett nytt förbunds m., J.
12:24

bördor, Gal.6:2. Dem som är fångna
och misshandlade, Hebr.13:3. Fiender,
Ps.3S:13,jfr Luk.1O:37.
Kristi medlidande, Hebr.4:1 S.
Kristus ömkade sig över: l) Folket,
Matt.9:36; Mark.6:34. 2) De sjuka,
Matt.14:14; Mark.! :41. 3) De blinda,
Matt.20:34. 4) De hungrande, Matt.
15:32; Mark.8:2. S) De sörjande, Luk.
7:13.
MEDLIDANDE

1) nUl!, 1 l )
röra sig hit och dit; vara uppskakad;
med prep. le, visa (någon) medlidande;
i Ps.69:21 inf. övers. medlidande. Nud
med Ii! är vanl. övers. ömka, Job 2:1 i;
42:11; Jer.16:S; 22:10; 48:17; Nah.
3:7. Jfr Jer.1S:S, övers. hava misskund
med. Se t.ex. Klaga 15.
2) sympatht!o, oV/l11a8ew
lida tillsammans med; ha medlidande
med; av: sympath~s, se 3. Se: lidande 11.
3) sympathis, OV/-I 11a8 i! C;
som lider med (en annan), medlidsam.
Av detta ord kommer s'ubst. sympåtheia, medlidande, medkänsla, känt
genom vårt låneord »sympati».
MEDLIDANDE
1 jag väntade på m., där var intet
Ps.69:2l
1 vem visar dig m.
Je•• S 1 :19
2 överStepräst s. ej kan hava m. Hebr. 4:15

MEDLIDSAM
3 Varen alla endräktiga, m.ma
MEDRÄKNA
m.des icke s. bodde i Gibea
m.s både befästa städer
MEDTAGEN
(Sisera) i sömn, m. av trötthet

Medlidande

MEDVETEN
dårskap eller m. synd

1.Sam_ 1:6
Ords.30:32

MEFAAT
hebr. glans, sken el. kulle, höjd. Levitstad i Ruben, i Jer.48:21 kallad Mofaat. Av detta ställe framgår att orten
på Jeremias tid tillhörde Moab. Jos.
13:18; 1.Krön.6:79.

Människor som visade medlidande
Faraos dotter, 2.Mos.2:6. Sobi
m.fl., 2.Sam.17:27 ff. Ella, 1.Kon.
17:19 ff. Nehemja, Neh.1:4. Jobs
vänner, Job 2:11. Job, Job 30:25. David, Ps.3S:13 f. Lasarus' vänner, Joh.
11 :19. Paulus, 1.Kor.9:22.

Dom. 4:21

MEDTJÄNARE
1 träffade på en av sina m.
Matt.18:28
1 Då föll hs m. ned och bad
18:29
1 Då hs ID. sågo det s. skedde
18:31
1 förbarmat dig över din m.
18:33
24:49
1 han begynner sil sina m.
Kol. 1:7
1 Epafras, vår Ilskade m.
1 Tykikus, min m. i H.
4:7
l skaran av deras m. och bröder Upp. 6:11
1 J ag är din m_ och dina bröders
19:10
1 Jag är din m. och dina bröders
22:9

MEDTÄVLERSKA
(Hannas) m. plägade retas

De förlorade, Matt.9:36; Luk.
19:41. De svaga i tron, Matt.12:20;jfr
Jes.42:3. Dem som frestas, Hebr.2:18;
Luk22:32 f. De betungade, Matt.
11:28-30. De sörjande, Joh.ll:33,3S.

Dom.20:1S
l.Sam. 6:18

MEDTJÄNARE
1) sYndoulos. aVlIöovAO~
medslav; medtjänare; av: prep. syn,
med, tillsammans med, och doUlos,
slav, träl; tjänare. Ordet brukas om
dem som tillhör och tjänar samme
herre.

MEDLIDANDE
Se även: Barmhärtighet, förbarma, nåd,
misskund, kärlek, medlidsam, ömka,
omsorg, gemenskap.

Kristus ömkar sig över

l.Pet. 3:8

MEFIBOSET

skammens (avgudens)
fördrivare.
1. Son till Jonatan, Sauls son. Hans
ursprungliga namn var Menb-Baal, se
hebr.

trol.

i 1.Sam_2:2S b hithp. uppträda som
domare, gå emellan, medla; övers. göra
sig till medlare. Se t.ex. Medla 1.
2) meli~, r' '?P.
tolk; sändebud; förespråkare; hif. part.

Vi uppmanas att vara medlidsamma, Rom.12:1S; 1.Pet.3:8. Vårt medlidande har sin grund i Guds medlidande, jfr Matt.18:27,33; Luk.1S:20.
Vi skall ha medlidande med
Andra troende, l.Kor.12:26. De
svaga, 2Kor.ll:29. Dem som bär

d.o. Vid fem års ålder blev han lam i
båda fötterna genom en olycka under
flykt efter faderns död, 2.Sam.4:4.
Han uppfostrades hos Makir, Ammiels
son, i Lo-Debar. När David senare,
efter att ha fått fred med alla sina
fiender, fick veta detta, sände han bud
på Mefiboset och lät honom få »äta vid
konungens bord». Samtidigt gav han
honom tillbaka hela Sauls jordegen-
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De troendes medlidande
MEDLARE

1) [pålal] , ';>.7 ~

Megiddo - Melon
dom, kap.9. På detta sätt fick David
uppfylla sitt förbund med J onatan
(1.Sam.18:3). När David en tid senare
måste fly för Absalom, stannade Mefi·
boset kvar i Jerusalem. Han misstänk·
liggjordes då hos David av sin tjänare
Siba, som påstod att Mefiboset efter·
strävade konungamakten. Som lön för
denna sin falska angivelse fick Siba
Mefibosets hela jordegendom. Efter
upprorets kuvande lyckades dock Me·
fiboset övertyga David om sin oskuld.
Hans liv skonades, och han återfick
hälften av sin egendom, 2.Sam.
19 :24 ff. Mefiboset efterlämnade en
son vid namn Mika, se Mika 2.
MEFlBOSET
han hette M.
När så M. kom in till David

Då sade David: M.!
skall M. äta vid mitt bord
M. skall äta vid mitt bord
M. hade en liten son
s. bodde i Sibas hus M.s tjänare
Själv bodde M. i Jerusalem
mötte hm Siba, M.s tjänare
allt vad M. äger skall vara ditt
M. hade kommit ned att möta
följde du icke med mig, M.
Då sade M. till konungen
konungen skonade M.

2. Konung Sauls
2.Sam.21:8.

son

ME-HAJAR KON
hebr. det gula vattnet. Ort i Dan, nära
Joppe, sannolikt vid floden Jarkon
(arab" el-Audja). Vattnet i denna flod
är gult. Jos.19:46.

2.Sam. 4:4
9:6
9:6
9:10
9:11
9:12
9:12
9:13
16:1

med
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19:24
19:25
19:30
21 :7

Rispa.

MEGIDDO
hebr. möjl. truppsammandragning.
Viktig kananeisk, senare israelitisk
stad, belägen i sydvästra delen av
Jisreelslätten, just där den urgamla
stråkvägen mellan Egypten och EufratTigris-Iänderna går fram. Megiddo har
med säkerhet identifierats med Tell
el-Mutesellim, där arkeologerna har
gjort intressanta fynd belysande dels
fornkananeisk historia ända tillbaka
till 4.årtusendet, dels israelitisk historia efter erövringen. Megiddos omgivning och f.ö. hela Jisreelslätten har
varit skådeplatsen för många militära
sammandrab bningar och räknas till de
blodigaste slagfalten i den antika
världen. Här slog Baruk kananeerna,
DomA, och vann Gideon sin seger över
midjaniterna, Dom.7. Här led konung
Saul sitt avgörande nederlag mot filisteerna, l.Sam.31; här föll konung
Josia i striden mot farao Neko, 2.Kon.
23 :29. Här skall också Antikrist och
hans förbundna samla sig till en sista
avgörande strid, Upp.16:l6. Jfr Sak.
12:11. Utgrävningarna av Megiddo har
bragt i dagen en kananeisk stad med
gator och tempel, en egyptisk fästning
och en stad från Salomos tid med hans
berömda stallar. Se även: Jisreels dal,
Harmagedon.
MEGIDDO
konungen i M. en
Jos.12:21
17:11
(Manasse fick) invånarna i M.
ej heller invånarna i M.
Dom. 1:27
l.Kon. 4:12
Baana i M.
bådade upp för att bygga M.
9:15
(Ahasja) flydde vidare till M. 2.Kon. 9:27
23:29
(Josia) dödad av hm vid M.
hs kropp bort ifrån M.
23:30
Manasse barns ägo M.
l.Krön. 7:29

MEGIDDONS SLÄTT
Se: Megiddo, Megiddos slätt. Sak.
12:11.
MEGIDDOS SLÄTT
Slätten
vid Megiddo,
se
d.o.
2.Krön.3S:22.

Vattel1wnnel i Megiddo.
MEHETABEL
hebr. Gud gör väl.
l. Edomkonungen Hadars (Hadads)
hustru. l.Mos.36:39; l.Krön.l:SO.
2. Farfader till den falske profeten
Semaja. Neh.6:10.
MEIDDA
hebr. möjl. förenad el. gåtfull. Huvudman för en familj av tempelträlar som
återvände från Babel med Serubbabel.
Esr.2:S2; Neh.7:S4.
MEIDR
hebr. pris, betalning. Kelubs son och
fader till Eston. l.KrönA:l1.

MELEK
hebr. konung.
l. En son till Mefibosets son Mika.
1.Krön.8 :35; 9 :41.
2. Uttrycket /ammdläls, övers. »till Melek», kan också återges: »till konungeru>. Vad som avses, är emellertid
omöjligt att säga. Enligt en förklaring
skulle det här vara fråga om Molok, se
d.o. Jes.S7:9.
MELKI
grek. av hebr. min konung. Två män i
Jesu stamtavla. Luk.3:24,28.
MELKI-SEDEK
hebr. rättfärdighetens konung. På
Abrahams tid konung i Salem och
präst åt »Gud den Högste». När Abraham hade besegrat Kedoriaomer och
de med honom förbundna konungarna, kom Melki-Sedek (Melkisedek)
AbraJJam till mötes med bröd och vin
och välsignade honom. AbraJJam å sin
sida gav Melkisedek tionde av allt,
l.Mos.14:18 ff. Se: AbraJJam. 1 Skriften är Melkisedek senare omtalad som
förebild till Kristus, han som utan
motstycke är rättfärdighetens konung i
Guds eviga fridsrike. I Ps. I 10:4 talas
om Messias som präst till evig tid efter
Melkisedeks sätt, och Hebreerbrevet
behandlar förebilden ingående, kap.
5-7.
MELKJ·SEDEK
M., konungen iSalem
präst till evig tid, efter M.s
MELKJSEDEK
till evig tid, efter M.s sätt
ss. överstepräst efter M.s sätt
J. överstepräst efter M.s sätt

!.Mos.14:18
Ps.110A
Hebr. 5:6
5 :10
6:20

M., kon. i Salem och präst åt Gud
när M. gick denne till mötes
präst efter M.s sätt, uppstå
präst uppstår, lik M.
präst till evig tid, efter M.s

MELLANRUM
ett m. mellan hjordarna
ffi.met 20 alnar brett

l.Mos.32:16
HesAI :10

MELLANTING
Gilead är ett m.

Dom.12:4

MELLANVÄNING
(arken) undervåning, m.

l.Mos. 6:16

MELLERSTA
den m. tvärstången skall gå
2.Mos.26:28
satte den ffi. tvärstången så
36:33
när den m. nattväkten ingick
Dom. 7:19
den m. sex alnar bred
l.Kon. 6:6
Dörren till m. sidokamrnaren
6:8
kom man upp till den m. våningen
6:8
från den m. våningen till den
6:8
den ffi. delen av förgården
8:64
helgade m. delen av förgården 2.Krön. 7:7
upp i den översta gm den m.
Hes.41 :7
m. kamrarna i byggnaden
42:S
mer illdragna än ffi. våningens
42:6
det m . Haser, invid Haurans
47:16

MELLERSTA PORTEN
En port i Jerusalem, möjligen identisk
med Efraimsporten i den äldsta muren,
på norra sidan. Jer.39:3.
MELON
Bland de läckerheter som hebreerna i
öknen särskilt längtade efter nämns
också melonen. Denna frukt har av
gammalt odlats i Orientens länder. Av
de två förekommande arterna anses
den ena ha inkommit från Indien,
medan den andra, vattenmelonen, har
Centralafrika
som
ursprungsland.
Kanske är det just vattenmelonen som
här åsyftas. Den hade i Egypten varit
lättöverkomlig för alla och var väl

MEHOLATIT
En person från en ort med namnet
Mehola, troligen Abel-Mehola, se d.o.
l.Sam.l8:19; 2.Sam.21 :8.
ME"HUJAEL
hebr. trol. slagen av Gud. !rads son,
Metusaels fader. l..MosA:18.
MEHUMAN
hebr. av pers., möjl. trofast. Den först
nämnde bland konung Ahasveros' sju
hovmän. Est.! :l O.
MElNITER
Ett folkslag, troligen identiskt med
maoniter, se d.o. Jfr Meunim.
l.Krön.4:41.
MEJA
ändå

ffi.S

Nah. 1:12

av och försvinna

MEJSEL
kommer vid stenen med din
formade (guldet) med en m.

ffi.

2.Mos.20:2S
32:4

MEKERATIT
En person från en icke identifierad ort
el. släkt med namnet Mekera.
l.Krön.ll :36.
ME KONA
hebr. grund, grundval. Stad
Juda,
nära Siklag. Neh.ll :28.
MELATJA
hebr. Herren räddar el. befriar. En
gibeonit som deltog i återuppbyggnaden av Jerusalems mur. Neh.3:7.

MEGIDDOS VATTEN
Bäcken IUson vid Megiddo. Se: IUson.
Dom.S:19.

MELEA
grek. av hebr., trol. fullhet. En man i
Jesu släkttavla, son till Menna och
fader till Eljakim. Luk.3 :31.
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Från utgrävningarna i Megiddo. Bilden visar flera bebyggelseskikt.
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7:1
7:10
7 :11
7:15
7 :17
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Memukan - Mening
ägnad att släcka törsten
klimat. 4.Mos.1I:S.

ett torrt

MEMUKAN

hebr. av pers., möjl. befrielse. En av de
sju persiska och mediska furstar, som
var konung Ahasveros' närmaste män.
Est.! :14,16,21.
MEN (; skada)
till m. för konungarnas
Tänk ej, oss till m., på
konungen icke lede ngt m.
MENA
hs mågar m.de han skämtade
Detta m.de jag, när jag sade
M.r du att du är förmer
M.r du att H. har samma behag
M.r du att jag är en hund
m.de sig vara glädjebudbärare
m. att David icke skall komma
M.r du att David ärar
M.r du att jag icke i min ande
Du m.r väl munväder behövs

Esr. 4:13
Ps.79:8
Dan. 6:2
l.Mos.19:14
41 :28
Dom.ll :25
I.Sam.15 :22
17:43
2.Sam. 4:10
5:6
10:3
2.Kon. 5:26
18 :20

M.r du att jag utan H. vilja
18:25
18:35
I m.en att H. skaU rädda
I.Krön.19:3
M.r du att David ärar
nu m.en I eder stå emot
2.Krön.13:8
I m.en att eder Gud förmår rädda
32:14
m.r du att jorden skall bliva
Job 18:4
hastigt, m.en I, ryckes bort
24:18
m.r att intet skall tagas bort
27:19
m.de sig hava rätt mot Gud
32:2
tala du ut vad du m.r
34:33
M.r du att sådant är riktigt
35:2
m.r du att hs vrede ej
35:15
M.r du han skaIJ slösa
40:22
m.r sig bo trygg i din närhet
Ords. 3:29
m.r icke han
Jes.l0:7
M.r du då att jag
36:10
m.en att H. skaIJ rädda
36:20
m.en att hjälpen är långt borta
46:12
stad s. I m.en vara given
Jer.32:36
M.r du jag har lust till
Hes.18:23
M.r du ditt mod skall bestå
22:14
Förklara vad du m.r härmed
37:18
med eder ss. I m.en hm vara
Am. 5:14
m.en olycksdagen vara fjärran
6:3
M.r du att du har skäl att
Jona 4:4
M.r du har skäl att vredgas
4:9
M.en I att en mska får röva från Mal. 3:8
m.en icke I kunnen säga
Matt. 3:9
icke m. jag har kommit
5 :17
6:7
m. de skola bliva bönhörda
icke m. jag har kommit att
10:34
Hören vad s. m.s med liknelsen
13:18
m.r du jag icke kunde utbedja
26:53
Jag förstår icke vad du m.r
26:70
m.de han var från sina sinnen
Mark. 3:21
m.s med att han skulle uppstå
9:10
m.de han verkligen var död
9:26
m. det icke gives uppståndelse
12 :18
vet eller förstår vad du m.r
14:68
m.de han var med i ressällskapet Luk. 2:44
m.de han var son av Josef
3:23
m.r den åt vilken han efterskänkte
7:43
också det han m.r sig hava
8:18
M.en I jag har kommit
12:51
M.en I att dessa galileer
13:2
m.en I att de voro mer brottsliga
13:4
s. m.de sig vara rättfärdiga
18:9
m.de Guds rike skulle uppenbaras
19:11
Jag förstår icke vad du m.r
22:60
I m.en eder i den hava evigt liv
J oh. 5 :39
5 :45
M.en icke att det är jag
m.de att han talade om vanlig
11 :13
Il :56
Vad m.en I
m.de några att J. velat säga
13:29
m. sig förrätta offertjänst
16:2
Det är icke så s. I m.en
Apg. 2 :15
m.de hs bröder skulle förstå
7:25
m.r Guds gåva kan köpas
8 :20
Vad I m.en mig vara
13:25
icke m. gudomen är lik
17:29
m.de Paulus fört denne in i
21 :29
m.de jag borde strida mot J. namn
26:9
m.de sig hava målet vunnet
27:13
jag m.r: för att ...hämta hugnad Rom. 1:12
m.r kunna undfly Guds dom
2:3
han vet vad A. m.r
8:27
Härmed m.r jag att den ene
I.Kor. 1:12
Om ngn m.r sig vara vis
3:18
dåjag skrev så, m.de jag
5:11
7:26
Jag m.r alltså, den mska gör väl
ngn m.r sig handla otillbörligt
7 :36
m.r sig fått ngn kunskap
8:2
10:12
s. m.r sig stå, må se till
jag m.r icke ditt eget samvete
10:29
ngn m.r sig vara profet
14:37
m. att vi vandra efter köttet
2.Kor.l0:2
m.r att jag icke i ngt stycke
11:5
Ingen må m. jag är en dåre
11 :16
torden I länge hava m.t
12 :19
m.r hemligheten att hedningarna
Ef. 3:6
m.r sig förtrösta på köttet
Fil. 3:4
jag m.r omskärelsen i K.
Kol. 2:11
l. Tim. 6:5
m. gudsfruktan är medel till
om de m.t det land
Hebr.l1 :15
m.en icke ngt förunderligt
LPet. 4:12
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ss. somliga m. han fördröjer
2.Pet. 3:9
Om ngn m.r sig tjäna Gud
Jak. 1 :26
m.en icke att tron på vår H. J K.
2:1
m.en I att detta är ett tomt ord
4:5

MENAHEM

hebr. tröstare. Gadis son, konung i
Israel (Nordriket) i tio år. Han var en
hård och grym natur, som kom till
makten genom att dräpa sin företrädare Sallum (se d.o.). Själv tycks han
endast med svårighet ha kunnat upprätthålla sitt herravälde, och dä riket
dessutom invaderades av den assyriske
konungen Pul (Tiglat-Pileser III), sökte
han dennes stöd för att fä sin ställning
i landet befast. För det ändamålet
erlade han till Pul en tribut om 1000
talenter silver, vilka med hård hand
avkrävdes landets inbyggare. Med den
summan bröt den assyriske konungen
upp och utrymde landet. Detta skedde
år 738 f.Kr., ett av de fä fasta ärtalen i
Israels historia. Dateringen är möjlig
tack vare en assyrisk källa som omtalar
Menahems tribut; han går där under
namnet MinnihimJnu. Menahem avled
tämligen snart därefter, och efterträddes av sin son Pekaja (se d.o.).
MENAHEM
drog M., Gadis son, från Tirsa 2.Kon.15:14
den tiden förhärjade M. Tifsa
15:16
blev M., Gadis son, konung
.15:17
gav M. åt PuI 1000 talenter
15:19
15:20
penningar s. M. skulle giva
om M. i Israels konungars krönika
15:21
M. gick till vila hos sina fäder
15:22
Pekaja, M.s son, konung
15:23

MENE

Mene, aram. mene', ingår i uttrycket
»Mene mene tekel u-farsin» (mene'
mene' tiH.<el uparsin), vilket var den
hemlighetsfulla skrift som skrevs pä
väggen i konung Belsassars palats och
som blev uttydd genom Daniel. Enligt
en vanlig uppfattning skulle det här
röra sig om viktbeteckningar: )>en
mina, en mina, en sekel och halva
minon). Dessa kan ha skJivits med
gängse förkortningar. Ingen av konungens vise kunde fä fram den egentliga
meningen med skJiften. Endast Daniel
kunde tolka den, och han förklarade
mene' utifrån verbet menä, räkna:
»Gud har räknat ditt rikes dagar och
gjort ände pä det». Se även: Tekel,
Peres. Dan.5:2S,26.

ter för folket, folkförsamling; församling, menighet; av: jå'ag, befalla, bestämma, nif. komma samman. I 2.Mos.
12:6, 4.Mos.14:S står: kolJ.<~al 'aga!
Jisrå'el (hene Jisrå'el), övers. Israels
(Israels barns) hela församlade menighet (J.<ehal, cstr. av J.<åhål, se Församling l). Se: Folkförsamling 2, Församling 2.
2) lfehillä, il] il P
samn1ankallad skara, församling, menighet; av: J.<åhal, sammankalla, församla. Jfr Församling 1. Se: Folkförsamling 3.

3) kål- -'tJ
hel; all'; vaJe. Här står ordagJant: alla
Israels barn, resp. hela Israel.
4) utf.ord.
5) goj, ' i "
samling av människor; nation, folk. I
Sef.2:9 står goj parallellt med 'am, se
Folk 2. Se t.ex. Folk 1, Hedning l,
Människa 11.
5 a) le'om, D x,?
samling av mäniuskor; folk, nation. Se:
Folk 20.
6) plethos, 11AiiOoc;
fullhet, fulltalighet; mängd, hop,
massa; i synnerhet: folkhop, skara. I
Luk.l:1O står: tö pl~thos tOll laoll
(gen. av laos, se Folk 36), folkets
mängd, folkskaran. Se: Folk 34.
7) ekklesia, i;KKAT/ola
utkallad skara; samling människor;
folkförsamling; församling, menighet;
av: ekkalM, kalla ut. Se: Folkförsamling 5, Församling 7.
8) utf.ord.
9) polloi, 11onol

mänga; plur. av polys, stor, mycken. I
Hebr .12: 15 har de flesta handskJifter
bestämd form: hoi polloi, de många.·

1 m.en stena hm utanför lägret
15:35
1 förde hela m.en ut hm utanför
15:36
1 hövdingar i m.en
16:2
l Hela m.en är ju helig
16:3
I avskilt eder från Israels m.
16:9
1 stå inför m.en och betjäna
16:9
1 församlade mot dem hela m.en
16:19
1 visade sig H. härlighet för m.en
16:19
l Skiljen eder från denna m.
16:21
1 förtörnas på hela m.en
16:22
l Tala till m.en
16:24
l han talade till m.en
16:26
l knorrade m. emot Mose och
16:41
1 m.en församlade sig emot
16:42
l Gån bort ifrån denna m.
16:45
I bär bort till m.en
16:46
l förvaras åt Israels barns m.
19:9
l Israels barn, hela m.en, kommo
20:1
l m.en hade intet vatten
20:2
I församla m.en
20:8
1 giver m.en att dricka
20:8
l m.en och dess boskap fick
20:11
l hela m.en till berget Hor
20:22
l upp på Hor inför m.ens ögon
20:27
1 när hela m.en förnam
20:29
1 inför Israels barns m.s ögon
25:6
1 stod han upp i m.en
25:7
l Räknen deras hela m.
26:2
l båda ombud för m.en
26:9
l inför...hela ffi.en
27:2
1 när m.en tvistade med mig
27:14
l Må H. sätta en över m.en
27:16
l icke H. m. likna får
27:17
27:19
1 fram inför hela m.en
l Israels barns hela m. lyda
27:20
1 han själv och hela m.en
27:21
l inför hela m.en
27:22
l bytet till Israels barns m.
31 :12
l alla m.ens hövdingar gingo
31 :13
l hemsökelse över H. m.
31:16
31:26
1 huvudmännen för m.ens familjer
I hela den övriga m.en
31:27
l den s. tillföll m.en
31:43
I till Mose och m.ens hövdingar
32:2
l H. låtit Israels m. intaga
32:4
l stått till rätta inför m.en
35:12
1 skall m.en döma
35:24
l m.en låta hm vända tillbaka
35:25
2 en arvedel för Jakobs m.
5.Mos.33:4
3 till Josua och Israels m.
Jos. 7:23
7:24
3 tog J osua och Israels m.
3 Israels m. stenade (Akan)
7:25
3 Israels m. stod på båda sidor
8:33
4 m.en, främlingar såväl s.
8:33
1 m.ens hÖVdingar gåvo sin ed
9:15
1 m.ens hövdingar givit ed
9:18
9:18
1 hela m.en knorrade
9:19
l sade hövdingarna till hela m.en
l vattenbärare åt hela m.en
9:21
1 och vattenbärare åt m.en
9:27
I Israels hela m. församlade sig
18:1
l till rätta inför m.en
20:6
l stått till rätta inför m.en
20:9
l församlade sig deras m. i
22:12
I Så säger hela H. m.
22:16
22:17
l hemsökelse drabbade H. m.
l förtörnelse drabba Israels m.
22:18
l förtörnelse över Israels ffi.
22:20
l m.ens hövdingar hörde
22:30
1 m.en församlade sig ss.
Dom. 20:1
I sände m.en dit 12000
21 :10
l Sedan sände hela m.en åstad
21:13
1 de äldste i m.en sade
21 :16
1 jämte Israels hela m.
l.Kon. 8:5
1 framför arken Israels m.
2.Krön. 5:6
1 Tänk på din m.
Ps.74:2
l mitt i församling och m.
Ords. 5:14
Sa lyssna till mig, du min m.
Jes. 51:4
l märk, du m., vad s. sker
Jer. 6:18
I (Jakobs) m. skaU bestå
30:20
5 återstoden av min m. skaU få
Sef. 2:9
6 hela m.en stod utanför
Luk. 1:10
6 talet behagade hela m.en
Apg. 6:5
7 tid då m_en levde i öknen
7:38
6 Då teg hela m.en
15:12
6 kallade tillsammans m.en
15:30
8 när m.en läste detta
15:31
6 inför m.en talade illa om
19:9
7 m.en var upprörd
19:32
7 fick han m.en att skiljas åt
19:40
9 så att m.en bliver besmittad
Hebr.12:15

1) 'eqä, il p
sammankomst; samling av representan-

MENIGHET
I Talen till Israels hela m.
2.Mos.12:3
1 Israels hela församlade m.
12:6
I utrotas ur Israels m.
12 :19
12:47
1 Israels hela m. iakttaga
l bröt Israels barns m. upp från
16:1
l Israels barns hela m. knorrade
16:2
1 Säg till Israels barns hela m.
16:9
l Aron talade till Israels barns m.
16:10
l m.ens hövdingar kommo
16:22
I bröt Israels barns hela m. upp
17:1
l m.ens aIJa hövdingar tillbaka
34:31
1 Mose församlade Israels barns m.
35:1
35:4
1 sade till Israels barns m.
I Israels barns hela m. gick
35 :20
l silver s. gavs i m.en
38:25
1 Israels m. begår synd
3.Mos. 4 :13
1 de äldste i m.en lägga
4:15
1 Församla m.en vid ingången
8:3
1 m.en församlade sig
8:4
I Och Mose sade till m.en
8:5
1 hela· m.en trädde fram
9:5
1 förtörnelse över hela m.en
10:6
1 borttaga m.ens missgärning
10:17
1 av Israels barns m. mottaga
16:5
1 Tala till Israels barns m.
1 9:2
24:14
1 må hela m.en stena hm
1 hela m.en skaIJ stena hm
24:16
I antalet ... deras hela m.
4.Mos. 1:2
1 Dessa voro ombud för m.en
1:16
1 sedan de församlat hela m.en
1:18
1 förtörnelse över Israels barns m.
1 :53
1 hela m.en har att iakttaga
3:7
1 Mose och Aron och m.ens hövdingar 4:34
l församla Israels barns hela m.
8:9
I Israels hela m. gjorde så
8:20
1 när m_en skaIJ sammankaIJas
10:2
l hela m.en församla sig till dig
10:3
1 och Israels barns hela m.
13:27
1 berättelse inför hela m.en
13:27
l Då begynte hela m.en ropa
14:1
14:2
l hela m.en sade till dem
I inför Israels församlade m.
14:5
1 till Israels barns hela m.
14:7
1 m.en ropade man skulle stena
14:10
1 onda m. fortfara att knorra
14:27
l göra så med denna onda m.
14 :35
14:36
1 förlett hela m.en att knorra
I hela m.en offra en ungtjur
15 :24
1 försoning för Israels hela m.
15:25
l förlåtet, Israels barns hela m.
15:26
1 förde hm inför hela m.en
15:33

l) rä'ä, ill$1
se; i l.Mos.20:1O i betydelsen: anse,
avse, mena. Jfr gamla övers.: »Hwad
hafwer du ansett, att du så gjorde?» Jfr
rå'å i Ps.66:18, övers. förehava. Se
t.ex. Inse 2, Märka 2.

3814

3815

3816

MENEDARE

Se: Ed, Lögn.
MENEDARE
snarf'årdigt vittne mot m.
(lagen) för dem s. äro m.

Mal. 3:5
l.Tim. 1:10

MENI

hebr. möjl. (olycks-)öde. Hednisk gudom, vanligen förknippad med den
arabiska gudinnan Manat. Gad (se
Gad 4) och Meni har betraktats som
ett gudapar, där Gad betecknar lycka
och Meni olycka. Jes.6S :11.
MENIG
ngn av det m.a folket syndar
3.Mos. 4:27
m.a folkets familjeskiften
2.Krön.35:5
Josia gav åt det m.a folket
35:7
delade ut åt det m.a folket
35:12
35:13
åt aIJt det m.a folket
antalet män av Israels m.a folk
Esr. 2:2
2:70
en del av det m.a folket bosatte sig
antalet män av Israels m.a folk
Neh. 7:7
en del av m.a folket bosatte sig
7:73
Jer. 1 :18
fast stad mot det m.a folket

MENIGHET

Se även: Församling.
MENIGHET

MENIGHETSPORTEN

En port i Jerusalem, troligen i templet.
Den användes av lekmän. Jer.17:19.
MENING
-mening
människomening Ko1.2:8
partimening Apg.24:14
MENING

Menlös-Mesa
2) 'amät, n~~.

fasthet, säke~liet, pålitlighet, tillförlitlighet, trofasthet; sanning; i Dom_9:15
övers. uppriktig mening; av: 'åman,
vara fast, säker el. pålitlig. Se t.ex.
Pålitlig 1.
3) se~~l, '7 ~W
(här s~äl) förstånd, insikt, av: Så~al,
bliva el. vara förståndig. I Neh.8:8 står
ordet i anslutning till verbet sim, sätta,
ställa; övers. utlägga meningen. Se t.ex.
Klokhet 1.
4) dea', v.. J
kännedom, kunskap, vetande, förstånd; av: jå4a', förnimma, märka;
inse, förstå. Se: Insikt 6.
5) Job 32:14 ordagrant: han har icke
lagt fram ord mot mig.
6) utf.ord.
7) schisma, uxiufJ.a
reva, rämna; söndring, tvedräkt; här
övers. stridiga meningar; av: schizö,
riva el. slita sönder. J fr vårt låneord
»schism». Ordet är i l.Kor.1:1 O; 11 :18;
12:25 övers. söndring.
8) krinö, Kpivw
skilja, särskilja; bedöma, mena, anse.
Se t.ex. Anse 9, Besluta 20, Döma 15.
9) boule, ~ov A17
avsikt, vilja; beslut, rådslut.
10) metabdllö, fJ.€Ta~åAAW
kasta i ett annat läge, vända; ändra,
förändra; i Apg.28:6 med. i betydelsen: ändra sig, ändra mening; av: prep.
meta, som här betecknar övergång el.
förändring, och bållö, kasta.
11) gnome, rVwfJ.''l
kunskap, insikt; sinne, förnuft; menin~, åsikt; avsikt, beslut, råd; av:
ginoskö, lära känna, känna. Jfr l.Kor.
1 :10, övers. tänkesätt, Filem.v.14 samtycke, Upp.17 :13, 17 sinne. Se t.ex.
Besluta 21.
12) dphönos, äljJwvo~
utan ljud, .ljudlös; ospråklig; av: neg. aoch phöne, se Ljud 7. Ordet brukas i
l.Kor.14:1O om phön~ (övers. språk)
och är här övers. vars ljud äro utan
mening. Jfr aphönos i Apg.8:32, övers.
tyst; l.Kor.12:2; 2.Pet.2:16 stum.
13) allegoreö, å'A."ArnopEw
ego säga något annat; tala bildligt,
utlägga »allegoriskt»; i Gal.4:24 pass.,
övers. hava en djupare mening; av:
ållos, annan, och agoreuö, tala offentligt; sedan allmänt: tala, säga.
14) prokrima, 1TpOKpl.fJ.a
fördom, fcirutfattad mening, av: pro,
före, i fcirväg, och krima, se Dom 16.
MENING
l Vad var din m.
l.Mos.20:10
2 Om det är eder uppriktiga m. Dom. 9 :15
Neh. 8:8
3 de utlade m.en
4 lade ej fram för eder min m.
Job 32:6
4 jag vill lägga fram min m.
32:10
S Skäl mot min ffi .. har han icke
32:14
4 jag vill lägga fram min m.
32:17
6 är detta liknelsens m.
Luk. 8:11
7 uppstod o stridiga ni.ar
Joh. 7:43
7 funnos stridiga m.ar
9:16
7 uppstod o åter stridiga m.ar
10:19
8 min m. att man icke bör
Apg.15:19
9 m.en att man borde lägga ut
27:12
lO ändrade de m.
28:6
11 Så är min Jn., jag tror
l.Kor. 7 :40
12 intet vars ljud äro utan m.
14:10
6 ffi.en är icke att andra
2.Kor. 8:13
13 Dessa ord hava djupare m.
Gal. 4:24
14 iakttaka utan förutfattad m. l.Tim. 5:21

2) akeraios, åK EpaLO~
oblandad, ren; oskyldig, sveklös; av:
neg. a- och kerånnymi, blanda. Ordet
är i Fil.2:15 övers. ren. Jfr art. Enfald.
MENLÖS
l var jag ss. ett m.t lamm
2 och m.a ss. duvor
2 m.a i fråga om det onda

Jer.11:19
Matt.l0:16
Rom.16:19

MENNA
grek. av hebr., betydelsen oviss. En
man i Jesu släkttavla, sonson till Davids son Natan (Natarn). Luk.3:31.
MEONOTAI
hebr. mina boningar el. möjl. Herrens
boningar. En man av Kenas' familj,
fader till Ofra. l.Krön.4:14.
MER
begrät folket hm ännu m.
2.Sam. 3:34
skogen förgjorde m. folk än
18:8
detta varit dig m. till behag
19:6
(Abisai) visserligen m. ansedd
23:19
fick icke m. komma till konungen Est. 2 :14
Ären l icke mycket m. än de
Matt. 6:26
ryktet om (J.) spridde sig m.
Luk. 5 :15
12 :48
av hm skall man fordra dess m.a
Vilddjuret ... är icke m.
Upp. 17:8
icke m. är, dock skall komma
17:8
vilddjuret ... icke m. är
17:11
havet fanns icke m.
21: 1
döden skall icke m. ,,"ra till
21:4

ingen sorg eller klagan vara m.
ingen förbannelse skall vara m.
ingen natt skall vara m.

21:4
22:3
22:5

MERAB
hebr. förökning. Konung Sauls äldre
dotter. Hon erbjöds David till hustru
men gavs sedan åt meholatiten Adriel.
Se även: Mikall. 1.Sam.14:49;
18:17,19.
MERAJA
hebr. motspänstighet, gensträvighet.
En präst som var huvudman för Serajas
familj på översteprästen Jojakims tid.
Neh.l2:12.
MERAJOT
hebr. motspänstig, gensträvig.
l. Serajas son, en präst. Fader till
Amarja (se Amarja 1).
MERAJOT
Seraja födde M.
M. födde Amarja
(Serajas) son M., dennes son
Asarja, son till M.

l. Krön. 6:6
6:7
6:52
Esr. 7:3

2. Ahitubs son, en präst. l.Krön.9:11;
Neh.ll :11.
3. Fader till en prästfamilj, sannolikt
identisk med Meremot, se Meremot 3.
Neh.l2:15.

MERARI
hebr. bitter. Levis tredje och yngste
son, stljmfader till merariterna, som
oftast kallas Meraris barn. Merariterna
hade hand om bräderna till tabernaklet, dess tvärstänger, stolpar och fotstycken samt stolparna till förgården
med deras fotstycken, pluggar och
streck, 4.Mos.3:33-37; 4:29-33. För
transporterna förfogade de över fyra
vagnar och åtta oxar, 7 :8. De fick tolv
städer sig tilldelade inom Rubens,
Gads och Sebulons områden, Jos.
21:7,3440.

MERARI (Meraris barn)
M.s barn vården om
4.Mos. 3:36
M.s barn skall du inmönstra
4:29
M.s barns släkter s. inmönstrades
4:42
vora de av M.s barns släkter
4 :45
7:8
gav han åt M.s barn
M.s barn buro tabernaklet
10:17
M.s barn fingo tolv städer
Jos.21:7
M.s barns släkter fingo
21 :34
städer M.s barn tingo
21 :40.
M.s barn på vänstra sidan
l.Krön. 6;44
M.s barn fingo tolv städer
6:63
M.s övriga barn fingo Rimmona
6:77
av leviterna ... av M.s barn
9:14
av M.s barn: Asaja
l S:6
förordnade av M.s barn Etan
15: 17
M.s barn voro Maheli och Musi
24:26
M.s barn voro av Jaasia-Beno
24:27
Hosa, av M.s barn, hade söner
26:10
dörrvaktamas ... av M.s barn
26:19
leviterna ... av M.s barn Kis
2.Krön.29:12
och Obadja, leviter av M.s barn
34:12
med hm Jesaja, av M.s barn
Esr. 8:19

MERARITER
dessa voro m.nas släkter
av Merari m.nas släkt

4.Mos. 3:33
26:57

set. Se: Mefiboset 1. I.Krön.8:34;
9:40.
MERlBOT
hebr., plur. av Meriba, se d.o. Meribots
vatten utgör en av gränsmarkeringarna
vid Det heliga landets sydgräns enligt
profeten Hesekiels vision. Se: Meriba 2. Hes.47:19.
MERKURlUS
lat., en återgivning av grek. Hermes.
Gudarnas budbärare i grekisk och romersk mytologi, uppfinnarnas, handelns och vältalighetens gud. Se vidare:
Jupiter. Apg.14:12.
MERODAK
hebr. av ackad. Marduk, tro!. sumeriskt lånord med betydelsen »solens
son». Babyloniens riksgud. Se även:
Avgudadyrkan (l c), Bel. Jer.50:2.

MERARlTISK
hövding för m.a släkternas
rn.a släkternas tjänstgöring

4.Mos. 3:35
4:33

MERATAIM
hebr. dubbel gensträvighet. Symboliskt
namn på Kaldeen. I södra Babylonien
fanns en plats vid namn Mat Marratim.
Jer.50:21.
MERED
hebr. upproriskhet. En son till Esra av
Juda, gift med faraos dotter Bitja.
I.Krön.4:17,18.
MEREMOT
hebr. höjder.
1. Prästen Urias son. Esr.8:33; Neh.
3:4,21.
2. En man av Banis släkt, en av dem
som hade äktat främmande kvinnor.
Esr.lO:36.
3. En prästhövding som undertecknade
Nehemjas förbundsskrivelse Ofr Merajot 3). Neh.10:5; 12:3.
MERES
hebr. av pers., möjl. prov, undersökning. En av de sju persiska och mediska furstar, som var konung Ahasveros' närmaste män. Est.1 :14.
MERlBA
hebr. strid, tvist.
l. På en plats som Mose kallade Meriba, emedan Israels barn där »tvistade»
och »frestade» Gud (se även Massa),
fick han Herrens befallning att slå på
klippan, vilken då gav vatten. Detta
skedde medan israeliterna låg lägrade i
Refidim under ökenvandtingen, 2.Mos.
17:1-7.
2. En plats vid Kades (se d.o.), där
Gud befallde Mose och Aron att tala
till klippan, som då skulle ge vatten,
men i stället slog Mose två gånger med
sin stav på den, för vilket Herren
straffade dem med att de icke skulle få
föra folket in i Kanaan. Dock skedde
undret. Platsen omtalas ofta under
namnet »Meribas vatten», och händelsen skildras i 4.Mos.20:1-13.
MERIBA
Detta var M.s vatten
4.Mos.20:13
I varen gensträviga vid M.s vatten
20:34
gällde M.s vatten vid Kades
27:14
trolöst mot mig vid M.s vatten 5.Mos.32:51
tvistade med vid M.s vatten
33:8
prövade dig vid M.s vatten
Ps.81 :8
Förhärden icke ... ss. i M.
9S:8
förtörnade hm vid M.s vatten
106:32
gränsen över M.s vatten
Hes.48:28

MERODAK-BALADAN
hebr. av ackad. Mardukapaliddin,
(guden) Marduk har givit en son. Varianten Berodak-Baladan i 2.Krön.20:12
är troligen resultatet av ett avskrivningsfel. Konung i Babel. I G.T. omtalas han endast i samband med att han
sände brev och gåvor till konung
Hiskia. Denne visade sändebuden alla
sina skatter, vilket föranledde profeten
Jesaja till den bestraffande utsagan att
alltsammans en dag skulle bortföras till
Babel. Merodak-Baladan, Baladans son,
var en kalde av kunglig börd som hade
varit lydfurste under den assyriske
härskaren i Babel, till dess han genom
uppror mot denne lyckades göra sig
själv till konung. Han regerade i Babel
åren 721-710 men blev därefter fördriven och kunde ej varaktigt återupprätta sin maktställning. Jes.39:1.
MEROM
hebr. höjd. Ort i Palestinas norra del,
endast nämnd i förbindelsen Meroms
vatten, vid vilket J osua slog J abin och
dennes nordkananeiska bundsförvanter. Meroms vatten har länge ansetts
liktydigt med Hulesjön, en identifikation som dock är ohållbar med hänsyn
till den faktiska terrängen och den i
Josuaboken förutsatta topografm. Av
andra lokaliseringar synes den ha mest
fog för sig som förlägger det gamla
Merom till byn Meron (Meiron) ca 6
km västnordväst om Safed, där terrängen är passande, bebyggelsen urgammal och vattenflödet året om rikligt. Jos.11:5,7.
MERONOTlT
Sannolikt en person från en ort med
namnet Meronot, troligen i närheten
av Jerusalem. I.Krön.27:30; Neh.3:7.
MEROS
hebr. möjl. av ceder el. tillflykt. Ej
identifierad ort på Jisreelslätten eller i
trakten av Tabor. Dom.5 :23.
MESA
hebr., ursprung och betydelse okända.
Möjligen ort i Jemen eller sydöstra
Arabien. l.Mos.1O:30.

1) 'allup, 'l 1 ~ ~
förtrogen, bekant; i Jer.ll:19 (om
käbäs, lamm) tam; av: 'ålap, lära sig,
bli- förtrogen el. bekant med. Se:
Förtrogen 6.

MERARI
Levis söner •.• Kehat och M.
l.Mos.46:1l
2.Mos. 6:16
Levis söner ..• M.
M.s söner Maheli och Musi
6:19
Gersan, Kehat och M.
4.Mos. 3:17
3:20
M.s söner Maheli och Musi
Från M. härstammade maheliternas
3:33
av M. merariternas släkt
26:57
l.Krön. 6:1
Gersan, Kehat och M.
Gersom, Kehat och M.
6:16
6:19
M.s söner Maheli och Musi
6:29
M.s söner voro Maheli
6:47
Musi, son till M.
23:6
i avdelningar ...Gersan, M.
23:21
M.s sönner varo Maheli och Musi

MERlB-BAAL
hebr. Baals bekämpare. Det ursprungliga namnet på Jonatans son Mefibo-

MESA
hebr. (nr 1,2)frälsning; (nr 3) betydelse okänd.
l. Konung i Moab vid mitten av
800-talet f.Kr. Mesa hade varit skattskyldig under konungarna i det israelitiska nordriket, men vid konung
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MENLÖS

Me-Sahab - Messias
Lo vad vare Sadraks. M.s Gu d
otillbörligt om Sadraks, M.s Gud
M. och Ab e d·Nego till stor ära

3:28
3:29
3 :30

MESEK
hebr. trol. f örvärv, besittning.
l. Son till Jafet, jafetitisk folkstam ,
regelmässigt omnämnd tillsammans
med Tubal, en annan av J afets söner,
utom i Ps.120:S. Samma kombination
av två folkslagsnamn , motsvarande
Mesek och Tubal, förekommer även i
assyriska inskrifter (Muski och Tabal)
och i grekisk historisk tradition
(Moschoi och Tibarenoi). De var ursprungligen kaukasiska bergs folk. Enligt Hes.39 :2 hade de sitt hemvist
»längst uppe i norm, vid Svarta havet.
Muski omnämnes redan i texter från
Tiglat-Pileser l.s tid (ca 1115-1102), då
detta folk uppträdde i landet öster om
Eufrat. Sedermera fmner man Muski
och Tabal längre västerut, och då
Sargon II (död 705) ger det assyriska
riket dess maximala utbredning åt
väster, är »Mita av Muski» hans huvuqmo tståndare i östra delen av Mindre
Asien . Mita har sammanställts med
grekernas Midas av Frygien. Muski
( Bibelns Mesek) skall enligt samma
åsikt ha varit det härskande folkskiktet
vid denna tid i en central del av den
mindreasiatiska halvön.
MES E K

Jafets söne r Gamer ... M .
I.Mos.10:2
Jafets söner Gomer .. . M.
l. Krön. I :S
måste dväljas i M.s land
Ps.120 :S
M. drevo köpenskap me d d ig
Hes.27:13
mo t h ö vdingen över Ros , M.
38 :2
ö ver d ig, Gog, du hövding över M.
38 :3
ö ver dig, Gog, hövding över M.
39 :1

2. En son till Sem. I.Krön.I :17.
MESEK-TUBAL
Det som av svenska kyrkobibeln här
uppfattas som ett folk , avser tydligen
de båda ofta jämsides nämnda folkslagen Mesek och Tubal. Hes.32:26.
MESELEMJA
hebr. betald el. belönad av Herren. En
korait , fader till dörrvaktaren Sakarja.
l.Krön.9:21; 26:1 ,2,9.
MESESABEL
hebr. befriad av Gud. En huvudman
som undertecknade Nehemjas förbundsskrivelse. Neh.3:4; 10:21 ; 11:24.

Mesa-stenen.

Ahabs död år 854, eller möjligen tidigare, gjort sig fri från denna överhöghet. Den seger han sedan vann över konung Joram och dennes bundsförvant
judakonungen Josafat, vilka genom ett
krigståg mot Moab sökte återställa det
gamla förhållandet , är ämnet på den
berömda s.k. Mesastenen. Denna
påträffades i ruinerna av det gamla
Dibon år 1868 och är märklig även
därför att den utgör det enda vittnesbördet om det moabitiska språket,
vilket är nära besläktat med hebreiskan . Inskriften på Mesastenen bestyrker en rad historiska fakta som eljest
endast är kända genom Bibeln. 2.Kon.
3:4.
2. Kalebs äldste son, Hesrons sonson.
l.Krön.2 :42 .
3. Saharairns son, en benjaminit.
l.Krön.8:9 .
ME-SAHAB
hebr. guldvatten. Person (ovisst om
man eller kvinna), vars dotter Matred
var moder till drottning Mehetabel,
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Hadars hustru , i Edom. l.Mos.36:39 ;
I.Krön'! :50.
MESAK
aram. möjl. av babyl. Mishaaku, vem är
som (månguden) Aku ? el. sumerisk
form av baby!. Sil-Asharidu, furstens
skugga. Det namn som Danie1s vän
Misael fick av konung Nebukadnessars
överste hovman, Dan. I :17. Jämte Sadrak (Hananja) och Abed-Nego (Asarja)
blev han satt att förvalta Babels hövdingdöme . Alla tre kastades senare i
den brinnande ugnen, men räddades
genom Guds ingripande och återfick
sina ämbeten .
MESAK

andra namn. o.Misael Mesak
M ... förvalta Babels hövdingdö me
några judiska män, Sadrak , M.
föra fram Sadrak, M.
M... icke d yrken mina gudar
svarade Sadrak, M... vi be höva
vrede mot Sadrak, Mesak och
befallning att binda Sadrak , M.
s. förde M. själva dödade
M. i den brinnande ugnen
Sadrak, M .. den högste Gudens
gin go Sadrak, M. och Abed -Nego
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Dan. 1 :7
2:49
3:12
3 :13
3:14
3:16
3:19
3 :20
3:22
3 :23
3:26
3:26

MESILLEMIT
hebr. betalning, ersättning. Immers
son, en präst, farfader till Jasera. Se:
·Mesillemot l. I.Krön.9:12.
MESILLEMOT
hebr. betalningar, ersättningar.
l. Immers son, en präst. Se : Mesillemit. Neh.11 :13 .
2. En e frairnit , fader till Berekja (se
Berekja 5). 2.Krön.28:12.

MESSIAS
Se även: Jesus Kristus, Kristus, smord,
smörja, konung, präst, överstepräst,
profet, Guds Son, människoson ,
Herren , lmmanuel, jungfrufödelse,
föruttillvaro , mästare, frälsning, rike
(Guds), tillkommelse, medlare, olja.
Messias
Till grund för vårt ord Messias ligger
hebr. mäsiah, i bestämd form hammä§i11~ , den Smorde . I GT förekomme r
termen oftast i sammansättningen
»Herrens Smorde», meUah JHWH. Den
grekiska motsvarigheten ·till mma\} är
Christo s, i bestämd form ho Christos,
därav vårt ord Kristus. Bakom grund·
textens ord ligger verben mä!a~ och
chriein , vilka båda betyder: smörja.
MHiaJ:! betecknar en person som har
med helig smörjelse invigts till ett
teokratiskt ämbete , särskilt konungens, l.Sam.9 :16; 2.Kon.9:6, jfr l.Sam.
10:1; 16:13; I.Kon.1:39, men också
prästens, 2.Mos.28 :41 ; 3.Mos.8 :12 ,
och profetens, l.Kon.!9 :16. Smörjandet med olja symboliserar och förmedlar ande utgjutelse och andeutrustning
för den heliga tj änsten.
l. Messias i G. T.
Den smorde betraktades som en
helig, sakrosankt person i kraft av sitt
teokratiska ämbete och sin andeutrust·
ning. Därför var det farligt att förgripa
sig på honom , 2.Sam.1 :14; l.Krön.
16:22 ; Ps.IOS :I S.
Under konungatiden används titeln
huvudsakligen om konungen , I .Sam.
2:10,35 ; 12 :35 ; 16:6; 26:9,1 1; Ps.2 :2;
18 :51. Konungen står som den mest
framträdande representanten för Guds
eget konungavälde över Israel. Konungadömet är av Guds nåd. Konungens funktion är väl av gudomligt ursprung, men det sker ej någon gudomliggörelse av konungen i Israel, så som
fallet var i den omgivande världen.
Konungakult med tanken att konungen var gudomlig utgjorde en frestelse
för Israel, men profeterna bekämpade
den. Herren är och förblir Israels ende
och rätte gudomlige konung. I
Ps.96-99 prisas Herrens eskatologiska
konungavälde. Dessa psalmer avser
icke någon samtida eller framt ida
konung utan Herren själv. I Psaltaren
finns för övrigt flera s.k. konungapsalmer (2,72,89 ,110). De syftar på
konungen i Israel och präglas av de
stora löften , som var knutna till konungens funktion . Sin verkliga uppfyllelse få r de först i den frälsningskonung, genom vilken Gud realiserar
sitt eskatologiska konungavälde.

MESOPOTAMIEN
grek . he Mesopotamia, landet mellan
floderna. Området mellan Tigris och
övre Eufrat med undantag av den
sydliga delen, Babylonien. I Apg.7:2
brukas Mesopotamien i en vidgad betydelse om Babylonien inklusive Kaldeen
som låg långt söder om Mesopotamien
och väster om Eufrat. Se även: AramNaharairn, Paddan, Paddan-Aram, Babylonien . Apg.2:9; 7 :2.

Frälsningsförväntningarna i Israel
knytes till en personlig frälsningsförmedlare, ett särskilt redskap genom
vilket Herren skall frälsa och förlossa
sitt folk i ändens tid. Synbarligen finns
det två linjer i denna frälsningsförväntan , dels denna messianska linje, dels
den direkta gudomliga, som säger att
Herren själv skall komma i sin makt·
fullkomlighet och upprätta sitt ko·
nungavälde över hela jorden, fö rlossa
sitt folk , återföra det ur dess landsflykt och vara dess härskare , Jes.
40 :10 ff. ; 45:4 ff.; 52:12; Hes.34:11
etc. I ändens tid blir Gud omedelbart
närvarande. Många profeter antyder
icke något om frälsningsförmedlaren
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MESOBAB
hebr. återförd. En hövding i Sirneon på
konung Hiskias tid. I.Krön.4:34.

Messias
(Sefanja, Nahum, Habackuk, Joel och
Obadja). Så är det också i de ovan
nämnda psalmerna om Herrens eskatologiska konungavälde över världen
(ps.96-99). - Men de två tankegångarna: att Herren själv skall frälsa och
regera sitt folk och att han skall göra
detta genom ett mänskligt redskap och
en förmedlare, är intimt förenade i
uppenbarelsens perspektiv, det gudomliga och teokratiskt representativa ses i
ett. (Hes.34 visar klart denna enhet. I
v.ll ff. säger Herren, att han själv
utför förlossningsverket, men i v.23
heter det att han gör det genom sin
tjänare David. I v.24 är båda linjerna
förenade: »Jag, Herren, skall vara
hövding bland dem».) I gudamänniskan
Jesus Kristus ses tydligt denna inre
enhet, detta inre sanunanhang.
Endast glimtvis och styckevis framstår efter hand en bild av den eskatologiske förlossaren. De olika uppenbarelsebärarna har var för sig tecknat bestämda sidor av hans gestalt och funktion och bidragit till att bilden av
honom framträder allt klarare.
Frälsargestalten, som efter hand avtecknade sig i G.T., kom i judendomen att kallas Messilzs, trots att G.T.
självt nästan aldrig använder denna
beteckning om härskaren i det framtida gudsriket. Begreppet »Herrens
smorde» används endast på ett par
ställen om den framtida frälsningsförmedlaren, Ps.2:2; Dan.9:2S-26. När
frälsningsförrnedlaren kallas Messias,
beror detta på att konungen, som den
smorde framför någon annan, var organ för Guds aktuella och närvarande
konungavälde i Israel, och att frälsningsförväntningen kom att få nära
anknytning till det davidiska konungadömet. Enligt 2.Sam_7:12 ff. hade Herren lovat att Davids konungadöme
Skulle vara evigt. Denna profetia av
Natan blir utgångspunkten för det
eskatologiska hoppet om en frälsningskonung av Davids ätt. Hur förväntningen knyter sig till Davids ätt, framgår av ord sådana som Jer.23:S;
30:8 ff.; 33:15; Hes.34:23; 37:24; Jes.
11:1; 55:3; Am.9:11; PS.89:4-S,21 ff.
När det gäller att förstå innehållet
av den frälsningsförväntning som
knyter sig till frälsningskonungen i
Israel, är icke den gammalorientaliska
konungaideologien vägledande (så som
den religionshistoriska skolan hävdar),
utan förväntningen måste förstås utifrån Israels gudsförhållande. I ljuset av
detta erkänner Israel vad det behöver
bli frälst trdn och frälst till.
Bakgrunden till messiasförväntningen kan sökas ända tillbaka i protevangeliet, l.Mos.3:1S. Människan har
genom en ond, gudsfientlig vilja blivit
förförd bort från gemenskapen med
Gud, men »kvinnans säd» skall i framtiden »söndertrampa orinens huvud».
Hoppet om förlossning är av religiösetisk art. Det som skiljer människan
från Gud - den onda syndiga viljan skall övervinnas. l.Mos.5 :28 ff. visar,
att längt~ efter förlossning levde i
urtiden. - Genom patriarkhistorien
inträder förväntningen i en ny epok
och knytes till välsignelselöftet som
Gud ger Abraham och hans ätt, l.Mos.
12:2-3; 18:18; 22:17; 26:4; 27:29;
28:14.

I l.Mos.49:8-12 (patriarken Jakobs
utsaga om Juda) knytes hoppet till
Juda stam. Med »fridsfursten» skall
fridens tidsålder börja. Han skall föra
konungaspira och härskarstav. Här
möter vi för första gången tanken om
ett rike i samband med den kommande
förlossaren. Hans regering medför också förändring i naturens värld (leder
bl.a. till stor fruktbarhet, v.ll, man
behöver inte längre skydda de ädla
träden mot skadedjuren), en tanke som
är framträdande också i många senare
profetior. Förlossaren är hela skapelseverkets förlossare, han upphäver alla
fallets verkningar även i naturens värld,
Am.9:13 ff.; Hos.2:21 ff.; 14:6-8; Jes.
U:6 ff.; 27:6; Jer.31 :12; Joel 3:18;
PS.72:16 a.
I Bileam-utsagoma, 4.Mos.23:224:25, möter vi fyra kväden, som
påminner om Juda-utsagan. I det
fjärde kvädet, 24:15-19, profeteras det
om den kommande förlossaren. Bileam
ser hur »en stjärna träder fram ur
Jakob», bilden aven härskare. Genom
honom förstör Herren »ofredsätten» på
jorden. Kvädena fick sin första uppfyllelse i David, som i sin tur blev en
förebild till Messias. Först löftena till
David blir utgångspunkten för. en vidare utveckling av dessa urgamla profetior.
Natanprofetilzn, 2.Sam.7:4-17, har
avgörande betydelse för utvecklingen
av messiasförhoppningarna i G.T. Det
viktigaste är, att med denna utsaga
knytes förväntningarna klart till
konungadömet, som har blivit organ
för Guds konungavälde i folket. Vidare
fmns här anknytningen till Davids ätt.
Fullbordandet av Guds nådiga konungavälde skall Davidsätten realisera.
Profetian är indirekt messiansk (det
visar v.l4, som förutsätter att konungen kan synda), den talar om Davidsdynastien och det enastående förhållande till Herren som denna skall stå i
till evig tid, v.lS-16. Jesus Kristus är
den genom vilken denna profetia om
Davids dynastis eviga konungavälde
uppfylles. (Se ängeln Gabriels tolkning, Luk.l :32.)
I ett sista uttalande före sin död
tecknar David själv bilden av den
rättfärdige konungen, av »den som
råder över människorna rätt, den som
råder i Guds fruktan», 2.Sam_23:3 ff.
Det religiös-etiska framträder här ärmu
klarare än förr. Härskarens gudsfruktan, hans enastående gudsförhållande,
är källan till hans enastående rättfärdiga regering, som bringar välsignelse i
alla livsrelationer. Han är som ljuset
och solen, som verkar fullständig
förändring i människolivet (här avses
knappast naturen), v.4.
Sina skönaste uttryck har den messianska förväntningen måhända furmit
i Israels psalmlitteratur, närmare bestämt ikonungapsalmerna (2,20,21,45,
72,110,132). Dessa psalmer avser
tanken på segraren över gudsrikets
fiender en dominerande plats. Löftet
i första hand konungen i allmänhet
'som bärare av det teokratiska konungadömet. Men då detta konungavälde enligt löftena till David också
är bärare av de eskatologiska frälsningslöftena, är konungainstitutionen
en typus realis , en profetisk förebild,

till Messias' konungavälde. Dessa psalmer får därför också något messianskt
över sig. Flera av dem innehåller
drag, som icke kan passa in på någon
vanlig israelitisk konung, de är tydligen direkt messianska psalmer, t.ex.
2,110 och 72.
I PS.2 skildras, i eskatologiskt ljus,
kampen mellan den allsmäktige Guden
och de gudsfientliga folken. Det är
gudsrikets slutliga universella seger det
rör sig om. (Jfr Ps.46; Hes.38; Upp.
20:8 ff.) Mitt i denna kamp kommer
»Herrens smorde» in som den som
förverkligar Guds konungavälde på jorden, v.9. Alla folks öde står och faller
med deras förhållande till Herrens
smorde, v.12. Han blir adopterad till
Guds Son (i teokratisk-messiansk mening) och introniseras som sådan till
ett universellt herravälde. Det nya i
förhållandet till tidigare messiasförväntning är här den helt klara universella räckvidden av hans herravälde.
Det blir vidare också klart att det
konungavälde Messias utövar, är Herrens egen riksvilja i funktion på jorden,
v.2-3.
I Ps.110 står allt i sanuna eskatologiska kampljus som i Ps.2. Det nya är
här, att Messias också har prästerlig
funktion (efter Melki-Sedeks sätt, v.4).
Melki-Sedek är urtypen på »prästkonungen», som förenar prästens och
konungens funktioner i en enda person. Det talas om en prästvärdighet
motsvarande den enastående universella arten i Messias' konungafunktion.
Prästens funktion är att bringa försoning och bereda väg för öppen gemenskap mellan Gud och folket. Prästerliga drag i Messias-gestalten flI1!ler vi
även i Jer.30:21; Sak.3:8-9; 6:12-13
och inte minst i Jes.S3. Men i Ps.2 och
110 dominerar särskilt Messias som
den mäktige konungen, som genom
Herrens hjälp nedkämpar alla gudsrikets fiender och genomför Guds konungavälde på jorden.
Den fylligaste bilden av Messias i
G.T. har kanske PS.72. Den ger nästan
ett helt kompendium av all messiansk
gammaltestamentlig profetia. Denna
psalm är en bön om att Gud skall
sända Israel en konung av Davids ätt,
som skall motsvara den uppenbarelse
Gud har givit av sig själv som den
barmhärtige Guden. Den är en bön om
en »rättfärdig» Davidsättling, en sådan
som Jesaja profeterar om i 11:2 ff., jfr
2_Sam_23:3 f. Det enastående med
denna psalms Messias-bild är, att konungen skall tillvinna sig frivillig anslutning genom sin barmhärtighet och
kärlek. Han är en fridsäll furste som
tar sig an de fattiga och betryckta.
Rättfärdighet och frid skall blomstra.
Framför allt är friden tecknet på den
messianska tiden, jfr Jes.2:4; 9:5-6;
11:9; 65:25; Sak.9:1O. - Även i PS.72
nämnes verkningarna på naturlivet,
v.16 a. Genom Messias välsignas alla
folk, v.17, vilket välsignelsen över
Abraham säger, l.Mos.22:18.
Messias-bilden kompletteras ytterligare i skriftpro[etilzn. Här intar också
till Abraham innebar också löftet om
att han och hans säd skulle få sitt eget
land och där leva sitt liv i frid och
trygghet, I.Mos.12:1; 15:7. Israel och
landet hör ihop i frälsningshistorien,

och alla makter som rubbar detta
förhållande hotar Guds frälsningsplan.
Löftet om seger över Israels yttre
fiender intar därför en stor plats i de
äldsta profetiorna (2.Sam.7:11 a). Hos
skrift profeterna gäller kampen mer folkets inre fiender (otro och synd) och
segern över dem_ Även dessa profeter
delar tron på Israels utkorelse och
Guds bestående förbund med David,
men de talar om Messias mot bakgrund
av både folkets och konungahusets
avfall från Herren. Deras frälsningsprofetior om Messias är bestämda av den
förfärliga och ofrånkomliga domskatastrof, som först måste komma. Messias
skall födas inom den lilla rest av
folket, som lämnas kvar efter domen,
Jes.7:1S ff.; 10:20-22. Endast en avhuggen stam skall återstå av konungaätten, men därifrån skall ett skott
skjuta upp och bära frukt, 11:1. Både
Mika 5:1 ff. och Am.9:11 tecknar messiastidens inbrytande mot bakgrunden
av Davids-dynastiens djupaste förnedring. I den senare profetian tecknas
därför messiasgestalten i fattigdomens
och ringhetens tecken, så särskilt i
Jes.53 och Sak.9:9. Amos talar om
återupprättandet av Davids förfallna
hydda, 9:11 ff.
Hos profeterna Jesaja och Mika
faller det också något mer ljus över
Messias' person. I den kända profetilzn
om Immanuel, Jes.7:10-17, hör Messias till undrets sfär. Namnet Immanuel skall säga något om barnets väsen.
I barnet är »Gud med 088»; Immanuel
är Guds förkroppsligade hjälp, han
representerar Guds närvaro. Han är
själva garantin för att löftena till David
icke skall komma på skam, jfr 8:9-10.
Det underbara med hans person visar
sig också genom att han födes aven
jungfru, jfr Matt.l:20 ff. Se: Jungfrufödelse. Med övermänskliga egenskaper
tecknas Messias i Jes.9:6: »Ty ett barn
varder oss fött, en son bliver oss given,
och på hans skuldror skall herradömet
vila; och hans namn skall vara: Underbar i råd, Väldig Gud, Evig fader,
Fridsfurste» ..Mika 5:2 säger om Messias, att hans »härkomst tillhör
förgångna åldrar, forntidens dagar».
Långt före sin födelse i Betlehem
inträdde han i frälsningshistorien, ty
han är av evighet. Hans kommande
herradöme är därför också utan ände,
Jes.9:7.
Hos skriftprofeterna är det på det
hela taget först och främst rätt och
rättfärdighet som Messias bringar. Han
bringar människorna åter i samklang
med Guds vilja och övervinner laglösheten och synden, Jes.9:7; 11:4 f. Han
bringar kunskap om Gud, 11:9, och
fullkomlig gudsgemenskap. Det religiös-etiska dominerar framför det
politisk-nationella. Men också hos dem
spelar Israels återvändande till löfteslandet en central roll, Jes.ll:11 ff.;
Hes.34:13 ff.; 36:24 ff.; 37:12 ff.; Sef.
2:7; Am.9:14 ff.
Men profetian visar också på vilket
sätt Messias återupprättar gudsgemenskapen. Han skapar en ny förbundsordning, grundad på en fullkomlig
syndaförlåtelse,
Jer.31:31-34.
På
syndaförlåtelsens grund skapar Herren
genom Messias en ny laguppfyllelse i
hjärtana, 31:33; Hes.36:2S ff. I de
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Messias
kända sångerna om Herrens Tjänare
(Ebed JHWH), Jes.42:1-4; 49:1-7;
50:4-11; 52:13-53:12, fmns många
både konungsliga och profetiska drag i
Messias-gestalten, men främst är Messias förbundsstiftaren, som genom sitt
sonande strafflidande vinner en fullkomlig syndaförlåtelse (rättfärdiggörelse, 53:11). Först över sin djupa
förnedring når Herrens Tjänare fram
till sitt universella konungavälde,
52:13 ff., så att han får vara Herrens
redskap, icke endast till att återföra
Israel till Gud, utan även till att
»utbreda
rätten
bland
folken»,
42:1 b,3 b,4; 49:6 b, och vara hedningarnas frälsare. Lidandesdragen är
särskilt framträdande i sångerna om
Herrens Tjänare. I de tre första sångerna är lidandet närmast profetkallets
martyrIidande; i den sista offerprästens
lidanden, han. som bringar sin egen
person, 53:10, som ställföreträdande
försoningsoffer för folkets synder, v. 7.
Messias är »smärtornas man», drabbad
av Guds vrede, v.6,10.
I den judiska apokalyptiken möter
vi en egenartad Messias-gestalt. I Dan.
7: 13 karakteriseras frälsningskonungen, som får det eviga konungaväldet
över alla riken och som i sig införlivar
den yttersta tidens gudsfolk, som en
himmelsk, gudomlig gestalt och kallas
>>en som liknade en människosofi». Se:
Människoson. I senare apokalyptik har
Människosonen blivit en titel på Messias (t.ex. i l.Henoksboken och 4.Esraboken). I den messiasförväntan som
knytes till människosonstanken fmner
vi föreställningen om en preexistent,
himmelsk och gudomlig Messias. Messias' preexistens uttalas också i
Mika 5:1 och hans himmelska gudomliga väsen i J es.9 :6. Den förlossning
han bringar spränger alla partikularistiska, politiska och inomvärldsliga
föreställningar. Hans frälsning inställes
där radikalt inom en kosmisk-universell ram. Han är världsdomaren och
världsförnyaren. Dock respekteras Israels centrala plats idet eskatologiska
dramat. (Jesus kom i sitt messianska
självvittnesbörd väsentligen att anknyta till messiasförväntningen, sådan
den kommer till uttryck i profetiorna
om Herrens Tjänare och i apokalyptikens människosons-föreställning, särskilt Dan.7.)
Ps.l7 i de s.k. Salomos Psalmer
(från ca 50 f.Kr.) ger den mest"konkreta och plastiska bilden av senjudendomens messiasföreställningar . Här
fmner vi denna tids förväntan i sin
ädlaste form. (Jfr Sakarias' lovsång,
Luk.1 :67 ff., som mycket påminner
om denna psalm.) Det är här en bön
om att Messias må bli uppväckt enligt
Guds löften, så att han kan frälsa Israel
från alla dess fiender, rena Jerusalem
från de orena och tillintetgöra hedningarna. Då skall han samla ett heligt
folk och regera med rättfardighet. Här
fmns dock tydligen judisk-partikularistiska drag. Psalmen representerar på
många sätt fariseismens messiashopp.
Den är fri från selotiska krigiskpolitiska drag. Messias vinner icke över
sina fiender genom krigsmakt. Det
religiösa och politisk-nationella är förenat i en upphöjd form.

De två sista århundradena före
Kristus präglades Israel aven stark
messiasförväntan. I folkets bredare
lager tänkte man sig att Messias skulle
framträda som politisk -nationell konung i. stor maktfullkomlighet, närmast efter Davids mönster. Han skulle
frigöra Israel från hedningarnas ok och
återupprätta Davids konungatron i Jerusalem. Ingen skulle kunna tvivla när
han framträdde, hans yttre härlighet
skulle legitimera honom. Denna »folkliga» och förvärldsligade messiasförväntan var främmande för Jesus, och han
fick stora svårigheter med den. Jesus
motsvarade ej heller fariseernas mer
andliga messiasförväntningar.
I judendomen fanns också mer esoteriska kretsar, som väntade en Messias
med prästerliga drag. (Detta framgår av
Damaskusskriften och Qurnranskrifterna.) I dessa kretsar är det prästerliga
överordnat det konungsliga, vilket
särskilt tydligt framgår i De tolv patriarkernas testamente. Men varken i
dessa kretsar eller i den officiella judendomen väntade.man någon Messias,
som skulle lida en ställföreträdande
död för folkets synder. Ett täckelse
har legat över Jes.53. För judendomen
har över huvud taget bilden av Messias
varit oklar och föga enhetlig. Det
konungsliga i politisk -nationell förhoppning har varit övervägande i folkets b redare lager.
3. Messias i N. T.
Att Jesus är den i G.T. utlovade
frälsningskonungen, Messias, är hela
N.T.s fundamentala trosbekännelse. Ej
mindre än 280 gånger omvittnas Jesus
som Messias. Det dubbla namnet Jesus
Kristus är ege!1'ligen en bekännelse:
Jesus är Kristus (dvs. Messias). Detta
har varit den äldsta kristologiska bekännelsen på judisk mark. På hedniskt
område var denna gammaltestamentliga titel så pass främmande, att Kristus lätt uppfattades som ett egennanm.
Här var den vanligaste titeln: Kyrios (=
Herren). Där Paulus brukar Kristusnanmet framförställt (Kristus Jesus),
har det mer bevarat sin betydelse av
äm betstitel.
Messias-(Kristus-)titeln
förekommer 53 gånger i evangelierna.
Det är att märka att den aldrig brukas
av Jesus som självbeteckning. Alla
andra messiasbeteckningar har underordnats denna titel, därför talar man
helt enkelt om kristologi (läran om
Kristi person och ämbete). Jesu »religiOfi» har uppkallats efter denna titel,
och hans lärjungar (med utgångspunkt
i Antiokia, Apg.11 :26), har fått namnet »kristna» utifrån sin bekännelse av
Jesus som Kristus.
En närmare analys av evangelierna
visar, att Jesus har iakttagit en viss
återhållsamhet i bruket av messiastiteln som självbetecknlng, dock utan
att tillbakavisa den, Joh.1O:24. Detta
beror på flera förhållanden. Den officiella judendomen var bärare aven
politisk-nationell messiasförväntan, som
Jesus icke erkände, 6:15; 18:33 ff.
Jesus ville icke väcka falska förhoppningar hos folket genom att använda
denna titel. Vidare behövde han ro i
förhållande till myndigheterna, som
särskilt var på sin vakt emot alla
messiaspretendenter, eftersom judiskpatriotiska och selotiska ledare ofta

framträdde för att försöka avkasta
romarnas ok, Matt.2:3; Apg.5 :36.
Jesus hade ett egenartat Messiasmedvetande, bestämt av det profetiska
uppenbarelseordet. Särskilt profetiorna om Herrens lidande tjänare, Jes.
42:1-4; 49:1-7; 50:4-11; 52:13-53:12,
och den apokalyptiska bilden av
Människosonen, Dan.7:13 ff., är bestämmande för Jesu messianska
självmedvetande och självvittnesbörd.
Jesus vill under sitt jordeliv vara den
förnedrade Herrens Tjänare, som ger
sitt liv till lösen för världens synd,
Matt.20:28; 26:28; Luk.24:26-27. Icke
ens lärjungarna var mogna nog att inse
det, Matt.l6:20 ff. De visade sig vara
ytterligt tröga att förstå Jesu självvittnesbörd som Herrens Tjänare, Mark.
9 :31-32. Jesu förening av denna titel
och Människosonen var en nyskapelse.
Att Människosonen uppträder på jorden i förnedring, var en oerhörd tanke,
emedan Människosonen är en gudomlig höghetstitel i apokalyptiken. Se:
Människoson. Titeln Människosonen
var något aven gåta för folkets breda
massa, som icke kände till apokalyptikens terminologi. Jesus har använt den
bl.a. därför att den spränger det politisk-nationella hos judarnas messiasföreställningar.
Men Jesu återhållsamhet i bruket av
Messias som självbeteckning kan
främst förklaras frälsningshistoriskt.
Jesus kunde icke låta sig proklameras
som Messias, förrän Guds tid var inne.
Först efter att ha fullfört uppgiften
som den förnedrade Herrens Tjänare
(försoningsgärningen), kunde Jesus
upphöjas till det messianska världsherraväldet, Apg.2:36. Över hela Jesu
person och verksamhet ligger därför en
»messiashemlighet», Matt.ll :25 ff.; 11:
4 ff.; Luk.20:41-44; Matt.21 :23-27.
Se: Jesus Kristus. Dock är det så att
hela Jesu person, förkunnelse och
gärning helt och hållet endast kan
förklaras och förstås utifrån det
förhållandet att Jesus var medveten
om att vara den i G.T. utlovade frälsningsförmedlaren, frälsningskonungen,
Messias. Genom hela sin verksamhet
har han arbetat på att framkalla denna
tro hos sina lärjungar, 16: 15 ff. Hela
Jesu förkunnelse av Guds rikes närhet
och inbrytande, 4:17, är en indirekt
förkunnelse av att rikets eskatologiske
frälsningskonung nu har Ie"ommit i och
med hans person och gärning, 13:16 f.;
Joh.4:25-26. Hans evangelieförkunnelse och underverk är alltsammans
menat att vara messianska »tecken»,
messianska frälsningsgärningar, Matt.
11:1 ff. Messiashemlighetel'l präglar
hela Jesu självvittnesbörd och alla hans
gärningar.
Jesu messiasföreställning är på en
gång uppfyllelse och nyskapelse.
Nyskapelse är den först och främst
genom sin förening av föreställningen
om Människosonen och föreställningen
om Herrens Tjänare och genom den
vikt som båda dessa messiasprofetior
får. I judendomen har dessa icke starkt
framträtt, utan varit oklart uppfattade.
- Uppfyllelse är den först och främst i
förhållande till G.T.s messianska bild
av frälsningskonungen, icke minst
sådan som den är målad i Ps.72. Se
G.T.ovan.

Först mot slutet av sitt liv framkallar Jesus en messiasbekärmelse hos sina
lärjungar vid Cesarea Filippi, Mark.
8:27 ff.; Matt.16:13 ff.; Luk.9:18 ff.
Nu var den frälsningshistoriska stunden kommen för det fulla avslöjandet
av Jesu messiashemlighet. Lärjungarna
måste veta att Jesus just vill vara
Messias, men en Messias, som före sitt
inträde i världsherraväldet först måste
förnedra sig och bli Herrens Tjänare
enligt Jes.53. - Vid intåget i Jerusalem, arrangerat på Jesu eget initiativ,
provocerar Jesus ett offentligt utropande av sin messiasvärdighet. Han
låter sig hyllas som »Davids son», den
väntade frälsningskonungen, Mark.
11:1-10; Matt.21:1-9; Luk.19:28-38. I
rättegången mot honom bekärmer
Jesus - därtill föranledd av översteprästen - sin messiasvärdighet, Mark.
14:51-62; Matt.26:63-64; Luk.22:6670. Jesus korrigerar emellertid genast
missförståndet att han med sina messiaspretentioner vill vara en sådan
Messias, som judarnas ledare och det
avfaJliga folket väntade. Han omtalar
sig själv som Människosonen. Innehållet i denna titel spränger judendomens politisk-nationella messiasföreställning och låter Messias bli något
förmer än en mänsklig konung: Människosonen - en himmelsk, gudomlig
gestalt.
Det är ett historiskt faktum att
Jesus blev korsfast som messiaspretendent, Joh.19:19. Judarna har dock
sannolikt korsfast honom först och
främst på grund av hädelse, Matt.
26 :65-66, eftersom han gjorde sig lik
Gud, bl.a. genom sitt exklusiva sätt att
tala om sig själv som Människosonen
och som Guds Son, se d.o., genom att
hävda sin herreställning över lagen,
genom sitt kritiska förhållande till »de
äldstes stadgan> och genom sitt påstående om att äga makt att förlåta
synder. Judarna har icke väntat en
gudomlig Messias. - Inför romarna har
däremot judarna, för att få Jesus dömd
till döden, öppet måst anklaga honom
för att ha politiska messiaspretentioner, Luk.23:2; Joh.19:12.
Jesu messiasgärning skildras i denna
ram i N.T.: Jesus är en preexistent,
Joh.8:56-58; 6:62, himmelsk gestalt,
3:13. Han är Människosonen och Guds
Son, 1:1 ff.; Hebr.l:1 ff. I honom har
allt blivit skapat, Kol.1 :16 f. I honom
blev Ordet kött, Joh.l :14; Fil.2:7.
Som människa är han född av Davids
säd, Rom.1:3; Matt.l:l ff. Genom lidande och död fullbordar han en evig
försoning som överstepräst (Hebreerbrevets huvudtema) och offerlamm,
Rom_3:25 ff.; 5:12 ff.; 2.Kor.5:18 ff.
Efter sin uppståndelse och himmelsfard är han den upphöjde, med all
makt i himmel och på jord beklädde
Messias och Kyrios (Herre), Matt.
28:18 ff.; Apg.2:33 ff. Och som Herre
och Messias skall han komma tillbaka i
härlighet från himmelen som världsdomaren, Matt.25:31 ff.; 16:27; Apg.
17 :31 , och världsförnyaren, Matt.
19:28; Rom.8:18 ff.; 2.Pet.3:13; Upp.
21 :5. Vid Jesu tillkommelse fullkomnas det gudsrike, som han grundlade
på jorden i sin församling (kyrka). Det
messianska riket fullkonmas enligt hela
det bibliska vittnesbördet i ett åter-
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2. Messias isenjudendomen.
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upprättat

skapelseverk. Se: Rike
Det är ett evigt rike och
herradöme, Luk.l :33; Hebr.l :8.
Jesu lidande och död framställs som
nödvändig genomgång till messias·
väldet. Genom försoningen köper han
rätten till att ta släktet ut ur Guds
vredes sfär, Rom.5:9; 1.Tess.1 :10; Joh.
3:36, och Satans välde, Hebr.2:14 f.;
Joh.12:31; Kol.1:13. Invigningen till
messiasgärningen sker i dopet, Matt.
3:13 ff. Här inviges Jesus att bli en
Messias, som fullbordar Herrens Tjänares uppgift. Ordinationsordet är det
första ordet i den första sången om
Herrens Tjänare, JesA2:1. Jesu upphöjelse på korset och hans upphöjelse
till Faderns högra sida är faser i genomförandet av hans messianska herravälde. Från pingsten är Messias Jesus
andedöparen, som utdelar Anden som
den skapande och uppehållande principen i sin församling, Apg.2:33; 1:4-5,
jfr Joel 2:28 f., vilket skall pågå ända
till Jesu tillkommelse. Och om denna
heter det i sammanhanget, att »tider av
vederkvickelse» skll1i komma från Herren, »i det att han sänder den Messias,
som han har utsett åt eder, nämligen
Jesus, vilken dock himmelen måste
behålla intill de tider, då allt skall bliva
upprättat igen, varom Gud har talat
genom sina forntida heliga profeters
mUll», Apg.3 :20-21.
~Guds).

MESSIAS
frågade var M. skulle födas
Matt. 2:4
Du är M., den levande Gudens Son
16:16
förbjöd säga att han var M.
16:20
Vad synes eder om M.
22 :42
24:5
många skola säga: Jag är M.
24:23
Se här är M.
falskeligen säga sig vara M.
24 :24
26:63
säger oss om du är M.
M. vem var det s. slog
26:68
Barabbas eller J., s. kallas M.
27:17
göra med J., s. kallas M.
27:22
Petrus svarade: Du är M.
Mark. 8:29
säga att M. är Davids son
12 :35
13:21
säger till eder: Se här är M.
13:22
falskeligen säga sig vara M.
Är du M., den Högtlovades Son
14:61
Han s. är M. stige nu ned
15 :32
en Frälsare född, han är M.
Luk. 2 :11
3:15
undrade om Johannes vore M.
de visste att han var M.
4 :41
Huru säga att M. är Davids son
20:41
Är du M., så säg oss det
22:67
säger sig vara M., en konung
23:2
Du är ju M., hjälp dig själv
23:39
Måste icke M.lida detta
24:26
så skrivet att M. skulle lida
24:46
(Johannes:) Jag är icke M.
Joh. 1:20
om du icke är M., ej heller
1 :25
(Andreas:) Vi hava funnit M.
1:41
Icke är jag M., allenast sänd
3:28
Jag vet att M. skall komma
4:25
Månne icke han är M.
4:29
förvissade om att denne är M.
7 :26
när M. kommer känner ingen
7:27
Icke skall M. göra flera tecken
7 :31
Andra sade: Han är M.
7:41
Icke kommer M. från GaIiIeen
7:41
M. skall komma av Davids säd
7:42
s. bekände J. vara M. utstötas
9:22
Om du är M., säg oss det öppet
10:24
Ja, H., jag tror att du är M.
11 :27
12 :34
M. skall stanna kvar för alltid
I skolen tro att J. är M.
20:31
förutsåg att M. skulle uppstå
Apg. 2 :31
M. icke lämnas åt dödsriket
2 :31
Gud gjort till H. och M.
2 :36
3:20
i det att han sänder den M.
(SauIus) bevisade att J. var M.
9:22
bevisade att M. måste lida
17:3
Denne J. s. jag förkunnar är M.
17:3
betygade för judarna att J. var M.
18:5
(Apollos) bevisade att J. var M.
18:28
att M. skulle lida
26:23

3. En familjehövding i Gad, en av dem
som med sina familjer bodde i Basan.
1.Krön.5:13.
4. Benjaminiten Elpaals son. 1.Krön.
8:17.
5. En benjaminit. Fader till Sallu och
son till Hodauja (se Hodauja 3).
I.Krön.9:7.
6. Benjaminiten Sefatjas son, bosatt i
Jerusalem.1.Krön.9:8.
7. En präst, Sadoks son, fader till
Hilkia (se Hilkia 2). Han kallas på
övriga ställen Sallum, se Sallum 6.
1.Krön.9:11; Neh.ll:11.
8. En präst, son till Mesillemit och
fader till J asera. I.Krön.9: 12.
9. En
levit
av Kehats släkt.
2.Krön.34:12.
10. En av de huvudmän som Esra
sände åstad till Kasifja för att skaffa
leviter till tempeltjänsten. Esr.8:16;
Neh.8:4.
11. En huvudman som motsatte sig
prästen Esras förordning. Esr.l 0:15.
12. En man av Banis släkt, en av dem
som hade tagit hedniska kvinnor till
hustrur. Esr.1 O:29.
13. En son till Mesesabels son Berekja.
Han hjälpte till med att sätta Jerusalems mur i stånd. Neh.3:4,30; 6:18.
14. Besodjas son, en av dem som restaurerade Gamla porten i Jerusalem.
Neh.3:6.
15. En präst som undertecknade Nehemjas förbundsskrivelse. Neh.1 0:7.
16. En hövding som undertecknade
Nehemjas förbundsskrivelse. Neh.
10:20.
17. En benjaminit, son till Joed. Neh.
11:7.
18. En präst, huvudman för familjen
Esra på konung Jojakims tid. Neh.
12:13,33.
19. En präst, huyudman för familjen
Ginneton. Neh.12:l6.
20. En levit som var dörrvaktare
templet. Neh.12:2S.

MESULLEMET
hebr. den hängivna el. fridsälla. J uda
konung Manasses hustru och moder till
konung Amon. 2.Kon.21:19.

METALL
Se även: Malm, guld, silver, koppar,
järn, smed, gruva, hantverk.
Metall
Metaller var tidigt i bruk i Bibelns
länder. Det utlovade landet skulle bl.a.
innehålla järn och koppar, 5.Mos.8:9.
Rika förekomster av dessa metaller
fmns utmed den djupa dalsänkan söderut från Döda havet (se Edorn).
Gruvdrift beskrives i J ob 28.
METALL
köpes icke för ädlaste m.
fast s. spegel av gjuten m.
frambär ädel m. utan slagg
den ädla m.en förvandlats

Job 28:15
37:18
Jer.15:19
K1ag. 4:1

METKROKAR
hämta upp eder med m.

Am. 4:2

METREV
med en m. betvinga hs tunga

Job 40:20

MESULLAM

METUSAEL

hebr. fridsäll el. hängiven.
l. Sekreteraren Safans farfader, på konung Jojakinls tid. 2.Kon.22:3.

hebr. Guds man. Mehujaels son, av
Kains ätt. 1.MosA:18.

2. En son till Serubbabel. l.Krön.3:l9.

hebr. spjutets man. Hanoks son, av
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METUSELA

Sets ätt. Han blev 969 år gammal. I
Luk.3 :37 nämns han med namnformen
Matusala.
METUSELA
Hanok 65 år, födde han M.
l.Mos.
300 år sedan han fött M.
När M. var 187 år, födde han
sedan M. fött Lemek, levde 782 år
blev M.s hela ålder 969 år
Hanok, M., Lemek
l.Krön.

5 :21
5:22
5:25
5:26
5:27
1 :3

MEUNIM
hebr. boningar. En släkt av tempelträlar som återvände med Serubbabel från
fångenskapen i Babel. Hebr. me'unim
har också lästs me 'inim, meinitei, se
d.o. Esr.2:50; Neh.7:52.
MIBHAR
hebr. utvald, utsökt. Hagris son, en av
Davids hjältar. l.Krön.11 :38.
MIBSAM
hebr. vällukt.
1. En son till Hagars son Ismael.
l.Mos.25:13; l.Krön.l:29.
2. En simeonit. l.KrönA :25.

MIBSAR
hebr. fästning. En av Esaus stamfurstar, en stam i Edom. Namnet har
av Eusebius och Hieronymus förknippats med orten Mabsara vid Petra.
Mibsar har även uppfattats som ett
annat namn för Bosra (se Bosra I).
l.Mos.36:42; l.Krön.l :53.
MIDDAG
Se även: Dag, natt, måltid, gästabud,
aftonmåltid, middagstid, middagshetta, middagssömn.
Middag
Vid middagstiden, då solen brände
som hetast, inträdde helt naturligt en
paus i arbetet. Då vilade både människor (2.SamA:5) och djur (HV.1 :7).
Måltider som intogs vid denna tid på
dagen omtalas i 1.Mos.43:16 och Luk.
14:12. Enligt det senare stället kunde
gästabud hållas »på middagen eller
aftonem>.
MIDDAG

l) ~hdrajim, D '}~,~
dagsljus, middagens. ljus, middag; av:
[~ar J, grundbet. trol. glänsa, lysa Gfr
ji~h~, olja). I Jer.20:16 står pe'e!
~åråjim, i middagstiden; övers. om
midda~en. I Ps. 55: 18 står ~åhåråjim
efter 'arä~, afton, och b6!):är, morgon.
S;e: Ljus 4.
2) mal.zä#t hajjam, D i 'Q n'::! O.~
ordagr. dagens hälft; middag; maJ:!.ä~i!,
hälft (av: J:!å~, dela), och best. form av
jorn, dag.
3) ariston, äp LUTOV
frukost; middagsmåltid; måltid. Beträffande Luk.14:12, se Gästabud 5. Se:
Måltid 6.

MIDDAGSUUS
draga åstad medan m.et varar
MIDDAGSSÖMN
medan (Is·Boset) låg i sin m.

Jer. 6:4
2.Sam. 4:5

MIDDAGSTID
vid m.en gjorde de utfall
l.Kon.20:16
satt i hennes knä till m.en
2.Kon. 4:20
begiv dig vid m.en ut på den väg Apg. 8:26
hände sig vid m.en
22:6

MIDDlN
hebr. utsträckning el. mått. Icke identifierad stad i J uda öken. J os.15 :61.
MIDJA
Hs m. formad av elfenben
Din m. är en vetehög

HV. 5:14
7:2

MIDJAN
hebr. dom el. strid.
1. En av Abrahams söner med Ketura.
Han blev stamfader för en mäktig
arabstam, se Midjan 2. l.Mos.25:2,4;
I.Krön'! :32,33.
2. Midjans efterkommande, midjaniterna, och deras land. I Apg.7:29 brukas
LXX.s namnform Madiam. Det var
midjanitiska köpmän, som förde Josef
till Egypten. På Mose tid bebodde
midjaniterna östra delen av Sinaihalvön; hit kom Mose som flykting från
Egypten, och här äktade han den
midjanitiske prästen Reguels (Jetros)
dotter Sippora. Midjaniterna uppträdde sedermera fientligt mot Israel.
Redan under ökenvandringen kom
folket i strid med dem, sedan de hade
försökt förleda det till avgudadyrkan
och otukt, och en liknande konflikt
inträffade i ett något senare skede, då
de gjorde gemensam sak med moabitema mot Israel. Men särskilt under
domartiden var det som midjaniterna
gång på gång inföll i Kanaan från
Ostjordanlandet, tills de i grund besegrades av Gideon, en händelse som det
ofta anspelas på i folkets senare historia. Jfr Dom.9:17; Jes.9:4; 10:26;
Ps.83:10,12. Att midjaniter och ismaeliter nämns om varandra i J osefs historia, l.Mos.37:25,27,28,36, kan förklaras med att midjanitiska köpmän deltog i ismaeliternas handelskaravaner.
Dom.8:24 ger ett uttryck för hur nära
midjaniterna stod ismaeliterna.

MIDDAGSGLANS
låta solen gå ned i dess m.

Am. 8:9

MIDJAN
2.Mos. 2:15
(Mose) stannade i M.s land
prästen i M. hade sju döttrar
2:16
vaktade fåren åt prästen i M.
3:1
4:19
H. sade till Mose iM.
Jetro, prästen i M. fick höra
18:1
4.Mos.22:4
Moab till de äldste i M.
de äldste i M. spådomslön
22:7
(Sur) hövding för stamfamilj iM.
25:15
dessa skola tåga mot M.
31:3
och utföra H. hämnd på M.
31:3
de gingo till strids emot M.
31 :7
M.s kvinnor bort ss. fångar
31:9
gav H. dem i M.s hand
Dom. 6:1
6:2
M.s hand blev övermäktig
6:2
till skydd mot M. gjorde hålor
kom Israel i stort elände gm M.
6:6
ropade till H. för M.s skull
6:7
för att bärga (vetet) undan M.
6:11
6:13
har H. givit oss i M.s våld
fräls Israel ur M.s våld
6:14
med dig så att du skall slå M.
6:16
vilja giva M. i deras hand
7:2
300 giva M. i din hand
7:7
Gud har givit M. i hs hand
7:14
Dragen ned mot M.
7 :24
drog ut till strid mot M.
8:1
8:22
frälst oss ur M.s hand
blev M. kuvat under Israels barn
8:28
rädda eder från M.s hand
9:17
begåva sig åstad fräoM.
l.Kon.ll:18
med dem ss. du gjorde med M.
PS.83:10
bryta sönder ... likasom i M.s tid
Jes. 9:4
ss. när han slog M.
10:26
övertäcka dig, kamelfålar från M.
60:6
tälten darra i M.s land
Hab. 3:7

MIDDAGSHETTA
skugga ss. natten, mitt i m.n

Jes.16:3

MIDJANIT
slog m.erna på Moabs

MIDDAG
l männen skola äta m. med mig l.Mos.43:16
l Josef komma hem om m.en
43:25
1 åkallade Baals namn till m.en l.Kon.18:26
1 När det blev m., gäckades Elia
18:27
2 från dagningen till m.en
Neh. 8:3
l stråla klarare än m.ens sken
Job II :17
1 din rätt ss. m.ens sken
Ps.37:6
55:18
1 morgon och m. vill jag utgjuta
l ödelägger vid m.ens ljus
91:6
l låter du den vila om m.en
HV. 1:7
Jes.58:10
1 din natt lik m.ens sken
l höra härskri om m.en
Jer.20:16
3 gästabud, på m.en eller
Luk.14:12
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l.Mos.36:35

Midjanitisk - Mikael
Hobab son till m.en Reguel
4.Mos.10:29
Angripen m.eroa
25:17
hämnd för Israels barn av m.eroa
31 :2
droga m.erna upp emot dem
Dom. 6:3
m.erna ... gått över floden
6:33
m.eroas läger norr om sig
7:1
m.eroas läger hade han nedanför
7:8
m.eroa låga där i dalen
7:12
rullande in i m.eroas läger
7:13
givit m.ernas läger i eder
7:15
israeliterna.o.förföljde m.eroa
7:23
och förföljde så m.erna
7:15
m.eroa buro näsringar av guld
8:24
(Hadad) slog m.erna på Moabs I. Krön. 1:46

MIDJANITISK
m.a köpmän kommo förbi
I.Mos.37:28
förde in en m. kvinna
4.Mos.2S:6
dödades jämte den m.a kvinnan
25:14
den dödade m.a kvinnan Kosbi
25:15
Kosbi, den m.a hövdingdottern
25:18
dräptes ock de m.a konungarna
31:8
fem m.a konungar
31:8
jämte de m.a hövdingarna
J08.13:21
två m.B hövdingar till fånga
Dom. 7 :25
de m.a hövdingarna Oreb och Seeb
8:3
förfölja de m.a konungarna
8:5
de två m.a konungarna till fånga
8:12
kläder de m.a konungarna burit
8:26

MIONATI
Simson låg där intill m.

Dom.16:3

MIDNA TISTID
Vid m. skall jag gå fram
2.Mos.1I:4
vid m.en slog H. allt förstfött
12:29
vid m.en stod han upp
Dom.16:3
Vid m.en mannen uppskrämd
Rut 3:8
vid m.en ljöd ett anskri
Matt.25:6
på aftonen eller vid m.en
Mark.13:35
Vid m.en voro ... stadda i bön
Apg.16:25
samtalet drog ut ända till m.en
20:7
27:27
vid m.en finna att de närmade sig

MIG
Uppdelning: Gud, Kristus; människor.
MIG (Gud, Kristus) fl
förbund mellan m. och dig
l.Mos.17:7
förb~ndet mellan m. och dig
17:11
22:16
Jag svär vid m. själv, säger H.
inga andra gudar jämte m.
2.Mos.20:3
tecken mellan m. och eder
31 :13
och gäster hos m.
3.Mos.25 :23
leviterna tillhöra m.
4.Mos.3:12,45
leviterna skola tillhöra m.
8:14
m. tillhör allt förstfött
8:17
Lämna m. i fred
5.Mos. 9:14
ingen Gud finnes jämte m.
32:39
rådslag, icke från m.
Jes.30:1
och Iyssnen till m.
41:1
43:10
I mån veta och tro m.
före m. är ingen Gud danad
43:10
icke har du kallat m. hit
43:22
Icke har du framburit åt m.
43:23
förutom m. finnes ingen Gud
44:6; 45:5
ingen finnes förutom m.
45:6
Frågen m. om det tillkommande
45: 11
nej, ingen finnes jämte m.
45 :21
Jag har svurit vid m. själv
45:23
För m. skola alla knän böja sig
45:23
Så hören nu på m.
46:12
Hören nu på m.
51:1
Akta på m., du mitt folk
51:4
havsländerna bida efter m.
51 :5
Hören på m.
5 l :7
Hören på m., så skolen I få äta
55:2
och kommen till m., hören
55:3
därför fruktar du m. icke
57:11
Väl söka de m. dag ut och dag in
58:2
havsJänderna bida efter m.
60:9
de vilja ej veta av m.
Jer. 4:22
men m. vilja de ej veta av
9:3
och m. förgäter du, säger H.
Hes.22:12
ropa icke till m. av hjärtat
Hos. 7:14
hava ont i sinnet mot m.
7:15
Följen m. så skall jag göra
Matt. 4:19
Följ du m. och låt de döda
8:22
Följ m.
9:9
fader eller moder mer än m.
10:37
han är m. icke värdig
10:38
han tager emot m.
10:40
Kommen till m., I alla
11 :28
och lären av m.
11:29
Om ngn vill efterfölja m.
16:24
giv den åt dem för m. och dig
17:27
kommer det icke m. att bortgiva
20:23
det haven I gjort mot m.
25:40
Det haven I ej heller gjort mot m.
25 :45
men m. haven I icke alltid
26:11
M. är given all makt
28:18
Följen m., så skall jag göra
Mark. 1:17
Följ m.
2:14
s. tager emot m., tager icke m.
9:37
Och kom sedan och följ m.
10:21
Följ m.
Luk.5:27; 9:59
förkastar eder, han förkastar m.
10:16
Följ m.
J oh. 1:44
komma till m. för att få liv
5 :40
så skullen I ju tro m.
5 :46
ty om m. har (Moses) skrivit
5 :46
s. kommer till m., aldrig hungra
6:35
Allt vad min Fader giver m.
6:37
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6:44
Ingen kan komma till m., om icke
6:56
han förbliver i m., och jag i hm
7:7
men m. hatar hon
7:17
eller om jag talar av m. själv
7:28
J aväl, I kännen m.
7:37
så komme han till m. och dricke
7:38
Den s. tror på m.
8:12
s. följer m., icke vandra i mörkret
8:19
kännen varken m. eller min Fader
8:28
jag icke gör ngt av m. själv
8:28
utan talar ss. Fadern har lärt m.
8:45
Men m. tron I icke
8:46
kan överbevisa m. om synd
8:49
I åter skymfen m.
8:54
Om jag själv ville skaffa m. ära
s. kommit 'före m. äro tjuvar
10:8
10:9
den s. går in gm m.
10:15
ss. Fadern känner m.
10:25
men I tron m. icke
10:27
jag känner dem och de fÖlja m.
om l än icke tron m.
10:38
11:25
den s. tror på m. skall leva
s. lever och tror på m.
11:26
11:42
visset förut att du alltid hör m.
12:8
men m. haven l icke alltid
12:26
Om ngn vill tjäna m., följe han m.
Den s. tror på m., han tror icke
12:44
12:44
på m. utan på hm s. har sänt m.
s. ser m., ser hm s. har sänt m.
12:45
12:46
ingen av dem s. tro på m.
Den s. förkastar m.
12:48
12:49
jag har icke talat av m. själv
13:18
han lyfte mot ffi. sin häl
13:20
tager emot m., och hm s. sänt rn.
tron ock på m.
14:1
14:3
igen och taga eder till m.
14:6
till Fadern utom gm m.
14:7
Haden I känt m.
14:9
du har icke lärt känna m.
14:10
och att Fadern är i ffi.
14:10
dem gör Fadern, s. bor i m.
14:11
Tron m.: jag är i Fadern
14:12
Den s. tror på m., skall ock själv
14:15
Älsken I m., hållen I mina bud
14:21
han är den s. älskar m.
14:23
älskar m., håller han mitt ord
14:30
I m. finnes intet s. hör hm till
15:4
Förbliven i m., så förbliver jag
15:5
Om ngn förbliver i ffi.
15:5
m. förutan kunnen l intet göra
15:7
Om I förbliven i m.
15:9
Ss. Fadern har älskat m.
15:16
l haven icke utvalt m.
15:18
l icke ären av världen utan av m.
15:20
Hava de förföljt m., skola de ock
Den s. hatar m., hatar ock min
15:23
16:3
icke lärt känna Fadern, ej heller m.
16:27
eftersom I haven älskat m.
17:6
tagit ut ur världen och givit åt m.
ss. du, Fader, är i m.
17:21
17:23
jag i dem och du i m.
om det alltså är m. Isöken
18:8
18:21
Varför frågar du då m.
Ss. Fadern har sänt m.
20:21
21:15
Simon, älskar du m. mer än
21:16
Simon, älskar du m.
Simon, har du m. kär
21:17
Följ m.
21 :19
21 :22
Följ du m.
för m. skola alla knän böja
Rom.14:11
15:3
smädelser hava fallit över m.
MIG (människor) fl
tvist mellan m. och dig
l.Mos.13:8
15:3
M. har du icke givit livsfrukt
skymt av hm s. ser m.
16:13
23:15
Min herre" hör m.
Varför kommen I till m.
26:27
27:34,38
Välsigna också m., min fader
ingen välsignelse kvar för m.
27:36
du utkrävde det av m.
31:39
vittne mellan m. och dig
31:44
Gud vittne mellan m. och dig
31 :50
Låt ynglingen följa med m.
43:8
på m. vredgades H.
5.Mos. 1:37
5:23
trädden I fram till m.
bud s. H. bjudit m. lära eder
6:1
åt m. aldrig givit en killing
Luk.15:29
Jag gick dit och tvådde m.
Joh. 9:11
profet, en s. är m. lik
Apg.3:22; 7:37
i m. bor icke ngt gott
Rom. 7:18
15:18
icke drista m. att orda om
väl vet jag intet med m.
l. Kor. 4:4
15:10
hs nåd mot m. icke varit fåfäng
2.Kor. 2:5
icke m. han har bedrövat
i m. uppenbara sin Son
Gal. 1:16
vad m. angår, vare det fjärran
6:14
Ef. 3:8
åt m., den ringaste bland alla
leva, det är för m. K.
Fil. 1:21
1:21
dö, det är för m. en vinning

MIGDOL
hebr. torn.
1. Ort nära Röda havet. Israel lägrade
sig i närheten av denna plats före
uttåget ur Egypten. 2.Mos.14:2;
4.Mos.33:7.
2. Fästning vid Egyptens nordöstra
gräns.
MIGDOL
dem s. bodde i M.
kungören i M.: Träd fram
till ödemark från M. till Sevene
M. till Sevene skola falla

Jer.44:1
46:14
Hes.29:10
30:6

MIGRON
hebr. sluttning, stup. Stad i Benjamin,
nära Gibea. l.Sam.14:2; Jes.1O:28.
MIJAMIN
hebr.från höger (lyckosidan).
1. Huvudman för prästernas avdelning
enligt konung Davids indelning.
l.Krön.24:9.
2. En man av Pareos' släkt, en av dem
som på Esras befallning skilde sig från
de främmande kvinnor de hade äktat.
Esr.10:25.
3. En präst som undertecknade Nehemjas förbundsskrivelse. Neh.1 0:7.
4. En präst, en av dem som återvände
från Babel på Serubbabels tid. Se:
Minjamin 2. Neh.12:5.
MIKA
hebr., kortform av Mikaja, vem är som
Herren?
1. En upphovsman till förvanskad kult
med bilddyrkan. Han levde i Efraims
bergsbygd på domartiden, tillbad Herren men lät göra en gjuten och en
skuren gudabild samt anställde en levit
som präst i sitt privata gudshus. Därigenom att gaditerna, under sitt framträngande mot norr för att söka nya
boplatser, rövade bort både hans präst
och hans kultutrustning, blev han indirekt orsaken till villfarelsens spridning.
MlKA
I Efraims bergsbygd levde M.
Dom.17:1
gudabild ställdes in i M.s hus
17:4
Mannen M. hade så ett gudahus
17:5
kom han fram till M.s hus
17:8
frågade M.: Varifrån kommer du
17:9
M. sade: Stanna kvar hos mig
17:10
M. insatte leviten
17:12
var sedan kvar i M.s hus
17 :12
M. sade: Nu vet jag att H.
17:13
kommo de till M.s hus
18:2
när de nu voro vid M.s hus
18:3
Så och så gjorde M. med mig
18:4
kommo så fram till M.s hus
18:13
till unge levitens hus, till M.s
18:15
männen gått in i M.s hus
18:18
långt stycke väg från M.s hus
18:22
bosatta i närheten av M.s hus
18:22
frågade M.: Vad fattas dig
18:23
när M. såg att de voro starkare
18:26
vad M.låtit förfårdiga
18:27
den gudabild s. M. gjort
18:31

2. En son till Jonatans son Mefiboset.
MlKA
Mefiboset en son s. nette M.
Merib-Baal födde M.
M.s söner voro Piton, Melek
Merib-Baal födde·M.
M.s söner voro Piton, Melek

2.Sam. 9:12
l. Krön. 8:34
8:35
9:40
9:41

brukade spå honom något gott. Detsamma skedde nu. Mika spådde olycka
för Ahab och förklarade att de andra
profeterna var drivna av lögnens ande.
Ahab lät kasta Mika i fangelse, men
profetian gick i uppfyllelse.
MlKA
M., Jimlas son fråga H.
l.Kon.22:8
Skaffa skyndsamt hit M.
22:9
Budet s. gått att tillkalla M.
22:13
M. svarade
22:14
M., skola vi draga åstad
22:15
Sidkia gav M. ett slag på kinden
22:24
M. svarade
22:25
Tag M. och för hm till Amon
22:26
M. svarade
22:28
M., Jimlas son, fråga H.
2.Krön.18:7
Skaffa skyndsamt hit M.
18:8
s. gått att kalla på M.
18:12
M. svarade
18:13
M. skola vi draga till Ramot
18:14
Sidkia gav M. slag på kinden
18:23
M. svarade (Sidkia)
18:24
M. svarade (Ahab)
18:27

4. Mika-bokens författare. En profet i
Juda rike på konungarna Jotams,
Ahas' och Hiskias tid och samtida med
profeterna Hosea, Amos och Jesaja.
Om hans liv i övrigt vet man så gott
som ingenting. Enda upplysningen om
hans härkomst ger det med hans namn
förbundna
epitetet
morastiten,
Mika 1:1; Jer.26:18, som sannolikt betyder att han var från orten MoresetGat, se d.o., Mika l :14. Han har av allt
att döma tillhört Jesajas lärjungekrets.
Innehållet i hans förkunnelse ger anledning till antagandet att han har
uppträtt i Jerusalem. Han förutsade
Samarias fall, som inträffade år 722
f.Kr.
MlKA
Morastiten M. profeterade
H. ord kom till morastiten M.

Jer.26:18
Mika 1:1

5. En av Rubens efterkommande.
I.Krön.5 :5.
6. En levit, son till Asafs son Sikri
(Sabdi). Han är troligen identisk med
Mikaja, se Mikaja 4. I.Krön.9:15; Neh.
11 :17,22.
7. En levit av Kehats efterkommande,
huvudman för Ussiels släkt. I.Krön.
23:20; 24:24,25.
8. En levit som undertecknade Nehemjas förbundsskrivelse. Neh.1O:11.
9. Abdons fader, troligen identisk med
Mikaja, se Mikaja 1. 2.Krön.34:20.
10. En son till hövdingen GemaIja.
Jer.36:11,13.
MIKAEL
hebr. vem är som Gud? En av de två
änglar som nämns vid namn i Bibeln
(den andre är Gabriel, se d.o.). Mikael
skildras i Danielsboken, liksom i den
apokryfiska 1.Henoksboken, som
änglaväridens store stridsman, Israels
specielle beskyddare. Som sådan framstår han i G.T. som den förnämste av
änglafurstarna. Ä ven iN. T. gäller han
som överängeln (Jud.v.9), och i slutstriden mot djävulen och hans änglar
skall han spela en avgörande roll (Upp.
12:7-9).

MIGDAL-EL
hebr. Guds torn. Befast stad i Naftali.
Jos.19:38.
MIGDAL-GAD
hebr. Gads torn el. lyckans torn. Stad i
Juda lågland, troligen nuv. e1-Medjel,
öster om Askeion. Jos.15:37.

3. Jimlas son, en profet i Nordriket på
konung Ahabs tid. Då Ahab sökte få
med sig judakonungen Josafat i ett
nilttåg mot syrierna i Ramot i Gilead,
ville denne att man först skulle
rådfråga Herren genom profeter. De
fyra hundra hovprofeterna som tillkallades, spådde då en lycklig utgång av
kriget. J osafat kände sig inte till freds
med det svaret, och Ahab såg sig då
tvungen att fråga Mika, Jimlas son,
som han hatade därför att han inte

MIKAEL
hebr. vem är som Gud?
1. Fader till spejaren Setur av Asers
stam.4.Mos.13:14.
2. En familjehövding i Gad, en av dem
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MIKAEL
M., en av de förnämsta furstarna Dan.10:13
ingen enda står mig bi förutom M.
10:21
den tiden skall M. träda upp
12:1
Icke så M., överängeln
Jud. v.9
M. och hs änglar i strid med
Upp. 12:7

Mikaja - Mina
som med sina familjer bodde i Basan.
I.Krön.5:13.
3. Son till Jesisai, av Gads stam.
I.Krön.5:14.
4. Son till Baaseja, en levit av kehati·
temas ätt. I.Krön.6:40.
S. En familjehuvudman av Isaskars
stam, son till Jisraja (se Jisraja l).
l.Krön.7:3.
6. En son till Beria, av Benjamins stam.
I.Krön.8:16.
7. En hövding i Manasse, en av dem
som förenade sig med David i Siklag.
I.Krön.12:20.
8. En son till Juda konung Josafat.
2.Krön.21 :2.
9. Fader till stamhövdingen Omri i
Isaskar. I.Krön.27:18.
lO. Fader till Sebadja av Sefatjas barn.
Esr.8:8.

MlKAJA
hebr. vem är som He"en?
1. Fader till Akbor (se Akbor 2). Se:
Mika 9. 2.Kon.22:12.
2. Moder till Juda konung Abia, ko·
nung Rehabearns hustru, dotter till
Uriel från Gibea och sannolikt Absa·
loms dotterdotter. Se: Maaka 5.
2.Krön.13:2.
3. En av de hövdingar som Juda ko·
nung Josafat sände ut i landet jämte en
del leviter för att undervisa folket i
Herrens lag. 2.Krön.17:7.
4. En levit, son till Sackur och fader
till Mattanja (se Mattanja 2). Se: Mika
6. Neh.12:3S.
S. En präst som blåste i trumpet vid
invigningen av Jerusalems mur på Ne·
hemjas tid. Neh.12:41.

MlKAL
hebr. kortform av Mikael, vem är som
Gud?
l. Konung Sauls äldre dotter, som i
G.T. annars går under namnet Merab,
se d.o. 2.Sam.21:8.
2. Konung Sauls yngre dotter som blev
Davids hustru. Saul hade en baktanke
med att erbjuda David sin dotter till
hustru; villkoret var nämligen att Da·
vid skulle strida tappert mot filisteer·
na, och Saul hoppades att han då
skulle falla för deras hand. David kom
emellertid välbehållen tillbaka med
dubbelt så många trofeer som konung·
en hade begärt. Mikal blev hans hustru.
Men från den dagen blott ökade Sauls
fiendskap mot David och varade livet
ut. Endast genom Mikals list lyckades
David fly undan Saul och rädda sitt liv.
Sauls hämnd tog sig det uttrycket att
han gav Mikal åt en annan man, Palti,
Lais' son från Gallim, I.Sam.2S:44,
från vilken David återkrävde henne
efter Sauls--tläd. Mikal hade redan i
förväg haft David kär. Senare kom den
misstämningen mellan Mijcal och Da·
vid, att hon hånade honom när han
dansade inför Herren, då arken fördes
in i Jerusalem, 2.Sam.6:16 ff. Hennes
straff blev, att hon inga barn fick så
länge hon levde.
MI KAL
den äldre Merab, yngre M.
I.Sam.14:49
Sauls dotter M. hade pavid kär
18:20
Saul gav hm sin dotter M. till
18:27
Sauls dotter M. hade hm kär
18:28
M., Davids hustru, omtalade detta
19:11
släppte M. ned David gm fönstret
19:12
tog M. husguden och lade hm i
19:13
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Då sade Saul till M.
19:17
M. svarade Saul
19:17
Saul givit M. åt Palti
25:44
utan att hit medföra M.
2.Sam. 3:13
Giv mig åter min hustru M.
3:14
blickade M. ut gm fönstret
6 :16
6:20
gick M. ut emot (David)
Då sade David till M.
6:21
M., Sauls dotter, fick inga barn
6:23
blickade M. ut gm fönstret
l.Krön.15:29

MlKLOT
hebr. grenar, kvistar.
l. En son till benjaminiten Jeguel (se
JegueI2). I.Krön.8:32; 9:37,38.
2. En av Davids krigsfurstar. I.Krön.
27:4.

MlKMAS
hebr. dold plats, gömställe. Ort i Benjamin, av stor strategisk betydelse på
grund av sitt läge vid ett brant bergspass. Mikmas är identiskt med nuv.
Muchmas, 15 km norr om Jerusalem.
Platsen ligger 3 km nordost om Geba
(se d.o.) och 8 km nordost om Sauls
Gibea (se Gibea 2).
MIKMAS
Saul hos sig 2000 i M.
lägrade sig vid M.
fUisteerna församlade vid M.
filisteerna lägrat sig vid M.
utpost till passet vid M.
klippan i norr, mitt emot M.
förföljde dem från M. till
männen från M.: 122
männen från M.: 122
Benjamins barn i M.
i M. lämnar han sin tross

l.Sam.13:2
13:5
13:11
13:16
13:23
14:5
14:31
Esr. 2:27
N.h. 7:31
11:31
Jes.10:28

MlKMETAT

MlKNEJA
hebr. He"ens egendom. En av leviternas sångare. l.Krön.lS: 18 ,21.

MlKRI
hebr. såld el. He"ens betalning. En
benjarninit. Han var fader till Ussi Gfr
Ela 6). I.Krön.9:8.

MIL
Den

nytestamentliga beteckningen
milion, sv. övers. mil, är en grekisk
återgivning av det romerska måttet
mille passuum, 1000 steg (dubbelsteg)
l 1,478 m, dvs. 1478 m. Den romerska
milen var ett vanligt mått på Jesu tid.
Se även: Mått.
Matt. 5 :41

MlLALAl
hebr. vältalig el. He"en har talat. En
präst som deltog med musik vid invigningen av Jerusalems mur. Neh.12:36.

MILD
Se även: öm, god, kärleksfull, barmhärtig, vänlig, saktmodig, nådig, med·
lidsam, foglig, ödmjuk.
-mild
givmild Ps.37:21
MILD

l) ?lus,

O\

n

förbarma sig; skona; i PS.72:13 med
prep. 'al, förbarma sig över; övers. vara
mild mot. Se: Bekymra 2.
2) no 'am, 011")
ljuvlighet, behag; här: 'irnre no'am,
ljuvlighets ord; övers. milda ord. Se:
Ljuvlig 7.

3) mii'or, ., ixo
ljus; i Ords.lS:30 me'or 'enåjim, ögonens ljus; övers. en mild blick. Jfr
Ps.90:8. Se: Ljus 2, Ljusstake 1.
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JtI'

vara 'el~ bli~a god; i M"&a 2:7 övers.
vara mild. Se t.ex. Ljuv 3, Präktig 6.

5)

/;IIisä4, ., 91}.

fromhet, godhet; kärlek, vänlighet;
nåd, barmhärtighet, mildhet; av:
Il,läsag J, vara from el. god. Se t.ex.
Kärlek l, Misskund 4, Nåd 1.
6) chrestos, XP1/uTå~
brukbar, nyttig; god, vänlig, mild; av:
chråomai, bruka, använda. Ordet är i
I.Kor.lS:33; Ef.4:32; l.Pet.2:3 övers.
god. Se: Bättre 11, Godhet 5.

7) ånesis,

äVfUt~

lösande, lössläppning; lindring, mildring; i Apg.24:23 i betydelsen: mild
behandling (i fangelset); av: aniemi, se
Lösa 15. Ordet är i 2.Kor.8:13 övers.
lättnad; 2.Tess.I:7 hugnad.
8) chrestologia, XP1/UTOAO"(ia
vänligt el. milt tal; övers. milda ord; av:
chrest6s, se 6, och logos, ord, tal.
9) chresteuomai, XP1/uTfvojjat
vara vänlig el. mild; av: chrestos, se 6.
lO) ~pios, i11TW~
vänlig, mild.
11) epieik~s, €1Ttft/(Ti~
ego som hör till det passande; lämplig,
passande; rimlig, skälig; rättvis, mild;
av: prep. epi, till, och eikos, lik;
lämplig, passande. Epieik~s är i l.Tim.
3:3; Tit.3:2; Jak.3:17 övers. foglig. Jfr

13.

hebr. trol. gömställe. Ort på gränsen
mellan Efraim och Manasse. Man har
velat lokalisera Mikmetat till två olika
platser ej långt från Sikem. Jos.16:6;
17:7.

MJL
tvingar dig att gå en m.

4) jåtab, tob, J i tI

12) eupeith~s, fll1Tft8Ti~
benägen att lyda, medgörlig; av: eu,
gott, väl, och peithö, se Lyda 6.
13) epieikeill, €1Ttft/( fia
mildhet; av: epieik~s, se 11. Jfr tb
epieikes (neutr. av epieik~s) i Fil.4:S,
övers. saktmod.
14) chrestotes, XP1/uTåT1/~
godhet,
vänlighet,
mildhet; av:
chrest6s, se 6. Se: Godhet 4.
MILD
1 m. mot den arme
Ps. 72 :13
Ords.15 :26
2 För H. äro m.a ord rena
IS :30
3 En m. blick gör hjärtat glatt
2 M.a ord äro honungskakor
16:24
4 m.a mot s. vandrar redligt
Mika 2:7
Matt. 11 :30
6 Ty mitt ok är milt
6 m. mot de otacksamma
Luk. 6:35
Apg.24:23
7 skuDe behandla hm mDt
8 gm sina m.a ord och fagra tal Rom.16:18
9 Kärleken är tålig och m.
1. Kor. 13:4
lO visat oss m.a bland eder
I.Tess. 2:7
lO H. tjänare vara m. mot aDa 2.Tim. 2:24
II icke aDenast de goda och m.a I.Pet. 2:18
12 vishet ovanifrån är m.
Jak. 3:17

MILDHET
Gud stor l m. och trofasthet 2.Mos.34:6
H.långmodig och stor i m. 4.Mos.I4:18
du är stor i m.
Neh. 9:17
H. stor i m. och trofasthet
Ps.86:15
S långmodig och stor i m.
103:8
5 barmhärtig är H. stor i m.
145:8
5 M. och trofasthet en konungs Ords.20:28
5 gm m. eder tron bliva befäst
Jes.16:5
Joel 2:13
5 långmodig och stor i m.
5 Gud,långmodig och stor i m. Jona 4:2
13 i din m. ville höra
Apg.24:4
13 jag förmanar eder vid K. m. 2.Kor.10:1
14 A. frukt ••• frid, tålamod, m.
GaL 5 :22
5
5
5
5

MILETUS
En hamnstad i sydvästra delen av
Mindre Asien, 15 km söder om floden
Meanders mynning, Joniens gamla ekonomiska och kulturella centrum.
Staden hade ett berömt Apollostempel, och här fanns också Mindre Asiens
största teater. Miletus var ftlosoferna
Thales' och Anaximanders födelsestad.
Här hade Paulus ett möte med Efesusförsamlingens äldste. Numera ligger
staden under vatten. Apg.20:1S,17;
2.Tim.4:20.

MlLKA
hebr. drottning el. råd.
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l. Dotter till Abrahams broder Haran
och hustru till hans broder Naltor. Hon
var alltså syster till Lot.
MILKA
Nahors hustru hette M.
l.Mos.II:29
Haran fader till M. och Jlska
11:29
M. fött barn åt Nahor
22:20
Dessa 8 föddes av M. åt Nahor
22:23
son till M., Nahors hustru
24:15
Jag är dotter till Betuel, M.s son
24:24
Betuel S. föddes åt hm av M.
24:47

2. En av Hefers son Selofhads fem
döttrar, av Manasse stam.
MJLKA
Selothads döttrar M. och Tirsa 4.Mos.26:33
hs döttrar hette M. och Tirsa
27:1
36:11
M. gifte sig med farbröders söner
hs döttrar hette M. och Tirsa
Jos.17:3

MILKOM
hebr. konung. Ammoniternas nationalgud, identisk med Malkam, se d.o.
l.Kon.l1 :5,33; 2.Kon.23:13.

MlLLO
hebr. fullhet el. fästningsvall.
l. Staden Sikems borg (kastell). Dom.
9:6,20.
2. En bastion i Jerusalem. Den fanns
redan på Davids tid, påbyggdes av Salomo och forstärktes av Hiskia. Dess
läge eller beskaffenhet kan ej med
säkerhet närmare anges. Se: Jerusalem.
MILLO
uppförde byggnader frAn M.
bådade upp för att bygga M.
byggde (Salomo) och M.
Salomo byggde då på M.
befästningsverk frAn M.
befäste M. i Davids stad

2.Sam. 5:9
l.Kon. 9:15
9:24
11:27
I.Krön.1I:8
2.Krön.32:5

MILLOBYGGNADEN
hebr. bet Millo', Millos hus. Sannolikt
en kasern tillhörande det gamla fastningsverket Millo i Jerusalem. Se:
Millo 2. 2.Kon.12:20.
MIN

*

Döttrarna äro m.a döttrar
l.Mos.31 :43
H. har bjudit m. herre
4.Mos.36:2
M. egen kraft och m. hands
5.Mos. 8:17
M. är hämnden
32:35
Sätt dig på m. högra sida
Ps.1I0:1
M. hjälp kommer från H.
121:2
M. vän är m.
HV. "2:16
för m. och m. tjänare Davids
Jes.37:35
du är m.
43:1
utplånar överträdelser för m. egen
43:25
jag bredde m. mantel över dig
Hes. 16 :8
icke dyrken m.a gudar
Dan. 3:14
för m. skuD s. denna storm
Jona 1:12
Mal. 3: 17
hava ss. m. egendom
mskorna för m. skuD smäda
Matt. 5 :11
10:39; 16:25
mister sitt liv för m. skuD
22:44
H. sade till m. herre
M. tid är nära
26:18
Ingen S. för m. och evangelii
Mark.10:29
för m. skun, till ett vittnesbörd
13:9
s. mister sitt liv för m. skuD
Luk. 9:24
H. sade till m. herre
20:42
ske icke m. vilja, utan din
22:42
m. stund är ännu icke kommen
Joh. 2:4
M. mat är att göra dens vilja
4:34
jag söker icke m. vilja
5 :30
icke för att göra m. vilja
6 :38
M. tid är ännu icke kommen
7:6
M. lära är icke m., utan hs
7:16
Denna röst kom icke för m. skull
12 :30
m. frid giver jag eder
14:27
H. sade till m. herre
Apg. 2 :34
Sätt dig på m. högra sida
2 :34
M.a bröder,l veten själva
15:7
26:9
Jag för m. del menade alltså
gemensamma tro, eder och m.
Rom. 1:12
M. är hämnden, jag skall vedergälla
12:19
m. och hela församlingens värd
16:23
m. hälsning med egen hand
2.Tess. 3:17
kännetecken i aDa m.a brev
3:17
för upp det på m. räkning
Filem. v.18

MINA
Vikt- och värdebeteckning, som går
tillbaka på den grekiska återgivningen
mna av hebr. mänä (rnna är i N.T.
övers. pund, se ordanalys Pund 3). En
60 eller (senare) 50 siklar;
mina
såsom viktbeteckning =från ca 960 gr.
till ca 550 gr. Myntvärde i guld ca

=

=
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Mindre - Mispa
2000 kr., i silver = från ca l1S kr. till
ca 90 kr. Se även: Mynt, Vikt.
MINA
sköld tre m.or guld
gåva i silver 5000 m.or
i silver 2200 m.or
utgjorde i silver 2000 m.or
15 siklar skall m.n innehålla

I.Kon.10:17
Esr. 2:69
Neh. 7:71
7:72

Hes.45:12

MINDRE
m. ljuset råda över natten
I.Mos. 1: 16
än m . ngt annat s. tillhör dig
14:23
med m. du välsignar mig
32 :26
med m . eder yngste broder
42:1 S
med m. eder broder är med
43:3
med m. eder broder är med
43:5
ene samlade mer, den an dre m. 2.Mos.16:17
fattige icke m. än halv sikel
30:15
åt en m. stam m. arvedel
4 .Mos.26:S4
var stam , större eller m.
26:56
åt en m. stam m. arvedel
33:54
färre ur den s. är m.
35:8
J ären m. än alla a ndra folk
S.Mos. 7:7
ett större slag och ett m.
25 :13
era-mått, ett större och ett m.
25:14
med m. han för saken till slut
Rut 3:18
huru mycket m. detta hus
I.Kon. 8:27
300 m. sköldar av uthamrat guld
10:17
med m. jag säger det
17 : l
huru mycket m. detta hus
2.Krön. 6:18
300 m . skö ldar av uthamrat guld
9:1 6
Huru mycket m. skall G ud rädda
32:15
myru myck et m. den s. är o nd
lob 15:16
huru mycket m. människan
25:6
m. än intet äro de
PS.62:10
mycket m. lög naktiga läppar
Ords. 17:7
m. träl att råda över furstar
19:10
m. kan man förfärdiga ngt
Hes. 15 :5
dem s. du älskat mer eller m .
16:37
din m. syster var Sodom
16:46
systrar, de stö rre jämte de m.
16:61
översta tempelkamrarna voro m .
42 :5
Avståndet från m. avsatsen
43:14
vilja vi göra efa-m åttet m.
Am . 8:5
ett attat till m. hedersamt
Rom. 9:21
icke dess m. hö ra till kroppen
l.Kor. 12:15
icke dess m. höra till kroppen
12:16
s. tyckas vara m. hedersamma
12 :23
därför bliva m. älskad
2. Kor. 12 :15
må icke därför akta dem m.
l.Tim. 6 :2
andra till m . hedersamt
2.Tim. 2:20
huru m ycket m. skola vi kunna Hebr. 12 :2 5

MINDRE ASIEN
Termen »Mindre Asien» förekommer
icke i Bibeln, däremot Asien, som i
N. T. avser Mindre Asien eller delar
därav. Se : Asien.
MINJAMIN
hebr. från höger (lyckosidan).
l. En av prästernas förtroendemän på
konung Hiskias och översteprästen
Asarjas tid. 2 .Krön.3l :1S .
2. En präst. Se: Mijamin 4. Neh.l2:17.
3. En präst som blåste i trumpet vid
invigningen av Jerusalems mur på Ne·
hemjas tid . Neh.l2 :4 l.

3) Z(!/sär, l;) !.
minne, åmiimelse; av: zåkar, se S.
Ordet är van!. övers. påminnelse , t.ex.
S.Mos.32:26; Ps.l02:13; 13S:13; Ords.
10 :7; Pred.9:S; Jos.26 :14. Se : Pris
(I) 4.
4) zikkåron, l i l J l
minne, påminnel~e: minnesmärke,
påminnelse märke; av: zåJs:ar, se S. Jfr
2.Mos.17:14;
Neh.2 :20; Sak.6:14,
övers. åminnelse. Se : Märke 8, Påminnelse 1.
S) zåkar, l J l
tänka- på, ~r1nra sig, komma ihåg,
minnas; i Ps.42:S övers. hava i minne;
Hos.7:2 lägga på minnet; hif. bringa i
åtanke el. åminnelse; här övers. uppväcka minnet av; i Job 24:7.0; Hes.
21 :24 nif. bliva bringad i åtanke el.
åminnelse. Se t.ex. Minnas 1.
6) mimneskö, f.lI.IlVilaK w
påminna, erinra (om); pass. och med.
påminnas om, erinras om; minnas,
erinra sig, komma ihåg.
7) hypomimneskö, tJ1fof.lLf.lvilaK w
påminna, erinra (om); i Tit.3:1 övers.
lägga på minnet; av: prep. hypo , under,
och mimneskö , se 6. Se: Påminna 2.
8) mneme, f.lvilf.lT/
påminnelse, minne; av: mimn~skö, se 6.
MINNE
2 bevarade detta i sitt m.
l icke ngt m. av den förra
3 utplåna m .t av Amalek
3 så utplåna m.t av Amalek
5 ingen s. bevarar hs m.
5 i m. huru jag gick med hopen
4 den vises m. icke evinnerligen
5 uppväcker m.t av missgärning
5 uppväckt m. t av missgärning
5 eftersom m.t blivit uppväckt
5 m.t av deras missgärning
5 ligger all deras ondska på m.t
6 drager dig till m.s att
6 vi hava dragit oss till m.s
6 i alla stycken mig till m .
7 Lägg dem på m.t att de böra
8 Draga eder detta till m .s

l.Mos.37 :1 1
41 :31
2.Mos.17 :14
5.Mos.2 5 :19
Job 24:20
Ps.42:5
Pred. 2:16
Hes.21 :2 3
21:24
21:24
29:16
Hos. 7 :2
Matt. 5 :23
27:63
1. Kor. 11 :2
Til. 3:1
2 .Pel. 1 :15

MINNESBOK
en m. skriven inför hs ansikte

Mal. 3:16

MINNESMÄRKE
bliva ett m. bland eder

Jo s. 4 :6

-minna
påminna Joh.l4:26
MINNAS
l) zå/sar, l;) J
tänka på, erinra sig, komma ihåg,
minnas. Jfr 2.Mos.l3:3; 4 .Mos.l1:5 ;
S.Mos.8 :l8, övers. komma ihåg; l.Mos.
9:IS; Jos.1 :13; 2.Sam.19:19;· Ps.2S:7;
10S:S tänka på. Se t.ex. Förkunna IS ,
Minne S, Prisa 7, Påminna l .
MINNAS
1 m . den ss. vatten s. förrunnit
1 du skaU m. den striden
l m.des sin ungdoms dagar

Job 11 :16
40 :27
Hes.23 :19

MINNE
Se även: Ihåg, tänka, bevara, hålla,
gömma, påminna, påminnelse, åmin·
nelse , glömma, förgäta, urminnes.
MINNE

1) jåda', V l '

för~a, ~irka; inse, förstå; känna,
veta. Se t.ex. Känna 2, Lära 3, Märka 1.
2) utf.ord.
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Minnesstod.
MINNESSTOD
Saul rest åt sig en m.

l.Sam.15 :12

MINNESVÅRD
heter ännu i dag Absaloms m.

2.Sam.18:18

MINNESVÄRD
m.a händelser upptecknade
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Est. 6 :1

MINN!
hebr. , trol. från ackad., betydelsen
okänd. Minni är efter allt att döma
identiskt med det ackadiska Mannu,
ett område i nuv. Armenien, väster om
Urmiasjön. Jer.SI :27 .
MINNIT
hebr. del, andel. Stad i Ammon, öster
om Jordan . Härifrån exporterades vete
till Tyrus. Orten är möjligen identisk
med nuv. Umm el-Chanafis, 6 km
nordost om Hesbon. Dom. ll :33; Hes.
27:17.
MINSKA
vilddjur m. edert antal
m .de ditt underh å U

3.Mos.26:22
Hes. 16 :27

MINSKNING
icke m. i den förras kost

2.Mos.21 :10

MINST
det m.a var 1 O hom~r
4.Mos.11 :32
en av de m.a stammarna
1.Sam. 9:21
icke m .a sten att finna
2 .Sam . 17 :I 3
Mitt m.a finger är tjockare
l.Kon.12:10
ifrån den m.e till den stÖrste
2.Kon.23:2
från den m .e till den störste
25:26
kastade lott, den m .e likasåväl 1. Krön. 25:8
den m. såväl s. den störste
26:13
Mitt m.a finger tjockare
2.Krön.l0:l0
den m.e såväl s. å t den störste
31:15
ifrå n den störste till den m .e
34 :30
allra m., när du påstår
Job 35:14
omkomma när de m. tänka det
36 :12
när du m. anar det
Jes.47:l1
Av dem m.e komma tusen
60:22
frå n den m .e till den störste
Jer.31 :34
icke det m .a korn skall faUa
Am. 9:9
vid m.a skakning falla i munnen Nah. 3:12
ingalunda är du m. bland Juda
Matt. 2:6
icke den m.a bokstav förgås
5 : 18
s. upphäver ett av de m.a
5 :19
den s. är m . i himmelriket
Il :11
Det är m. av alla frön
13:32
en av dessa mina m.a bröder
25 :40
gjort mot en av dessa m.a
15:45
m. av aUa frön p å jorden
Mark. 4 :31
den s. är m . i Guds rike
Luk. 7 :28
den s. är m . bland eder aUa
9:48
Förmån I icke ens det s. m. är
12:26
s. är trogen i det m.a
16:10
s. är orättrådig i det m.a
16 :10
den s. är m. 60 år gammal
l.Tim. 5:9
från den m.e till den störste
Hebr. 8:11

MIRJAM
hebr. möjl. motspänstighet el. bitterhet.
l. Dotter till Arnram och Jokebed,
Moses och Arons syster. Då annan
syster till Mose ej omtalas i Bibeln,
antas det allmänt att det var Mirjam
som stod vid Nilfloden för att se hur
det skulle gå med det lilla barnet i
rörkistan , sedan dess moder hade satt
ut denna i vassen, 2.Mos.2:4. Vid
namn nämnes Mirjam första gången
efter Israels barns övergång av Röda
havet; hon kallas då profetissa, anför
den dansande kvinnokören och sjunger
till Herrens ära med puka i handen,
2.Mos.1S:20,21. Hennes profetiska anspråk framkallade senare en konflikt
mellan henne och Mose, varvid hon
understöddes av Aron, en konflikt som
utlöstes av Moses giftermål med en
etiopisk kvinna. Till straff slog Herren
Mirjam med spetälska, men upphävde
snart nog denna hemsökelse , sedan
Mose hade lagt sig ut för sin syster,
4 .Mos.l2 :1 ff. Mirjam dog. i Kades och
blev också begraven där, 20:~.

Arams barn •.. Mose och M.
I .Krön. 6 :3
Mose, Aron och M. gå framför Mika 6 :4

2. En person av Esras släkt, av Juda
stam. l.Krön.4:17 .
MIRMA
hebr. svek. En av Saharaims söner med
Hodes. Han var huvudman för en familj av Benjamins stam. l.Krön.8:1O.
MISAEL
hebr. vem är som Gud?
l. Brorson till Amram och därmed
kusin till Aron och Mose. 2.Mos.6 :22;
3.Mos.IO:4.
2. En av de sju leviter, som stod på
Esras vänstra sida, när denne föreläste
ur lagen. Neh.8 :4.
3. En av Daniels vänner. Se : Mesak.
Dan.l :6,7,11 ,19; 2:17.
MISARS BERG
hebr. har mirär, det lilla berget. Enligt
somliga någon höjd i anslutning till
Hermon ; mer troligt är dock att uttrycket är symboliskt och ;lvser Sion.
Ps.42 :7.
MISEAL
hebr. begäran, bön. Levitstad i Aser.
Se : Masal. Jos.19 :26; 21:30.
MISEAM
hebr. möjl. rening el. skådande. Benjaminiten Elpaals son. l.Krön.8:12.
MISMA
hebr. det /'Ium hör (om).
l. En son till Hagars son Ismae1.
l.Mos.2S :14; I.Krön.I :30.
2. En av Simeons efterkommande.
l.Krön.4:2S,26.
MISPA
hebr. utkikspunkt el. vakttorn.
l. Namn på ett stenröse norr om Jabbok. Det kallades också Jegar-Sahaduta och Galed (se d.o.). I.Mos.3 1 :49.
2. Stad i Gilead, öster om Jordan , vid
gränsen till Gads område. Den överläts
till leviterna och utropades som fristad. Här hade domaren Jefta sitt
residens (Dom. l 1:34). Se : Mispe 4,
Ramot 1, Ramot-Gilead. Dom.IO :17;
11 :11 ,34.
3. Stad i Benjamin, identisk med nuvarande Tell en-Nasbe , 12 km norr om
Jerusalem, vid vägen till Sikem. Profeten Samuel dömde Israel i' denna stad,
och här var det han talade om konungadömet i Israel, I.Sam.7 :6;
10:17 ff. Staden var senare säte för
ståthållaren Gedalja, 2.Kon.2S :23.

MIRJAM
profetissan M. tog en puka
2.Mos.15:20
M. sjöng för dem
15 :21
M. jämte Aran talade illa om
4 .Mos. 12:1
sade H. till Mose, Aron och M.
12 :4
han kaUade på Aron och M.
12:5
var M. vit ss. snö av spetälska
12 :10
när Aron vände sig till M.
12:10
M. innestängd i sju dagar
12 :15
förrän M. kommit tillbaka
12:15
där dog M. och blev begraven
20:1
födde Aron och Mose och M.
26 :59
vad H . gjorde med M.
5.Mos.24:9

MISPA
Dom.20 :1
församlade sig inför H . i M.
20:3
israeliterna dragit upp till M.
21 :1
Israels män svurit i M.
den s. icke komme till H. i M.
21 :5
ngn s. icke kom upp till H. iM.
21:8
Församlen hela Israel i M.
l.Sam . 7:5
församlade de sig iM .
7:6
Och Samuel dömde Israels barn i M.
7:6
Israels barn församlat sig i M.
7:7
Israels män drogo ut från M.
7 :11
reste den mellan M. och Sen
7:12
fardades han omkring till M.
7 :16
folket tillsammans till H. i M.
10 :17
befäste Geba, så ock M.
l.Kon.15 :22
kommo till Gedalja i M.
2. Kon .2 5:23
kaldeerna voro hos hm iM.
25 :25
befaste (Asa) Geba och M.
2.Krön.16:6
arbetade männen från M.
Neh. 3 :7
hövdingen över M.s område
3 :15
Eser, hövdingen över M.
3 :19
Jeremia till Gedalja i M.
Jer.40:6
själv stannar jag kvar i M.
40:10
komma till Gedalja i M.
40 :12
och aUa kommo till Gedalja i M.
40:13
i hemlighet till Gedalja i M.
40:15
Israel till Gedalja i M.
41 :1
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Mispalandet - Missgärning
judar s. voro hos Gedalja i M.
41 :3
Jsmael gick emot dem från M.
41:6
aUt folk s. lämnats kvar i M.
41 :10
annat folk s. lämnats kvar i M.
41 :10
Ismael bortfört ss. fångar från M.
41 :14
41 :16
av M.s invånare
I haven varit en snara för M.
Hos. S :1

MISPALANDET
Slättland vid foten av berget Herman.
I Jos.ll:8 kallas det Mispedalen. Där
bodde hiveerna, ett av de folkslag som
besegrades av J osua och hans trupper.
Jos. 11 :3.
MIS)'AR
hebr. tal, antal. En av de främsta bland
dem som återvände med Serubbabel
från fångenskapen i Babel. I Neh.7:7
kallas han Misperet. Esr.2:2 .

föda i otid. Se t.ex. Förgöra 8, Ofruktsam 7 , Otid l.
MISSFALL
I vattnet dåligt, därav m.
l död och m. skola icke mer

MISSGÄRNING
Se även : Överträdelse, lagbrott, synd,
orätt,
orättfardighet,
förbrytare,
försynda , dråp, ogärning, dom, straff,
vrede , död, nåd.
Missgärning
Guds vrede över missgärningen
Den är ej fördold för Guds ögon,
Jer.l6 :l7 . Han ställer den inför sig,
PS.90:8. Den vållar honom arbete och

MISPE
hebr. utkikspunkt el. vakttorn.
l. Stad i Juda lågland. Jos.lS:38.
2. Stad i Benjamin. Se : Mispa 3. Jos.
18 :26.
3. Stad i Moab. I .Sam.22:3.
4. Stad i Gilead. Se: Mispa 2. Dom.ll :
29 .
MISPEDALEN
Se : Mispalandet. Jos.ll :8.
MISPERET
hebr. uppräkning. Densamme som Mispar, se d.o . Neh.7 :7.

2.Kon. 2 :19
2:21

il:

2) 'awåjå,
~ ~,
aram. = hebr. 'åwon, se l .
3) adikia, aO!K ia
orättfardighet; orättfardig handling,
ogärning; av: adikos, orättfärdig (av:
neg. a- och dike, rättvisa).
MISSGÄRNING
l Min m. är större än jag
l.Mos. 4:13
l icke fyllt sin m.s må tt
IS :16
l icke förg ås gm stadens m.
19:15
l Gud funnit dina tjänares m.
44:16
l hemsöker fädernas m. på barn 2.Mos. 20 :S
l Aron skall bära den m.
28 :38
l icke komma att bä ra på m.
28 :43
l s. förlåter m. och överträdelse
34 :7
34:7
l hemsöker fädernas m. på barn
1 förlå ta vår m. och synd
34 :9
1 så lunda bär p å m.
3.Mo s. 5:1

Rekonstruktion av fästningsverk en i Tell en-Nasbe,
Bibelns Mispa i Benjamin, jfr 1.Kon.15:22.

möda, Jer.43 :24. Han tuktar för dess
skull så hårt som då man slår en
fiende, Jer.30:l4. Han hemsöker den
på barn och efterkommande , 2.Mos.
20:5; 4.Mos.14:18. Alla mänskliga
tvagningsmedel till trots kvarstår missgärningen oren inför Gud , Jer.2 :22.
Missgärningens makt
Den är tyngre än att man kan bära
den, I.Mos.4 :13. För oss bort som
vinden, Jes.64:6. Driver oss från missgärning till missgärning, PS.69:28. Tar
oss fatt, Ps.40:13. Är oss övermäktig,
PS.6S:4. Går oss över huvudet, PS.38:S .
Växer oss över huvudet, Esr.9:6. Vittnar emot oss, Jer.14:7. Skiljer oss från
Gud, Jes.S9 :2.
Missgärningens utplånande
Utlovad förlåtelse: Herren förlåter
missgärningar, 4.Mos.14:18; Jer.31:34.
På en enda dag skall landets missgärning utplånas, Sak.3:9 .
Tillsagd förlåtelse : »Då nu detta har
rört vid dina läppar, har din missgärning blivit tagen ifrån dig», Jes.6:7.
»Se, jag har tagit bort din missgärning»,
Sak.3 :4.
Bekännelse och bön : Jag måste bekänna min missgärning, Ps.38:l9 . Två
mig väl från den , 51 :4. Utplåna alla
mina missgärningar, 51 : Il.
Tacksägelse: Du ' förlät ditt folks
missgärning, PS.8S :3. Då förlät du mig
min synds missgärning, 32 :5.
Vittnesbörd : Han förlåter dig alla
dina missgärningar, Ps. l 03:3 . Han vedergäller oss icke efter våra missgärningar, 103:1 O. Han skall förlossa Israel från alla dess missgärningar, 130:8.
Han som bär våra missgärningar
Han var slagen för våra missgärningars skull, Jes.S3:S. Herren lät allas
vår missgärning drabba honom, v.6.
Många skall han göra rättfardiga, i det
han bär deras missgärningar, v.ll.

l) JåJsol, ? J tV
förlora sina ~ärmaste anhöriga, bli
barnlös; pi. göra barnlös; få missfall,

l) 'åwon , 1 i ))
förvändhet , vrånghet; synd, brott,
missgärning; av: 'åwå, handla förvänt
(se t.ex. Förvända 4). Se : Ondska 3.

l å drager sig skuld och bär på m.
S :17
7: 18
l äter därav bära på m.
10 :17
l borttaga menighetens m .
l bekänna Israels barns alla m.ar
16:21
l bocken bära deras m.ar
16 :22
1 kommer han att bära på m.
17 :16
l jag har på det hemsökt dess m.
18 :25
l s. äter därav bära på m .
19:8
l han bär p å m .
20 :17
l ko mma att bära"å m.
20 :19
1 draga över dem m. och skuld
22 :16
1 försmäkta gm sin egen m.
26 :39
1 och gm sina fäders m.
26:39
l bekänna den m. de begå tt
26 :40
l skola de få umgäUa sin m.
26 :43
1 bringar en m. i å minnelse
4 .Mo s. 5:15
l skall mannen vara fri ifrån m .
5:31
l hustrun bära på m.
5:31
l H. förlåter m .
14:18
l hemsöker fädernas m. på barn
14:18
l tillgiv detta folk dess m.
14:19
l komma att bära p å edra m.ar
14:34
l m. vilar på hm
1S :31
l bära den m. s. vidlåder
18:1
18 :1
l m . vidlåder edert prästämbete
I bära de m.ar s. begås
18 :23
1 kommer att bära p å hennes m.
30 :16
l hemsöker fädernas m. på barnS.Mos. 5:9
l vittne angående ngn m.
19 : 1 S
I begått m.en med Peor
Jos.22:17
l s. förgicks gm den m. en
22:20
l Elis hus' m. icke försonas
l.Sam. 3:14
l Vilken m. jag begått
20 :1
l om det finnes ngn m. hos mig
20 :8
l På mig vilar denna m., herre
25 :24
l intet tillräknas dig ss. m.
28 :10
l begått m. med denna kvinna 2.Sam. 3 :8
14:9
l på min faders hus vlle m.en...
l finnes ngn m . hos mig
14:32
1 icke tillräkna mig min m .
19 :19
l och tog mig till vara för m.
22 :24
1 tillgiv, H., din tjänares m .
24:10
1 min m . bliva ih ågkommen
1.Kon.17:18
l tillräknas o ss ss. m.
2. Kon . 7 :9
l tillgiv nu din tjänares m .
l.Krön.21 :8
l våra m.ar växt oss över huvudet Esr. 9 :6
l gm våra m.ar givna i
9 :7
1 mer än våra m.ar förtjänade
9 :13
1 Överskyl icke deras m.
Neh . 4 :5
l bekände sina fäders m.ar
9 :2
l icke tillgiva mig min m.
lob 7 :21
l eftersom du letar efter m.
10:6
l icke lämna min m. ostraffad
10:14
l åt glömskan en del av din m.
11 :6
13 :23
l Huru är det med mina m.ar
l till arvedel min ungdoms m.ar
13:26
l du överskylde min m.
14:17
l Himmelen lägger hs m . i dagen
20:27
l voro ej dina m.ar utan ände
22 :5
l en straffbar m. hade det varit
31 : 11
l varit en straffbar m .
31 :28
l gömt min m. i min barm
31 :33
l oskyldig är jag och utan m.
33 :9
l tog mig till vara för m.
PS. 18:24
l H., förlåt mia. m., den är stor
25 :11
l min kraft är bruten gm min m.
31: 11
l msk a s. H . icke tillräknar m .
32 :2
l överskylde icke min m.
32:5
l då förlät du mig min synds m.
32:5
l icke finna hs m .
36:3
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MISRAIM
hebr. , av fräinmande ursprung och
osäker betydelse. Efterkommande till
Ham. Det hebreiska ordet avser i regel
Egypten, se d.o. Se även : Ham, Hamiter, Hams land. l.Mos.lO:6,13;
l.Krön.1:8,11.
MISRAITER
Den fjärde av Kirjat-Jearims släkter.
I.Krön.2:S3 .
MISREFOT-MAIM
hebr. brinnande vatten, heta källor.
Ort nära Sidons område, trol. identisk
med nuv. Chirbet el-Meshrefe, ca 20
km norr om Acko. Jos.11 :8; 13 :6.
MISSA
hebr. trol. fruktan, rädsla. En son till
Esaus son Reguel, stamfurste i Edom.
I.Mos.36:13 ,17; I.Krön.l :37.
MISSAKTNING
vår hantering kommer i m.

Apg.19 :27

MISSBRUKA
l) näs'å'laHåw', K)~l Kif ~
bära till falskhet el. tomhet; nåså',
lyfta, höja; bära; prep. le och best.
form av §äw' , se t.ex. Falskhet 2,
Fåfanglig 3, Lögn 2. I 2.Mos.20:7;
S.Mos.S:11 brukas uttrycket om Herrens namn; därav övers. missbruka. Jfr
PS.24:4 (om näpä§, själ), övers. vända
till lögn; 139:20 (om 'årim, städer)
bringa i fördärv.
2) metatithemi, J.LErari8T//J.L
ställa om, förflytta; förvända; av: prep.
meta, som här betecknar övergång el.
förändring, och tithemi, ställa, sätta.
Se : Avfalla 16.
MISSBRUKA
l icke m. H ., din Guds..namn
2.Mos.20 :7
l icke ostraffad s. m .r hs namn
20 :7
l icke ostraffad s. m.r
S.Mos. S:lI
l Du skall icke m. H . namn
S :lI
2 m. vår Guds nåd
Jud. v.4

MISSFALL

MISSGÄRNING

l mina m.ar gå mig över huvudet
38 :5
1 jag måste bekänna min m.
38 :19
1 tuktar ngn med näpst för m.
39 :12
40:13
1 mina m.ar hava tagit mig fatt
1 Tvi mig väl från min m.
S 1:4
1 utplåna alla mina m.ar
S l :11
1 Utan ngn min m. löpa de
59 :5
1 Mina m.ar voro övermäktiga
65 :4
l Låt dem gå från m. till m .
69 :28
l han förlåter m.
78 :38
I men p å f ö rfädernas m.ar
79:8
l Du förlät ditt folks m.
8 S:3
89 :33
l hemsöka deras m. med plågor
l ställer våra m.ar inför dig
90 :8
l s. förl å ter dig alla dina m.ar
103:3
l vedergäller icke efter m.ar
103:10
l förgingo s så gm sin m.
106:43
l plågade för sina m.ars skull
107:17
l Hs fäders m. ih ågkommen
109 :14
l du H. , vill tillräkna m.ar
130:3
1 fö rlossa Israel fr å n dess m. ar
130:8
l ogudaktige få ngas av sina m .ar Ords. 5:22
l G m barmhärtighet fö rsonas m .
6 :6
les. 6:7
l din m . tagen ifrå n dig
1 hemsöka og u daktiga f ö r deras m .
13 :11
l blodbad för deras fäders m .
14:21
l eder m. icke försonad
22:14
1 hemsöka jordens... för deras m .
26 :21
l Jakobs m . bliva försonad
27:9
l m. ss. fallfärdigt stycke
30:13
l fått sin m . förlåten
33:24
1 att dess m. är försonad
40 :2
l vållat möda gm dina m.ar
43 :24
l gm edra m.ar bleven I sålda
SO:1
1 slagen för våra m.ars skull
53 :5
l allas vår m. drabba hm
S3 :6
1 i det han bär deras m.ar
53 :11
1 det är edra m .ar s. Skilja
59 :2
l edra fingrar (fläckade) av m.
59 :3
l våra m .ar känna vi
59 :12
1 våra m.ar förde oss bort ss.
64 :6
l lät oss försmäkta gm vår m.
64 :7
64 :9
l tänk icke på vår m.
65 :7
l för deras egna m.ar
l förbliver din m . oren
Jer. 2:22
l m å du besinna din m.
3 :13
l m .ar fört dessa i olag
5 :25
l till sina förfäders m .ar
11 : 1 O
l för din stora m. s skull
13:22
l vba m.ar vittna emo t oss
14:7
l kommer ih åg dera s m .
14:10
l vi känna våra fäders m .
14:20
1 vari består den m.
16 :10
1 deras m . är icke förd o ld
16 :17
1 vedergälla dem för deras m.
16:18
l icke förl å ta deras m .
18 :23
l hemsö ka för deras m.
25:12
l därför att din m. var sA stor
3 0 :14
l Därför att din m . var så stor
30 :1 S
l skall dö gm sin ege n m.
31 :30
l förlå ta dera s m.
31 :34
l vedergäller fädernas m.
32 :18
l rena dem fr å n all m .
33 :8
33 :8
I och förlåta alla m .ar
l skall jag förl åta dem deras m.
36 :3
36 :31
l hemsöka för deras m.s skull
1 söka efter Israels m .
50 :20
1 icke förgåns gm dess m.
51 :6
l blottade icke för dig din m .
Klag. 2 :14
l m. större än Sodoms synd
4:6
l för dess prästers m.ar
4:13
l Din m . är ej mer
4 :22
l din m. , Edom, skall han hemsöka
4:22
l bära deras m.ar
5:7
l ogudaktige dö gm sin m.
Hes. 3 :18
3: 19
1 visserligen dö gm sin m .
l lägg Israels hus' m. ovanpå
4:4
l bära på deras m .
4 :4
4 :5
l skall du bära på Israels hu s' m .
l bära på Juda hus' m.
4 :6
l fö rsmäkta gm sin m.
4:17
l ingen s. lever i m.
7 :13
l gå var och en gm hs m.
7:16
1 en stötesten till m.
7 :19
l Israels m . är alltför stor
9:9
1 s. är dem stötesten till m .
14:3
1 hm en stötesten till m.
14:4
14:7
1 h m en stötesten till m.
l skola båda bära på sin m.
14: 10
1 profetens m. räknas
14:10
l lika med den fr ågandes m .
14:10
l detta var din syster Sodoms m.
16:49
l ic ke dö gm sin faders m.
18: l 7
18 :18
I måste dö gm sin m.
l icke sonen sin faders m.
18 : 19
l icke bära p å sin faders m.
18 :20
l fader icke på sin sons m.
18 :20
l eder m. icke till stötesten
18 :30
1 uppväcker minnet av deras m.
21 :23
1 uppväckt minnet av eder m.
21 :24
l när din m. nått sin gräns
21 :25
l när m.en nått sin gräns
21 :29
l försmäktande gm edra m. ar
24 :23
l m.ar vid din orättrådiga
28 :18
l uppväcka minnet av deras m.
29 :16
l m .ar över deras ben
32 :27
1 borttagen gm sin egen m.
33 :6
l ogudaktige dö gm sin m.
33:8
l visserligen dö gm sin m .
33:9
l lid d å m .en nått sin gräns
3S:S
l leda för edra m.ars skull
36 :31
36:33
l renat eder från alla m.ar
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Missgärningsstraff - Mission
1 fångenskap för sin m.s skuU
1 blygas för sina m.ar
1 sJcola bära på sin m.
1 Israels hus stötesten till m.
1 bära pi sin m.
2 fri ifrån dina m.ar
1 omvända oss från våra m.ar
1 gm fäders m.ar till smälek
1 innan m.en varder försonad
1 till m. stär deras begär
1 komma på faU gm sin m.
1 uppenbarar sig Efraims m.
1 kommer ihåg deras m.
1 din stora m.s skull
1 kommer ihåg deras m.
1 Efraims m. ss. i en pung
1 gm din m. kommit på fall
1 Skaffa bort aU m.
1 hemsöka aUa edra m.ar
1 förlåter kvarlevan av m.ar
1 trampa m.ar under fötterna
1 bort ifrån dig din m.
1 utplåna detta lands m.
l omvände många från m.
3 skall förlåta deras m.ar

MISSGÄRNINGSSTRAFF
draga fram m. med lögnens tåg
MISSGÄRNINGSVERK
oka dem med deras båda m.

39:23
43:10
44:10
44:12
44:12
Dan. 4:24
9:13
9:16
9:24
Hos. 4:8
5:5
7:1
8:13
9:7
9:9
13:12
14:2
14:3
Am. 3:2
Mika 7:18
7:19
Sak. 3:4
3:9
Mal. 2:6
Hebr. 8:12
Jes. 5:18
Hos.10:10

MISSGÄRNINGSAR
deras m. motsvaras av lika

Hes. 4:5

MISSHAG

1) rö 'a " VV"1
vara ond ~l: dålig; i Neh.13:8 med
prep. le, för; på övriga ställen med
be'ene-, i (någons) ögon; mestadels
övers. misshaga. Ords.24:18 ordagrant:
på det att Herren ej må se [det] och
det må vara ont i hans ögon. lfr rä'a'
be'ene- i 2.Sam.11:2S, övers. förtryta;
ler.4O:4 icke vara sinnad. Se t.ex.
Hemsöka 15, Misslynt 1.
2) ra', rö', V"1 V"1
ond, dålig; något -ont el. dåligt; i
4.Mos.11:1 ra' be'åzne lHWH, ont i
Herrens öron; på övriga ställen ra'
be'ene·, ond el. ont i (någons) ögon.
lfr håra' be'enaj, det [som är] ont i
mina ögon, les.6S:12; 66:4, övers. vad
ont var i mina ögon. Se t.ex. Led 6,
Olycka 11.
3) lo' l:uipe~, r~ ~ l("';>
icke ha behag el. lust till; neg. lo' , icke;
Q.äpe~, se Begära 21, Behag 2, Lust 4.
les.6S:12; 66:4 ordagrant: det som jag
icke hade behag i. Här står uttrycket
parallellt med hära' be'enaj, se 2.
4) mJareskön, p.~åpeOKWlJ
ego icke behagande, som icke behagar;
neg. me och part. av areskö, behaga (se
Behag 26). I l.Tess.2:1S står det ordagrant: och av dem som icke behaga
Gud. Om att icke behaga Gud står det
också i Rom.8:8, om att·behaga Gud i
I.Tess.4:1.
MISSHAG
1 H. ej må se·det med m.

Ords.24:18

MISSHAGA
1 talet m.de Abraham mycket l.Mos.21:11
1 icke låta detta m. dig
21: 12
28:8
2 Kanaans döttrar m.de Isak
2 Er, Judas förstfödde, m.de H.
38:7
l det m.de H. att han gjorde så
38:10
l hs fader lade ... m.de detta hm
48:17
2 M.r hon sin herre
2.Mos.21:8
2 knorrade, detta m.de H.
4.Mos.l1:1
l Om nu min resa m.r dig
22:34
1 m.r eder att tjäna H.
Jos.24:15
1 Men det m.de Samuel
l.Sam. 8:6
l det talet m.de (Saul)
18:8
2 icke göra ngt s. m.r
29:7
1 David gjort m.de H.
2.Sam.ll:27
2 Er m.de H.
1. Krön. 2:3
I s. skett m.de Gud
21:7
l m.de detta mig högeligen
N eh.13:8
1 Detta såg H., det m.de hm
Jes.59:15
MISSHAGLIG
3 utvalden det s. var m. t
3 göra vad mig m. t var
4 m.a för Gud fiender till

Jes.65:12
66:4
l.Tess. 2:15

MISSllANDLA
1) alfar, "1 J V
röra om; uppröra, oroa, störa, bringa i
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oordning; göra illa, skada. Se:
Olycka 2.
2) derö, fl ep w
grundbet. dra av huden (på ett djur),
flå; därav: hudflänga, gissla, piska. Verbet är i loh.18:23; 2.Kor.11 :20 övers.
slå; Apg.S:40; 16:37; 22:19 låta gissla;
pass. i Mark.13:9, övers. bliva gisslad;
Luk.12:47,48 bliva straffad (med slag).
3) hybrizö, vllpi~w
handla övermodigt el. självsvåldigt; behandla övermodigt el. självsvåldigt,
förolämpa, kränka. lfr Luk.11:4S;
18:32, övers. skymfa. Se: Misshandling S.
4) kataponeö, KaTa1l'OlJeW
ego genom (tungt) arbete utmatta;
därav: underkuva, betvinga; misshandla, plåga; av: prep. katå, som här har en
förstärkande innebörd, och ponM, arbeta, möda sig; lida (av: ponos, tungt
arbete, möda; plåga). På de ställen, där
verbet förekommer i N.T., står det i
part. pass., i Apg.7:24 övers. misshandlad; 2.Pet.2:7 som svårt pinades.
S) kakoö, KaKow
göra el. tillfoga (någon) något ont,
behandla illa, misshandla; av: kakos,
dålig, ond. lfr Apg.7:6,19, övers.
förtrycka; 18:10 göra skada; l.Pet.
3:13 göra något ont.
6) thlibö, () Xi(jw
trycka, tränga, tränga sig på; pressa
samman; nedtrycka, plåga; i Hebr.
11 :37 part. pass. plur., övers. misshandlade. lfr Misshandling 3. Se: Lidande 8.
MISSHANDLA
l grymme m.r sitt eget kött
Ords.ll:17
2 och en m.de de
Matt.21:35
3 grepe hs tjänare och m.de
22:6
2 toga fatt pi hm och m.de hm Mark.12:3
2 somliga m.de de
12:5
2 vingårdsmännen m.de hm
Luk.20:10
2 Också hm m.de de
20:11
2 begabbade och m.de hm
22:63
4 tog den m.de i försvar
Apg. 7:24
12:1
5 Herodes m. några av dem
14:5
3 man ville m. dem
6 gingo nödställda, m.de
Hebr.ll:37

MISSHANDLING
1) zaäwö, i1 1V 1
omkastad fo~ -~~ ~wä'ä, skakning,
uppskakning;
misshandel; skräck,
förfäran; av: zua', darra, skaka; pilp.
uppröra, uppskaka.
2) nliga', V ~?
slag, stöt, (kroppslig) skada; av: näga',
röra, beröra; träffa, slå. Se: Ond 18,
Plåga 1.
3) thlipsis, () Xi1/! Le;
betryck, trårlgrnål, vedermöda, bedrövelse; av: thlibö, se Misshandla 6. Se
t.ex. Lidande S.
4) hybris, iJIlPLe;
övermod, självsvåld; förolämpning,
kränkning; trol. av: prep. hyper, över.
Ordet är i Apg.27:10,21 övers. vedervärdigheter.
S) hybrizö, vllpi~w
handla övermodigt el. självsvåldigt; behandla övermodigt el. självsvåldigt,
förolämpa, kränka; i 1.Tess.2:2 pass.,
övers. utstå misshandling; av: hybris, se
4. Se: Misshandla 3.
6) kakoucheö, KaKovxew
behandla illa, misshandla; av: kakos,
dålig, ond, och echö, hava, hålla. I
Hebr.13:3 står verbet i part. pass.
plur., övers. de som utstå misshandling; jfr 11 :37, övers. plågade.
MISSHANDLlNG
l och prisgiva dem åt m.
3 prisgiva eder till m.
4 därför finner jag behag i m.
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Hes.23:46
Matt.24:9
2.Kor.12:10

5 förut utstå lidande och m.
3 gm m. till ett skådespel
6 tänken pi dem s. utstå m.

l.Tess. 2:2
Hebr.l0:33
13:3

MISSHANDLlNGSMAL
2 döma i blodssak eller i m.
2 tvister och m. behandlas

5.Mos.17:8
21:5

MISSION
Se även: Sända, evangelium, värld,
jude, hedning, lärjunge, apostel, för·
samling.
Mission
Ordet »mission» (av lat. missio, sändning) förekommer icke i Bibeln, men
själva saken, att Gud sänder sitt frälsningsbudskap till världen, är ett av
Bibelns huvudtemata.
Missionen framställes i Skriften som
ett gudomligt företag, i vilket Fadern,
Sonen och den helige Ande deltager
(missio trinitatis). Guds egentliga
sändning är sändandet av Sonen. Kristus är Guds apostolos (sändebud)
framför andra. Kristus är missionären,
Hebr.3:1. I 10hannesevangeliet omtalar
Iesus ständigt sin Fader som »han som
har sänt mig», 8:26; 10:36; 12:45;
17:18 m.fl. ställen.
Kristi lärjungar sändes så ut som
sändebud (missionärer) och fortsätter
hans sändning till världen. De talar
som sändebud å Kristi vägnar, som
Kristus-representanter, 2.Kor.S:20. »Såsom Fadern har sänt mig, så sänder
ock jag eder», loh.20:21,jfr 17:18.
Anden effektuerar i församlingens
tid Guds fortsatta sändning. Anden
utväljer missionärerna, Apg.13:2, och
Anden sänder ut dem (genom församlingen som mellanled), 13:4. Anden
leder och dirigerar missionärerna till
deras arbetsfält, 16:7. Missionen är i
N. T. Guds eget eskatologiska hopbringande av den yttersta tidens församling medelst Anden genom Kristusskeendet, Ef.3:2-7; Apg.lS:14-18.
Missionen är icke endast Guds folks
reaktion på Kristus-uppenbarelsen,
utan Guds egen aktion för att befolka
messiasriket, vars tillkommelse är betingad av att detta rikes medborgare
kallas in. Missionen är ett väsentligt led
i själva Kristus-uppenbarelsen, ett led i
själva frälsningshistoriens väg till sin
fullkomning.
Tiden mellan Kristi himmelsfärd
och Kristi tillkommelse är riksinbjudningens tid, missionens tid. Gud använder församlingen som redskap för sin
missio till världen, l.Kor.3:9; Apg.
9:15; 22:21. Guds sändande av sin Son
gäller världen, dvs. hela folkvärlden,
både judar och hedningar, loh.3:16;
Luk.24:47. Som en hemlighet i Guds
frälsningsplan betecknas, att hedningarna i Kristus Iesus är medarvingar,
lemmar i kroppen och delaktiga i
löftet, Ef.3:1-8.

Mission i G. T.
G.T.s uppenbarelsehistoria har ända
frårl begynnelsen universalistisk inriktning. Urhistorien är släktets historia.
Den frälsning som i framtiden skall
komma gäller hela släktet, l.Mos.3:1S.
- Frälsningshistoriens början i och
med Abrahams och Israels utkorelse
har tydlig universalistisk syftning,
12:1-3. En fundamental tanke hos
profeterna är, att den gammaltestamentliga frälsningshistorien med Israel
som medelpunkt icke har sig själv som
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ändamål, utan syftar till något högre,
nämligen hela släktets frälsning.
Hedningarnas frälsning är ända frårl
början integrerad i Israels eskatologiska hopp. När Fridsfursten kommer,
skall folken vara honom lydiga, l.Mos.
49:10. Alla Messias-titIar i G.T. är
universalistiska. Messias skall få »hedningarna till arvedel och jordens ändar
till egendom», Ps.2:8, alla hedningar
skall prisa honom säll, 72:17, jfr v.11.
Särskilt i »sårlgerna om Herrens Tjänare» är universalismen tydlig (les.4253). Herrens Tjänare är »ett ljus för
folkslagen», 42:6; 49:6. Han grundlägger rätten (normerna för den sanna
gudsgemenskapen) på jorden, 42:4.
Återupprättelse av Israel är icke nog,
han skall frälsa »till jordens ända»,
49:6. Människosonen (Messias) får i
Dan.7 :13-14 världsherradöme.
Ej endast i »konungapsalmerna»,
2,72,110, utan även i »tronbestigningspsalmerna», 47:;6-99, är perspektivet
universalistiskt. - Detsamma gäller
icke minst det väldiga profetiekomplex, som handlar om hedningarnas eskatologiska vallfärdande tilllerusalem för att få del av messiasrikets
härlighet. »Och det skall ske på den
tiden, att hednafolken skola söka telningen frårl lsais rot, där han står
såsom.. ett baner för folken; och hans
boning skall vara idel härlighet», les.
11:10; jfr 2:3; 19:23 f.; 25:6-7; 40:5;
51 :4; 52:10; 55:5; 60:3; ler.3:17; Mika 7:12; Hagg.2:7; Sak.8:21-22 m.fl.
ställen. I den yttersta tiden skall templet bli en världshelgedom, där alla folk
skall
tillbedja, les.S6:7; 66:18;
Ps.22:28; 72:9-11; ler.16:19; Sef.3:9.
Väl att märka är att rörelseriktningen i G.T.s universalistiska frälsningssyn väsentligen är centripetal;
hedningarna söker sig in mot lerusalems tempel, där frälsningen är att
fmna. Till denna frälsningsuppfattning
knyter sig då väsentligen blott en
förväntningens
universalism.
När
Messias-tiden kommer, skall ryktet om
Israels förlossning och den messianska
härligheten nå ut till hedningarna, och
dessa skall strömma till. Denna rörelse
in mot medelpunkten är bestämd av
G.T.s geografIsk-kultiska ram. Hedningarna måste upp till lerusalems
tempel för att få del av frälsningsförqtårlerna. Ramen spränges först i N.T.,
där det eskatologiska templet är Kristi
kropps tempel, vilket är allestädesnärvarande, loh.2:19-21; Matt.18:20.
Men det fmns också klara centrifugala utsagor, som pekar hän på en
direkt missions-universalism. I les.2:3
är hedningarnas vallfärdande tilllerusalem en reaktion på att Herrens ord
har utgått frårl lerusalem. Klara missionsord (som förutsätter sändning,
missio) är också 42:1; 49:6; 51:4-6;
Ps.96:3,10. »Och jag skall göra ett
tecken bland dem; några av dem som
bliva räddade skall jag sända såsom
budbärare till hednafolken ...till havsländerna i fjärran, som icke hava hört
något om mig eller sett min härlighet;
och de skola förkunna min härlighet
bland folken», les.66:19, se också
v.20.
lonaboken är en bok med missionsmotiv, 4:9-11. Men här talas icke om
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MissioD-Misskund
nineviternas andel i den messianska
frälsningen, endast om frälsning från
en historisk dom.
Mission i N T.
a. Evangelierna.
Jesus har i hela sin messianska
gärning haft icke endast en förväntnings-universalistisk syn när det gäller
hedningarnas frälsning, utan även en
direkt missions-universalistisk.
Jesus koncentrerar visserligen sin
gärning enbart till Israels-missionen,
Matt.15:24-26, och förbjuder sina
lärjungar att gå till hedningarna eller in
i samariternas städer, 10:5. Endast
sporadiskt hjälper han hedningar,
8:5 ff.,28 ff.; 15:22 ff.; Mark.7:31 ff.;
Luk.l7:11 ff. Denna partikularism hos
Jesus är frälsningshistoriskt bestämd,
den är nödvändig just med hänsyn till
den mission, som kan börja först efter
hans fullbordade frälsningsverk. Jesus
är så ensidigt upptagen av judarna
under sitt jordeliv just därför att han i
sista instans är så intensivt upptagen av
hedningarna. Judarna skall först frälsas
för att bli förmedlingscentrum för
missionen till jordens ändar, Joh.4:22.
Missionen skall börja i Jerusalem, Luk.
24:47; Apg.l :8. Israel har också en
förstahandsrätt till frälsningen, Apg.
13:46-48; 18:4-6; 3:26; 2:39; Rom.
1:16; 2:10;9:4 ff.; 15:8.
Många drag i Jesu förkunnelse och
liv visar, att han menar tiden vara inne
för uppfyllelsen av Israels gamla
förväntnings-universalism. Hedningarnas vallfärdande till den messianska
frälsningen står för dörren, nu skall de
många komma från öster och väster
och sitta till bords med patriarkerna i
Guds rike, Matt.8:11. Templet (hedningarnas förgård) måste renas för att
kunna taga emot dem, Mark.l1:17.
Den messianska församlingen skall bli
världens ljus och jordens salt, Matt.
5:13-14. - De vise männen betecknar
upptakten till det i profetian förutsagda vallflirdandet till messiasriket,
2:1-11, grekerna representerar samma
dragning, Joh.12:20-32. Jesus förutsäger att hans upphöjelse skall draga
alla till honom, 12:32. Han har också
andra får, som icke tillhör Israels
fårahus, och även dem skall han draga
till sig, Joh.1O:16. - Han förutsäger
att frälsningshistoriens ledning i framtiden skall övergå till hedningarna och
Israel åsidosättas som folk, Mark.
12:1-12; Matt.21:43; 8:11 ff.; Luk.
14:16-24; Matt.22:1-14. Jfr även Luk.
4:25-27; 11 :31-32. - Jesu självvittnesbörd som Människosonen, Messias och
Herrens Tjänare implicerar också hedningarnas frälsning. (Se avsnittet Mission i G.T.)
Men Jesus har också haft en klart
missions-universalistisk syn. Under sitt
jordeliv profeterade han om den kommande förkunnelsen av evangelium för
alla folk, Matt.24:14; Mark.l3:10 (se
även Matt.26:13 med par.). Dessa ord
säger att hednamissionen ingår som ett
nödvändigt led i de eskatologiska
händelser, som 'banar väg för Guds
rikes fullkoJIUling. Jfr Apg.1 :6-8.
Flera av Jesu gudsrikesliknelser har
en universalistisk prägel, och deras
expansiva drag bär utsändandet (det
centrifugala) i sig, t.ex. liknelsen om
senapskornet, Matt.13:31, surdegen,

13:33, ogräset bland vetet, 13:24 ff.
(åkern är världen, v.38), noten i havet,
13:47 ff. Enligt Jesu liknelser om konungasonens bröllop och det stora
gästabudet har tiden kommit för inbjudan till jordens ände, Matt.22:1 ff.;
Luk.l4:16 ff.
Jesus har före sin död uttryckligen
förberett sina lärjungar på deras nära
förestående utsändande till världen,
Joh.l7:18; 20:21, och lovat dem den
helige Ande som utrustning för denna
väldiga gärning, 20:22; 14:26; 15:26;
16:7. Efter sin uppståndelse har han
givit direkt order om att världsmissionen skall börja, när löftet om Anden är
infriat på pingstdagen, Luk.24:47 -49;
Apg.l :6-8. Missionsbefallningarna i
Matt.28:18-20 och Mark.16:15-16 är
konsekvenser av Jesu fullbordade
frälsningsverk. Det är naturligt och
helt enligt med saken, att missionsbefallningen först kan ljuda från den
Uppståndnes mun. Missionen kunde
icke få startsignal förrän Jesu egen
sändning till försoning av världens
synd var fullbordad och han således i
sitt förbundsblod kunde upprätta ett
nytt universellt förbund, som satte det
gamla och partikularistiska ur kraft.
Jesus själv ser sin död som missionens
nödvändiga förutsättning för del nya
förbundet, som är öppet för ·alla folk,
Matt.20:28; 26:28; Joh.12:32; 12:24;
10:16,jfr 11 :52.
b. Apostlagärningarna och breven.
Den kristna missionen började på
första pingstdagen, Apg.2. Då utgöts
den helige Ande och grundlades den
första kristna försarnlingen. Därför
räknar vi pingstdagen som dagen för
Kristi kyrkas födelse i världen. Då
började en ny tids, det nya förbundets,
sändning till Israel.
Jesus hade givit apostlarna en generalplan för missionsverket, Apg.1 :8.
Enligt den skulle de börja i Jerusalem
för att sedan gå vidare till J udeen och
Samarien och så intill jordens ände.
Missionen i Judeen främjades genom
nöd, förföljelse och martyrium, Apg.
8:1-4, vilket ofta har upprepats i missionens historia. Särskilt i kusttrakterna skedde tydligen en snabb utveckling, 8:40; 9:32-43. - Samarien var ett
halvhedniskt land. Jesus hade förberett
missionen där, Joh.4. Filippus blev
Sarnariens egentlige missionär, Apg.
6:5; 8:5-25. Han upplevde också att få
vara ett sändebud till den förste representanten för ett hedniskt land, den
etiopiske hovmannen, 8:26 ff.
Beträffande missionen bland hedningarna var apostlarna redan från
början klara över dessas rätt till delaktighet i den messianska frälsningen,
men villkoren för deras upptagande var
icke klarlagda. Judendomens proselytverksamhet kände endast en väg för
hedningarna att få del i Israels messianska hopp, nämligen den att de blev
upptagna i den judiska folkgemenskapen genom omskärelse och antagande av Mose lag. Frågan var därför:
Måste hedningarna bli judar (omsklJrna), innan de kan bli kristna
och döpta? Först Guds eget avgörande
domsslut genom det som hände i
Kornelius' hus skapade begynnande
klarhet. Gud skänkte hedningarna
genom tron allena den helige Andes

c. Det eskatologiska perspektivet.
Enligt den urkristna uppfattningen
var det endast en kort tid mellan
pingsten o.ch Kristi tillkommelse,
1.Kor.7:29; 1.Pet.4:7, och denna korta
tid 'var missionens tid. Det var en
mission i väntan. Missionen syftade till
att framkalla messianska försarnlingar
bland alla folk. När evangeliet är proklamerat till jordens ändar, skall änden
komma, Matt.24:14. Missionen skall
till och med kunna påskynda dagen för
Kristi tillkommelse, 2.Pet.3 :12. Judafolket skall ännu en gång spela en roll i
frälsningshistorien. Förstockelsens och
förkastelsens tid skall ta slut, och det
skall bli en stor skördetid både bland
judarna och genom judarna, Rom.
11:12,15,25 f.,32.
Det eskatologiska frälsningsdramats
avslutande akter kan icke utspelas
förrän det messianska folket har insamlats från alla folkslag, förrän »hedningarna i fulltalig skara hava kommit
in», Rom.11 :25 ff. Missionens yttersta
mål är icke att plantera kyrkan bland
folken (plantatio ecclesire), kyrkogrundläggelsen är endast en mellanetapp på väg till missionens slutliga
mål: insamlingen av messiasfolket i det
fullkoJIUlade gudsriket. Missionens insamling står i tillfillighetens tecken,

nådig el. barmhärtig (mot), förbarma
sig (över); i Job 19:21 övers. hava
misskund med;. Klag.4:16 visa misskund mot; Jes.27:11 visa misskund;
hithp. anropa el. bedja om nåd (misskund). 5.Mos.28:50 ordagrant: och
[som] icke förbarmar sig över gossen;
övers. utan misskund med de unga;
i)änan står här parallellt med nåSä'
pänim, se Försyn 2. I Jes.27:11 står
i)änan jämsides med pi. av råi)am, se
Förbarma l. Se t.ex. Ljuvlig Il,
Nåd 2.
2) hörnal, '7 Q n
ha . medlid~d~, förbarma sig; här
övers. hava el. visa misskund. På samtliga här anförda ställen utom Jer.l5:5
står i)åmal parallellt med i)us, se 3; i
Jer.13:14; 21:7 även tillsammans med
pi. av rål).am, se Förbarma l. Se: Bekymmer 3, Förskoning 3.
3) !lus, D 1 n
förbarma sig; skona; i Neh.13 :22 med
prep. 'al, förbarma sig över; övers. hava
misskund med. Jfr Jer.13:l4; 21:7,
övers. skona; 5.Mos.13:8; Hes.7:4,9;
8:18; 9:5,10 visa skonsamhet; Hes.16:5
se på (någon) med ömkan. Se: Bekymra 2, Mild 1.
4) f:!/isäq, I ~Q
fromhet, godhet; kärlek, vänlighet;
nåd, barmhärtighet, mildhet. Se t.ex.
Mild 5, Nåd l.
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gåva. Petrus kunde därför icke neka
dem dopet, Apg.1O:44,48; 11:1-18,jfr
15:7-11.
Den första hednakristna församlingen grundlades i Antiokia, Apg.
11:19-21, som sedan för en tid blev
hednamissionens centrum. Därifrån
började Paulus - och jämte honom
Barnabas - sina missionsresor , sedan
de hade fått Andens kallelse och församlingens förbön, 13:1-3. Cypern
blev det första missionsfältet, 13:4 ff.
Resan fortsatte till det inre av Mindre
Asien, till de pisidiska och Iykaoniska
bygderna, kap.13 och 14. Judaisterna
tvivlade på hednamissionen. Frågan
togs upp på apostlakonsiliet i Jerusalem, kap.l5, där en avgörande seger
vanns för en missionsgärning befriad
från judiska band (v.7-11,23-29).
På andra missionsresan nådde
Paulus, tillsammans med medarbetarna
Silas, Timoteus och Lukas, för första
gången Europa, Apg.kap.16. Församlingar bildades i Filippi, Tessalonika,
Berea, Aten och Korint. Intressant är
Paulus' konfrontation med den hedniska kulturen i Aten, kap.17.
Paulus' tredje missionsresa gick också till Europa, men denna gång koncentrerade han sitt arbete framför allt
till Efesus i Mindre Asien. Enligt Rom.
15:18-23 kände han senare, att hans
egentliga uppdrag i dessa länder var
fullbordat, och arbetet här kunde
därför fortsätta under ledning av de
medarbetare han hade fostrat och
förordnat. Själv riktade han nu blicken
västerut mot Rom och Spanien,
15:24,28.
Ä ven de andra apostlarna blev missionärer. Missionsbefallningen hade de
alla lyssnat till. Redan på första pingstdagen var de i verksamhet, Apg.2:7.
Men N.T. har sedan få berättelser om
deras arbete. Detsamma gäller många
andra som fick missionskallelse utan
att tillhöra de tolv.

den sista insamlingen sker vid änglarnas utsändande till jordens fyra hörn
vid Kristi tillkommelse, Matt.24:31;
1.Tess.4:16-17.
Missionens uppgift är primärt att
verka trons lydnad efter den evige
Gudens befallning, Rom.16:26. Den är
icke religiös-etisk propaganda för den
högsta religionen, icke ett fIlantropiskt
korståg till underutvecklade länder,
icke spridande av kultur och civilisation. Missionen har endast världsevangelisationen till uppgift, icke världskristnande t. Missionen har inga löften
om att kunna förvandla världen till ett
Guds rike, detta är förbehållet Kristus
själv i hans tillkommelse. Missionens
tjänst är försoningens tjänst, 2 .Kor.
5:20. Missionshistorien visar att missionen går fram efter vetekornets lag,
Joh.12:24-25; Matt.24:9; 19:17-18;
2.Kor.11 :23 ff.; 1.Kor.4:11-13. Guds
mission liksom Kristi mission är en
martyrrnission. Gud bär släktet hem
genom att utfylla vad som fattas i
Kristus-lidanden. Korsets mission står
under korset. Missionens framgång står
i motsägelsens tecken. Gud leder missionsförsamlingen samma väg som dess
Herre. Missionen slutar, i sitt nuvarande skede, icke med triumf utan med
ett nytt Golgata, Matt.24:9 ff.; Upp.
12:17. - Missionen kvalificerar, där
evangeliet förkastas, hedendomens
synd till antikristlig fiendskap och får
på så sätt världen att mogna även
indirekt för domen, 1.Tess.2:16;
2.Tess.2:9-12.
Missionens underbara mål skil.dras i
Upp.7. Som Guds sändning (missio
Dei) skall missionen nå detta mål trots
förföljelse och motstånd.
MISSKUND
Se även: Barmhärtighet, nåd, förbar-

ma, medlidande, godhet, kärlek.
MISSKUND

l) hönan, 1 J n
gru~dbet. bÖj; sig ned; därav: vara

Misskunda - Mitt

5) fulninä, il

~ , E):

nåd, bannhärtighet, misskund; av:
l)änan, se l.
6) hilåskornai, iXc10"0/lat
med. försona; i Luk.l8:13 pass. bliva
el. vara nådig (mot); övers. misskunda
sig över. Se: Försona 5.
MISSKUND
1 när han bad oss om m.
l.Mos.42:21
2 icke hava m. med hm
5 .Mos.13:8
1 utan m. med de unga
28:50
3 hav m. med mig efter din nåd Neh.13:22
1 bedja om m. och söka nåd
Est. 4:8
1 beder den Allsmäktige om m.
Job 8:5
1 anropa min motpart om m.
9_:1 S
1 Haven m., haven m. med mig
19:21
4 s. hyser m. med hm
Ps.109:12
4 tänkte icke på att öva m.
109:16
1 visar deras danare ingen m.
Jes.27:11
Jer.13:14
2 Jag skall icke hava m.
2 vem kan hava m. med dig, J erus.
15:5
5 icke hava ngn m. med eder
16:13
2 icke hava m. eller förbarmande
21:7
I mot de äldste ingen m.
Klag. 4:16
2 och icke hava ngn m.
Hes. 5:11
2 och icke hava ngn m.
7:4
2 icke skonsamhet och icke m.
7:9
2 icke skonsamhet och icke m.
8:18
2 ingen skonsamhet och ingen m.
9:5
9:10
2 icke skonsamhet eller m.
2 eller visa dig ngn m.
16:5

MISSKUNDA
6 Gud, m. dig över mig syndare

Luk.18:13

MISSLYCKAS

notf

l) [Jätzan
nif. vara el. bliva fördärvad; i Jer.18:4
(om ett kärl) gå sönder; övers. misslyckas. Jfr gamla sv. övers.: »Qch krukan, som han utaf lerena gjorde, gick
honom sönder i händerna». Se t.ex.
Förstöra 4.
MISSLYCKAS
I när kärlet m.des i hs hand

Jer.18:4

MISSLYNT
l) raa, V V1
vara ond el~ dålig; i 4.Mos.11:10 med
bil·ene-, i (någons) ögon; ordagrant:
och i Mose ögon var det ont. Se t.ex.
Misshag l, Missunnsam l.
2) aganakteö, å:yavaKn!w
känna (fysisk, stickande) smärta; bli
smärtsamt berörd, bli upprörd el. uppbragt; här övers. bliva misslynt; trol.
av: agan, mycket, och achomai (pass.
av acheuö el. acheö), klaga, jämra sig.
Verbet är i Matt.21:lS; Luk.13:l4
övers. förtryta. Jfr subst. aganåktesis,
2 .Kor.7: 11 , övers. förtrytelse.
MISSLYNT
4.Mos.II:10
I Mose själv blev m.
2 blevo de m.a på bröderna
Matt. 20 :24
26:8
2 blevo de m.a och sade
2 J. såg detta, blev han m.
Mark. 10:14
2 blevo m.a på Jakob och Johannes
10:41
2 s. voro där bleve m.a
14:4

MISSMODIG
(Ahab) m. och vred
gick Ahab hem till sitt, m.
Varför är du så m.

l.Kon.20:43
21:4
21:5

MISSNÖJD
församlade sig alla m.a

l.Sam.22:2

MISSTAG
Kanhända var det ett m.

l.Mos.43:12

MISSTANKE
m.ns ande likväl kommer
4.Mos.
om m.ns ande kommer över hm
får m. mot sin hustru
m.ns ande kommer över
ordstrider... ondskefulla m.ar
l.Tim.

5:14
5 :14
5:14
5:30
6:4

men i annat fall bevisade den misstänktas oskuld. Detta var den s.k.
misstankeiagen. 4.Mos.S:29.
MISSTANKEOFFER
ingen rökelse, det är ett m.
åminnelseoffret, det är m.ret
taga m.ret ur kvinnans hand

4.Mos. 5:15
5:18
5:25

MISSTRÖSTA
När de m.de, log jag
att vi m.de om livet

Job 29:24
2.Kor. 1:8

MISSTYCKA
M.er du, om man dristar tala

Job 4:2

MISSTYDA
deras ovänner skulle m.

5.Mos.32:27

MISSTÄNKA
så att han m.er sin hustru

4.Mos. 5:30

MISSUNNA
att hon m.r dem efterbörden

5.Mos.28:57

MISSUNNSAM
l)raa,V~~

vara ond el. dålig; i S.Mos.28:S4,S6
(om 'ajin, öga) med prep. be, vara ond,
förtretad el. missunnsam på; därav
övers. se missunnsamt på. Samma uttryckssätt är i 159 övers. se med ont
öga på. Jfr 2. Se t.ex. Misslynt l,
Motvillig l.
2) ra' 'åjin, 1 '. ~ V"
en som är ond i ögat; en som ser med
ond el. missunnsam blick, missunnsam;
ra', ond, dålig (se t.ex. Misshag 2);
'ajin, öga. Jfr l, Avund 4.
3) phthOnos, rp8ovoe;
avund, missunnsamhet. Se: Avund 3.
MISSUNNSAM
I m.t se på sin broder
S.Mos.28:54
I hon skall så m.t se på mannen
28:56
2 Ät icke den m.mes bröd
Ords.23:6
2 m.me ävlas efter ägodelar
28:22

MISSUNNSAMHET
3 köttets gärningar ... m., mord
MISTA
Varför skulle jag m. eder
skall en sådan m. livet
s. saknas skall m. livet
vinträd s. i förtid m.er druvor
målet i munnen hava de mist
av ångest m. de all salll
ragla och m. sansen
stjärnorna m. sitt sken
stjärnorna m. sitt sken
starka fäste skall du m.
Gasa m.er sin konung
om saltet m.er sin sälta
s. finner sitt liv skall m. det
s. m.er sitt liv för min skull
vill bevara sitt liv skall m. det
m.er sitt liv för min skull
bevara sitt liv skall m. det
s. m.er sitt liv för min
om saltet m.er sin sälta
bevara sitt liv skall m. det
m.er sitt liv för min skull
men m.er sig själv
om saltet ffi.er sin sälta
vinna sitt liv, skall m. det
s. m.er det skall rädda det
solen m.e sitt sken
s. älskar sitt liv, m.er det
dagen m_e tredjedelen av sitt
MISTE
ej vill gå m. därom
den s. går m. om mig
s. är snar på foten stiger m.
ingen tager m. om sin stråt
ingalunda gå m. om sin lön
ingalunda gå m. om sin lön
skall han gå m. om lönen
ingen går m. om Guds nåd

Gal. 5:21
I.Mos.27:4S
2.Mos.19:13
2.Kon.10:19
Job 15:33
32:15
41:16
Jer.25:16
Joel 2:10
3:15

Am. 3:11
Sak. 9:5
Matt. 5:13
10:39
10:39
16:25
16:25
Mark. 8:35
8:35
9:50
Luk. 9:24
9:24
9:25
14:34
17:33
17:33
23:45
Joh.12:25
Upp. 8:12
Job 20:13
Ords. 8'36
19:2
Joel 2:7
Matt.10:42
Mark. 9.41
l. Kor. 3:15
Hebr.12:15

MITKA
hebr. sötrna. En av Israels lägerplatser
under ökenvandringen. 4.Mos.33:28,
29.
MITNlT
Benänming på Josafat, en av Davids
hjältar. Möjligen avses ursprung från en
eljest okänd ort med namnet Meten
eller Mitne. l.Krön.ll :43_

MISSTANKELAGEN
Då en ritar! misstänkte sin hustru för
otrohet, skulle han ta henne med till
prästen och medföra en tiondedels efa
kornmjöl som misstankeoffer. Kvinnan
fick dricka av »det förbannelsebringande olycksvattnet» (heligt vatten bemängt med litet stoft från tabernaklets
golv), vilket medförde vissa menliga
verkningar för den som var skyldig,

MITREDAT
hebr. av pers. given av (härskar- och
ljusguden) Mitra.
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l. En skattmästare hos konung Kores.
Av konungen fick han i uppdrag att
återlämna till Serubbabel (Sesbassar)
de tempelkärl, som Nebukadnessar
hade bortfört från Jerusalem. Esr.l :8.
2. En ämbetsman i Palestina under
konung Artasasta. Esr.4:7.

MITT
Kristus i mitten
l) Mitt ibland två eller tre, Matt.
18:20 - han förenar. 2) Mitt iblar!d
lärjungarna, Luk.24:36 - han uppenbarar sig. 3) Mitt i församlingen, Hebr.
2:12 - han prisar Gud. 4) Mitt ibland
församlingarna (ljusstakarna), Upp.
1:13 - han dömer. 5) Mitt ibland
lärarna, Luk.2:46 - han frågar och svarar. 6) Mitt emellan syndare, Joh.19:
18 - han åtskiljer. 7) Mitt i himmelen,
Upp.S:6 ff. - han lovsjunges.
MITT
Uppdelning: substantiv; pronomen; adverb:
allmänt, mitt emot, mitt i, mitt ibland, mitt
på.
MITT (substantiv)
ut till m.en av havet
2.Mos.14:23
nätet räcker upp till m.en
27:5
att det räckte upp till m.en
38:4
2000 alnar, med staden i m.en 4.Mos.3S:S
det i vars m. jag har min boning
35:34
till Arnons dal, till dalens m.
5.Mos. 3:16
i jorden, i m.en av mitt tält
Jos. 7:21
8:13
gick Josua till m.en av dalen
och från dalens m.
12:2
från staden i dalens m.
13:9
från staden i dalens m.
13:16
förde Joab hm till m.en av
2.Sam. 3:27
anförda aven s. står i m.en
Jes.66:17
helgedomen ligga i m.en
Hes.48:8
H. helgedom ligga i m.en
48:10
staden skall ligga där i m.en
48:15
och J. i m.en
Joh.19:18
MITT (pronomen)
av m. skall han taga
Allt vad Fadern har, det är m.
sade jag han skall taga av m.
allt m. är ditt, och ditt är m.

Joh.16:14
16:15
16:15
17:10

MITT (adverb, allmänt)
m. framför Baal-Sefon
2.Mos.14:2
gingo på torr mark m. igenom havet 14:29
på torr mark gått m. igenom havet
15:19
Mose gick m. in i skyn
24:18
m. emellan de övriga lägren
4.Mos. 2:17
m. för tabernaklet
3:38
m. för uppenbarelsetältet
3:38
skyndade m. in i församlingen
16:47
gingo m. igenom havet
33:8
drogo m. igenom de folks land 5.Mos.29:16
M. framför dig skall du se
32:52
komma m. emellan israeliterna
Jos. 8:22
fackla m. emellan svansarna
Dom.l 5:4
nedgjorde dem s. kommit m. emellan 20:42
m. för sutto blomsterslingor
l. Kon. 7:30
bäcken s. flöt m. igenom
2.Krön.32:4
m. igenom havet på torr mark
N eho 9 :11
Ps.136:14
Israel gå m. därigenom
M. under löjet kan hjärtat
Ords.14: 13
Jer. S 1 :64
m. under deras ävlan
m. däri syntes ngt s. liknade
Hes. 1:5
21 :29
m. under det man skådar
tronar jag m. ute i havet
28:2
du skall dö m. ute i havet
28:8
heliga huset m. emellan dem
48:21
48:22
m. emellan furstens besittningar
m. över Ulai hörde jag
Dan. 8:16
förstörd m. för våra ögon
Joel 1:16
2:8
m. igenom vapnen störta de fram
Sak.14:4
Oljeberget rämna m. itu
ss. får m. in ibland ulvar
Matt.10:16
s. ligger m. framför eder
21 :2
m; under förföljelser
Mark.IO:30
byn s. ligger m. framför
11:2
Luk. 4:30
gick sin väg m. igenom hopen
ss. lamm m. in ibland ulvar
10:3
byn s. ligger m. framför
19:30
förlåten rämnade m. itu
23:45
hs kropp brast m. itu
Apg. 1:18
följande dag m. för Kios
20:15
m. undor deras fattigdom
2.Kor. 8:2
m. under stort betryck
l. Tess. 1:6
ett m. för var sida av tronen
Upp. 4:6
Lammet s. står m. för tronen
7:17
flöt fram m. igenom stadens gata
22:2
MITT (emot)
lägrade sig m. emot berget
ljusstaken m. emot bordet
Jordan m .. emot Jeriko
lägrat sig m. emot mig
vid J ordan m. emot J eriko
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2.Mos.19:2
40:24
4.Mos.22:1
22:5
26:3

vid Jordan m. emot Jeriko
26:63
vid Jordan m. emot Jeriko
31:12
s. ligger m. emot Baal·Sefon
33:7
33:48,50
vid Jordan m. emot Jeriko
andra sidan Jordan m. emot Jeriko
34:15
vid Jordan m. emot Jeriko
35:1; 36:13
i dalen m. emot Bet-Peor
S.Mos. 4:46
m. emot Gilgal
II :30
Moabs land m. emot Bet-Peor
34:6
gick över m. emot Jeriko
Jos. 3:16
kommo m. emot staden (Ai)
8:11
Jordan m. emot Jeriko
13:32
m. emot Adummimshöjden
15:7; 18:17
m. emot Jeriko Beser
20:8
altare m. emot Kanaans land
22:11
Dom.19:10
till platsen m. emot. Jebus
klippan reste sig m. emot
I.Sam.14:5
den andra m. emot Geba
14:5
fönsteröppningarna m. emot
l. Kon. 7:4
fönsteröppningarna m. emot
7:5
lägrade m. emot varandra
20:29
två onda män m. emot hm
21:10
satte sig m. emot (Nabot)
21 :13
l.Krön. 6:78
m. emot Jeriko
prästerna stodo m. emot
2.Krön. 7:6
stodo m. emot Juda män
13:13
Jedaja m. emot sitt eget hus
Neh. 3:10
platsen ffi. emot Davidsgravarna
3:16
m. emot uppgången till tyghuset
3:19
Hassub m. emot sitt eget hus
3:23
platsen m. emot Vinkeln
3:25
3:26
platsen m. emot Vattenporten
3:27
platsen m. emot stora tornet
m. emot sitt eget hus
3:28
Sadok m. emot sitt eget hus
3:29
Mesullam m. emot sin tempelkammare 3:30
m. emot Mönstringsporten
3 :31
12:9
sina platser rn. emot dem
stodo m. emot för att lova
12:24
m. emot konungshuset
Est. 5:1
m. emot palatsets dörr
5:1
en port m. emot denna port
Hes.40:23
avsatserna m. emot
42:3
en punkt m. emot det ställe
47:20
m. emot stora ljusstaken skrevo Dan. S:5
satte sig m. emot offerkistorna Mark.12:41
Oljeberget m. emot helgedomen
13:3
hövitsmannen m. emot hm
IS :39
Luk. 8:26
gerasenernas land m. emot
MITT (i)
m. i vattnet ett fäste
I.Mos. 1:6
2:9
livets träd m. i lustgården
träd s. står m. i lustgården
3:3
Mose giCk m. in i skyn
2.Mos.24:18
skyndade m. in i församlingen 4.Mos.16:47
uppslukade dem m. i Israel
5 .Mos.II:6
på torr mark m. i J ordan
J os. 3: I 7
gån ut m. i J ordan
4:5
tolv stenar m. i J ordan
4:9
prästerna stående m. i Jordan
4:10
m. i staden ett starkt torn
Dom. 9:S
l. Kon. 6:27
m. i huset rörde deras
de voro ffi. iSamaria
2.Kon. 6:20
kom H. A. m. i församlingen 2.Krön.20:14
Hiskia ödmjukade sig m. i högmod
32:26
m. i ansiktet tala förgripliga
Job 1:11
m. i ansiktet tala förgripliga
2:5
2:8
där han satt m. i askan
5:14
m. på dagen råka ut för
famla m. i ljuset
5:14
icke ljuga eder m. i ansiktet
6:28
M. i hs överflöd påkommer nöd
20:22
m. i församlingen står jag upp
30:28
omkomma de, m. i natten
34:20
lovsånger ljuda m. i natten
35:10
m. i f"6rsamlingen prisa dig
Ps.22:23
en mska m. i sin härlighet
49:13
m. i sin härlighet utan förstånd
49 :21
116:19
m. i dig, Jerusalem
M. i natten står jag upp
119:62
m. i församling och menighet
Ords. 5:14
slockna m. i mörkret
20:20
skeppets väg m. i havet
30:19
m. i middagshettan
Jes.16:3
m. i din sommar skördeskri
16:9
altare m. i Egyptens land
19:19
mätta dig m. i ödemarken
58:11
vi stappla m. på dagen
59:10
m. i vår fulla kraft ss. döda
59:10
m. i din sommar och vinbärgning Jer.48:32
m. i hennes trångmål
K1ag. 1:3
och m. däri, m .. i elden
Hes. 1:4
m. däri fyra väsenden
1:5
bränna upp i eld m. i staden
5:2
bor m. i det gensträviga släktet
12:2
vrede på dem m. i Egyptens land
20:8
tronar jag m. ute i havet
28:2
du skall dö m. ute i havet
28:8
skräck m. i dess trygghet
30:9
i trygghet bo m. i öknen
34:25
förnimma att jag bor m. i Israel Joel 2:27
sammansvärjning m. i Israels
Am. 7:10
i djupet, m. i havet
J ona 2:4
M. i din vrede tänka på
Hab. 3:2
m. i natten till denne
Luk.II:5
glädje m. i allt vårt betryck
2.Kor. 7:4
gläder mig m. i mina lidanden
Kol. 1:24
m. i församlingen prisa dig
Hebr. 2:12
förvissna m. i sin ävlan
Jak. 1:11
MITT (ibland)
2.Mos.25:8
bo m. ibland dem
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Mittelhöjd - Moab
tabernakel m. ibland dem
3.Mos.1 5 :31
16: 16
m. ibland deras orenheter
uppresa min boning m. ibland
26:11
min boning m. ibland dem
4 .Mos. 5:3
förkastat H. m. ibland eder
11 :20
du är H. m . ibland detta folk
14:14
H. är m. ibland dem
16 :3
min boning m. ibland Israels barn
35 :34
nitälskande Gu d m . ibland dig 5.Mos. 6:15
stanna hos dig , m. ibland dig
23 :16
levande Gud m . ibland eder
Jo s. 3:10
Kanhända bon I här m . ibland oss
9:7
bodde m. ibland dem
9:16
fastän] bon m. ibland oss
9:22
fingo bo m. ibland dem
10 :1
förnummit att H. är m. ibland
22:31
smorde hm m. ibland hs bröder l.Sam.16 :13
bo m. ibland Israels barn
I.Kon . 6:13
bor m. ibland mitt folk
2.Kon. 4 :13
skola vi stå m. ibland dem
Neh. 4 :11
harpospelare m. ibland unga
Ps.68 :26
m. ibland gudarna h åll er dom
82:1
m. ibland många vill jag lova
109 :30
härska m. ibland dina fiender
110:2
bor m. ibland falskhet
Jer. 9:6
upprättade m. ibland mitt folk
12 :16
bor dock m. ibland oss
14:9
Jerusalem m. ibland hednafolken Hes. 5 :5
skipa rätt m. ibland dig
5:8
6 :13
slagna män m . ibland avgudar
Jaasanja m . ibland dem
8:11
bliver jag ohelgad m. ibland dem
,22:26
upplåta din mun m. ibland dem
29:21
gå fram m. ibland eder
Am. 5:17
ett sänklod m. ibland mitt folk
7:8
förlagt m. ibland stjärnorna
Ob. vA
Är icke H. m. ibland oss
Mika 3:11
Jakobs kvarleva m . ibland många
5:8
ss. får m. in ibland ulvar
Matt. 10:16
sådde ogräs m. ibland vetet
13:25
ställde det m . ibland dem
18:2
där är jag m. ibland dem
18:20
(barnet) m. ibland dem
Mark. 9:36
han satt m. ibland lärarna
Luk. 2:46
anden omkull mannen m . ibland d em 4:35
släppte hm ned m. ibland dem
5 :19
ss. lamm m. in ibland ulvar
10:3
stod han själv m. ibland dem
24:36
m. ibland eder står en
Joh . 1:26
kom J. och stod m. ibland dem
20:19
kom J. och stod m. ibland dem
20:26
trädde Paulus upp m. ibland dem Apg.27:2 1
m. ibland ett vrångt släkte
Fil. 2:15
m. ibland ljusstakarna ngn
Upp. 1 :13
röst m. ibland de f yra väsendena
6:6
MITT (på)
sitter m. på bräderna
2.Mos.26:28
m. på kåp an en öppning
39:23
samla ihop m. på torget
5.Mos. 13:16
famla m. p å ljusa dagen
28:29
Solen stående m . på himmelen
Jos. IO:13
skära av deras kläder m. på
2.Sam.10:4
ligga hos. .. m. på ljusa dagen
12:11
Amasa sölad i sitt blod m. på vägen
20:12
ställde sig m. på åkerstycket
23:12
ställde sig m. på åkerstycket
I. Krön. II :14
skära av deras kläder m. på
19:4
m. på yttre förgården
2.Krön. 6:13
m. på det rättas stigar
Ords. 8:20
förhärjare m . på ljusa dagen
Jer. 15:8
sattes ned m. på slätten
Hes.37:1
ett träd stå m. på jorden
Dan. 4:7
i mörker m. på ljusa dagen
Am. 8:9
m. på ljusa dagen drivas ut
Sef. 2:4
var båten m. på sjön
Mark. 6:47
tände upp eld m. p å gården
Luk .22 :55
trädde fram m. på Areopagen
Apg.17:22
m. på dagen se ett sken
26:13
kräsligt ... m. på ljusa dagen
2 .Pet. 2 :13

Moabs berg sedda från Juda öken.

den tillhörde den provinsen Asien men
hade en viss frihet. Paulus besökte
staden på sin tredje missionsresa. Apg.
20 :14.
MJUK
-mjuk
ödmjuk Ps.lO:17
MJUK
tala till dig m ed m .a ord
m.t svar stillar vrede
en m . tunga krossar ben

Job 40:22
Ords. 15:1
25:15

MJÖL
Se även: Kvarn, bröd , baka, säd, mat,
offer, spisoffer.
-mjöl
kornmjöl 4.Mos.5:15
vetemjöl 2.Mos.29:2
Mjöl
G.T. talar om två sorters mjöl, ett för
dagligt bruk, l.Kon.l7: 12, och ett
(»fmt mjöl») till offer, l.Mos.18:6.
Båda sorterna fick man genom att
mala korn eller vete, men det var
siktningen som gjorde skillnaden i kvalitet. Det »fma» mjölet (se i sv. övers.)
var dock ej nödvändigtvis av fmare
konsistens än det andra, snarare var
det som vetegröpe grövre. Dess högre
värde låg däri att det var framställt av
rena korn, »vetets fetaste märg»,
5.Mos.32 :14.

MITYLENE
grek. möjl. den fisk- el. blötdjursrika.
Huvudstaden på ön Lesbos i Egeiska
havet. Den låg på östra sidan och var
en vacker och rik stad. Under rornarti-

MJÖL
tre sea-mått fint m.
l.Mos.18 :6
en tiondedels efa fint m.
2.Mos.29:40
hs offer av fint m.
3.Mos. 2 :1
en handfull av m.et
2:2
spisoffer av fint m.
2 :4
spisoffer p å plåt av fint m.
2:5
skall det tillredas av fint m.
2 :7
bära fram en tiondedels efa fint m.
5 :11
e n handfull av det fina m.et
6:15
en tiondedels efa fint m.
6:20
bära fram fint m., hopknådat
7:12
tre tiondedels efa fint m.
14:10
en tiondedels efa fint m.
14:21
två tiondedels efa fint m.
23 :13
två kakor av fint m .
23:17
fint m . och baka tolv kakor
24:5
kakor av fint m.
4 .Mos. 6:15
båda fuUa med fint m.
7 :13,19,25,31
7:37,43,49 ,55,61,67,7 3,79
spisoffer av fint m.
8:8
ss. spisoffer fint m.
1 S :4,6 ,9
Ss. förstling av edert m.
15 :20
Av förstlingen av edert m .
15 :21
en tiondedels efa fint m.
28:5
två tiondedels efa fint m.
28:9
tre tiondedels era fint m.
28 :12
begjutet med olja ... fint m.
28 :12
fint m. ss. spisoffer
28:13
ss. spisoffer offra fint m.
28:20
spisoffer därtill fint m.
28:28
ss. spisoffer fint m .
29 :3
ss. spisoffer fint m.
29:9
ss. spisoffer därtill fint m.
29:14
tillredde bröd aven efa m.
Dom. 6 :19
tog hon med sig en efa m.
I.Sam. 1:24
tog hon m. och knådade det
28:24
låtit föra dit m. till mat
2.Sam.17:28
30 korer fint m.
l.Kon. 4 :22
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MITIELHöJD
Det hebreiska uttrycket .tabbur ha'arä~, landets el. jordens navel, betecknar i Dom.9:37 landets el. områdets
centralaste höjd, övers. Mittelhöjden,
medan det i Hes.38 :12 avser Israels land
som jordens geografiska medelpunkt,
övers. jordens mittelhöjd.
MITTELHÖJD
där det bor p å jordens m.
MITTELHÖJDEN
där kommer folk ned från M.

Hes.38 :12
Dom. 9 :37

MIITELPELARE
fattade Simson i de båda m.

Dom.16:29

MIITELRÖR
med fotställning och m.
2.Mos.25 :3 1
ljusstaken med fotställning och m.
37 :17

och 60 korer vanligt m.
4 :22
allenast en handfull m. i krukan
17:12
M.en i krukan skall icke
17 :14
M.en i krukan tog icke slut
17:16
(E lisa :) Skaffen hit m.
2 . Kon . 4:41
ett sea-mått fint m. för en sikel
7 :1
ett sea·m ått fint m~ för en sikel
7 :16
ett sea-mått fint m . för en sikel
7:18
uppsikten över det fina m.et
1. Krön. 9:29
tillförde dem m.
12:40
skådebröden eller det fina m.et
23:29
eUer det ho pknå dade m.et
23:29
förstlingen av vårt m.
Neh . l0:37
min hustru mala m. åt en annan Job 31 :1 0
Tag till kvarnen och mal m.
J esA 7:2
Fint m . och olja all äta
Hes.16 :13
fint m. låtit dig äta
16:19
förstlingen av edert m.
44 :30
olja för att fukta m.et
46:14
blandar in i tre skäppor m.
Matt.13 :33
blandar in i tre Skäppor m.
Luk .13 :21
fint m. och vete
Upp.18:13

gav (Ja el) hm m.
Dom. 5 :25
du utgöt mig ss. m.
Job 10:10
21:24
stävor stå fulla med m.
giva dig getterna m. nog
Ords.27:27
ss. ost pressas ut ur m.
30:33
din tunga gömmer honung och m. HV. 4 :11
5 :1
jag dricker mitt vin och min m.
Hs ögon duvor s. bada sig i m.
5:12
få m. i sådan myckenhet
Jes. 7:22
för intet både vin och m.
55 :1
du skaU dia folkens m.
60:16
s. flyter av m. och honung
Jer. 1I :5
s. flyter av m. och honung
32:22
voro vitare än m.
KJag. 4 :7
s. skulle flyta av m. och
Hes.20:6
skulle flyta av m. och honung
20 :15
de skola dricka din m.
25:4
och~ höjderna flöda av m.
Joel 3 :18
M. gav jag eder att dricka
I. Kor. 3 :2
förtär icke m. från hjorden
9 :7
m. i stället för stadig mat
Hebr. 5 :12
ännu måste leva av m.
5 :13
den andliga oförfalskade m. en
l.Pet. 2:2

MJÖLK
Se även : Mat, dryck, föda.

MJÖLKKÄRL

-mjölk
gräddmjölk 2.Sam.17 :29
modersmjölk Jes.28 :9

MNASON
grek. möjl. uppmärksam el. ivrigt sökande. En äldre kristen från Cypern,
vilken hade bosatt sig i Jerusalem. Hos
honom bodde Paulus under sitt sista
besök i staden. Apg.21 :16.

Då öppnade (Jael) m.et

Mjölk
Under israeliternas tid som nomader
var mjölken mycket viktig. Men även
sedan de hade blivit bofasta, var den
ett viktigt näringsmedel. Under äldre
tid tillvaratog man mest getmjölken,
men senare även mjölken från får, kor
och kameler. En sorts sur ost tillreddes
ofta av mjölk. Jämte vin och honung
användes mjölk i G.T. som bild på
välsignelse, jfr uttrycket : »ett land som
flyter av mjölk och honung» , 3.Mos.
20:24. I Mose lag var det förbjudet att
koka en killing i dess moders mjölk,
2.Mos.23 :19; 5.Mos.14:21. Orsaken till
förb udet nämnes ej. - I N. T. används
mjölk som en bild av den grundläggande undervisningen i Guds ord, maten
för de små barnen i Kristus, i motsats
till den fasta föda som är avsedd för de
mogna kristna, jfr l.Kor.3 :! f.; Hebr.
5:13 f.
MJÖLK
tog söt m. och kalven
hs tänder vita av m.
s. flyter av m . och honung
s. fl yter av m. och honung
icke koka killing i moders m.
s. flyt er av m. och honung
icke koka killing i moders m.
s. flyter av m. och honung
flyter av m. och honung
s. flyter av m. och honung
s. fJöt av m. och honung
s. flyter av m . och honung
s. flyter av m. och honung
s. flyter av m. och honung
icke koka killing i moders m .
s. flyter av m. och honung
s. flyter av m. och honung
söt m. av får fick du ock
s. flyter av m. och honung
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I.Mos.18:8
49:12
2.Mos. 3:8
3:17; 13:5
23:19
33:3
34:26
3.Mos.20 :24
4.Mos.13 :2 8
14:8
16:13
16:14
5 .Mos. 6 :3
11:9
14:21
26:9,15
27:3; 31 :20
32 :14
Jos. 5:6

Dom. 4 :19

MOAB
hebr. möjl. frdn fadern (= moderns
fader).
1. Den son som Lots äldsta dotter fick
med sin fader. Han blev stamfader till
moabiterna. l.Mos.19:37.
2. Lots son Moabs efterkommande,
moabiterna, och deras land. Enligt sin
härstamning stod moabiterna i nära
släktskapsförhållande till israeliterna,
vilket också röjdes i deras språk. Om
detta, se Mesa l. - När israeliterna
närmade sig löfteslandet, hyste moabitema stor fruktan för dem, och deras
konung Balak försökte få Bileam att
förbanna israeliterna, 4.Mos.22-2"4.
Detta misslyckades, men däremot
förledde moabiterna Israel till synd,
kap.25. - Moabiternas land var rikt på
betesmarker; därför kunde de hålla sig
med stora boskapshjordar. De bedrev
också åkerbruk. »Moabs mario) i 1.Mos.
36:35; 4.Mos.21 :20; l.Krön.l :46 är att
fatta som slättlandet öster om Döda
havet. Moab låg öster om Döda havet
och söder om floden Arnon på en
höjdplatå ca 1000 m.ö.h. Platån genomskäres av djupa dalar genomflutna
av floder. Av dessa är Arnon den
mest betydande. Ett större landområde norr om Arnon hörde en tid också
under Moab men erövrades av amoniemas konung Sihon. När denne beseg-
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Moabit-Mod
rades av israeliterna under striderna
om löfteslandet, kom området i Israels
händer och tilldelades Rubens stam,
Jos.13:lS ff. Under domartiden och på
Sauls tid utkämpades ständiga drabb·
ningar mellan Moab och israeliterna.
David stod till en början på vänskaplig
fot med Moab, men senare gick han i
krig mot landet och lade det under sig,
2.Sam.8:2. Efter Salomos död och
fram till Ahabs tid lydde Moab under
Nordriket, till dess konung Mesa (se
Mesa 1) lyckades återställa landets
oberoende och även väl hävda det mot
Nord· och Sydrikets förenade härs·
makt som sökte att åter underkuva
det, 2.Kon.3. Ar 734 började en peri·
od av skattskyldighet under de assy·
riska konungarna, och senare kom
landet under babyloniernas välde. Ett
upprorsförsök på Nebukadressars tid,
för vilket Moab sökte Juda' konungs
hjälp, Jer. kap.27 och 48, misslyckades.
Det betydde Moabs upphörande som
nation. Landet befolkades sedan av
nabateerna. Se: Edom. Enligt Ruts bok
fick israeliter under en hungersnöd
åtnjuta Moabs gästvänlighet. Konung
David själv kunde genom moabitiskan
Rut räkna härstamning från detta folk.
Ashtar Gfr Astarte). Av 2.Kon.3:27
framgår att de även offrade människor.
MOAB
slog midja niterna på M.s mark I.Mos.36:3S
M.s hövdingar grepos av bävan 2.Mos.IS:15
öknen s. ligger framför M.
4.Mos.21:11
Arnon är M.s gräns
2.1:13
flyter fram meUan M.s land
21:13
stöder sig mot M.s gräns
21:15
21 :20
dal s. ligger på M.s mark
eld förtärde Ar i M.
21 :28
Ve dig, M.I
21 :29
22:1
lägrade sig på M.s hedar
M. bävade storligen för folket
22:3
M. gruvade sig för Israels barn
22:3
M. sade till de äldste
22:4
de äldste i M·. hade spådomslön
22:7
stannade M.s furstar hos Bileam
22:8
22:14
M.s furstar gingo till Balak
(Bileam) följde med M.s furstar
22:21
till mötes till Ir i M.
22:36
tillsammans med M.s furstar
23:6
23:17
M.s furstar stodo där
krossar M.s tinningar
24:17
25:1
bedriva otukt med M.s döttrar
talade till dem på M.s hedar
26:3
mönstrade Israels barn på M.s hedar 26:63
i lägret på M.s hedar
31:12
33:44
i Ije·Haabarim vid M.s gräns
lägrade sig på M.s hedar
33:48
till Abel·Hassitim på M.s hedar
33:49
talade till Mose på M.s hedar
33:50
talade till Mose på M.s hedar
35:1
rätter H. gav på M.s hedar
36:13
i M.s land denna lagutlåggning 5.Mos. 1:5
drogo fram på vägen till M.s öken
2:8
Du skaU icke angripa M.
2:9
drager nu över M.s gräns
2:18
sluta med Israels barn i M.s land
29:1
på berget Nebo i M.s land
32:49
Mose gick från M.s hedar upp
34:1
34:5
Mose dog där i M.s land
begrov hm i dalen i M.s land
34:6
begräto Mose på M.s hedar
34:8
utskiftade på M.s hedar
Jos.13:32
blev M. kuvat under Israels hand Dom. 3:30
tjänade M.s barns gudar
10:6
icke tagit land från M. eUer
11:15
och gingo omkring M.s land
11:18
kommo öster om M.s land
11:18
kommo icke in på M.s område
11:18
ty Arnon är M.s gräns
11:18
att bosätta sig i M.s land
Rut 1:1
kommo de nu till M.s land
1:2
vända tillbaka från M.s land
1 :6
hört i M.s land att H.
1:6
vände tillbaka från M.s land
1 :22
kvinna s. kommit hit från M.s land
2:6
hon s. kom tillbaka från M.s land
4:3
förde (Saul) krig mot M.
I.Sam.14:47
David till Mispe i M.
22:3
slog ned de två Arielerna i M. 2.Sam.23:20
tillbett Kemos, M.s gud
I.Kon.11 :33
Efter Ahabs död avföU M.
2.Kon. 1:1
Vill du strida mot M.
3:7
för att giva dem i M.s hand
3:10,13
vill ock giva M. i eder hand
3:18
Nu till plundring, M.
3:23
byggt åt Kemos, M.s styggelse
23:13
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slog midja niterna på M.s mark 1. Krön. 1:46
och Sataf, herrar över M.
4:22
Saharaim födde barn i M.s land
8:8
slog ned de två Arielerna i M.
II :22
M.s barn strida mot Josafat
2.Krön.20·:1
huru M. (vedergäUer)
20:10
angrepp bakifrån på M.
20:22
M. reste sig mot folket
20:23
M. är mitt tvagningskärl
Ps.60:10
M. och hagariterna
83:7
M. är mitt tvagningskärl
108:10
Edom och M. gripas av deras hand Jes.11:14
Utsaga om M.
15:1
i Nebo ...jämrar sig M.
15:2
Därför skria ock M.s krigare
15:4
Mitt hjärta klagar över M.
15:5
klagoropen ljuda i M.s land
15:8
ett lejon över M.s räddade
15:9
M.s döttrar till Arnons
16:2
för M. ett beskärm mot
16:4
Vi hava hört om M.s högmod
16:6
måste M. jämra sig över M.
16:7 ,
klagar mitt hjärta över M.
16:11
huru än M. ävlas att träda upp
16:12
s. H. tillförne talade till M.
16:13
skaU M. varda aktad för intet
16:14
M. skall bliva nedtrampad
25:10
M. och aUa med kantklippt hår
Jer. 9:26
Edom, M. och Ammans barn
25:21
alla judar s. vOtO i M.s land
40:11
48:1
Om M.
M.s berömmelse är icke mer
48:2
Ja, M. ligger förstört
48:4
Given vingar åt M.
48:9
I säkerhet har M. levat
48:11
M. komma på skam med Kemos
48:13
M. skaU ändå bliva förstört
48:15
Snart kommer M.s ofärd
48:16
M.s förhärjare drager upp mot dig
48:18
M. har kommit på skam
48:20
Förkunnen att M. är förstört
48:20
andra städer i M.s land
48 :24
Avhugget är M.s horn
48:25
må M. ragla omkuU i sina spyor
48:26
ÖVergiven städer I M.s inbyggare
48:28
Vi hava hört om M.s högmod
48:29
måste jag jämra mig för M.s skull
48 :31
över hela M. måste jag klaga
48:31
48:33
Glädje och fröjd från M.s land
jag skaU i M. så göra
48:35
klagar mitt hjärta över M.
48:36
på M.s tak dödsklagan
48:38
ty jag har krossat M.
48:38
vänder icke M. ryggen till
48 :39
M. bliver ett åtlöje
48 :39
breder ut sina vingar över M.
48:40
M.s hjältars hjärtan ss.
48:41
Ja, M. skaU förgöras
48:42
Faror vänta, I M.s inbyggare
48:43
hemsökelsens år komma över M.
48:44
den förtärde M.s tinning
48:45
Ve dig, M.
48:46
åter upprätta M., säger H.
48:47
Så långt om domen över M.
48:47
Eftersom M. och Seir säga
Hes.25:8
25:9
lägga M.s bergssluttning öppen
över M. skaU jag hålla dom
25:11
undan hs hand: Edom och M.
Dan.11:41
Eftersom M. trefalt förbrutit sig Am. 2:1
sända en eld mot M.
2:2
M. skall omkomma under
2:2
Jag har hört M.s smädelser
Sef. 2:8
det skaU gå M. ss. Sodom
2:9

]08S

MOAB (Moabs konung)
krig med förre kon. iM.
Balak var konung i M.
Balak, konungen i M., har sänt
från österns berg M.s konung
uppreste sig Balak, kon. iM.
konungen i M. makt över Israel
tjäna Eglon, konungen i M.
skänker till konungen i M.
skänkerna till konungen i M.
skickade till konungen i M.
förmer än Balak, kon. i M.
sålde dem i M.s konungs hand
sade till konungen i M.
förde dem inför konungen i M.
Mesa, konungen i M., s. ägde
avföll konungen i M. från
Konungen i M. har avfaUit
M.s konung såg att han icke
Sänd det till konungen i M.
Balak, konungen i M., i sinnet

4.Mos.21 :26
22:4
22:10
23:7
Jos.24:9
Dom. 3:12
3:14
3:15
,3 :17
11 :17
11 :25
l.Sam.12:9
22:3
22:4
2.Kon. 3:4
3:5
3:7
3:26
Jer.27:3
Mika 6:5

MOABIT
rrån hm härstamma m.erna
I.Mos.19:37
m.eroa kalla dem emeer
5.Mos. 2:11
2:29
tillstaddes mig av m.erna
Ingen ... m. i H. församling
23:3
H. givit m.erna i eder hand
Dom. 3:28
besatte vadställena rör m.erna
3:28
Där slogo de då m.erna
3:29
Han slog ock m.erna
2.Sam. 8:2
Så blevo m.erna David underdåniga
8:2
(silver och guld) från m.ema
8:12
I.Kon.11:7
åt Kemos, m.ernas styggelse
M.erna hade allasammans hört 2. Kon. 3:21
3:22
sägo m.erna vattnet rött ss.
3:24
israeliterna slogo m.erna
3:24
slogo ytterligare m.erna
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24:2
sände H. m.ernas härskaror
l. Krön. 11 :46
m.en Jitma
18:2
slog ock m.erna
blevo m.erna David underdåniga
18:2
18:11
guld hemfört från m.erna
Esr. 9:1
avskilda av m.erna
ingen m. i Guds rörsamling
Neh.13:1

MOABITISK
skaffade sig m.a hustrur
Rut 1:4
Det är en m. kvinna
2:6
m.a strövskaror plägade falla in 2.Kon.13:20
tagit till sig m.a kvinnor
Neh.13:23
MOABITISKA
kom Noomi med m.n Rut
Rut 1:22
2:2
m.n Rut sade till Noomi
M.n Rut sade
2:21
4:5
köper du den ock av m.n Rut
Därjämte har jag köpt m.n Rut
4:10
Salomo hade m.or
1. Kon. I I :1
Josa bad, son till m.n Simrit
2.Krön.24:25

MOADJA
hebr. He"ens sammankomst el. högtid. Densamme som Maadja, se d.o.
Prästfamiljen Moadjas huvudman synes
stå som huvudman även för familjen
Minjamin, såvida inte saknaden av
särskild huvudman för denna helt en·
kelt beror på namnbortfall vid textens
skriftliga tradering. Neh.12: 17 .
MOD
Se även: Modig, tapper, oförskräckt,
oförfårad, frimodig, livskraft, kraft,
styrka, makt, glädje, ande, själ, sinne.
·mod
högmod Job33:l7
saktmod Job 15:11
vankelmod 2.Kor.l:17
vredesmod 2.Mos.11:8
övermod 4.Mos.14:44
»Varvid gott mod»
1) Kallelsens mod, Mark.! 0:49. 2)
Syndaförlåtelsens mod, Matt.9:2. 3)
Trons mod, Matt.9:22. 4) Gudsnärva·
rons mod, Mark.6:S0. 5) Segerns mod,
Joh.16:33. 6) Uppenbarelsens mod,
Apg.23:l1.
MOD

1) lälom, D i '7 tV
helt el. oskadat tillstånd, hälsa; ord·
ning, fred (frid), säkerhet, trygghet.
1.Mos.43:23 ordagrant: Frid [vare] för
eder; övers. Varen vid gott mod. Se
t.ex. Fred 3, Frid 1, Hälsa 3, Lycka 5.
T

2) [hun], 1 1 n

trol. vara lätt; därav: vara lätt till
mods, vara lättsinnig; end. i S.Mos.
1:41, hif. taga (något) lätt; övers. med
lätt mod. Att verbet här brukas i
nedsättande, dålig betydelse, framgår
aV' textsammanhanget; se särskilt v.43.
Jfr 4.Mos.14:40 ff.
3) mal!, Q 1 -,
vind, vindfläkt; andedräkt; ande; själ,
sinne; andekraft; livskraft, mod. Se
t.ex. Livskraft 2.
4) håzak, p 1 n
var~ el. 'bliva-fast, hård el. stark; här
övers. vara vid gott mod, fatta mod; pi.
göra fast el. stark; här övers. intala
(någon) mod, sätta mod i; hithp. visa
sig stark; här övers. vara vid gott mod,
taga mod till sig, fatta mod, visa mod.
Verbet står ofta i förbindelse med jäg,
se 10. Se t.ex. Makt 10, Mäktig 7.

själslivet el. personligheten, för männi·
skans känslor, vilja och förstånd. I
Dan.ll :25 står le~ä~ jämsides med
koaJ:!., se Kraft 2. I 1.Kon.2l:7 ståo)var
vid gott mod» (ordagrant: ditt hjärta
vare glatt) i motsats till »Varför är du
så missmodig?» (ordagrant: Varför har
din ande vikit av?); på sistnämnda
ställe har grt. ruaJ:!., se 3. Se t.ex.
Hjärta 1, Insikt 2.
7) råpå,

nEJ-'

bli slapp el. lös; sjunka ihop, falla; i
Jer.49 :24 övers. förlora modet; i Ords.
24:10 hithp. visa sig slapp el. slö;
övers. låta modet falla. Verbet står
ofta i anslutning till jäg, se 10. Se t.ex.
Lat 1, Modlös 4.
8) utf.ord.
9)

/:uliil, '7

~~

kraft, styrka; makt, förmåga. I
2.Krön.26:13 står ordet jämsides med
koaJ:!., se Kraft 2. Se t.ex. Makt 18,
Mäktig 4, Oförskräckt 1.
10) jåd, , ,
hand, -handflata; här genomgående i
dual. Övers. få mod, vara vid gott mod,
fatta mod motsvaras i grt. av dual. av
jäg och ~al av l).äz~, se 4; Dom.7:11;
2.Sam.2:7; Sak.8:9,13 ordagrant: dina
el. edra händer skola bliva starka Gfr
Hes.22:l4, övers. dina händer skola
vara starka nog). I Neh.2:18 står pi. av
l).åz~ med plur. av jäg som obj.; övers.
taga mod till sig. l,(al av l).äz~ är i
2.Sam.16:2l övers. styrkas; pi. i Neh.
6:9; Jer.23:14; Hes.13:22 styrka.
Övers. låta modet falla, förlora allt
mod motsvaras här av dual. av jäg och
J.W av räpä, se 7, Falla 21. I Esr.4:4
står pi. av räpä; ordagrant: Och folket i
landet sänkte (försvagade) judafolkets
händer. Se t.ex. Arm (subst.) 2,
Kraft 5, Makt 25.
11) [kå'ö], n ~ ~
nif. bli nedslagen el. modlös; i Dan.
11:30 övers. förlora modet. Se: Bedrö·
va 9, Bedrövelse 8.
12) sedijö, n ' , ::t
bakhID, försåt~ ~~: ~gå, se Lur 10. I
4.Mos.3S :20 står: bi~4ijä, i bakhåll,
med försåt; övers. med berått mod; i
v.22 belo' ~gijä, icke i bakhåll, icke
med försåt; övers. utan berått mod.
13) !oQ, :1 itl
adj. god; som sub st. något gott, det
goda; i Pred.7:lS be!o~, övers. vid gott
mod. Se t.ex. Lycklig 1.
14) ['öpan p~ ~

grundbet. vara fast el. stark; end.
hithp. göra el. visa sig stark; hålla el.
behärska sig; i l.Sam.13 :12 övers. taga
mod till sig. Jfr l.Mos.43:3l; 45:1;
Est.5 :10; Jes.42:l4, övers. betvinga sig;
63:15; 64:12 hålla sig tillbaka.
15) stygnazo,

uTvrvafw

vara dyster el. sorgsen, ha en trumpen
min; i Mark.10:22 övers. bliva illa till
mods; av: stygnos, hatad, avskydd;
mörk, dyster. I Matt.16:3 brukas ver·
bet om himmelen, övers. vara mulen.
16) tharsos,

Oapaor;

mod, tillförsikt. Ordet står som objekt
till verbet lambanö, taga, fatta; övers.
få nytt mod. Jfr 20.

hjärta; ofta i betydelsen: säte för

17) tolmao, TOAj.l.aw
ha mod, ta mod till sig, drista sig, våga;
av: tolma (tolme), mod (att göra nå·
got), djärvhet, dristighet.
18) engkakeo, h"a,,€w
ego handla illa i; därav: bli utmattad,
fålla modet; av: prep. en, i, och kakos,
dålig, ond. Verbet är på övriga ställen i
N.T. övers. förtröttas, Luk.18:l; Gal.
6:9; 2.Tess.3:13.
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5) ma'iitjanno!,

n'" '} P.~

möjl. band, bojor; av: 'änag, binda,
fåsta. ÖVers. »med glatt mod» i 1.Sam.
15 :32 bygger på en härledning från
verbet ['ägan], grundbet. vara ljuvlig
el. behaglig (hithp. i Neh.9:2S övers.
göra sig glada dagar).
6) leQ, leQåQ, :1 ~.'7 :1:;'

Mod-Moder

19) parresitizomlli, 'II'app1/olåto/Jal
tala fritt ut el. öppenhjärtigt, tala el.
framträda frimodigt; i Apg.13:46
övers. taga mod till sig. Se: Frimodig 7,
Frimodighet 5.
20) tharseö, Oapoew
ha mod el. tillförsikt, vara vid gott
mod; av: thårsos, se 16. Verbet före·
kommer i N.T. endast i imperativ,
övers. var (varen) vid gott mod.
21) euthymeä, fVOV/JfW
vara vid gott el. glatt mod; av: euthy·
mos, se 22. Se: Glad 19.
22) elithymos, fVOV/JOC;
vid gott el. glatt mod, av: eu, gott, väl,
och thymos, uppbrusande mod; hjärta,
själ; levnadsmod. Jfr Frimodighet 7.
23)

tha"eö, Oappew

=tharseö, se 20. Se: Modig 2.
24) hekousiös, fKovoiwc;
adv. frivilligt, av fri vilja; i Hebr.10:26
övers. med berått mod. Se: Fri 46.
MOD
Uppdelning: aUmänt, taga mod till sig, vid
gott mod, berått mod.
MOD (allmänt)
2 med lätt m. drogen I
S.Mo .. 1 :41
3 ingen m. att stå eder emot
Jo .. 2:11
3 icke m. att stå emot Israels
5:1
10 sedan akall du få m.
Dom. 7:11
4 fatten m. och varen män
I.Sam. 4:9
S gick Alag med glatt m.
1 S:32
6 Må ingen låta sitt m. falla
17:32
4 styrkte hs m. i Gud
23:16
7 sjänk allt hs m.
2.Sam. 4:1
4 låt oss visa m. i striden
10:12
4 intala hm så m.
11 :2 S
10 så styrkes m.et hos aUa
16:21
17:10
6 den s. hade m. ss. lejon
8 främlingarnas m. vissnade
22:46
4 låt oss visa m. i striden
I.Krön.19:13
10 låten icke m.et falla
2.Krön.lS:7
9 s. stridde med kraft och m.
26:13
10 att Judafolkets m. föU
Esr. 4:4
6 folket arbetade med gott m. Neh. 4:6
10 akuUe förlora aUt m.
6:9
10 Styrk i stäDet mitt m.
6:9
6 glad och väl till m.s
Est. 5:9
8 främlingarnas m. vissnade
P.. 18:46
6 mitt m. har övergivit mig
40:13
3 vid hjärtesorg m.et brutet
Ords.15:13
15: 15
6 gott m. är ständigt gästabud
3 brutet m. tager märgen ur benen
17:22
3 M. uppehåUer mannen
18:14
18:14
3 men ett brutet m., vem kan
24:10
7 Låter du m.et faUa, när nöd
4 till den andre: Fatta m.
Je .. 41:6
4 sätter m. i guldsmeden
41:7
6 förbi med furstarnas m.
Jer. 4:9
10 styrka m.et hos dem .. göra ont
23:14
7 Damaakus förlorar m.et
49:24
10 styrkt den ogudaktiges m.
Hes.13 :22
22:14
6 att ditt m. akaU bestå
6 m. emot konungen i
Dan. 11 :25
11 akall förlora m.et
11 :30
10 Sion,låt ej m.et faUa
Sef. 3:16
10 säger H. Sei!aot: Fatten m.
Sak. 8:9
10 Frukten icke, fatten m.
8: 13
15 illa till m.s vid det talet
Mark.l0:22
16 Paulus fick nytt m.
Apg.28:15
17 m. att dö för den s. gjort
Rom. 5:7
18 så fälla vi icke m.et
2. Kor. 4:1
4:16
18 Därför fälla vi icke m.et
18 icke fälla m.et vid mina
Ef. 3:13
MOD (taga mod till sig)
4 Folket tog m. till sig
Dom.20:22
14 Då tog jag m. till mig
l.Sam.13:12
2.Krön.15:8
4 tog han m. till sig
4 sjunde året tog J ojada m.
23:1
4 Amasja tog m. till sig
25:11
32:5
4 (Hiakia) tog m. till sig
10 de togo m. till sig
Neh. 2:18
17 tog därför m. till sig
Mark.15:43
19 togo Paulu .... m. till sig
Apg.13:46

21 Varen vid gott m., I män
27:25
22 blevo alla de andra vid gott m.
27:36
23 äro vi aUtid vid gott m.
2. Kor. 5:6
23 vi äro vid gott m.
5:8
23 kan vara vid gott m.
7:16
MOD (berått mod)
12 med berått m. kastar ngt
4.Mos.35:20
12 utan berått m. kastar på hm
35:22
24 om vi med berått m. synda Hebr.10:26

MODER
Se även: Hustru, kvinna, hem, barn,
familj, hus, släkt, föda, vårda, fader.
-moder
husmoder Ps.68:13; Tit.2:5
konungarnoder Dan.5:10
mormoder 2.Tim.1:5
stammoder Hebr.11:11
svärmoder 5.Mos.27:23

Moder
För en gift kvinna var det en
stor olycka att ej få barn; ett exempel
därpå är Hanna, trots att hennes man
visade henne mycken kärlek, 1.Sam.
5:10. Ännu som änka kunde kvinnan
ha det gott ställt, om hon blott ägde
åtminstoJ;le en son; men om denne togs
ifrån henne, så kändes slaget dess
hårdare, Luk.7:12. Som en förbannelse
nämns barnlöshetens och änkeståndets
dubbla olycka i Jes.47:9, under det att
i 54:1 den välsignelsen profeteras för
den ofruktsamma och ensamma, att
hon får bli moder och skall ha många
barn. Barnen skulle enligt Mose lag visa
modem samma respekt som de var
skyldiga fadern, 2.Mos.20:12; 21:15,
17; 3.Mos.19:3; 5.Mos.27:16; Ords.
1:8; 10:1; 17:25; Hes.22:7. I Bibelns bildspråk blir »moder» ofta en
beteckning på blomstrande städer. I
2.Sam.20:19 nämns »en stad som är en
moder i Israel». Även ett folk kunde
ses som de enskildas moder, Hos.2:2;
Jes.50:1; Jer.50:12; Hes.23:2. Det liimmelska Jerusalem, som »är vår moder»
omtalas i Gal.4:26 och »det stora
Babylon», den antikristliga världsstaden, »hon som är moder till skökorna
och till styggelserna på jorden», i Upp.
17:5.

MODER
1) 'em, Cl~
moder (i både bokstavlig och symbolisk betydelse). Ordet betecknar i
l.Mos.3:20 stammoder; 37:10 styvmoder Gfr 35:19); l.Kon.15:10 farmoder Gfr v.2). I Dom.5:7; 2.Sam.
20:19 står 'em be Jisrå'el, moder i
Israel; på det förra stället brukas det
om en folkets välgörarinna el. ledarinna, på det senare stället om en moderstad, en central el. ledande ort. I
Jes.50:1; Jer.50:12; Hos.2:2,5; 4:5 används 'em som benämping på ett helt
folk. - Jfr 'em had~, ordagrant:
vägens moder, Hes.21:16, övers. vägskäl. Jfr Folk 16.
2) utf.ord.
I.Kon.1:6 ordagrant: och hon (=
Haggit, v.5) hade fött honom (= Adonia) efter Absalom.
3) flU, flul, ., i n ." IJ
vrida el. vända sig (i födslovåndor); i
Jes.54:1 övers. bliva moder. Se: Avkomma 7,Känna 23, Liv 14.

6) håra, n 1n
bli el. varaT "havande (med), avla; i
4.Mos.11:12 övers. vara moder eller
fader till. Se: Avla l, Förfäder l,
Förkunna 14.
7) jala4, , '2 ~
föda; i Jer.15:9 part. fem. joIäl!-ä!, en
(kvinna) som föder. Se t.ex. Hjälpa 2.
8) rd/;läm, Cl n'}
moderliv, modelssköte. Se: Moderliv 1,
Moderssköte 1.

9) 104, itU
bröst, kvinnobröst; i Job 24:9 övers.
moders bröst. Ordet skrives vanl. §ad,
vilket (i dual. el. p1ur.) förekomr
t.ex. i Job 3:12; Ps.22:10; HY.8:1;
Job 3:12, övers. bröst; Jes.28:9 modersbröst. Jfr §al!- i Jes.66:11, övers.
bröst; §al!- me~ i 60:16, övers.
konungabröst .•
10) I Hos.1:2; 2:4 står jall!-e zenunim,
resp. bene zenunim, otukts barn;
övers. barn aven trolös moder. Jfr
gamla sv. övers. »Skökobarn», »horobarn».
11) mher, /JilT1/P
moder; LXX.s och N.T.s motsvarighet
till hebr. 'em, se 1. ÖVers. »moders liv»
är en exakt återgivning av koilia metros, se Liv 40.

12) gyn~, lVII",
kvinna; ordet kan beteckna såväl gift
som ogift kvinna. Se: Kvinna 14.
13) ödinö, w6 WW
ha födslovåndor, vara i barnsnöd; i
Gal.4:27 övers. bliva moder; av: ödin,
födslovånda. Verbet. är i Gal.4:19
övers. med vånda föda till livet; Upp.
12:2 (part.) i barnsnöd. Se även art.
Födslovånda.
14) kolte, KoiT1/
läger, bädd, säng; äkta säng; sanUag; jfr
keimai, ligga. I Rom.9:10 förekommer
uttrycket koiten echö ek (tinos), bliva
havande avel. genom (någon); övers.
bliva moder till sina barn genom. I
Hebr.13:4 är koite övers. äkta säng.
15) trophbs, TPOI/IOC;
en som när el. föder, amma; ammande
moder; av: trephö, nära, föda.
16) amhör, å/JilTWP
uqm moder, moderlös; av: neg. a- och
meter, se 11. Ordet står tillsammans
med apåtör, utan fader (se Fader 11).
17) utf.ord.
18) koilla, KOlAia
buk, mage, underliv; (moder)liv, (moders)sköte; i Luk.2:21 övers. moders
Uv. Se: Liv 40.
MODER
Uppdelning: allmänt, i förbindelse med fao
der, moders liv.

MOD (vid gott mod)
1 Varen vid gott m.
l.Mos.43:23
4 Varen vid gott m.
4.Mos.13 :21
10 Varen vid gott m.
2.sam. 2:7
10:12
4 Var nu vid gott m.
6 (Isebe1) var Vid gott m.
l.Kon.21:7
4 (Joab:) Var nu vid gott m. l.Krön.19:13
13 vid gott m. under den goda
Pred. 7 :15
20 Var vid gott m., min son
Matt. 9:2
20 Varvid gott m., -min dotter
9 :22
20 Varen vid gott m., det är jag
14:27
20 Varen vid gott m.
Mark. 6:50
20 Var vid gott m., stå upp
10:49
20 varen vid gott m.
Joh.16:33
20 Var vid gott m.
Apg.23:11
27:22
21 att-vara vid gott m.

mage, buk, underliv; i Job 19:17 uppfattat i betydelsen: moderliv Gfr
3:10,11). Se t.ex. Liv 25, Moderliv 3.
5) 'iDä, n tf ~
kvinna; fem. av 'i§, man. Se: Kvinna 1,
Maninna 1.

MODER (allmänt)
1 blev en m. åt allt levande
I.Mo.. 3:20
1 hs m. tog hustru åt hm
21:21
24:28
1 berlttade detta i sin m.s hus
1 åt hennes m. gav han
24:53
1 Då sade (Rebeckas) m.
24:55
1 förde henne in i sin m. Saras
24:67
1 tröstad i sorgen efter sin m.
24:67
1 Jakob sade till sin m. Rebecka
27:11
1 Då sade hs m. tm hm
27:13
1 och bar dem till sin m.
27:14
1 hs m. tillredde smaklig rlltt
27:14
1 mi din m.s söner falla nod
27:29
1 Rebecka, Jakobs och Esaus m.
28:5
1 bar dem till sin m. Lea
30:14
1 utan att akona mödrar och barn
32:11
37:10
1 SkuUe jag och din m. buga
1 Benjamin, sin m.s son
43:29
1 han allena kvar efter sin m.
44:20
1 och kallade dit barnets m. 2.Mos. 2:8
1 stanna hos sina mödrar
22:30
1 icke koka killing i m.s mjölk
23:19
1 icke koka killing i m.s mjÖlk
34:26
1 icke blotta m.s systers
3.Mos.18:13
20:14
1 kvinna och tillika hennes ni.
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4) bd!än, 1\? ~

1 blodaförvanter: sin m., sin son
21:2
1 djuret dia sin m. sju dagar
22:27
1 hs m. hette Selomit
24:11
1 din m.s son vill förleda
5.Moa.13:6
1 Icke koka killing i m.s mjölk
14:21
1 icke lyssnar till m.s ord
21 :18
22:6
1 m.n ligger pi ungarna
1 icke taga m.n och ungarna
22:6
1 Du akaB låta m.n flyga
22:7
1 förde ut Rahab jämte... m.
Jo .. 6:23
1 Debora stod upp as. en m.
Dom. 5:7
1 och ropade, Siaeras m.
5:28
8:19
1 mina bröder, min m.s söner
1 till sin m.s bröder i Sikem
9:1
1 talade (Ablmeleks) m.s ·bröder
9:3
1 (MIka) sade till sin m.
17:2
17:2
1 sade (MIkas) m.: Vlilaignad
1 si1versiklar At sin m.
17:3
1 (Mikas) m. sade: Härmed helgar
17:3
17:4
1 penningarna tillbaka åt sin m.
1 tog h. m. 200 siklar silver
17:4
1 var och en till sin m.
Rut 1 :8
2 den m. s. fick många barn I.Sam. 2:5
2:19
1 plägade hs m. vart Ar
1 skall ock din m: bliva barnlös
15 :33
1 till akam för m.s blygd
20:30
1 Serujas, Joabs m.s, syster
2.Sam.17:2S
20:19
1 stad s. är en m. i Israel
2 hs m. fött hm
l.Kon. 1:6
1 Natan till Bat-Seba, Salomos m.
1:11
1 till Bat-Seba, Salomos m.
2:13
1 stol åt konungens m.
2:19
1 FramstiU din bön, min m.
2:20
1 Salomo svarade sin m.
2 :22
1 Hon är dess m.
3:27
1 hs m. hette Seruga
11 :26
1 (Rehabeams) m. hette Naama
14:21
1 Hs m. Naama, ammonitiakan
14:31
15:2
1 (Abiams) m. hette Maaka
15 :10
1 Hs m. hette Maaka
1 sin m. Maaka avsatte han
15:13
1 gav hm At hs m.
17:23
1 (Josafats) m. hette Asuba
22:42
1 bär hm till hs m.
2.Kon. 4:19
1 förde hm till hs m.
4:20
1 gossens m. sade
4:30
1 (Ahasjas) m. hette Ata\ia
8:26
1 du tål din m. Isebels
9:22
1 När Ata\ia, Ahasjas m., förnam
11:1
1 (Joas') m. hette Sibja
12:1
14:2
1 (Amasjas) m. hette Joaddin
15:2
1 (Aaarjas) m. hette J ekolja
1 (Jotams) m. hette Jerusa
15:33
1 (Hiakias) m. hette Abi
18:2
21:1
1 (Manasaes) m. hette Hefsi·Ba
21 :19
1 (Amon.) m. hette MesuBemet
1 (Josias) m. hette Jedida
22:1
1 (Joahas') m. hette Hamutal
23:31
1 (Jojaklms) m. hette Sebida
23:36
1 (Jojakins) m. hette Nehusta
24:8
24:12
1 gav sig Jojakin med sin m.
1 konungens m. till Babel
24:15
24:18
1 (Sidkias) m. hette Hamital
1 (Atara) m. tm Onam
l.Krön. 2 :26
4:9
1 hs m. givit hm namRet
1 Hs m. hette Naama
2.Krön.12:13
1 (Abias) m. hette Mikaja
13:2
15:16
1 Asa avsatte ock sin m.
1 (Josafats) m. hette Asuba
20:31
1 (Ahasjas) 11). hette Ata\ia
22:2
22:3
1 hs m. var hs rådgiveraka
1 Atalja, Ahasjas m., förnam
22:10
1 (Joas') m. hette Sibja
24:1
1 (Amallias) m. hette Joaddan
25:1
1 (Ussias) m. hette Jekilja
26:3
27:1
1 (Jot8ms) m. hette Jerusa
1 (Hlskias) m. hette Abia
29:1
Job 17:14
1 till ... maakar: Min m.
4 leda: hos min m.s barn
19:17
24:9
9 faderlöae från sin m.s bröst
1 vila trygg vid min m.s bröst
P.. 22:10
1 s. sörjer sin m.
35:14
1 din m.s son lastar du
50:20
1 i synd har min m. avlat mig
51:7
1 främling för min m.s barn
69:9
1 hs m.s synd icke utplånad
109:14
1 ss. m., omgiven av barn
113:9
131:2
1 ss. avvant barn i sin m.s famn
1 förkasta icke m.s undervisn. Ords. 1:8
1 för min m. ende sonen
4:3
1 förkasta icke m.s undervisning
6:20
1 dåraktig son sin m.s bedrövelse
10:1
1 dåraktig .. föraktar sin m.
15:20
1 s. driver bort sin m.
19:26
1 förakta icke din m.
23:22
1 drager akam över sin m.
29:15
1 där man icke välsignar sin m.
30: 11
1 s. försmir att lyda sin m.
30:17
1 vad (Lemuels) m. sade
31:1
HV. 1:6
1 Min m.s söner blevo vreda
3:4
1 fört hm in i min m.s hus
1 kranaen s. hs m. krönt hm med
3:11
6:8
1 en enda... sin m.s endaste
1 ammad vid min m.s bröst
8:1
8:2
1 föra dig in i min m.s hus
8:5
1 s. din m. fött dia
1 medan jag låt i min m.s aköte J es.49:1
49:15
5 Kan en m. förgäta sitt barn
50:1
1 Var är eder m.s akiljebrev
1 blev eder m. förskjuten
50:1
3 du s. icke har bUvit m.
54:1
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Moderfår-Mognad
l Ss. en m. tröstar sin son
66:13
l över mödrarna förhllrjare
Jer.15:8
7 Om en m. hade sju söner
15:9
l Ve mig, min m., att du fött
15:10
l om mödrarna s. fött dem
16:3
l då min m. födde mig
20:14
l min m. fick bliva min grav
20:17
l din m. skall jag slunga bort
22:26
l eder m. skall dock komma
50:12
l Hs m. hette Hamital
52:1
l ropa till sina mödrar
Klag. 2:12
l uppgiva anda i mödrars famn
2:12
l våra mödrar äro ss. änkor
5:3
l Sådan m., sådan dotter
Hes. 16:44
l Ja, du är din m.s dotter
16:45
l eder m. var hetitisk kvinna
16:45
l din m. en lejoninna
19:2
l din m. ss. ett vinträd
19:10
l döttrar till samma m.
23:2
l gm m. eUer son orenhet
44:25
10 skaffa barn av trolös m.
Hos. 1:2
l Gån till rätta med eder m.
2:2
10 äro barn aven trolös m.
2:4
l deras m. en trolös kvinna
2:5
l din m. skaU jag förgöra
4:5
l krossade mödrar och barn
10:14
l sätter sig upp mot sin m.
Mika 7:6
11 Maria, hs m., trolovad
Matt. 1:18
Il se barnet med Maria, dess m.
2:11
Il tag barnet och dess m. med dig
2:13
11 tog barnet och dess m.
2:14
11 tag barnet och dess m.
2:20
Il tog barnet och dess m.
2:21
Il och dottern mot sin m.
10:35
Il komma hs m. och hs bröder
12:46
12:47
11 din m. och dina bröder stå
12:48
11 VUken är min m.
Il Se här är min m.
12:49
Il den är min broder..• och min m.
12:50
Il Heter icke hs m. Maria
13:55
Il ss. hennes m. ingav henne
14:8
Il bar det tDl sin m.
14:11
11 övergivit fader eUer m.
19:29
Il trädde Sebedeus' söners m. fram
20:20
Il Maria Jakobs och Joses' m.
27:56
11 så ock Sebedeus' söners m.
27:56
11 komma hs m. och hs bröder Mark. 3:31
11 din m. och bröder stå
3:32
Il VUken är min m.
3:33
11 Se här är min m.
3:34
11 s. gör Guds vilja, är min m.
3:35
6:24
11 frågade sin m.: Vad skall jag
11 flickan gav det åt sin m.
6:28
Il säger till sin fader eUer m.
7:11
11 övergivit m. eUer fader
10:29
11 här i tiden mödrar och barn
10:30
11 Maria s. var Jakob den yngres m. 15:40
17 den Maria s. var J oses m.
15:47
17 den Maria s. var Jakobs m.
16:1
Luk. 1:43
11 min H. m. kommer till mig
11 hs m. tog till orda och sade
1:60
11 sade till Maria, hs m.
2:34
2:48
11 hs m. sade till hm
11 hs m. gömde aUt i sitt hjärta
2:51
11 han var sin m.s ende son
7:12
11 han gav hm åt hs m.
7:15
Il hs m. och bröder sökte hm
8:19
8:20
11 Din m. och dina bröder stå
11 Min m. och mina bröder äro
8:21
11 m.n mot sin dotter
12:53
Il och dottern mot sin m.
12:53
17 den Maria s. var Jakobs m.
24:10
Joh. 2:1
11 och J. m. var där
2:3
11 Då sade J. m. till hm
12 Låt mig vara, m.
2:4
11 Hs m. sade till tjänarna
2:5
11 till Kapernaum med sin m.
2:12
Il vid J. kors stodo hs m.
19:25
Il och hs m.s syster
19:25
19:26
11 När J. nu fick se sin m.
11 sade han till sin m.
19:26
12 M., se din son
19:26
11 i bön••. Maria, J. m.
Äpg. 1:14
12:12
11 m. till den Johannes
14 Rebecka m. till sina barn
Rom. 9:10
11 Hälsen Rufus och h. m.
16:13
16:13
Il också för mig varit en m.
Il Jerusalem, det är vår m.
GaL 4:26
4:27
13 ropa, du s. icke bliver m.
IS m. omhuldar sina späda
I.Tess. 2:7
Il till äldre ss. till mödrar
I.Tim. 5:2
Il bodde i din m. Eunice
2.Tim. 1:5
Il Babylon, m. till skökorna
Upp.17:5
MODER (i förbindelse med fader)
l övergiva fader och m.
I.Mos. 2 :24
1 min faders. .• icke min m.s dotter
20:12
1 Jakob hade lytt fader och m.
28:7
1 Hedra din fader och din m. 2.Mos.20:12
1 slår fader eUer m.
21 :15
21 :17
1 förb",nelser över fader eUer m.
1 icke blotta m.s blygd
3.Mos.18:7
1 hon Ir din m.
18:7
1 evad faders eUer m.s dotter
18:9
1 frykte sin m. och sin fader
19:3
20:9
1 förbannelser över fader eUer m.
1 över fader och m. förbannelser
20:9
1 faders eUer m.s dotter
20:17
1 icke blotta m.s systers eUer faders 20:19
l blodsförvanter: m., fader
21:2
1 icke gm fader eUer m.
21 :11
4.Mos. 6:7
1 Icke gm fader eUer m.
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6 m. eUer fader till detta folk
11 :12
1 Hedra din fader och din m. 5.Mos. 5 :16
21 :13
1 begråta fader och m.
21 :18
l tDl faders och m.s ord
21 :19
1 hs fader och m. taga hm
1 flickans fader och m. taga
22:15
1 förakt för sin fader eUer m.
27:16
l faders eUer m.s dotter
27:22
1 s. sade om fader och m.
33:9
Jos. 2:13
1 fader och m. leva
1 icke har fader och m.
2:18
1 Rahab jämte fader och m.
6:23
l omtalade för fader och m.
Dom.14:2
1 Hs fader och m. sade
14:3
l (Simsons) fader och m. visste
14:4
l med fader och m. till Timna
14:5
l talsde icke om för fader och m.
14:6
14:9
l kom till sin fader och m.
14:16
l Icke åt fader eUer m.
Rut 2 :11
l övergivit fader och m.
l fader och m. få komma
1.Sam.22:3
l faders och m.s grav
2 .Sam.19:3 7
1 kyssa min fader och m.
l.Kon.19:20
l vandrade. på faders och m.s
22:53
l Icke ss. hs fader och m.
2.Kon. 3:2
l till faders och m.s profeter
3:13
l hade varken fader eUer m.
Est. 2:7
2:7
l efter hennes faders och m.s död
l fader och m. övergiva mig
PS.27:10
1 förbannelser •••fader eUer m. Ords.20:20
l fader och m. få glädje
23:25
28:24
l plundrar fader eller m.
l kan säga fader och m.
Jes. 8:4
l förlorat fader eUer m.
Jer.16:7
l och din m. hetitisk
Hes.16:3
22:7
l ÖVer fader och m. uttalar
1 gm fader eUer m. 'orenhet
44:25
l hs fader och m. säga
Sak.13:3
l hs fader och m. stinga ihjäl
13:3
Il älskar fader eUer m. mer
Matt.l0:37
11 Hedra din fader och din m.
15:4
11 s. smädar fader eUer m.
15:4
Il säger till sin fader eUer m.
15:5
11 behöver icke hedra fader eUer m. 15:5
11 övergiva sin fader och m.
19:5
19:19
11 Hedra din fader och din m.
11 s. övergivit fader eUer m.
19:29
Il flickans fader och m.
Mark. 5 :40
11 Hedra din fader och din m.
7:10
11 smädar fader eUer m.
7:10
11 säger till fader eUer m.
7: 11
11 göra ngt för fader eUer m.
7 :12
Il övergiva fader och m.
10:7
11 Hedra din fader och din m.
10:19
11 övergivit m. eUer fader
10:29
11 fader och m. förundrade sig
Luk. 2:33
11 flickans fader och m.
8:5 l
11 ej hatar fader och m.
14:26
11 Hedra din fader och m.
18:20
Il vUkens fader och m. vi klinna J oh. 6 :42
11 övergiva fader och m.
Ef. 5:31
11 Hedra din fader och din m.
6:2
Hebr. 7:3
16 s. står utan fader, utan m.
MODER (moders Uv)
l kommer ut ur sin m.sliv
4.Mos.12:12
Dom.16:17
l nasir allt ifrån min m.s liv
l Naken kom jag ur min m.s liv J ab l :21
4 dörrarna till min m.s liv
3:10
4 kom ut ur min m.s liv
3:11
24:20
8 Hs m.s liv förgäter hm
1 från min m.sliv änkors
31 :18
4 Ur vilken m.sliv isen gick
38:29
l Gud allt ifrån min m.s liv
Ps.22:11
4 vU .. från sin m.s liv
58:4
1 förlöst mig ur min m.s liv
71 :6
139:13
1 sammanvävde mig i min m.sliv
1 kom ur sin m.s liv
Pred. 5:14
11 isinm.sliv ... hellgande
Luk. 1:15
2:21
18 avlad i sin m.sliv
Il gå in i sin m.s liv och
Joh. 3:4
11 aUt ifrån sin m.s liv
Apg.14:8
Gal. 1 :15
11 aUt ifrån min m.s liv av.kUt
MODERFÅR
sakta för han m.en fram

Jos.40:11

K OLAia

buk, mage, underliv; (moder)liv,
(moders)sköte; i Matt.19:12; Apg.3:2
koilla metros, moders liv. Se t.ex.
Uv 40, Moderssköte 2.
5) metra, p:qTpa
moderliv; av: m~ter, se Moder II.
MODERLIV
l allt s. öppnar m.et
2.Mos.13:2
13:12
1 överlämna aUt s. öppnar m.et
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MODERLÖS
om fader· och moderlösa barn

Jak. 1:27

MODERMÖRDARE
lagen är till för m.

l.Tim. 1:9

MODERSBRÖST
nyss tagna från m.et

Jes.28:9

MODERSMJÖLK
nyss avvanda från m.en

Jes.28:9

MODERSMÅL
l) diålektos, ti LåAfKTO~
samtal; iaI; sätt att tala, munart, dia·
lekt; språk, modersmål; av: dialegomai,
samtala. I Apg.2:6 är diålektos övers.
tungomål.
MODERSMAL
l var och en hör sitt eget m.

Apg.2:8

MODERSSKÖTE

l) rdtzöm, tJ DJ
moderliv, moderssköte. Jfr l.Mos.
49:25, övers. sköte; Ords.30:16 kved.
Se: Uv 27, Moderliv 1.
2) koiliJJ, K OLAia
buk, mage, underliv; (moder)liv,
(moders)sköte. Se t.ex. Uv 40, Moder·
liv 4.
MODERSSKÖTE
l ej dö strax i m.t
1 lät du mig komma ut ur m.t
l han har berett dem i m. t
1 är jag kastad aUt ifrån m. t
l ogudaktiga avfäUiga ifrån m. t
1 burna av mig allt ifrån m.t
1 förrln du utgick ur m.t
1 Giv dem ofruktsamma m.n
2 Saligt det m. s. burit dig

Job 3:11
10:18
31:15
Ps.22:11
58:4
Jes.46:3
Jer. 1:5
Hos. 9:14
Luk.H:27

MODERSÖMHET
vad m. visa väl hennes pennor

Job 39:16

2 visar lllig så m. mot eder
2 icke måste visa mig m.

2.Kor.10:1
10:2

MODLÖS
I) repe jårjåjim, tJ '. "} ~ i1 ~ !
slapp el. svag i händerna; repe; cstr. av
råpä, se Maktlös 2; jagåjim, dual. av
jåg, hand. Uttrycket stär jämsides med
jågea' (se Arbeta 8), övers. utmattad.
Jfr Maktlös 8.
2) jåre', X., ,
frukta; pi." ...försätta i fruktan; i
2.Krön.32:18 tillsammans med pi. av
[båhal], skälva av rädsla (se t.ex. Driva 42, Hastig 5); de båda verben är
övers. göra modlös och förskräckt. Jfr
pi. av jåre' i 2.Sam.14:15, övers.
förskräcka; Neh.6:9,14,19 skrämma.
Se t.ex. Frukta I, Fruktan 2.
3) 'ämal, 7 g ~
(pul. 'umlal) förtorka, förvissna; bli
matt el. svag; försmäkta, vara modlös.
I Jes.19:8 står verbet parallellt med
'inå, se Klaga 13, 'å~al, övers. sörja; jfr
Falla 35. Verbet är ofta övers. för·
smäkta, Jes.24:4,7; 33:9; Hos.4:3;
Joel I :12; Nah.1 :4. Jfr Jes.16:8, övers.
vara förvissnad; Joel I :10 vara utsinad;
Jer.14:2 vara förfallen; Klag.2:8 ligga
förfallen.
4) räjJä, i1!l"
bli slapp el. lös; sjunka ihop, falla; i
Jer.38:4 pi. med jege-, göra (någons)
händer slappa; övers. göra modlös. Jfr
pi. i Job 12:21, övers. lossa, Hes. I :24,
25 hålla nedsänkt. Jfr Mod 10. Se t.ex.
Lat l, Mod 7.
MODLÖS
1 är utmattad och m.
2 att göra dem m.a
3 skola stå där m.a
4 han gör folket m.t

2.Sam.17:2
2.Krön.32:18
Jes.19:8
Jer.38:4

MOF
En egyptisk stad, i Bibeln oftast omta·
lad under namnet Nof, se d.o. Hos.9:6.
MOFAAT
hebr. giJJns, sken el. kulle, höjd. Stad,
identisk med Mefaat, se d.o. Jer.48:21.
MOGEN
-mogen
fullmogen IKor.2:6
omogen Upp.6:13
MOGEN
klasar buro m.na druvor
l.Mos.40:10
första druvorna voro m.na
4.Mos.13:21
blommor och m.na mandlar
17:8
alla s. kommit till m. t förstånd
Neh.l0:28
grön, ej m. för skörd
Job 8:12
Låt lien gå, skörden är m.
Joel 3:13
såg en korg med m. frukt
Am. 8:1
En kort med m. frukt
8:2
Israel är m. t till undergång
8:2
När så frukten är m.
Mark. 4:29
säden är fuDt m. till skörd
Upp.14:15

MOGNA

MODIG

MODERUV
l) rlitzäm. tJ Q1
moderliv, moderssköte. Se: Uv 27,
Moderssköte l.
2) utf.ord.
3) bd!än, l ~ ~
mage, buk, Underliv; här: moderliv. Se
t.ex. Hjärta 7, Uv 25, Moder 4.
4) koiliJJ,

2 AUt s. öppnar m.et av boskap
13:12
13:13
2 aUt bland åsnor s. öppnar m.et
l åt H. allt s. öppnar m.et
13:15
34:19
l Allt s. öppnar m.et
34:19
2 hankön s. öppnar m.et
2 s. bland åsnor öppnar m.et
34:20
l aUt s. öppnar m.et
4.Mos. 3:12
l aUt s. öppnar m.et
8:16
l Allt det s. öppnar m.et
18:15
3 Guds nasir ifrån m.et
Dom. 13:5
13:7
3 Guds nasir från m.et
3 från m.et till graven
Job 10:19
3 skapade ju ock dem i m.et
31:15
l föddes och kom ut ur m.et
38:8
3 s. hämtade mig ut ur m.et
Ps.22:10
3 mitt stöd allt ifrån m.et
71:6
3 med frukten i m.et intet
Jes.13:18
3 danade dig redan i m.et
44:2
3 s. danade dig redan i m.et
44:24
3 lastade på mig ifrån m.et
46:3
3 hette överträdare ifrån m.et
48:8
3 när jag ännu var i m.et
49:1
3 när jag ännu var i m.et
49:5
3 Förrän jag danade dig i m.et
Jer. 1:5
l icke dräpte mig strax i m.et
20:17
l Varför kom jag ut ur m.et
20:18
l s. öppnade m.et gå gm eld
Hes.20:26
Hos.12:3
3 I m.et grep han .•• i hälen
4 gm födelsen, allt ifrån m.et
Matt.19:12
5 mankön s. öppnar m.et
Luk. 2:23
4 m. s. icke fött barn
23:29
4 ofärdig aUt ifrån m.et
Apg. 3:2
Rom. 4:19
5 Saras m. var ss. dött

Fikonträdets frukter m.
blomman förbytes i m.d druva
s. har m.t före sommarskörden

-modig
frimodig l.Mos.4:7
högmodig 5.Mos.8:14
klenmodig Ko1.3:21
långmodig 2.Mos.34:6
missmodig IKon.20:43
saktmodig 4.Mos.12:3
stormodig PS.76:6
tålmodig Ords.14:29
övermodig Neh.9:10
MODIG

HV. 2:13
Jes.18:5
28:4

MOGNAD
l) kii/atz, n 2;:)
mogen ålder, ålderdom. Se: Kraft 14.
2) tzoräp, ~ J'n
höst, vinter; i Job 29:4 vanl. uppfattat
i betydelsen: ungdomlig el. manlig
mognad. Ordet är eljest övers. vinter,
t.ex. l.Mos.8:22; Ps.74:17; Sak.14:8.
3) telesphoreö, TfAful/Jopew
föra (något) till sitt mål, fullborda; i
synnerhet: bära frukt till mognad, bära
fullmogen frukt; av: telesphOros, som
för något till sitt mål, som för till
fullbordan (av: telos, se Mål 11, och
phllrö, bära, föra).

l) 'ammi~, r '~X
fast, stark; av: 'äma~, vara fast el. stark
(se t.ex. Kraft 10). Jfr Job 9:4; Jes.
28:2; 40:26, övers. väldig.
2) tharreö, Oappew
ha mod el. tillförsikt; här övers. visa sig
modig. Se: Mod 23.

4) teleios,

MODIG
l s. var m.ast bland hjältarna

som har nått sitt mål el. sitt ändamål,
fullkomlig; av: tillos, se Mål Il. I Ef.
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Am. 2:16

TeAfLO~
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Molada-Mord
4:13 står: eis åndra teleion, ordagrant:
till en fullkomlig man. J fr teleios anår,
en fullkomlig man, Jak.3:2. Se: Full·
komlig S.

MOLNHIMMELEN

MOGNAD
1 när du hunnit din m.
2 vore jag ss. i min m.s dagar
3 icke föra ngt fram till m.
4 komma fram till m. mognad

MOLNSKY
Gud bredde ut ett moln till skygd,
Ps.I0S:39. Molnskyn övertäckte berget, 2.Mos.24:1S-16. ÖVertäckte uppenbarelsetältet, 2.Mos.40:34; 4.Mos.
9:15. Höjde sig, 2.Mos.40:37. Uppfyllde Herrens hus, l.Kon.8:10. - Herren
visade sin härlighet i molnskyn, 2.Mos.
16:10. Uppenbarade sig i molnskyn
över nådastolen, 3.Mos.16:2.

Job 5:26
29:4
Luk. 8:14
Ef. 4:13

MOLADA
hebr. /ödelse el. släkt. Ort i södra
Juda, tilldelad Simeons stam. Den blev
åter bebodd efter den babyloniska
fångenskapen. I grekisk-romersk tid
motsvarades Molada troligen av Ma·
latha, en befästning i Idumeen. Platsen
är möjl. identisk med nuv. Tell
el-Milch, 23 km ostsydost om Beer·
Seba.
MOLADA
(I Sydlandet) M.
(Simeons barn) fingo M.
de bodde I Beer-Seba, M.
(Juda barn) M.

Jos.15:26
19:2
loKi"ön. 4:28
Neh.11:26

MOUD
hebr. /ödare el. avlare. Abisurs och
hans hustru Abihails andre son, av
Jerameels släkt och Juda stam. l.Krön.
2:29.
MOLN
-moln
ljungeldsmoln Job 37:11
rökmoln Jes.30:27
rökelsemoln Hes.8:11
Moln
Messias skall vara som en morgon utan
moln, 2.Sam.23:4. Herren utplånar
våra överträdelser såsom ett möln,
Jes.44:22. Gogs härar skall övertäcka
Israels land som ett moln, Hes.38:9.
Herrens dag blir en dag av moln och
töcken, Joel 2:2.
MOLN
m.et var där med mörker
2.Mos.14:20
ett m. av rökelse skyler
3.Mos.16:13
5.Mos. 4:11
var mörker, m. och töcken
strömmade vatten ift'" m.en
Dom. 5:4
hydda s. omslöt hm. ••tjocka m. 2.Sam.22:12
en morgon utan m.
23:4
Nu ser jag ett litet m.
I.Kon.18:44
förmörkades himmelen av m.
18:45
m.en Illgre sis över den
J ob 3:5
Ss. ett m. s. försvunnit
7:9
hs huvud nAr Intill m.en
20:6
M.en äro ju ett täckelao
22: 14
26:8
samlar vatten i sina m.
ss. ett m. har min välfärd
30:15
kan ngn fatta m.ens utbredning
36:29
ljungeldsljus ut över m.en
36:30
ljungeldarna lysa fram ur sina m.
37:15
sav det m. till bekllldnad
38:9
upphöja din röst till m.en
38:34
lagt vishet i de mörka m.en
38:36
omslöt hm: mörka vatten, tjocka m.Ps.18:12
Av glansen veko m.en undan
18:13
M.en göto ut strömmar
77:18
M. och töcken omgiva hm
97:2
m.en gör du till din vagn
104:3
bredde ut ett m. till skYld
105:39
s. betäcker himmelen med m.
147:8
välbehag ss. ett m. med vårregn Ords.16:15
Om m.en äro fulla av regn
Pred.ll:3
m.en komma igen efter regnet
12:2
m.en skall jag förbjuda
J es. 5:6
stiga upp över m.ens höjder
14:14
ss. m.et utliuter. dagg
18:4
H. far fram pi ett Uande m.
19:1
ss. hettan dimpas gm m.ens skugga
25:5
överträdelser ss. ett m.
44:22
komma farande lika m.
60:8
ss. ett m. kommer han upp
Jer. 4:13
Du (H.) har höljt dig i m.
K1ag. 3:44
m. med flammande eld
Hes. 1:4
m.et uppfyHde inre förgirden
10:3
huset uppfyHdes di av m.et
10:4
ett m. skall övertäcka det
30:18
med ain topp rlicker upp bland m.en 31:3
sträckte sin topp bland m.en
31 :10
sträcka sin topp bland m.en
31 :14
övertäcka solen med m.
32:7
förskingrades pi en dag av m.
34:12
vara ss. ett m.
38:9
komma ss. ett m.
38:16
en dag av m. och töcken
Joel 2:2
m.en Bro dammet efter ha
Nab. 1:3
en dag av m. och töcken
Sef. 1 :15
Luk.12:54
sen ett m. stiga upp
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Kan du välva m. si s. han

Job 37:18

MOLNHÖUD
Hes.30:3

en m. dag är det

MOLNSKY
ur eldstoden och m.n
2.Mos.14:24
visade sig H. härlighet i m.n
16:10
komma till dig i en tjock m.
19:9
en tung m. kom över berget
19:16
och m.n övertäckte berget
24:1 S
m.n övertäckte (Sinal) sex dagar
24:16
Då steg H. ned i m.n
34:5
övertäckte m.n uppenbarelsetältet
40:34
eftersom m.n vUade däröver
40:35
si ofta m_n höjde sig
40:36
si länge m.n Icke höjde sis
40:37
H. m. vUade över tabernaklet
40:38
i m.n vill jag uppenbara
3.Mos.16:2
övertäckte m.n tabernaklet
4.Mos. 9:15
m.n övertäckte det
9:16
si ofta m.n höjde sig
9:17
pi det stäHe där m.n stannade
9:17
Sillnge m.n vilade över
9:18
om m.n förblev över tabernaklet
9:19
m.n aHenast några dagar stannade
9:20
m.n stannade frin aftonen
9 :21
m.n stannade en dag och
9:21
m.n om morgonen höjde sig
9 :21
m.n Ilnge förblev vUande
9:22
höjde sig m.n
10:11
m.n stannade I öknen Paran
10:12
H. m. svävade över dem
10:34
Di steg H. ned i m.n
11 :25
m.n drog sig tillbaka
12:10
att din m. stir över dem
14:14
fingo då se m.n övertäcka det
16:42
framför eder om dagen i m.n
S.Mos. 1:33
talade H. ur elden, m.n
5:22
uppfyHde m.n H. hus
loKon. 8:10
för m.n skuB icke sti där
8: 11
H.husuppfyHtavenm.
2.Krön.5:13
för m.ns skuU icke kunde sti där
5:14
ledde dem om dagen med m.n
Ps. 78:14
skapa en m. om dagen
Jes. 4:5
Vira fäder voro under m.n
I.Kor.l0:l
I m.n och I havet döpta
10:2

MOLNSPANARE
Pred.11:4

en m. fir aldrig skörda

MOLNSTOD
Israel hade lätt att se Guds uppenbarelse i naturfenomenen. Molnen var
ofta välsignelsens bärare, elden symboliserade hans förtärande helighet. Men
då folket under ökenvandringen vägleddes av molnstoden om dagen och
eldstoden om natten, var detta ett
uttryck för den speciella omsorg som
de under då rådande förhållanden var
föremål för.
MOLNSTOD
H.lllck framför •.• i en m.
2.Mos.13:21
13:22
M.en upphörde icke oni dagen
m.en flyttade sis
14:19
steg m.en ned och blev stående
33:9
folket sig m.en sti vid ingången
33:10
Di steg H. ned I en m.
4.Mos.12:S
gir framför dem i en m.
14:14
visade sis H.I tlltet i en m.
5.Mos.31:15
och m.en blev stående
31:15
ledde dem om dagen med en m. Neh. 9:12
M.en vek om dagen icke
dem
9 :19
Ps.99:7
I m.en talade han di till dem

Israel- var människooffer, enligt 3.Mos.
18:21; 20:2, förbjudet vid dödsstraff,
men förekom ändå i tider av religiöst
avfall, 2.Kon.17:17. Både konung
Ahab och konung Manasse lät en av
sina söner »gå genom eld» (termen för
denna kulthandling), 2.Kon.16:3;
21 :6. Av konung Josia förbjöds dylik
avgudadyrkan i samband med hans
reformation, 2.Kon.23:10, men har
som framgår av flera bibelställen, t.ex.
Jes.S7:S; Jer.7:31; Hes.20:31, pågått
även efter hans tid. Det är icke känt
hur offret i detalj gick till. Vid Jerusalem var Tofet i Hinnoms dal den plats
där man offrade till Molok. ÖVers.
»överlämnade dem till Molok» i 2.Sam.
12:31 bör hellre återges: »lät dem gå
genom tegelformen (tegelugnen»>, jfr
Nah.3:14. Se även: Järn.
MOLOK
icke avkomlingar it &ii.
ngn av sina avkomlingar åt M.
en av sina avkomlingar åt M.
giver en av sina avkomlingar åt
i trolös avflHighet efter M.
överlllmnade dem åt M.
M., Ammons styggelse
gå 11m eld tUJ offer åt M.
offra sina söner åt M.
I buren M.s tält

3.Mos.18:21
20:2
20:3
20:4
M.
20:5
2.Sam.12:31
loKon.H:7
2.Kon.23:10
Jer.32:3S
Apg. 7:43

MORASTIT
Benämning på profeten Mika, enligt
den vanligaste tolkningen en beteckning för att han kom från Moreset-Gat,
se d.o. Somliga förknippar morastit
med Maresa, se d.o. Jer.26:18;
Mika 1:1.
MORBRODER
• av Labans, din m.s, döttrar
I.Mos. 28:2
Jakob fick se sin m. Labans dotter
29:10
med Labans, hs m.s fir
29:10
vattnade sin m. Labans fir
29:10

MORD
Se även: Dråp, dråpare, dräpa, döda;
mörda, mördare, mandråpare, slå,
förgöra, ihjäl, fördärva, avliva.
Mord,dråp
Grundtexten har ej många substantiv
för mord och dråp, däremot en mängd
verb med betydelsen: döda, mörda,
dräpa. Bland ganunaltestamentliga ord
kan nämnas: hikkä, hif. av [n~å], slå,
stöta, genomborra, slå ihjäl, hårat,
dräpa, mörda, döda, rå~, slå ihjäl,
dräpa, mörda, och hemi[, hif. av mu!,
dö; hif. döda. N.T.s vanligaste ord för
»döda» är apokteinein (prep. apa, av,
från, motsvarar vårt av- t.ex. i verbet
»avliva»). Ett relativt sällsynt verb är
phoneuein, döda, mörda, dräpa; av:
phOnos, dödande, mord, dråp.

I Sinailagen heter det i det femte
budet: »Du skall icke dräpa», 2.Mos.
20:13. Den som uppsåtligt överträder
detta bud, skall utan förskoning straffas med döden, 21:12; 3.Mos.24:17,
21; 4.Mos.3S:16,18. Medan den som
av våda kom att vålla en annans död,
kunde rädda livet genom att fly till
någon av de därtill upprättade fristäderna, S.Mos.19:1·10, så gållde icke
detta för uppsåtligt dråp, v.U-13. Icke
en gång altaret kunde då tjäna som
tillflyktsort, 2.Mos.21 :14. Ej heller
kunde mandråparens liv räddas genom
lösen,4.Mos.3S:31.
Genom att icke straffa mord ådrogs
landet skuld och orenhet, 4.Mos.3S:
33-34. Följden blev moralisk och sedlig upplösning samt otrygghet. För att
man å andra sidan skulle kunna undgå
förhastade exekutioner var det fastställt, att en mördares sak skulle behandlas av ansvariga myndigheter efter
minst två vittnens utsago, 35:30, jfr
S.Mos.19:1S. Ett falskt vittne fick
samma straff som det han hade tänkt
för sin broder (landsman), .19:16-21,
alltså i en mordsak: döden. Dödsstraffet exekverades av blodshämnaren, 4.Mos.3S:19 (som ofta var en
nära släkting till den mördade), enligt
vedergällningens stränga lag: öga för
öga, tand för tand, liv för liv Ous
talionis). Efter konungadömets införande synes såväl exekutivmakten som
benådningsrätten ha legat i konungens
hand, 2.Sam.14:7,11; 1.Kon.2:34.
Ett för människor livsfarligt djur
måste hållas effektivt instängt. Den
ägare som, trots varningar, icke var
noga med sådana säkerhetsåtgärder,
stod ansvarig för sitt djur. Om t.ex. en
oxe stångade någon till döds, måste
dess ägare själv böta med livet, 2.Mos.
21:29,31. (I sådana fall kunde dock
ägaren lösas med penningar, v.30.) På liknande sätt måste ett nytt hus
förses med bröstvärn på taket, »för att
du icke må draga blodskuld över ditt
hus, om någon faller ned därifrån»,
S.Mos.22:8.
Det gjordes skarp skillnad mellan
uppsåtligt och ouppsåtligt dråp, 4.Mos.
35:22 ff. För att skydda den som av
våda kom att vålla någons död, mot
b10dshärnnarens vrede och svärd, upprättades fristäder, 35:1-10. Hit kunde
den olycklige fly, v.H-1S, och fmna
asyl, sedan menigheten (myndigheterna) hade prövat fallet, v.22·2S. Här
måste han emellertid stanna så länge
översteprästen levde, men efter dennes
död kunde dråparen återvända till den
ort, där han hade sin egendom,
v.2S,28. Han kunde icke genom lösen
förkorta sin isoleringstid, v.32. Lämnade han fristadens område före översteprästens död, hade blodshärnnaren rätt
att dräpa honom, v.26,27.

MOLOK
Kananeisk gud vars dyrkan var förbunden med människooffer: man frambar
till guden sitt eget barn vilket offrades
i eld. Namnet Molok har troligen samband med hebr. rruiläTs, konung. Den
hebreiska vokaliseringen moläTs hänger
sannolikt samman med att man - för
att uttrycka sin avsky - läste båJä!,
skam (detta ord brukades också om
avgudar). Jfr Malkam 2, Milkom. I

G.T.
Brodermordet var ett av syndafallets
första förfärliga utslag i förhållandet
till medmänniskan, I.Mos.4:8.
överlagt mord anses i Israel som en
stor synd, som påkallar Guds ingripande, 1.Mos.4:1O. Mördarens blod utkräves av Gud själv, 9 :S-6a. Den som
har tagit liv, har mistat rätten att leva.
Verkställandet av Guds dom är överlåten i människors händer, v.6b. Motivet
för denna Guds stränghet är människans höga värde och bestämmelse:
»Gud har gjort människan till sin avbild», 9:6. Han vill värna om människan genom att ingjuta respekt för
hennes liv. I samma riktning går förbudet i v.4: »Kött, som har i sig sin
själ, det är sitt blod, skolen I dock icke
äta».

Blodsutgjutelse ansågs på det hela
taget som något förorenande, 4.Mos.
35:33,34; S.Mos.21:1 ff., även om den
skedde i krig. G.T. anser icke krigstjänst som synd. David fick likväl icke,
hur stor han än hade varit i »Herrens
krig» för att värna egendomsfolket, lov
till att bygga Herrens hus, »ty du är en
krigsman och har utgjutit blod»,
I.Krön.28:3. - Om självmord säges
ingenting, ej ens där konkreta fall fmns
omtalade, t.ex. I.Sam.31:4 ff.
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Mord-Morgon

NT.
Synen på mord som synd fördjupas i
Nya Testamentet. Mord kan också
innebära att förgripa sig på en människas själsliv, med själsliga medeL Ett
ont sinnelag, MatUS:19, som tar sig
uttryck i vrede, S:22, hat, I.Joh.3:lS ,
underlåtenhet att bistå nästan i hans
nöd, Mark.3:4, bedömes som brott
mot femte budet, lika väl som mord i
bokstavlig, fysisk mening.
Mord karakteriserar den fallna
mänsklighetens tillstånd, Rom.l :29, är
en av köttets gärningar, Gal.S :21, och
utestänger de obotHirdiga från Guds
rike, Upp.21:8; 22:1S . Mord dödar det
andliga, eviga livet hos ogärningsmannen , l.Joh.3:1 S. Mordets upphov är
Satan, mandråparen från begynnelsen,
Joh.8:44. Mord kännetecknar särskilt
den yttersta tidens obotfårdiga människor , Upp.9:21. - Om problemet
mord-krig, se art. Krig.
Mord
Mord kommer från hjärtat, Matt.
lS:19. Lagen är till också för mördare,
I.Tim.1 :9.
Mord är
En av köttets gärningar, Gal.S :21.
Ofta förenat med avgudadyrkan, Hes.
22:3; 2.Kon.3:27. Den som vredgas på
sin broder räknas som mördare, Matt.
S:22. Likaså var och en som hatar sin
broder, l.Joh.3:1S .
Mord vanhelgar
Händerna, Jes.S9:3. Folket, Klag.
4:13 ,14. Landet, 4.Mos.3S:33.
Gud förbjuder
U tgju tande
av
människoblod,
I.Mos.9 :6; 2.Mos.20:13; S.Mos.S:17;
jfr Rom_13:9 . Han hatar händer som
utgjuter oskyldigt blod, Ords.6 :16,17.
Förbannar den som mördar, 1.Mos.
4:11; Jes.1:lS; S9 :2 f.
Mord straffas
I.MosA:12-14; 9:6; 4.Mos.3S :30;
Jer.19 :4-9; Matt.23:3S; Upp.18:20-24.
Utestänger från Guds rike, Gal.S:2 1;
Upp.22:1S. Kan icke försonas med
lösen, 4.Mos.3S :31. Blod är försoningsmedel, I.Mos.9:S ; 4.Mos.3S :33; I.Kon.
2:32.
De troende
Varnas för mord, I.Pet.4:1S. Bör
varna andra, I.Mos.37:22; Jer.26:1S.
Beder om räddning undan blodstider ,
Ps.S1:16.
De orättfärdiga
Är fulla av mordlust, Rom.1 :29.
Tänker ut mord , I.Mos.27:41 ; 37:18.
Uppmuntrar till mord, I.Kon.21:8-10;
Ords. l :11. Far efter att utgjuta oskyldigt blod, Jer.22:17. Har händerna
fulla av blod, Jes.l :1S. Deras fötter
hastar till mord , Ords.1:16; Rom .3:1S .
Exempel
Kain, I.MosA:8. Farao, 2.Mos.1 :22.
Joab, 2.Sam.3:27. David, 2.sam.12:9.
Absalom, 2.sam_13:29. Baesa, I.Kon.
15 :27. Simri, I.Kon.16:1O. Isebel,
I.Kon.21:10. Onda män i Israel,
I.Kon.21 :13 . Ahab, I.Kon.2 l :19. Ismael, J er Al :7. Herodes den store,
Matt.2 :16. Herodes Antipas, Matt.
14:10. Herodes Agrippa I, Apg.12:2.
Herodias och hennes dotter, Matt.
14:8-11. ÖVersteprästerna, Matt.27:1.
Judas Iskariot, Matt.27:4.
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MORD

l) phiinos, <pavo,
dödande , mord , dråp. Se : Dråp l.
MORD
l frän hjärtat onda tankar, m.
1 från mskornas hjärtan ... m .
I köttets gärningar äro m.

MORDGÄRNING
l upphörde icke med si na m.ar
MORDISK
deras m,a anslag mot mig

Matt. 15:19
Mark. 7:21
Ga1.5:21
Upp. 9 :21
Jer.18:23

MORDLUST (ordanalys, se Mord)
1 Saulus s. andades hot och m.
Apg. 9:1
1 fulla av avund , m.
Rom. 1 :29

MORDOKAI
hebr. av ackad., troL aveL åt (guden)
Marduk (se Merodak).
l. En hövding som återvände från Babel med SerubbabeL Esr.2:2; Neh.7:7.
2. En benjarninit som tillhörde en av
de familjer som bortfördes till Babel
tillsammans med Jojakim. Genom att
rädda konung Ahasveros' liv och genom sin fosterdotter drottning Esters
inflytande fick han stor makt och ~ra .
Dänned kunde han också förhindra
den onde Hamans plan om utplånande
av judarna. Till minne av detta firar
judarna sin purirnsfest. Se: Purirn, Högtid.
MORDOKAJ
Est. 2:5
en judisk man s. hette M.
2:7
M. upptagit (Ester) ss. sin
M. hade förbjudit henne att yppa
2:10
2 :15
Abihail, farbroder till M.
2:19
M. satt i konungens port
2:20
Ester hade, ss. M. bjö d
2:20
Ester gjorde efter M.s befallning
2:21
M. satt i konungens port
Härom fick M. kunskap
2:22 ·
2:22
omtalade Ester på M.s vägnar
M. böjde icke knä
3:2
3:3
sade konunge ns tjänare till M.
om M.s förklaring skulle gälla
3:4
3:5
Haman såg att M. icke böjde knä
3:6
bära hand allenast på M.
3:6
berättat av vilket folk M. var
att de voro M.s landsmän
3:6
4:1
När M. fick veta aUt
4:4
(Ester) skickade ut kläder till M.
4 :5
bjöd (Hatak) gå till M.
4:6
När Hatak kom till M.
4 :7
berättade M. fö r hm allt
Hatak berättade vad M. sagt
4:9
4 :10
bjöd Ester Hatak gå till M.
4:12
berättade för M. vad Ester sagt
sade M. att man sk uUe giva
4:13
4 :15
lät Ester giva M. detta svar

M. gjorde ss. Est er bjudit
när (Haman) fick se M.
uppfyllde s med vrede mo t M.
så länge jag ser jude n M.
M. bliva upphängd därp å
skrive t att M. berättat
ära vederfarits M.
M. måtte bliva upphängd
gör så med juden M.
(Haman) satte klädnaden på M.
M. tillbaka till konungens port
Om M. är av judiSk börd
påle Haman lå tit resa upp för M.
p åle han lå tit sätta upp fö r M.
M. fick tillträde tiII konungen
konungen ... gav (ringe n) å t M.
satte M. över Hamans hu s
sade Ahasveros till juden M.
skrivel se sådan s. M. ville
M. gick ut frå n konungen
fö rskräckel se för M. fallit över
M. var stor i konungens hu s
denne M. blev allt stö rre
M. tecknad e upp dessa händelser
varom M. skr ivit till dem
M. uppsatte å nyo en skrivelse
så s. juden M. stadgade
storhet konungen upphöjde M.
M. var Ahasveros' närmaste man
MORDSVÄRD
må det bliva ett m.
ett m. jämväl f ö r den störste

Hes.21 :14
21 :14

MORDVAPEN
var och en sitt m. i handen

Hes. 9:1

MORE
hebr. lärare. Mores terebint el. terebintlund nära Sikem var Abraliams
första lägerplats i Kanaan. Här uppenbarade Herren sig för honom, och på
denna plats byggde Abraliam ett altare
åt Herren. Hebr. 'elon m orä och 'elone
morä kan lämpligen översättas »lärarens terebint» resp. »lärarens terebinter». Med »lärare» avses en som ger
gudomlig undervisning och vägledning.
Av t.ex. Dom.9:37; 2.Sam.S:24 framgår, att sådan verksamhet var knuten
till träd på heliga platser. I.Mos.12:6;
5.Mos. 1l:30.
MOREHÖJDEN
hebr. gip 'a! hammorä, lärarens el.
vägvisarens höjd. En höjd, som omtalas
i samband med Gideons fålttåg mot
rnidjaniterna. Den brukar identifieras
med nuv. Djebel Nebi Dachi (nyhebr.
Giv'at Hamore) nordost om Jisreelslätten. Dom.7 :1.

Landskap vid Sikem, m ed Mores terebintlund.
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MORESET-GAT
hebr. Gats besittning. En ort som
troligen har fått sitt namn av sin
närhet till Gat, se d.o. Utifrån benämningen »morastit» (se d.o.) har man
utpekat Moreset-Gat som profeten
Mikas hemort. Ortens exakta läge är
ovisst, men den har bl.a. satts i samband med nuv. Tell el-Djudejide (nyhebr. Tel Moreshet Gat), ca 22 km
nordväst om Hebron. Mika 1:14.
MORFADER
till Betuels, din m.s, hu s
besläktade med h s m.s hus

l.Mos.28:2
Dom. 9:1

MORGON
Många bibelställen omtalar den tidiga
morgonstunden som den självklara tidpunkten för den frommes tacksägelse,
åkallan och lovprisning. Det var då
som David och andra jublade, klagade
och förkUlmade Herrens nåd , även om
det också skedde vid andra tider av
dygnet, Ps.SS :18; S9:17; 88 :14; 92:3.
Och var morgon väckte Herren Jesaja
till att lyssna på lärjungesätt, 50:4.
Men framför allt har vi också Jesu
exempel på de stilla morgontinImarnas
- lika väl som nattinImarnas - användning till bön, Mark.1 :3S. I gamla
förbundet var morgonen dessutom tiden för morgonoffret, brännoffret och
rökoffret. Se även: Dag.
MORGON

l) b6~r, lp' J
ljusets genombrott, dagens tidigaste
del, morgon (se t.ex. I.Kon.l8 :26;
Ps.S5:18); ofta: följande morgon, i
morgon; av: [båJ5;.ar l, grundbet. skära
el. bryta igenom. »Bittida» motsvaras
här i regel av hi§kim, se 3. Se : Morgondag 2.
2) n.Ii!öp, <) 'Ii .l
ego blåsande ' (om vinden); därav :
skymning (den tid då en sval vind
blåser; jfr I.Mos.3 :8); stundom även:
gryning. Ordet kommer av verbet
näsap, blåsa (se t.ex. JesAO:24); jfr
Andas l. Jfr Morgonvind l. Se : Morgongryning l , Natt 5.
3) [Li~am], D ~ ~
end. hif. hirudm; grund bet. lägga el.
bära på skuldran el. ryggen; lasta sina
dragare (med dagens packning); därav:
stiga upp tidigt på morgonen, vara
bittida uppe och i verksamhet; i1.Mos.
19 :2 övers. i morgon bittida; Jos.8 :14
bittida om morgonen; Dom.7 :1 draga
åstad bittida följande morgon; av :
Ml$:äm, skuldra, axel, rygg, se t.ex.
I.Mos.21 :14. Här liksom på flera andra
ställen står hirudm iansiu tning till
b6~är, se 1. Hi§kim är t.ex. i 2.Mos.
32:6; Jos.6 :15 övers. stå bittida upp;
Dom.6:38; I.Sam.17:16; PS.127:2 bittida; Hos.6 :4; 13 :3 tidigt.
4) rruihär, l n r.l
följande dag,TiTmorgon; möjl. av: jorn,
dag, och 'aJ:!er, annan, andre, följande.
Jfr 2.Mos.13:14; 5.Mos.6 :20; Jos.
22:27, övers. i framtiden. Jfr Morgondag 1.
5) Jeparpärä', l'i ~~ :~ tV
aram. morgonrodnad, gryning; av:
Mpar (hebr. §äpar), grundbet. glänsa,
stråla; vara vacker el. behaglig. Ordet
förekommer i G.T. end. i Dan.6:19,
där det står: bi§parpärä' (prep. be, i,
på, och Mparpärä'), övers. om morgonen. Uttrycket »när det dagades» motsvaras av benoghä' (prep. be och emfatisk fonn av negoali = hebr. nogali, se
Ljusning l).
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Morgon

6) pro/, 11pwi'
tidigt (på dagen), på morgonen; av:
prep. pro, före, framför.
7) pröta, 11 p w
tidig (underförstått : hÖra, stund, timme ); morgonstund; fem. av prÖi'os,
tidig (av: prof, se 6).
8) aurion, avpwv
i morgon; av: aura, (sval) bris, fläkt;
morgonluft (av: auo el. ao, blå\a,
fläkta). I Luk.l 0:35 står: epl ten
aurion (underförstått: hemeran), övers.
morgonen därefter. Se: Morgondag 3.
9) orthrinos, op() p LVO<:
senare form för adj . orthrios, i gryningen, tidig(t) på morgonen; övers.
bittida på morgonen; av: orthros, gryning; i vår kyrkobibel övers. dagbräck·
ning, Luk.24:1; Joh.8:2; Apg.5:21.

ta

10) orthrizö, op()pi~w
vara uppe i gryningen, bryta upp i
gryningen (tidigt på morgonen); övers.
komma bittida om morgonen; av:
orthros, se 9.
MORGON
Uppdelning: allmänt, i morgon.
MORGON (allmänt)
l det vart m., den första
I.Mos. 1:5
1:8
1 det vart m. den andra dagen
1:13
1 det vart m. den tredje dagen
1:19
1 det vart m. den fjärde dagen
1:23
1 det vart m. den femte dagen
1:31
l det vart m. den sjätte dagen
19 :27
1 när Abraham bittida följande m.
20 :8
1 stod Abimelek upp om m.en
21 :14
I följande m. tog Abraham bröd
22:3
] följande m. lastade Abraham
24:54
1 om m.en, när de stått upp
1 följande m. svuro de eden
26:31
28:18
I bittida om m.en stod J akob upp
1 Om m.en fick J akob se det var Lea 29:25
31 :55
1 om m.en stod Laban bittida upp
1 när Josef om m.en kom in
40:6
1 om m.en orolig till sinnes
41:8
1 om m.en ringo männen fara
44:3
1 om m.en förtär han rov
49:27
l när det blev m.
2.Mos.10:13
1 icke ngt kvar till m.en
12:10
l ngt därav kvar till m.en
12:10
l ingen må gå ut intill m.en
12:22
l mot m.en vände havet tillbaka
14:27
16:13
I följande m. låg dagg fallen
I ngt kvar till följande m.
16:20
1 samlade de därav var m.
16:21
l i förvar till följande m.
16:24
1 från m.en ända till aftonen
18:13
l från m.en ända till aftonen
18:14
l när det hade blivit m.
19:16
1 icke kvar över natten till m.en
23:18
I följande m. stod han bittida
24:4
l sköta den från aftonen till m.en
27:21
1 bliver över till följande m.
29:34
l ena lammet ... offra om m.en
29:39
l spisoffer s. om m.en
29 :41
l var m. när han tillreder
30:7
I på m.en stiga upp på Sinai
34:2
I bittida följande m. begav sig
34:4
1 icke kvar över natten till m.en
34 :25
1 bära fram glvor, m. efter m.
36:3
l hela natten intill m.en
3.Mos. 6:9
l prästen var m. antända ny ved
6 :12
1 fint mjöl ... hälften om m.en
6:20
l intet kvar till fÖljande m.
7:15
9:17
1 förutom m.ens brännoffer
19:13
1 dagakarlen .. .Iön till m.en
I icke ngt kvar till följande m.
22:30
1 från aftonen till m.en
24:3
1 Intet kvar till m.en
4.Mos. 9 :12
9 :15
l och sedan ända till m.en
9:21
1 molnskyn från aftonen till m.en
l molnskyn om m.en höjde sig
9 :21
I stodo upp bittida följande m.
14:40
l Om m.en, när Bileam stått upp
22:13
22:21
1 Om m.en, när Bileam stått upp
I följande m. tog Balak Bileam
22:41
l lammet ... offra om m.en
28:4
l spisoffer s. om m.en
28:8
28:23
l Förutom m.ens brännoffer
l intet över ·natten till m.en
5.Mos.16:4
I om m.en vända tillbaka
16:7
l Om m.en skall du säga
28:67
l Ack att det vore m.
28:67
I Bittida följande m.
Jos. 3:1
I fÖljande m. stod Josua bittida
6 :12
I följande m. Israel träda fram
7:16
I bittida följande m. mönstrade
8:10
3 droga bittida om m.en ut
8 :14
1 följande m. fingo männen se Dom. 6:28
l bliva dödad innan nästa m.
6 :31
3 följande m. drog J erubbaal
7:1
l stod o upp bittida om m.en
19:5

19:8
19:25
I skändligt ända till m.en
l kom kvinnan om m.en
19:26
l hennes herre stod upp om m.en
19:27
20:19
I bröto upp fÖljande m.
I Ligg kvar till m.en
Rut 3:13
I vid hs fötter ända till m.en
3:14
l Bittida fÖljande m. vände
I.Sam. 1:19
3:15
I låg kvar ända till m.en
l kommo dit bittida om m.en
5:4
15:12
l bittida om m.en stod Samuel
17:20
I följande m. överlämnade David
I uppdrag att om m.en döda hm
19:11
l Följande m. gick Jonatan
20:35
25:36
l omtalade intet förrän om m.en
25:37
l om m.en, när ruset gått av
29:11
l om m.en draga tillbaka
2 .Sam.II:14
I Följande m. skrev David
13:4
l ser du var m. så avtärd ut
15:2
3 Absalom plägade bittida om m.en
17:22
l om m.en saknades ingen enda
23:4
1 lik m.ens ljus, när solen
23:4
l han är en m. utan moln
24:11
I Då David stod upp om m.en
24:15
l från m.en intill bestämda
l.Kon. 3:21
l När jag om m.en reste mig
3:21
I såg nogare på hm om m.en
17:6
I till (Elia) bröd och kött om m.en
18:26
1 Baals namn från m.en
l om m.en strömmade vatten 2.Kon. 3:20
3:22
l om m.en sågo moabiterna
6:15
3 bittida om m.en stod upp
10:9
l om m.en gick han ut
16:15
l förbränna m.ens brännoffer
19:35
I bittida följande m. kom ut
I. Krön. 9:27
l beständigt offra, m. och
16:40
I beständigt offra m. och afton
23:30
l var m. göra tjänst
l offra brännoffer m. och
2.Krön. 2:4
13:11
l brännoffer m. och afton
20:20
1 följande m. drogo de ut
29:20
3 bittida om m.en församla
31 :3
l offra brännoffer m. och afton
l m.ens och aftonens brännoffer Esr. 3 :3
Est. 2 :14
l om m.en gå in i fruhuset
l bittida om m.en offrade han
Job 1 :5
4 :20
I när m. bytts till afton
7 :4
2 innan m.en kommit
7 :18
l synar henne var m.
11 :17
l s. en gry ning till m.
24:17
l mörkret räknas ss. m.
1 men om m.en kommer jubel
Ps.30:6
46 :6
l Gud hjälper den, nät m.en gryr
49:15
l de redliga makt när m.en gryr
55 :18
I Afton och m. utgjuta

jubla var m. över din nåd
59:17
73:14
var m. kom tuktan över mig
90:5
Om m.en likna de gräset
90 :6
blomstrar och frodas om m.en.
90:14
Mätta med din nåd när m.en gryr
om m.en förkunna din nåd
92:3
M. efter m. skall jag förgöra
101 :8
130:6
mer än väktarna efter m.en
1 ja, mer än väktarna efter m.en
130:6
I med kärlek intill m.en
Ords. 7:18
l bittida om m.en
27:14
I hålla måltid redan på m.en
Pred.10:16
l Så ut om m.en din säd
II :6
l m.en därefter dina plantor
Jes.17:11
l förrän m.en gryr, äro de sin kos
17:14
l M. har.kommit, likväl är det
21 :12
l m. efter m. skall det fara
28:19
l Var dessas arm var m.
33:2
I följande m. kom ut
37:36
l ryta ss. lejon intill m.en
38:13
l väcker var m. mitt öra
50:4
l höra klagorop om m.en
Jer.20:16
l Fällen var m. rätt dom
21 :12
l Den är var m. ny
K1ag. 3:23
1 H. ord kom följande m.en
Hes.12:8
1 följande m. ss. var befant
24:18
l på m.en öppnade han min mun
33:22
46:13
l var m. skall du offra
46:14
1 offra var m. en sjättedels efa
46:15
l skolen offra lammet var m.
5 om m.en stod konungen upp
Dan. 6:19
l 2300 aftnar och m.nar
8:14
l synen angående aftnar och m.nar
8:26
l om m.en brinner elden
Hos. 7:6
I på m.en edra slaktoffer
Am. 4:4
5:8
I förvandla mörkret till m.
l så snart m.en gryr
Mika 2:1
l Var m. låter sin rätt
Sef. 3:5
6 om m.en: Det bliver oväder
Matt.16:3
6 husbonde bittida om m.en
20:1
6 på m.en gick till staden
21 :18
7 när det hade blivit m.
27:1
6 bittida om m.en gick (J.)
Mark. 1:35
6 på m.en åter gingo där fum
II :20
6 på m.en fattat sitt beslut
15:1
6 bittida om m.en till graven
16:2
6 på första veckodagens m.
16:9
6 kommer på aftonen eller m.en
13:35
8 M.en därefter tog han
Luk. l0:35
10 folket kom bittida om m.en
21:38
9 bittida på m.en vid graven
24:22
6 och det var nu m.
Joh.18:28
6 om m.en medan det var mörkt
20:1
7 När det blivit m.
21:4
6 från m.en till aftonen
Apg.28:23
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Morgonstämning vid Gennesarets sjö.
l stod upp bittida om m.en

l
l
l
l
I
l
I
l

MORGON (i morgon)
3 i m. tittida fortsätta
I till Farao i m. bittida
4 Han svarade: Till im.
I Träd. i m. bittida inför Farao
4 I m . skan detta tecken ske
4 flygsvärmarna i m. vika bort
4 I m . ska n H. göra så
I Träd i m. bittida fram inför
4 i m. låta hagel komma
4 i m. låta gräshoppor komma
I i m. skolen I se H. härlighet
I H. giver i m . bröd
I i m. skolen I fä bröd
I behålla ngt· kvar till i m.
4 i m. är sabbatsvila
l i förvar hos eder till i m.
4 I m . ställa mig på höjden
4 helga dem i dag och im.
4 I m .. bliver en H. högtid
I var redo till i m.
4 Helgen eder till im.
4 vänden eder i m. åt annat hån
I I m . ska n H . göra kunnigt
4 eld inför H. ansikte i m .
4 inför H. ansikte i m.
4 i m. skall H. göra under
4 Helgen eder till i m .
I I m. skolen I träda fram
4 i m. vill jag giva dem
4 i m. hs förtörnelse drabba
l i m. bittida störta fram
I Vi vilja vänta till i m.
4 i m. bittida företaga
4 i m. skan jag giva hm
l om han i m. vill taga
4 I m. skan jag sända till dig
I i m . vill jag låta dig gå
4 I m. skolen I få hjälp
4 I m. vilja vi giva oss åt eder
1 bliver dager i m.
l Tag dig till vara i m.
4 så är du i m. dödens man
4 I m. är ju nymånad
4 i m. utforskar min fader
4 I m. är nymånad
l icke ngn leva kvar till i m.
l i m. ingen kvar av Nabals
4 i m. skall du med dina söner
I när I i m. stått bittida upp
I stå nu upp bittida i m.
I i m. draga sig tillbaka
4 i m. sända dig åstad
4 om jag icke i m. låter
4 i m. sända mina tjänare
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I.Mos.19:2
2.Mos. 7:15
8:10
8 :20
8:23
8 :29
9 :5
9:13
9:18
10:4
16:7
16.:8
16:12
16:19
16:23
16:23
17:9
19:10
32:5
34:2
4.Mos.1I :18
14:25
16 :5
16:7
16:16
Jos. 3:5
7:13
7 :14
11 :6
22 :18
Dom. 9 :33
16:2
19:9
20 :28
Rut 3:13
l.sam. 9:16
9 :19
11:9
11:10
14:36
19:2
19:11
20:5
20 :12
20 :18
25:22
25:34
28:19
29:10
29:10
2.Sam. 2:27
II :12
I.Kon.19:2
20:6

Morgondag - Moria
4 skola vi äta min son i m.
4 I m. vid denna tid
1 tiga och vänta till i m.
4 I m. vid denna tid
4 kommen i m. vid denna tid

2.Kon. 6 :28
7 :1
7:9
7 :18
10:6
I till i m. två högar
10:8
4 Dragen i ffi. ned mot dem
2.Krön.20:16
4 Dragen i m. ut mot dem
20 :17
4 i m ~ göra ss. kon. befallt
Est. 5 :8
5 :12
4 i m. bjuden till henne
1 bed i m. konungen
5 :14
4 må det också i m. tillstädjas
9 :13
4 i m. vill jag giva dig
Ords. 3:28
4 ty i m. måste vi dö
1es.22 :13
Matt. 6:30
8 och i rn. kastas i ugnen
Luk.12:28
8 i m. kastas i ugnen
13:32
8 i m . driver ut onda andar
8 måste vandra j dag och i m.
13 :33
8 i m. föra Paulus till Rådet
Apg.23:2 0
25:22
8 I m. få höra hm
l.Kor. 15 :32
8 i m. måste vi dö
8 I dag eller i ID . begiva oss
Jak. 4 :13
4 :14
8 vad s, kan ske i m.

MORGONDAG
l) jam mähär, l nI:) o i '
följande d~g, m~;gondag~ jorn, dag;
mål).år, se Morgon 4. Jfr bejom mål).år i
I.Mos.30:33, övers. framdeles.
2) M/fiir, l i? J
morgon. Ser.3:3 ordagrant: , hennes
domare, aftonvargar (ze'e1;>e 'äräb), de
gnaga icke på ben (eJ. de spara icke ett
ben) till morgonen (JabbOJ.cär). Se :
Morgon 1.
3) aurion, avpwv
i morgon; he aurion (underförstått: hemera, dag), morgondagen. Se: Morgon 8.
MORGONDAG
1 Beröm dig icke av m.en
1 m .en bliva denna dagen tik
2 de spara intet till m.en
3 icke bekymmer för m.en
3 m.en skall själv bära sitt

Ords.27 :1
Jes. 56 :12
Sef. 3:3
Matt. 6:34
6 :34

MORGONGRYNING
l) nlisäp, '1 tf! .l
skymning; gfynmg. Jfr Job 3:9, övers.
gryning. Se: Morgon 2, Natt 5.
MORGONCRYNING
1 J ag kommer tidigt i m.en

1 Toge jag m.ens vingar
l blickar fram lik en m.
1 rör vilken ingen m. finnes

l bryta fram ss. en m.
I uppgång så viss s. m.s
l När m.en går upp är det förbi
1 gö ra m.en till mörker
1 när m.en gick upp

139:9
HV . 6:9
Jes. 8:20
.58:8
Hos. 6:3
10:15
Am . 4:13
Jona 4:7

MORGONRODNADENS HIND
Uttrycket »Morgonrodnadens hind»,
'ajj/ilät ha~~d~r, är troligen benämning
på en melodi eller ett musikinstrument. Någon , närmare bestämning är.
inte möjlig att ge. Termen för tankarna
till ljus, skönhet, lätthet och behag (jfr
Ps.18:34; Ords.5 :I9; HV.6:9). PS.22:1.
MORGON SKY
Eder kärlek lik m.n
skola de bliva lika m.n

Hos. 6:4
13:3

MORGONSTJÄRNA
Morgonstjärnan är i Bibeln en symbol
för höghet och glans. I Job 38:7, där
det talas om morgonstjärnornas jubel
när Gud lade jordens hörnsten, ledes
tankarna naturligen till den himmelska
änglavärlden. I Jes.I4 :I2 däremot är
det en mäktig jordisk härskare som
avses; till och med en så strålande
morgonstjärna som konungen i Babel
går sitt fall till mötes! Genom sammanställande av Luk. lO: 18, där Jesus
ser Satan falla från himmelen som en
ljungeld, med Jes.l4:I2 har i vissa
bibelöversättningar Satans namn Lucifer (Jat. »Ljusbringaren», även det en
beteckning på Venus, morgonstjärnan
som går upp före solen och därigenom
bebådar dagens inbrott) felaktigt kommit in i Jesajas utsaga om Babel. Men
framför allt är i Bibeln Morgonstjärnan
en beteckning på Kristus som härlighetens konung och som bebådaren av
den eviga frälsningens dag.

MORGONSTJÄRNA
l) kalsIJe lJo/fiir, l P.'J '~.~ i J
morgonstjärnor; ko~1;>e, plur. cstr. av
ko!<åb, stjärna; boJ.cär, morgon (se Morgon l).
2) helel bän-M~r, l O~ - 1::J ';>!, il
sken (glans), morgonrodnadens son;
övers. du strålande morgonstjärna;
heleJ här uppfattat i betydelsen : sken,
glans (av hålal, stråla, skina, glänsa),
bän-, cstr. av ben, son; MlJar, morgonrodnad (se Morgonrodnad l). ÖVers.
»morgonstjärna», vilken förekommer i
många versioner, går tillbaka till LXX,
som återger helel med heösphoros,
gryningens (morgonens) bärare (bringare), morgonstjärna. Helel kan också
betraktas som hif. imp. av [jålal], se
Jämra 3; i så fall blir meningen: jämra
dig, morgonrodnadens son (jfr heleJ i
Sak. Il :2, övers. jämra dig; helilu i
Jes.13:6, övers. jämren eder).
3) phösphoros, rpworpopoc;
som bringar ljus; som sub st. »ljusbringaren», dvs. morgonstjärnan; av: phös,
ljus, och pherö, bära, föra . Ordet
brukas här om Kristi återkomst, vilken
för de troende är som en soluppgång.
4) ho astJr ho pröi"nos,
6 dOTflP 6 npwrvoc;
den tidi~a stjärnan, dvs. morgonstjärnan; aster, stjärna; pröinos, tidig (av :
pröl, se Morgon 6).
MORGONSTJÄRNA
l medan m .orna jublade
2 du strålande m.
3 m.n går upp i edra hjärtan
4 jag skall giva hm m .n
4 jag är den klara m.n

Job 38:7
Jes.14:12
2.Pet. 1:19
Upp. 2 :28
22:16

MORGONVIND
1) jam, O i '
dag; här best. form hajjom, dagen.
Ordet, som i HV.2 :17; 4:6 är subjekt
till verbet puaJ:! (blåsa, fläkta; andas,
andas u t), avser här an tingen morgon-

vinden eller - kanske troligare aftonvinden; jfr leruaJ:! hajjorn, vid
dagens vind, 1.Mos.3 :8, övers. när
dagen begynte svalkas. Grundtextens
uttryck »till dess dagen blåsem ('a~
§äjjåpuaJ:! hajjom) står parallellt med
»och skuggorna fly» (wenåsu ha~~
lålim); härmed avses antingen nattens
skuggor eller de skuggor, som faller vid
aftontiden (se d.o.). Jfr Morgon 2.
MORGONVIND
I Till dess m.en blåser
I Till dess m.en blåse r

MORGONVÄKT
Med termen »morgonväkt», hebr.
'asmorät habbokär, avses den sista av
nattens -tre väkt~r, dvs. tiden mellan kl.
2 och kl. 6. Jfr Hane. Se : Nattväkt.
MORGONVÄKT

Men när m.en var inne
trängde in i lägret vid m ,e n

Ps.119:147

MORGONRODNAD
1) M?zar, l Q~
morgonrodnad, gryningsljus; av: §åI).ar,
grundbet. trol. klyva, dela, spränga,
bryta sig fram; därav: söka.
2) mi~?zär, l Otf~
=§åhar, se .1. Ordet, som i denna form
end: förekommer i Ps.1I0:3, brukas
här som symbol på livets gryningstid,
den tidiga ungdomen. Jfr bl;1ä.ru! i
Pred.II :10, övers. blomstring.
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Del av den klippa, som utpekas som Maria berg. Från den s.k. Klippmasken i Jerusalem.
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2 .Mos.14 :24
l.Sam.11 :11

MORlA
hebr. möjl. Herren låter se sig el. sedd
av Herren. Namnet Moria nämns endast på två ställen i Bibeln. Det var i
»Moria land», på ett av bergen där, som
Abraham skulle offra sin 'son Isak som
brännoffer på Herrens befallning,
I.Mos.22:2. Och det var på »Moria
berg» som Salomo begynte bygga Jerusalems tempel, platsen dittills endast
betecknad som jebuseen Ornans
tröskplats, 2.Krön.3 :1. Det är att
märka att bibeltexten icke uttryckligen åberopar något samband med
Abrahams historia. Det har därför ifrågasatts om det här rör sig om en eller
om två olika platser. Vad Bibeln berättar om den för Abraham behövliga
tidslängden för resan från Beer-Seba
till Moria land, motsäger emellertid
icke, att hans mål kan ha varit just
Moria berg. Platsens frälsningshisto-

MORGONRODNAD
Morgonrodnaden var ett av de många
naturfenomen
i vilka israeliten
såg gudomen uppenbarad. I det poetiska bildspråket antog den drag
av ett levande väsen med ögonbryn,
vingar och sköte. Morgonrodnaden
kunde väckas, det gjorde David
med psaltare och harpa, Ps.57:9;
108:3. F ör profeterna fanns det en
morgonrodnad som kom parallellt med
och nästan var detsanIffia som Guds
egen frälsande uppenbarelse, Jes.58 :8;
Hos.6:3.

MORGONRODNAD
l.Mos. 19:15
1 När nu m.en gick upp
32:24
I till dess m.en gick upp
32:26
l Släpp mig, ty m .en går upp
Jos. 6 :15
I bittida vid m.ens uppgång
l när m.en gick upp
Dom.19 :25
l.Sam. 9:26
1 när m.en gick upp, ropade
Neh. 4 :2 1
I från m.ens uppgång
1 m.ens ögonbryn må aldrig se
Job 3 :9
38:12
1 anvisat åt m.en dess plats
41:9
l blickar ss. m.ens ögo nbryn
PS.22:1
1 efter M.ens hind
57:9
l J ag vill väcka m.en
108 :3
1 jag vill väcka m,en
110:3
2 ss. daggen ur m.ens sköte

HV . 2 :17
4 :6
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Mormoder - Mose
riska betydelse är i varje fall omätlig : lsak är ju här förebilden till
Jesus. Och så som Abraham i tro
och lydnad var villig att offra löftessonen, den ende han hade, så har Gud i
kärlek till världen utgivit sin enfödde
Son. - På tempelplatsen i Jerusalem
står sedan århundraden den utomordentligt vackra Klippmosken, så
kallad emedan den uppges vara byggd
över själva den heliga Mo ria-klippan,
där Abraham en gång var villig till sitt
offer och där sedan många offerdjurs
blod flöt under den judiska tempeltjänstens sekler.

MOSA
hebr. utgång, ursprung.
l. En av Kalebs söner med bihustrun
Efa. I.Krön.2:46.
2. En benjaminit, son till Simri och
fader till Binea. I.Krön.8 :36,37;
9 :42,43.
MOSE
Se även : Egypten, förbund , -Jag, bud,
Sinai, öken, profet, förespråkare, medlare.
Mose (Moses)
hebr. Mo§ä, uppdragande el. av egypt.
barn. Den grekiska nanmformen är
Möyses, därav Moses. Mose omtalas på
många ställen i Bibeln, både i G.T. och
N.T., men huvuddelen av det vi vet om
honom, har vi från det väldiga historiska verk som bär hans nanm, de fem
Moseböckerna
eller
Pentateuken
(»Femboken»). Mose framträder som
en av de mest centrala gestalterna i den
bibliska uppenbarelsehistorien : som
förbundsförmedlare, ledare, lagstiftare,
profet och författare. Hans skiftande
och dramatiska livshistoria fördelar sig
på tre avsnitt, vartdera om 40 år: l)
hans liv i Egypten, 2) hans vistelse i

Midjan, 3) hans tid som Israels ledare
under ökenvandringen.
Tiden i Egypten
Mose föddes omkr. år 1500 f.Kr.
Hans fader var Ärnram, hans moder
Jokebed, båda av Levi stam, 2.Mos.
2:1; 6:20. Han hade en syster, Mirjam
(se d.o.) och en broder, Aron (se d.o.),
som båda var äldre än han själv. Mose
föddes i Gosen på en tid då israeliterna
led svårt betryck. Faraonerna av den
18.dynastien hade pålagt det livskraftiga folket hårt trälarbete. Det senaste
dekretet från hovet gick ut på att alla
nyfödda hebreiska gossebarn skulle
kastas i Nilen, 2.Mos.l :22, men Moses
föräldrar vågade i tro på Gud trotsa
konungens påbud, jfr Hebr.ll :23. I tre
månader höll modern honom dold. Då
detta inte längre var möjligt, lade hon
honom i en rörkista och satte denna i
vassen vid flodstranden. Här upptäcktes den av Faraos dotter. Hon fylldes
av medlidande med den lille gossen
och tog emot erbjudandet från Moses
syster, som hade ställt sig i närheten,
om att hämta en amma till bamet. Så
gick det till att Moses moder fick
honom tillbaka; mot betalning skulle
hon uppfostra honom åt Faraos dotter. Gossen växte upp hos sina
föräldrar och bland sitt folk.
Som yngling fördes han till Faraos
dotter, och »denna upptog honom
såsom sin son», 2.Mos.2:10. Hon kallade honom Mose. Detta namn har en
viss likliet med andra egyptiska nanm
som t.ex. Thotmes (Thots son) och
Ramses (Ras son). En egyptisk prins
som var viceregent över Nubien uppges
ha hetat Mose. Nanmet Mose kan
också föras tillbaka till egypt. mo,
»barn», och she, en beteckrting ' på
Nilen. Detta skall i så fall ha betydelsen »Nilens barn». Man har också sökt
härleda det av hebr. måså, dra (upp).
Bibelns egen förklaring av nanmet är
den som Faraos dotter uttalar: »'ty',
sade hon, 'ur vattnet har jag dragit upp
honom'», 2:10 (grt. har verbet mäSå,
draga upp).
Pentateuken tiger när det gäller de
år Mose tillbragte vid det egyptiska
hovet, men N.T. låter oss veta att Mose
»blev undervisad i all egyptiernas visdom», att han »var mäktig i ord och
gärningar», Apg.7:22, och att han avstod från »Egyptens skatten> då han

valde att sluta sig till Guds folk,
Hebr.l1 :26. Enligt den judiske historieskrivaren J osefus skall hart bl.a. ha
lett ett segerrikt falttåg mot Etiopien
och tagit till hustru en etiopisk prinsessa vid nanm Tharbis. Detta skulle ha
skett i Meroe, där han också säges ha
begravt sin egyptiska fostermoder
(Ant.II 10:2, jfr 4.Mos.12:1). Josefus
hävdar vidare att Faraos dotter icke
själv hade någon son och att Mose var
tronarvinge (Ant.II 9 :7).
Mycket är för övrigt skrivet om
Mose både av Josefus och andra, saker
som dock icke kan bekräftas. Det vi
emellertid med säkerhet kan slå fast, är
att Mose som egyptisk prins hade en
hög ställning och fick del i all den
visdom och bildning som tidens ledande kulturfolk ägde. Det är klart att
detta måste ha betytt mycket för hans
framtida gärning som Israels ledare.
Arvet från hans enkla barndomshem bland det hebreiska herdefolket
förnekade sig icke. Han visste att detta
folk ägde något som var mer värt än all
Egyptens rikedom och kultur. Trots all
vacklart och all besmittelse av egyptisk
avgudadyrkan hade likväl tron på den
ende sanne Guden överlevt hos israeliterna. Och Mose visste att detta föraktade trälfolk ägde löftet om Messias.
Endast på detta sätt kan den heliga
anakronismen i Hebr.ll :26 förstås:
»han höll Kristi smälek för en större
rikedom än Egyptens skatter».
Därför kom den tid då Mose »genom tron» försmådde att kallas Faraos
dotterson, Hebr.l1 :24. Han ställde sig
på sina hebreiska bröders sida mot
Faraos förtryck. Då han slog ihjäl en
egyptisk slavfogde som misshandlade
en hebre, var detta avsett som ett
tecken för hans bröder att han ville ta
sig an deras sak. »Nu menade han att
hans bröder skulle förstå att Gud
genom honom ville bereda dem frälsning», Apg.7 :25. Men Israels folk var
ännu icke moget för att resa sig mot
sina förtryckare. De ville ej heller
erkänna Mose som sin hövding och
domare. Han förstod snart att han
varken kunde räkna med deras tillit
eller lojalitet. De gjorde känt att han
hade dräpt egyptiern, så att detta kom
till Faraos öron, och denne sökte döda
Mose.
Mose var nu i egyptiernas ögon att

betrakta som en förrädare. Sina rättigheter som egyptisk prins, kanske till
och med tronföljare, hade han spelat
bort. Efter deras lag hade han också
förverkat sitt liv. Han väljer att fly ur
landet. - Så slutar den egyptiska
perioden av Moses liv. Fyrtio år gammal beger han sig i landsflykt, förnekad och förrådd av sitt eget folk och
förföljd av egyptierna. Han lyckas
komma förbi de egyptiska gränsposterna vid östgränsen och söker sig ett
gömställe bland Sinais berg, 2.Mos.
2:12ff.
Vistelsen i Midjan
Moses flykt från Egypten framställs
i Hebr.ll :27 som en troshandling. »Genom tron övergav han Egypten, utan
att låta förskräcka sig av konungens
vrede.» Konungens vrede kunde väl
driva honom ut ur landet, men icke
skrämma honom till underkastelse
eller till att göra avbön. Den höga
ställning och de privilegier som fråntogs honom, skulle han aldrig söka
återfå. Han valde hellre att dra ut som
en fattig vandringsmart än att bli en
tyrartnisk härskare över den världsmakt som förtryckte hans bröder. Ja,
även om hans eget folk förkastade
honom, icke ville erkänna honom som
sin ledare och hans mission som folkets befriare därmed tycktes fullständigt förfelad - med Egypten hade han
brutit för alltid, utan att ångra det,
utan väg tillbaka.
Mose kom nu till midjaniternas land
på Sinaihalvön, se Midjan. Här trädde
han i förbindelse med herdeprästen
Reguel, också benämnd med hederstiteln Jetro (»den högvördige»). Han
inbjöds att starma i dennes hus och
fick efter en tid hans dotter Sippora
till hustru. Hon födde honom två
söner. I fyrtio år förblev Mose hos sin
svärfader - som hans fårvaktare. Det
främlingskap han här kände kom till
uttryck i det nanm han gav sin
förstfödde son Gersom (se d.o.). »Ty,
sade han, jag är en främling i ett land
som ej är mitt», 2.Mos.2:22.
Men också dessa många och långa år
i öknens ensamhet hörde med till Guds
fostran av den store folkledaren. Han
som från barndomen kände sitt folk
och de löften Gud hade givit faderna,
som ung blev undervisad i all egyptier. 'nas visdom, samtidigt som han mötte
deras hedendom på nära håll, han fick
nu också lära känna ökenlivet med
dess faror och umbäranden. Härmed
fick han tillika en ingående kännedom
om de trakter där han senare skulle
leda Israel på farden mot Kanaan. Under dessa stilla år mognade också
hans personlighet och fördjupades
hans andliga liv. Här dog alla storhetstankar, den mäktige prinsen förvandlades till den saktmodigaste människan
på jorden, 4.Mos.1 2:3. Som så många
andra av Guds stora redskap - en
David som vaktar sin faders småboskap, en Elia på Gileads berg, en
Joharmes döparen i Juda öken, en
Paulus på Arabiens stäpper - har
också Mose fått gå i öknens hårda
skola. Ut ur denna ökentid kom han
som den ödmjuke gudstjänaren och
som den starke och kloke ledaren för
Herrens folk.
Då Mose var åttio år, vidtog tredje
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MORlA
gå bort till M. land
bygga H. hus på berget M.

I.Mos.22:2
2.Krön. 3:1

MORMODER
tro s. bodde i din m. Lois

2.Tim. 1:5

MORSE
allt sedan i m. till denna stund

Rut 2 :7

MORTEL
Ett urholkat kärl av trä, sten eller
metall, använt till att stöta sönder
korn OSV. I det gamla Orienten förekom en straffmetod, som bestod i att
förbrytaren stöttes i en stor mortel.
Denna form av bestraffning tillämpades inte i Israel. Möjligen kan man i
Ords.27:22 se en anspelning på denna
praxis, men i så fall i bildlig, överförd
betydelse. Jfr Kvarn.
MORTEL
stötte sönder (manna) im.
stötte den oförnuftige i m.

4 .Mos.II :8
Ords.27:22

MORTELKVARTERET
Ett område i Jerusalem. Grundtextens
ord, hammalste!, betyder »morteln»
och betecknar troligen en fördjupning
eller dalsänka i staden (jfr Dom.l5:19,
där hamma!.<te§ är övers. »fördjupningen»). Samtidigt kan ordet ha en
symbolisk betydelse och syfta på det
sönderkrossande, som skall drabba inbyggarna. Sef.l :11.
MOSA
hebr. utgång, ursprung. Stad i Benjamin, identisk med nuv. Bet Missa
(nyhebr. Mosa, utt. Motsa) ca 7 km
nordväst om Jerusalem. Jos.18:26.

: 7 - Ill ustrera, Bibel-Iexikoll

Fral/ det fruktbara ulI/radet vid den s.k. MosekälIan vid Suezkanalen.

Mose
avsnittet i hans liv. Nu var äntligen
'Guds tid inne att uppenbara sig för
honom. Ur den brinnande törnbusken
talade Herrens ängel och gav honom
den väldiga kallelsen att bli sitt folks
befriare ur träldomen i Egypten,
2.Mos.3 :1 ff. Det visar sig nu att det
icke var mycket kvar av den självsäker·
het och optimism som Mose hade lagt i
dagen för fyrtio år sedan, då han
uppsökte sina bröder. Nu ber han att
få slippa uppdraget. Han ber Gud
sända någon annan. Mänskligt talat var
det ej heller underligt. Han som själv
hade flytt från Egypten skulle nu dra
tillbaka dit för att befria sitt folk från
världsmaktens träldomsok! Så länge
söker han dra sig undan, att Herrens
vrede upptändes. Då böjer Mose sig för
ordern och går till verket. Han sätter
sin lit till Herrens löfte : »Jag vill vara
med dig», 3 :12.
Tillsammans med sin hustru och
sina två söner tar Mose vägen till
Egypten, 2.Mos.4:18 ff. Under resan
har han en mäktig upplevelse. Medan
de rastade på ett av viloställena,
»hände det sig att Herren kom emot
honom och ville döda honom», 4 :24.
Både Mose och hans hustru förstod
uppenbarligen orsaken till den gudsdom som höll på att drabba honom kanske genom en sjukdom. Herren
hade befallt Abraham att allt mankön i
hans hus skulle omskäras, 1.Mos.
17:10 ff. Detta hade Mose underlåtit
att utföra på sin egen son, antagligen
av eftergivenhet mot sin midjanitiska
hustru. När han nu skulle bli förbundsfolkets ledare, kunde icke Gud visa
fördrag med att Mose själv bröt förbundet på detta sätt; omskärelsen var
ju själva förbundstecknet. Då Sippora
såg att hennes man höll på att dö
under Herrens hand, förstod hon att
det var på grund av förbundsbrottet.
Hon grep då en skarp sten och omskar
sin son och utbrast : »Du är mig en
blodsbrudgum». Gossens smärta känner hon som sin egen, och detta har
hon måst lida därför att Mose hade
blivit hennes brudgum. - Så lät Gud
Mose vara. Men efter denna familjescen ser det ut som om Mose har givit
upp tanken att ta hustru och barn med
sig till Egypten. Han .tycks ha sänt dem
tillbaka till svärfadern och överlämnat
dem i dennes vård, medan han själv
drog vidare till Egypten för att utföra
Herrens befallning, jfr 2.Mos.18:5 f.
Då Mose nu drar vidare på sin nird,
träffar han vid Horeb sin broder Aron,
som Herren hade sänt honom till
mötes, 2.Mos.4 :27 f. Han berättar för
honom om sin upplevelse vid törnbusken - om mötet med Herrens
ängel, om uppdraget, om tecknen som
skall utföras inför egyptiernas ögon,
och om att Aron skall vara hans
»mun», eftersom han själv har )lett
trögt målföre och en trög tunga», jfr
3 :1-4,17;4:10 ff.
Israels ledare
a. Mose och Farao. Då Mose och
Aron kom till sina landsmän i Egypten, kallade de samman folkets äldste,
och Aron frambar de ord Herren hade
talat till Mose. De utförde också de
tecken som Herren hade givit för att
övertyga folket om att det var Gud
som hade sänt dem. Folket trodde och

böjde sig för sina faders Gud och
tillbad, 2.Mos.4:29-31. - Därefter gick
Mose och Aron till Farao och sade : »Så
säger Herren, Israels Gud : Släpp mitt
folk så att de kunna hålla högtid åt
mig i öknem). Men Farao ville alls icke
ta emot order från någon, utan svarade : )Nem är Herren, eftersom jag på
hans befallning skulle släppa Israel?
Jag vet icke av Herren och vill ej heller
släppa Israeb>, 5 :1-2.
Med detta börjar konflikten mellan
Farao, Egyptens härskare, och Mose,
Herrens tjänare. Just det att Farao
reser sig till motstånd, ger Herren
tillfalle att uppenbara sin makt, och
striden har ett dubbelt ändamål. För
det första skall den stolta världsmakt,
som har förtryckt Herrens folk ,
ödmjukas. Det skall stå fast att Israels
Gud är all jordens Herre. För det andra
skall Israels folk lära känna Guds makt
och fadersomsorg. De skall icke lämna
Egypten som flyktingar, utan som
segerherrar. Egyptierna och Farao skall
själva bli tvungna att be dem att dra
åstad, ja, driva på för att få dem ut ur
landet.
Efter det att Mose och Aron hade
varit hos Farao, beslöt denne att
pålägga folket ännu hårdare arbete än
förut , så att de skulle »få något att
gön!)), 2.Mos.5:9. Mose klagade bittert
över att Herren hade »gjort så illa mot
detta folk», 5:22. Det enda Mose hade
uppnått genom att gå till Farao var, att
folkets bördor hade blivit ännu tyngre.
Folket å sin sida, som förstod att det
hade kommit i vanrykte hos Farao,
vågade ej längre höra på Mose »för det
hårda arbetets skulb>, 6:9.
Men också detta var ett led i Guds
plan. Just därigenom att träldomen
blev helt outhärdlig, skulle Israels folk
göras villigt att bryta upp från Egypten, ett land där de hade bott i flera
hundra år. Och när den svåra nöden
hade fått fylla sin uppgift, skulle
Herren befria dem ur slaveriet. Han
skulle utföra sin dom över egyptierna,
en dom som innebar Israels befrielse.
- Herrens straffdom över egyptierna
kom i form av de tio plågorna och
kulminerade med att Herrens ängel
slog allt förstfött i Egypten. Då drev
egyptierna, nu skräckslagna, på Israels
folk för att fä det ut ur landet så fort
som någonsin var möjligt, 2.Mos.7-12.
b. Påskfirandet. Medan Guds dom
drabbade Egypten, upplevde israeliterna Guds särskilda beskydd, så att de
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icke hemsöktes av plågorna, i alla fall
förhöll det sig så från och med den
fjärde plågan, 2.Mos.8 :22. Då det kom
till den tionde plågan, då Herrens ängel
skulle gå genom Egypten och slå allt
förstfött, pålade Herren Israel att de
skulle företaga en bestämd religiös
handling för att han skulle kunna
skona dem. Han instiftade påskhögtiden och förordnade om påskalammet, 12 :1 ff. - När Hebreerbrevet
omtalar vad Mose gjorde »genom trom),
nämns särskilt att han förordnade om
»påsken och blodbestrykningem) för
att icke »Fördärvarem) skulle förgöra
deras förstfödda, Hebr.11 :28. Firandet
av denna påskhögtid i Egypten är av
grundläggande betydelse för Israels
religion och för dess ställning som
förbundsfolk. Samtidigt pekar det
fram mot det nya förbundet, jfr l.Kor.
5:7.
När Herren slog de förstfödda var
det ett tillkännagivande av att alla var
skyldiga till döden. Det var en dom
över Egyptens gudar och över egyptiernas avgudadyrkan, 2.Mos.12 :12. Men
också Israels folk hade under sin vistelse i Egypten dyrkat dessa gudar.
Därför var också de på samma sätt
skyldiga till döden , och endast genom
ett ställföreträdande offer, genom
påskalammets blod, kunde de undgå
straffdomen. När blodet var struket på
dörrträet, skulle domens ängel gå förbi
huset. Innan folket genom Herrens
makt kunde befrias från trä Idomen i
Egypten, måste det genom påskalammets blod frälsas från Herrens dom
över dess synd.
c_ Uttåget. Det var brukligt att
slavar som blev frigivna u tbad sig
gåvor, för att de icke skulle stå helt
tomhänta, när de skulle börja sitt nya
liv. Israel skulle också be om gåvor av
egyptierna, när de nu skulle dra ut.
Egyptierna, som var helt skräckslagna
efter förlusten av alla sina förstfödda,
gav utan invändning israeliterna vad
pessa begärde, bara de fortast möjligt
lämnade landet. Det var det byte de
tog från egyptieIlla, 2.Mos.12:36. Den kortaste vägen upp till Kanaan var
den stora karavanvägen längs kusten.
Här var emellertid gränsen starkt befast , och även om det skulle lyckas att
komma förbi de egyptiska gränsposter.na, skulle de snart stöta samman med
de krigsvana filisteerna som bodde i
Kanaans kustland. För att förhindra
att folket i modlöshet skulle vända om

Från de trakter i Sinai öken, genom vilka Mose ledde Israels f olk.
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till Egypten, om de strax mötte krig,
förde Herren dem omvägen genom
öknen mot Röda havet. Gud ledde
dem nu och i fortsättningen på övernaturligt sätt : han gick framför dem,.
om dagen i en molnstod, om natten i
en eldstod, 13:17 ff.
Det dröjde ej länge förrän Farao
ångrade att han hade låtit sina slavar
fara. Han ledde personligen en här som
satte efter Israel och han upp dem
medan de var lägrade vid Röda havet.
Då folket såg den stora egyptiska
hären som kom sättande efter dem,
greps de av fruktan. De ropade till
Herren och förebrådde Mose att han
hade fört dem ut ur Egypten. Men
Mose försäkrade dem att Herren skulle
strida för dem. På Guds befallning
räckte han ut sin stav över havet, och
Herren sände en stark östanvind som
blåste hela natten och drev bort havet.
Genom ett mäktigt under lät Gud det
stå som en mur på högra och vänstra
sidan, medan Israel gick över på det
torra. - I övermodig dårskap satte
egyptierna efter och följde dem till
mitt ute i havet. Då Mose åter räckte
ut sin stav, vände havet tillbaka till sitt
variliga läge, och hela Faraos här omkom.
»Och när Israel såg huru Herren
hade bevisat sin stora makt på egyptierna, fruktade folket Herren; och de
trodde på Herren och på hans tjänare
Mose», 2.Mos.14:1 -31. Så väldigt var
detta befrielsens verk att det genom
hela G. T.s tid fortlevde i folkets minne
som den stora demonstrationen av
makt. Därigenom att han förde Israel
ut ur Egyptens träldomshus, har han
en gång för alla visat sitt folk att han
förmår föra dem genom alla prövningar och faror. Frälsningen ur Egypten är därför också ett huvudmotiv i
Israels psalmdiktning, Ps.66; 114 m.fl.
d. Vandringen till Sinai. Mose var
nu Israels obestridde ledare, och under
hans anförarskap började de sitt tåg
genom öknen mot det utlovade landet.
Första delen av deras vandriflg gick
genom den berg fyllda Sinaihalvön.
Efter att ha fuat befrielsen från egyptierna vid Röda havet fardades de
genom öknen Sur, där de under tre
dagar icke fann något vatten. Då de så
kom till en oas, visade det sig att
vattnet där var bittert och odrickbart.
De kallade platsen Mara (»bitterhet»)
och knorrade mot Mose för dessa
prömingar som mötte dem. Genom ett
under gjorde han vattnet gott. Därifrån
drog de vidare och kom till Elirn, där
det fanns vattenkällor och paIrnträd,
2.Mos.15 :1-27.
De matförråd folket hade fått med
sig från Egypten begynte nu ta slut,
och även om de hade sina boskapshjordar, så uppstod efter hand
spörsmålet hur mat skulle anskaffas
för den väldiga människoskaran som
var på vandring genom ett sterilt och
ofruktbart landskap. Då de hade kommit ut i öknen Sin, knorrade folket
åter mot Mose : »Ack, att vi hade fått
dö för Herrens hand i Egyptens land,
där vi sutto vid köttgrytorna! » Visserligen hade de icke levat i överflöd i
Egypten, men nu tycktes det dem så.
Då ordnade Gud det· så, att det kom
vaktlar i stora mängder in över lägret,
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Mose
och folket fick på så sätt kött att äta.
- Nästa morgon började så undret
med mannat. Alla omständigheter i
samband med detta visar att det här
gäller ett helt okänt livsmedel, givet av
Skaparen för en bestämd tid och i ett
bestämt syfte. Ett under av detta slag
var också nödvändigt för att uppehålla
ett helt folk i öknen fyrtio år igenom.
Mannat var nog icke den enda födan
under denna tid, men säkert den viktigaste. Trots deras otro och knorrande
sörjde Herren för dem under hela
ökentiden, 2.Mos.16:l-35. Se: Manna.
Nästa under som Gud gjorde genom
Mose, var att ge folket vatten ur
klippan vid Horeb. Mose slog på berget
med sin stav, medan Israels äldste såg
på, och vattnet strömmade fram,
2.Mos.17:1-7. Detta under upprepades
senare, och Paulus talar om »klippan
som åtföljde dem», I.Kor.l0:4.
En tid därefter gick Amalek till
angrepp på Israel. Josua"anförde Israels
här, medan Mose var på berget och bad
för sitt folk. Så länge Mose höll sina
händer upplyftade, hade Israel övertaget i striden, och han måste få hjälp
av Aron och Hur, som höll hans
händer uppe ända tills solen gick ned
och fienden var besegrad. Berättelsen
visar betydelsen av Moses ställning som
medlare mellan Gud och Israel, 2.Mos.
17:8 ff.
Jetro, Moses svärfader, kom nu till
Israels läger med Moses hustru och
hans två söner. Han hade hört om Guds
stora gärningar i Egypten och bekände
sin tro på att Herren är större än alIa
gudar. Jämte Mose och Aron deltog
han i en stor offermåltid med Israels
äldste_ - Jetro gav Mose råd angående
upprättandet av domsmyndigheter i
den nya nationen, och en av de viktigaste institutionerna i Israels civila liv
upprättades nu. Vi står här inför en av
de naturliga källorna till de mosaiska
förordningarna, 2.Mos.18:1 ff.

och elden, hade en överväldigande
verkan på folket. Det greps av fruktan
och höll sig långt borta. De sade till
Mose: »Tala du till oss, på det att vi
icke må dö», 2.Mos.20:19. De bad om
att Mose skulle vara deras medlare.
»Alltså höll folket sig på avstånd,
under det att Mose gick närmare
töcknet i vilket Gud var», 20:21.
Herren fortsatte så att tala till Mose,
som åter skulle frambära ordet för
Israel. Guds tal mynnar ut i ett mäktigt budskap om Herrens ängel, som
Herrens namn är i och som skalI gå
med folket och bevara och leda det,
23:20 ff.
Sedan Mose hade förkunnat Herrens ord för folket, byggde han nästa
dag ett altare nedanför berget och
offrade till Herren. Så steg han tillsammans med Israels äldste upp på berget,
där de höll förbundsrnåltid inför
Herrens ansikte. »De fmgo se Israels
Gucb>, 2.Mos.24:1O, men för folket
nere på slätten tedde sig Herrens härlighet som en eld .på bergets topp. Efter förbundsrnåltidens avslutning
kalIade Herren åter Mose upp till sig
för att ge honom stentavlorna med
lagen och för att meddela honom
föres1crifter om tabernaklet som skulle
byggas, platsen där gudstjänsten nu
s1culle förrättas. I fyrtio dagar och
nätter var Mose hos Gud på berget,
2.Mos.24.
Då det dröjde irman Mose kom ned
igen, gick folket till Aron och begärde
att han skulle göra en gudabild som de
kunde föra framför sig på sin fortsatta
vandring. Aron vågade icke trotsa folket, utan göt en guldkalv som de
tillbad och offrade till. Herren underrättade då Mose om vad som hade
skett i lägret, att folket redan hade
vikit av från den lag han hade givit
dem. Då Mose kom ned och såg folket
dansa kring guldkalven, krossade han i
vrede lagens tavlor vid foten av berget.
e. Vid Sinai berg. På dagen tre Så förstörde han guldkalven, och med
månader efter uttåget ur Egypten kom leviternas hjälp fick han ordningen
Israel till Sinai öken och lägrade sig återställd i lägret. Därefter steg han
mitt emot berget. Här vid Sinai berg åter upp på berget för att gå i förbön
skedde två saker som fick den allra för sitt folk. Herren lovade då att
största betydelse: lagen gavs och taber- förlåta folket, 2.Mos.32. Mose fick
naklet restes. Folket togs in i ett besked om att hugga ut två nya stenspeciellt
förbundsförhållande
till tavlor, så ville Herren på nytt skriva
Herren. Detta förbund var noga anslu- sina bud på tavlorna. Mose vistades
tet till det som Herren tidigare hade sedan återigen i fyrtio dagar uppe på
upprättat med Abraham. Se: Förbund. berget hos Gud, och då han kom ned
Gudsuppenbarelsen på Sinal är den sken hans ansikte eftersom han hade
mäktigaste i hela Bibelns historia. »På varit i Guds närhet, 2.Mos.34.
Medan Israel låg i läger vid Sinai
tredje dagen, när det hade blivit morgon, begynte det dundra och blixtra,. berg, restes tabernaklet, invigdes
och en tung molnsky kom över berget, prästerna och fick gudstjänsten sina
och ett mycket starkt basunljud hör- fasta former. Gud kungjorde sin lag för
des; och alIt folket i lägret bävade. Mose, sådan den är neds1criven i 3.MoMen Mose förde folket ut ur lägret, sebok. Israels läger ordnades, stridsGud till mötes; och de ställde sig folket mönstrades och allt gjordes
nedanför berget. Och hela Sinai berg klart för tåget vidare fram genom
höljdes i rök, vid det att Herren kom öknen upp mot löfteslandet.
ned därpå i eld; och en rök steg upp
f. Resan till Kades. Uppehållet vid
därifrån, lik röken från en smältugn, Sinai berg varade omkring ett år. Nästa
och hela ,berget bävade storligen. Och mål för Israels vandring var Parans
basunljudet blev alIt starkare och star- öken, det stora ökenlandet som
kare. Mose talade, och Gud svarade sträcker sig ända upp till Kanaans
honom med hög röst. Och Herren steg sydgräns. Uppbrottet s1cedde genom
ned på Sinai berg, på toppen av berget, att molnstoden lyfte sig från vittnesoch Herren kalIade Mose upp på ber- bördets tabernakel och drog framför
gets topp; då steg Mose ditupp», dem genom öknen. När de så återigen
2.Mos.19:16 ff.
hade att slå läger, skulle den sänka sig,
Herrens tal från Sinai, ur molnet 4.Mos.1O:ll ff. - Även om Israel led3909
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des på detta övernaturliga sätt, hade de
likväl användning för en lokalkunnig
man under ökennirden. Mose bad
därför sin svåger Hobab att följa med.
Sannolikt hade han kommit till Israels
läger tillsammans med sin fader Jetro,
då denne förde Moses hustru och barn
till honom, och hade sedan stannat hos
Mose. Denne midjanit hade vuxit upp
här ute i öknen och var van vid
ökenlivet. Han kunde visa dem källor
och oaser, han kände till var de kunde
fmna bete för boskapen och var de
bästa lägerplatserna fanns, när molnstoden sänkte sig, 10:29-32.
Redan vid första huvudstationen
efter Sinai började folket åter knorra
över denna besvärliga resa. Det hade
ännu gått an, så länge de fick ligga
stilla vid Sinai, men denna mödosamma vandring genom torra, väglösa landskap hade de redan fått mer än nog av.
Ännu hade de ju långt kvar; hur skulle
de någonsin nå fram till det goda
landet? Deras knorrande misshagade
Herren, och det föll eld i utkanten av
lägret. Då blev folket förskräckt och
vände sig till Mose, som gick i förbön
för dem, 4.Mos.l1 :1-3.
Så snart straffdomen var över, knorrade folket åter. Nu var det maten de
klagade på. Det manna Gud gav dem i
så riklig mängd var mycket välsmakande; »det smakade som fmt bakverk
med olja» och kunde tillredas på olika
sätt, men nu önskade folket mer
kryddad mat, något som stimulerade
och retade. De började tala om den
mat de hade fått i Egypten, och snart
stod det usla träldomslivet för dem
som det mest åtråvärda. Herrens vrede
upptändes på nytt. Mose kände sig i en
mycket svår ställning och blev illa till
mods. På ena sidan hade han det
klagande, upproriska folket, på den
andra sidan Guds vrede, som när som
helst kunde låta domen. bryta lös över
folket. Mose klagade bittert över det
tunga ansvar, som han alIena måste
bära för hela folket.
Herren förbrår icke Mose hans klagan; Moses djupa förtvivlan visar ju hur
alIvarligt han tar sitt ansvar för folket.
Herren medger att bördan verkligen är
tung och bestämmer att sjuttio av
Israels släkthuvudmän skalI sammankalIas och insättas som medhjälpare åt
Mose. »De skola bistå dig lned att bära
på bördan av folket, så att du slipper
bära den ensam.» Mose samlade då
dessa sjuttio äldste i Israel och ställde
upp dem kring tabernaklet. Medan de
stod där, lät Herren sin Ande som var
över Mose komma över de sjuttio
äldste. Som tecken på att de hade
mottagit andlig utrustning för sin
tjänst, började de nu att tala profetiskt. Också två inne i lägret talade
profetiskt. Detta misshagade Josua,
som tyckte att det försvagade hans
herres ställning och auktoritet att
dessa hade mottagit Anden helt
självständigt och oförmedlat. Men
Mose lugnade honom med orden:
»SkalI du nitälska så för mig? Ack, att
fastmer alIt Herrens folk bleve profeter
därigenom att Herren lät sin Ande
komma över dem!» Han hade ej någon
önskan att vara den ende andebegå·
vade, 4.Mos.l1 :4 ff.
Gud gav också folket kött, så som

de hade önskat. Han lät en storm driva
stora flockar av vaktlar in över lägret,
och folket fångade stora mängder av
dem. De hade kött en hel månad
framåt och hann bli grundligt utledsna
på det. Deras missnöje och lystenhet
hade också väckt Herrens vrede, så att
det kom en straffdom över Israels
läger, 4.Mos.ll:31 ff.,jfr 11:18 ff.
Folket bröt nu upp och drog vidare
till Haserot. Här väntade det Mose nya
prövningar, denna gång så mycket
kännbarare eftersom de kom från hans
närmaste anhöriga. Det är hans syster
Mirjam som tycks ha satt i gång en
förtalskampanj mot Mose, men också
Aron deltar. Orsaken är avund. De var
båda hans närmaste medarbetare, Mirjam som profetissa, Aron som Guds
överstepräst, men de kände sig ha
kommit alItför mycket i skuggan av sin
yngre broder. Så försökte de sig på att
nedsätta honom i folkets ögon för att
på så sätt framhäva sig själva.
I Moses ämbetsgärning fann icke ens
hans förtroligaste medarbetare något
att kritisera; de försökte sig däremot
på att dra fram saker i hans familjeförhållanden för att fä honom nedvärderad i folkets omdöme. De talade illa
om honom därför att han tagit sig en
etiopisk kvinna till hustru. Genom sitt
förtal utsådde de misstroende till Mose
bland folket. Varför hade han ej äktat
en som var född till israelit? Kanske
var han själv inte en så helhjärtad
israelit? - Mirjam och Aron fortsatte
sin försåtliga aktion med att erinra om
att Mose ej var den ende som Gud
hade talat till. Också för dem hade
Gud uppenbarat sig. »Talar han icke
också med oss?»
Mose gjorde ingenting för att
försvara sig mot den underminering
han var utsatt för. Men »Herren hörde
detta», och han grep in för att begränsa
den förfärliga verkan deras ord hade
ute bland folket. Han kalIade de tre
syskonen till möte vid uppenbarelsetältet. Där fick Aron och Mirjam en
sträng tillrättavisning. Visserligen var
även de profeter, vid några tillfällen
talade Gud till dem genom syner och
drömmar. Men till Mose talade han
muntligen, öppet och icke i förtäckta
ord. De var Herrens tjänare och hade
sina bestämda uppgifter. Men Mose var
den som var satt över hela Guds hus, åt
honom va{ ansvaret för hela folket
anförtrott. Han var förbundets medlare, den överste förvaltaren av hela
hushållningen.
När Herren lämnade dem, var Mirjam slagen med spetälska, och endast
på Moses förbön blev hon helad. Aron
slapp denna dom, kanske därför att
han icke var den som först hade satt i
gång förtalet eller möjligen därför att
han redan hade ångrat sin synd. Men
den underminering av andlig auktoritet
som de två sys1conen hade anstiftat,
bar senare sorgliga frukter i Koras
uppror, något som Aron personligen
fick erfara. - Sedan hela lägret hade
väntat i sju dagar tills Mirjam hade
förklarats ren från sin spetälska, drog
folket vidare. Det drog i dagsresor upp
genom öknen Paran och slog läger vid
Kades Bamea, mot gränsen till Kanaans land, 4.Mos.12.
g. Kades Bamea. Ökenfärden var nu
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Mase
slu t, Israel stod vid resans mål. En
tapper framstöt i tro - och löftets
land vore deras! Folket föreslog Mose
att de skulle sända spejare in i landet
för att utforska det. Herren bjöd att
tolv män skulle utväljas, en av varje
stam i Israel. - I fyrtio dagar genomströvade dessa spejare landet. Då de
kom tillbaka, kunde de berätta att
Kanaan verkligen var ett land som flöt
av mjölk och honung. De medförde
också prov av landets frukt. Men tio av
spejarna gjorde folkets hjärta modlöst
genom att säga att det skulle vara
omöjligt att inta landet, som var starkt
benist och försvarat av oövervinnliga
inbyggare. Endast Josua och Kaleb
höll fast vid Herrens ord och försökte
väcka tro hos folket, men förgäves.
Hela menigheten började ropa och
skria, och folket grät hela natten.
Nästa dag ville de välja en ny ledare
och vända tillbaka till Egypten. Mose
och Aron föll ned på sina ansikten i
bön inför den församlade menigheten,
och Josua och Kaleb försökte åter tala
folket till rätta, men det ledde endast
till att man ville stena dem.
Då visade sig Herrens härlighet för
hela menigheten i uppenbarelsetältet.
Herren talade till Mose och sade:
»Huru länge skall detta folk förakta
mig, och huru länge skola de framhärda i att icke vilja tro på mig, oaktat
alla de tecken jag har gjort bland
dem?» Han ville nu utrota hela det
otrogna folket genom en pest och så
göra Mose till ett större och starkare
folk. Men till och med i denna bittra
stund då han var förkastad av sitt folk ,
ville icke Mose gå med på detta. Han
gick i förbön för Israel: »Så tillgiv nu
detta folk och dess missgärning enligt
din stora nåd, såsom du har låtit din
förlåtelse följa detta folk allt ifrån
Egypten och ända hit.» Då sade
Herren: »1 ag vill tillgiva dem efter din
bön.» Som folk skulle Israel bli skonat,
men det släktled som hade sett Guds
stora gärningar i Egypten och likväl
icke velat tro på honom, skulle icke
komma in i landet, endast deras barn.
- Som ett tecken för hela Israel
drabbades de tio spejarna som hade
»talat illa om landet» av Guds dom.
På detta sätt slogs folkets upprorslust ned. De sörjde bittert över budskapet att de skulle dö i öknen. Nästa
morgon ville de likväl dra upp för att
inta landet, trots att Herren nu bjöd
dem att dra tillbaka ut i öknen för att
icke bli slagna av amalekiterna och
kananeerna. Utan Mose som anförare
och utan att Herren var med dem, drog
de åstad. De blev i grund slagna och
måste fly ända till Horma, 4.Mos.
13-14.

Michelangelos Mose-staty i S :t Pietro in Vincoli i R om.

h. Öken tiden. Så börjar Israels långa
ökentid. Det är icke längre ett tåg upp
mot löftets land, utan en tröstlös
tillvaro trettioåtta långa år igenom
utan annat syfte än att tiden skulle gå
och utan något annat mål än döden.
Efter nederlaget vid Kanaans gräns
vände den slagna hären tillbaka till
lägret, och folket stannade nu i Kades i
lång tid, 5.Mos.l:44-46. Dessa år satte
inget spår i Israels historia. Folket
upphörde att vara ett pilgrimsfolk och
blev nomader. De tågade ej i samlad
trupp fram mot ett mål, utan flackade

omkring i smågrupper för att fmna
bete för sin boskap. De har haft Kades
som samlingspunkt; här var tabernaklet och leviterna, och här utövade
Mose sitt ledarskap.
Det är ej mycket den heliga historien har att berätta om denna tid , men
det framgår av senare skrifter att Israel
under straffåren fortfor att förtörna
Herren genom avfillighet och knotande. Lagen överträddes; omskärelse,
sabbat och offertjänst försummades.
Folket d'yrkade avgudar och offrade
barn till Molok, Jos.5 :5; Hes.20:l3-26;
Am.5:25,26. - Man kan väl föreställa
sig hur prövosam denna tid har varit
för Mose. All hans kamp tycktes ha

varit förgäves. Likväl var icke Guds
förbund med folket helt brutet. Till
och med under denna långa doms tid
uppehöll Gud dem med manna från
himmelen; han gav dem vatten att
dricka, han sörjde för kläder och skor,
5.Mos.8:4,15; 29 :5. Israel saknade icke
något under dessa fyrtio år, 2:7 . Den
nya generation som växte upp under
öken tiden lärde alltså känna både
Guds dom över synden och Guds
omsorg om sitt folk.
Att Israel fortfarande kunde räknas
som Guds folk , framgår också av detta
att Herren fortsatte att ge dem sina
lagar genom Mose. Det egendomliga
för flera av dessa är att de icke gäller

folkets ökentid , utan skall träda i kraft
»när I kommen in i det land som jag
vill giva eder och där I skolen bo»,
4.Mos.15:l ff. De skulle alltså komma
in i landet; trots folkets trolöshet stod
Guds löfte fast. Detta var den tröst
som gavs det gamla släkte som skulle
dö i öknen: det fanns hopp fö r deras
barns framtid . Och det skulle dra det
unga släktets sinne och längtan till
löftets land .
Också under ökentiden skedde en
revolt mot Mose och Aron. Leviten
Kora och några med honom likasinnade lyckades uppvigla en stor hop av
menigheten, bland dem ansedda män
och hövdingar. Det var en resning mot

3913

3914

3915

3916

Mose
Moses ledarskap och samtidigt ett angrepp på det aronitiska prästämbetet.
Genom en skoningslös domshandling
slog Herren ned detta ytterst allvarliga
uppror. Endast genom Moses och Arons
förbön och medlartjänst räddades folket från att fullständigt förgöras,
4.Mos.16:1 ff. - Mot slutet av ökentiden samlade sig Israel åter vid Kades.
Det gamla släktet var nu i det närmaste
utdött, tiden närmade sig då det nya
släktet skulle föras in i löftets land.
i. Meribas vaften. Kort tid efter det
att folket hade samlat sig vid Kades,
dog Mirjam. Och nu inträffade en
händelse som ledde till att icke heller
Mose och Aron skulle komma in i det
utlovade landet. Det nya släkte som
snart skulle inta landet måste genomgå
några av de trosprövningar som förut
hade mött deras fåder vid uttåget ur
Egypten. Genom tron skulle landet
intas, och tron växer genom prövningar. I öknen Sin böljade de lida
brist på vatten. Det ledde snart till en
allmän resning mot Moses anförarskap.
Folket klagade bittert över det prövosamma livet i öknen, där det varken
växte »säd eller ftkonträd eller vinträd
eller granatäpplen», så som det gjorde i
Egypten, ja, där det icke ens fanns
vatten att dricka. Mose förebråddes
åter för att ha fört dem ut ur Egypten,
4.Mos.20:1-6.
Det har säkert konunit som en
bitter besvikelse för Mose att den nya
generationen nu visade samma otro
och samma uppstudsighet som det
släkte som hade gått under i öknen.
För första gången ser vi att hans tro
sviktar. Var det möjligt att föra ett
folk som detta in i det goda landet?
Det rådde fullt uppror i lägret, och
Mose och Aron drog sig undan den
upphetsade folkmassan. De sökte
skydd hos Herren vid ingången till
uppenbarelsetältet. Där visade Herrens
härlighet sig för dem, och Gud talade
till Mose och bjöd honom att samla
folket, så skulle Gud upprepa det
under han förut hade gjort för det
gamla släktet; han ville låta vatten
strömma ur klippan. Detta skulle ske
genom att Mose och Aron talade till
klippan. På så sätt skulle det nya
släktet få se en uppenbarelse av Guds
makt och omsorg.
Det är få ting som så klart visar
Bibelns objektiva och sannfårdiga
framställning som skildringen av Mose
uppträdande vid detta tillfålle. Utan
många ord, men tydligt nog, berättas
det att Mose sviktar vid utförandet av
sin ämbetsgärning. Sviktandet visar sig
på flera sätt. För det första var hans
synd en läpparnas synd, han försyndade sig i sina ord och »talade obetänksamt med sina läppar», Ps. 106:33. Gud
hade befallt Mose och Aron att »tala
till klipparn), i stället talade Mose till
folket och det på ett barskt och
ovänligt sätt. Han mötte folkets knotande med bitterhet, medan Herren
ville ha fördrag med folket och visa det
sin godhet. Som alltid när Herren ger
sina goda gåvor, ville han ge »Utan
hårda oni» (Jak. 1 :5), men genom ett
häftigt och obehärskat uppträdande
tecknade Mose en helt felaktig bild av
Herrens sinnelag och inställning till sitt
folk. Han som kallas för den saktmo-

digaste på jorden förlorar tålamodet;
just på den punkt där han var så stark
lider han nederlag.
Mose kärlek till folket synes ha
svalnat. Kanske trängdes den åt sidan
aven känsla av djup personlig förorättelse. Folket har fullständigt glömt att
det är för sin egen otros skull de har
varit tvungna att flacka omkring i
öknen alla dessa år. De vill i stället ha
det till att det hela är ledarnas feL Med
sådana ledare kommer de aldrig att nå
löftets land!
Mose har fått känna av det orättfårdiga i dessa beskyllningar, och det
har gått honom hårt till sinnes. Önskan
att få rättfårdiga sig själv inför folket
får honom att skjuta hänsynen till
Herrens ära i bakgrunden. Han försummar att hålla Herren helig inför folkets
ögon, nämner icke ens Herrens namn,
utan ropar ut över hopen: »Kunna vi
väl ur denna klippa skaffa fram vatten
åt eder?» Mose och Aron tycks vilja
visa, att de är så mäktiga trons män
som någonsin; de är ledare goda nog!
Därför blir en gärning, som för människor måste se ut som ett trons hjältedåd, likväl icke befunnen fullkomlig
inför Gud. Det kommer icke fram att
det är Gud som förbarmar sig över sitt
folk. Mose fåster deras uppmärksamhet vid sig själv, som om det var han
som gav vattnet.
Gud har också sett den otro som
gömde sig bakom Moses och Arons
något självsäkra och självrådiga uppträdande. Moses fråga: »Kunna vi väl
skaffa fram vatten?» måste i folkets
öron låta som ett tvivel på Herrens
makt, och den var långt ifrån ägnad att
övervinna deras otro. Även om Mose
för sin egen del knappast har tvivlat på
Herrens makt, så synes han tvivla på
att Herrens godhet och nåd räcker till
för det upproriska folket. Men Gud
tillåter icke en människa att begränsa
hans långmodighet och nåd, här är
Gud suverän: »Jag skall vara nådig
emot den jag vill vara nådig emot, och
skall förbarma mig över den jag vill
förbarma mig över», l.Mos.33:19_ Just
genom att förtvivla över folkets otro
faller Mose själv i samma otrossynd.
För otrons skull måste folket dö i
. öknen, och samma dom måste nu
också drabba honom som var folkets
lagstiftare.
Själva det sätt på vilket Mose utförde sitt uppdrag var också ett allvarligt
felgrepp. Han var tillsagd att tala till
klippan, i stället slog han på den med
sin stav. I otålighet slog han till och
med två gånger, och detta kunde uppfattas som det här kom an på mänsklig
ansträngning. Om han endast hade
talat till klippan, enligt befallningen, så
skulle missuppfattning vara utesluten.
I alla fall står vi här inför en olydnad
mot Herrens ord.
Särskilt allvarlig blir denna handling
när den ses i ljuset av Nya Testamentet, där det heter att »klippan var
Kristus», l.Kor.lO:4. Som klippan vid
Horeb blev slagen av Moses stav,
2.Mos.17 :6, så blev Kristus, som klippan var en bild av, drabbad av lagens
förbannelse för vår skull, Gal.3:10,13.
Men Kristi offer frambars »en gång för
alla», Hebr.9:26-28. Sedan han en gång
blev »slagern) för våra synder, skall han

icke mera slås. Genom att på nytt slå
klippan i öknen fördärvade Mose alltså
Guds förebild av Kristus. Nu skulle det
bara talas till klippan_
Moses och Arons synd skedde
offentligt, »inför Israels barns ögorn).
De syndade i sin ämbetsgärning, därför
miste de också sitt ämbete. Aron hade
tidigare allvarligt felat här, 2.Mos.
32:1-6, för Mose är detta det enda
stora felgreppet i hans tjänst. Hans
uppträdande synes ge vid handen att
folkets knorrande och klagan har
tröttat ut honom. Han har icke det
tålamod och den uthållighet som vill
till för att kunna vara dess anförare vid
intåget i Kanaan. Han hade konunit till
korta i sin tjänst som medlare mellan
Gud och folket. Profetissan Milj am,
prästen Aron och lagstiftaren Mose
skulle enligt Guds rådslut leda Israel
hit upp till landets gräns, men de
skulle icke föra dem in i landet,
4.Mos.20:7-12.
Även om Mose och Aron hade
försummat att »hålla Herren helig»
inför folkets ögon, så bevisade han sig
dock själv helig på dem, 4.Mos.20:13.
Detta gjorde han i nåd och i dom, i
barmhärtighet genom att avhjälpa folkets nöd och ge dem vatten ur klippan,
i omutlig rättfårdighet genom att straffa sina tjänares synd. Men att Gud på
detta sätt straffar Moses synd, är just
tecknet på att Mose är en sann Herrens
profet. Den som har fått mycket, av
honom skall krävas dess mer. Eftersom
han hade syndat offentligt, måste också Herren för hela folket visa att han
icke godtog hans uppträdande. Det
blev för hela Israel en allvarlig varning
om att Gud icke visar mannamån.
Herren avkunnade strax domen över
Moses felsteg och ville sedan ej ändra
sitt beslut, 5 .Mos.3 :23 ff.
j. Moses avsked. Vid berget Hor dog
Aron, 4.Mos.20:23 ff. Moses egen tid
var härefter kort. Stora uppgifter fyller
de sista månaderna av hans liv. Han
skall icke själv föra Israel in i löftets
land, men han skall förbereda folket
för de händelser som nu ligger framför.
Medan det fyrtio år tidigare hade varit
meningen att tränga in i Kanaan söderifrån, är nu planen att marschera upp i
området öster om J ordan och så falla
in i Kanaan därifrån. Då Edom nekar
Israel genommarsch, viker de av och
tar omvägen till Röda havet. Också på
denna fård blev folket otåligt och
»talade emot Gud och emot Mose».
Herren lät det komma giftiga ormar in
i lägret, och många dog av deras sting.
Då folket ödmjukade sig, satte Mose
på Herrens befallning upp en kopparorm på en stång mitt i lägret, och de
som såg på kopparormen helades
genom ett gudomligt under, 21:4 ff.
Israel rönte motstånd från flera av
de folk, som bodde utmed den väg där
tåget drog fram, men övervann dem
alla. Efter en rask och segerrik framryckning nådde de sitt tillfålliga mål
och lägrade sig på Moabs hedar vid
Jordan, mitt emot Jeriko, 4.Mos.
33 :48. Här håller så Mose sina sista
stora tal till IsraeL I det första påminner han om den väg Gud har fört dem,
5_Mos.I-4_ I det andra upprepar han
för dem lagen, sådan den redan förut
var given, nu utökad med nya lagar
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och föreskrifter, kap.5-26. I det tredje
inskärper han allvarligt lydnadens välsignelse och olydnadens förbannelse,
och så förnyas förbundet mellan
Herren och Israel, kap.27-30. Han kungjorde för folket att han icke skulle
föra dem in i löfteslandet, utan att
J osua skulle vara deras ledare. Han
fårdigskrev lagens bok och överlämnade den till prästerna och leviterna_
Till slut framsade han sin stora avskedssång och lyste välsignelsen över
IsraeL Därefter lämnade han lägret och
besteg berget Nebo, där Herren skulle
låta honom få blicka ut över det land, i
vilket han ej själv skulle få komma in,
kap.31-34.
Det är tydligt att Mose har känt det
som en djup besvikelse att han måste
gå bort från ett ofullbordat livsverk_
Sitt livs stora mål skulle han icke nå.
Moses dröm från tidiga ungdomsår och
genom hela den mödofyllda ökentiden
hade varit att få leda Israel in i det
land Gud hade lovat deras fåder: Abrahams, Isaks och Jakobs land. Nu var de
vid målet, landet låg utbrett under
hans fötter, endast Jordan skilde
honom från det. Och så skulle han icke
komma dit in. Likväl har han knappast
kunnat sölja. Glädjen måste ha fyllt
hans hjärta, ty han visste, att han icke
hade kämpat förgäves. Folket som han
älskade så djupt, skulle komma dit in.
Han själv skulle gå till ett bättre
fådernesland och till en bättre vila_
Mannen som hade talat ansikte mot
ansikte med Herren, skulle »samlas till
sina fåden hos den Gud som icke är de
dödas Gud utan de levandes. Jfr Luk.
20:38.
Så dog Mose, Herrens tjänare_ Han
dog efter Herrens ord, 5.Mos.34:5_
Den judiska traditionen översätter
»genom Herrens murn) eller »genom
Herrens kyss». Var hans död en gudsdom, så gavs den likväl som en gudomlig hedersbevisning: Herren själv begrov
honom. Det skedde i en ungefårligen
angiven trakt; »men ännu intill denna
dag har ingen fått veta var hans grav
är», 34:6. Det enda som Skriften därutöver har att säga i denna hemlighetsfulla sak, står i Jud.v.9, där det berättas att Satan tvistade med Mikael,
överängeln, om Moses kropp. Kanske
uttrycker detta dödens furstes missnöje med att Gud lät Möses döda
kropp omedelbart förvandlas i en uppståndelsekropp. Jfr Matt.17 :3.
Personlighet

Det är säkert riktigt att anse Mose
som en av de största personligheterna i
hela den heliga historien och i all
historia överhuvudtaget. Han var en
nations grundläggare. Hans enastående
ställning har dock inte sin grund bara
i detta. Själva hans personlighet rymmer en rikedom som man hos andra
bara fmner fragment av.
Han föddes bland ett slavfolk som
levde i den bittraste träldom_ Genom
märkliga omständigheter öppnades
vägen för denne unge israelit till den
mest strålande framtid som härskare i
tidens främsta kulturnation_. Önskade
han nöjen - var kunde. han ftnna dem
mer utsökta än vid Faraos hov! Stod
hans håg till kunskap - Egyptens lärde
delade villigt sin visdom med honom.
Sökte han makt - här fanns armeer
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Mose
som skulle lyda hans kommando. Men
det var andra ambitioner som upptog
honoJll. Han tänkte på sitt folk, det
trälfolk han var född ibland, och där
han hade fått sin tidigaste uppfostran.
Hans håg stod till att tjäna fådernas
Gud. Så gjorde han sitt val och före·
nade sig med sina förtryckta bröder.
Allt vad han hade lärt och allt vad han
hade upplevt, fick nu tjäna som förbe·
redelse för hans livsuppgift. Han kände
till det luxuösa livet vid konungens
hov och öknens strapatsrika kamp för
tillvaron. Han var lika hemmastadd i
Faraos palats som i Jetros herdetält.
Också Mose hade sina mänskliga
begränsningar. Den naturliga vältalighet, som måste anses viktig för en
folkledare, tycks han ha saknat. Då
han åberopade detta som skäl för att
dra sig undan kallelsen, ser det u t som
om Herren själv gav honom rätt i att
han aldrig hade varit någon ordets
man, utan hade »ett trögt målföre och
en trög tunga». Därför fick han den
vältalige Aron som sin »mUI1». Men just
här, i jämförelsen med Aron, framträder Moses storhet klart. Aron är en
vältalig man, men endast när Mose
lägger orden i hans mun betyder hans
vältalighet något. Han gjorde mäktiga
gärningar, men bara när han var ledd
av sin yngre broder. Han var villig att
frambära Herrens ord för Farao, om
bara Mose stod vid hans sida. Aron var
en svag och beroende människotyp,
som inte var i stånd att kämpa livs.
kampen på egen hand. Lämnad åt sig
själv kunde han också gjuta en guld·
kalv när folket fordrade det. Hur
fjärran var inte sådant från Moses
starka, kompromisslösa personlighet!
Om Moses privatliv vet vi inte
mycket. Men så mycket berättas det
att vi anar något om de svårigheter han
också där har haft att kämpa med.
Hans hustru Sippora har knappast varit
honom till någon hjälp i hans gärning.
Hennes bitterhet då hon, för att rädda
sin mans liv, själv måste omskära
gossen, visar att hon alls inte önskade
att hennes söner skulle bära tecknet på
Israels förbund med Abrahams Gud.
Senare läser vi att Mose kritiserades för
sin etiopiska hustru Gfr ovan). Troli·
gast är det väl att det är Sippora som
det syftas på här, 4.Mos.12:l ff. Egendomligt är det att det just i detta
sammanhang talas om Moses stora
saktmod, vare sig det nu syftar på det
han måste tåla för sin hustrus skull
eller det han rent av måste tåla från
henne - eller bäggedera.
Allt efter som åren går framträder
mer och mer det nobla och storslagna i
Moses karaktär. Hans personlighet är
så avstämd och så harmonisk att det är
svårt att säga vilka karaktärsegenskaper
som var mest framträdande. Annars är
det ofta så hos alla stora män, både i
den heliga historien och i profanhisto·
rien, att vissa förmågor och särdrag är
dominerande. Vi kan tänka på Abrahams tro, Josefs ädelmod, Elias nitälskan - det är svårt att finna ett
liknande dominerande drag hos Mose.
Det finns ingen enskild egenskap som
framträder som hans »starka sida».
Snarare är det summan av flera ädla
egenskaper som bildar hans nobla karaktär. I föreningen av dessa ligger
storheten i Moses personlighet.

Om vi dock skulle leta efter ett
karaktärsdrag, som framträder på ett
särskilt sätt, så mäste det bli hans
trohet. Det är också det vittnesbörd
Herren själv ger honom: »i hela mitt
hus är han betrodd», 4.Mos.12:7.
Denna trohet var hans adelsmärke. I
alla livets förhållanden visade han den.
Då han var prins vid det egyptiska
hovet glömde han inte sitt eget
förtryckta folk. Sedan fick han visa sin
trohet mot detta folk när de svek
honom och förkastade honom - så
långt att han bad att hans eget namn
måtte bli utplånat ur Guds bok, om
bara hans folk kunde bli räddat. Ända
till slutet var han trogen sin ungdoms
dröm om att bli sitt folks befriare. Och
framför allt: Han var trogen mot sin
Gud och sin kallelse.
Hans osvikliga trohet, tillika med de
övriga stora egenskaper som tillsammans bildade hans personlighet, allt
kom till uttryck i hans mäktiga livs.
verk, Han inte bara skapade och formade en nation, utan genom sin livs.
gärning har han påverkat alla senare
släkten - ända till de avlägsnaste
trakter och allt intill tidens afton.
Medlaren
Axt:ln som allt rör sig omkring i
Moses liv, är hans ställning som medlare mellan Gud och Israel. Hemligheten
i hans liv var att han tilläts att komma
Gud så nära som knappast någon
annan människa på denna jord har fått
göra. Detta sammanhänger just med
hans ställning som medlare, det utgör
en del av ämbetets funktion: han
skulle tala å Guds vägnar till folket och
samtidigt vara folkets talesman hos
Gud. Men hans umgängelse med Gud
var någonting vida mer än en ämbets.
funktion. Det är här frågan om ett
djupt personligt förhållande, en guds.
gemenskap som var källan till all den
välsignelse som strömmade ut från
hans personlighet och genom hans
tjänst.
Ända ifrån den första mäktiga kallelseupplevelsen då »Gud ropade till
honom ur buskeI1», stod Mose i förtroligt samråd med Gud. Denna gemenskap blev till på Guds initiativ, det var
Herren som utvalde honom och lät
honom komma sig nära. Så som det
alltid är när Gud utväljer, skedde också
här ett nådens val. Det hade inte sin
grund i någon mänsklig värdighet, utan
skedde efter Guds fria råd och på
grund av hans suveräna vilja. Just detta
är enastående i Moses gudsgemenskap.
Herren säger själv: »Muntligen talar jag
med honom, öppet och icke i
förtäckta ord, och han får skåda Herrens gestalt», 4.Mos.12:8. Annars talar
Gud i syner och drömmar, 12:6, men
icke så med Mose. Ukväl bevarar Mose
alltid den heliga fruktan och den djupa
vördnaden för den evige Guden.
I sin ställning som medlare mellan
Herren och Israel visade Mose den
största nitälskan för Guds ära, samtidigt som han lade i dagen den djupaste omsorg om sitt folk. Gång på
gång gick han i förbön för folket och
hans bön var: »Förlåt du dem deras
synd». Det var denna bön som gjorde
att förbundet återupprättades, sedan
det hade brutits vid Sinai på grund av
avgudadyrkan med guldkalven, 2.Mos.

32:32. Genom Moses medlartjänst
skonades folket åter och åter. Mose
avböjde alla erbjudanden om ära eller
speciell förmån för egen del, 32:10 ff.
Han var tvärtom (som tidigare nämnts)
villig att låta sitt eget namn utplånas ur
Herrens bok om bara hans folk kunde
räddas, 32:32.
Författaren
Världen har haft några få statsmän
som både skapade historia och skrev
den. Den förste och den störste av
dessa är Mose. Här är inte platsen att
gå närmare in på frågan om författarskapet till Pentateuken. För' en rätt
förståelse av Moses personlighet är det
bara nödvändigt att slå fast att böckerna med rätta bär hans namn. Det
behöver inte betyda, att han skulle ha
skrivit allt i dessa böcker, men han är
den centrala och samlande personen i
detta mäktiga verk om Guds rikes
grundläggning på jorden. Hans ande
och penna har präglat Pentateuken,
den är mosaisk, inte en tillfålligt sammansatt mosaik! Gång på gång heter
det: Mose skrev. När det gäller Genesis,
boken om begynnelsen, så innehåller
denna de heliga familjetraditioner som
levde i Abrahams ätt. Det är ting som
måste ha varit välkända för Mose och
som just har varit avgörande för hans
val, då han avstod från Egyptens rikedom och slöt sig till Guds folk .•Pentateuken i övrigt är byggd omkring
Moses egen livshistoria, och det är
ganska få avsnitt som inte skulle kunna
härstamma från hans egen penna.
De fem Moseböckerna är ett av
världslitteraturens grundläggande verk.
89m historiskt verk stod Pentateuken i
årtusenden som det enda vittnet om
mänsklighetens första historia. ·Den
kunde berätta om riken och städer
som hade förintats och var glömda,
men som arkeologien nu i modem tid
har dragit fram i ljuset. - Som lagverk
är Pentateuken enastående, något som
det inte fmns motstycke till hos andra
folk, 5.Mos.4:6-8. Visst innehåller
denna lag medgivanden som gavs på
grund av hjärtanas hårdhet men den är
likväl så långt från de barbariska lagarna hos Israels grannfolk som öster är
från väster. Inte en sats i de tio buden
från Sinai har någonsin förbättrats. Pentateuken ger huvudinnehållet i all
teologi. Grundvalen för det vi vet om
Gud har givits oss i dessa böcker, alla
de." stora lärosatserna i sann gudstro
fmnshär.
Detta märkliga verk är en inspirerad
profetskrift. Här fmns den tillbakablickande profetian till alltings begynnelse, då Gud skapade himmelen och
jorden, l.Mos.l:l ff. Här fmns profetior som visar framåt mot den dom
som skall komma över Israel på grund
av folkets synd, 5.Mos.28:63 ff. Här
förutsägs att Israel skall återvända till
sitt land från alla de folk som de har
blivit kringspridda ibland, 30:1 ff. Och
här berättas om den profet som skall
uppstå i detta folk, han sOm är Moses
store efterträdare, Guds Messias,
18:18.
Ut ur den djupa forntiden kommer
denna bok till oss. Långt innan vetenskapen försökte det, lyfte den på
slöjan över skapelsens mysterium och
förkunnade: »1 begynnelsen skapade

MOSE
gav hm namnet M.
2.Mos. 2:10
M. gick ut till sina bröder
2:11
Då blev M. förskräckt
2:14
Farao ville dräpa M.
2: 1S
Men M. flydde bort
2:15
M. hjälpte dem
2 :17
M. beslöt sig för att stanna
2 :21
2 :21
gav åt M. sin dotter Sippora
M. vaktade fåren åt sin svärfader
3:1
Då tänkte M.: Jag vill gå
3:3
ropade Gud och sade: M., M.!
3:4
Då skylde M. sitt ansikte
3:6
M. sade till Gud
3:11
Då sade M. till Gud
3:13
Gud sade till M.
3:14
Guds sade ytterligare till M.
3:15
M. svarade och sade
4:1
M. flydde för (ormen)
4:3
H. sade till M.
4:4,21; 6:1
7:1,19; 8:5; 9:22; 10:12; 11:9
14:15,26; 17:10,14; 19:9,21; 20:22
24:12; 33:1,5; 34:1,27
3.Mos.16:2; 21:1; 4.Mos.3:40; 7:4,11
14:11; 15:35; 21:34; 25:4; 27:12
5.Mos.31:14,16
Då sade M. till H.
2.Mos. 4:10
upptändes H. vrede mot M.
4:14
vände M. tillbaka till J etro
4:18
Jetro sade till M.: Gå i frid
4:18
H. sade till M. i Midjan
4:19
M. for tillbaka till Egyptens
4:20
M. tog Guds stav i sin hand
4:20
Gå och möt M. i öknen
4:27
M. berättade för Arbn
4:28
Aron omtalade vad H. talat till M.
4:30
Då vände sig M. åter till H.
5:22
Gud talade till M. och sade
6:2
Detta allt sade M. till Israels
6:9
men de hörde icke på M.
6:9
Därefter talade H. till M.
6: 1O
M. talade inför H. och sade
6:12
när H. talade till M. i Egyptens
6 :28
talade till M.: Jag är H.
6:29
M. sade inför H.
6:30
M. var 80 år när de talade med
7:7
Därefter sade H. till M.
7:14
8:1,16,20; 9:1,13; 10:1,21; 11:1
M. sade till Farao
8:9
M. ropade till H. om hjälp
8:12
H. gjorde ... M. begärt
8:13,31
M. svarade (Farao)
8:26,29; 10:9,29
M. gick ut ifrån Farao
8:30
må sedan M. strö ut (sotet)
9:8
M. strödde ut det
9:10
kunde icke hålla stånd mot M.
9:11
9:12
icke hörde på ss. H. sagt M.
räckte M. "sin stav mot him.
9:23
M. svarade (Farao)
9:29
M. gick ifrån Farao
9:33
släppte icke...... H. sagt gm M.
9 :35
räckte M. ut sin stav
10:13
räckte M. sin hand mot hlm.
10:22
kallade Farao M. till sig
10:24
M. sade (till Farao)
10:25; 11:4
M. hade stort anseende
11 :3
M. kallade till sig de äldste
12 :21
12:35
Israels barn gjort ... M. sade
M. sade till folket
13:3; 20:20
M. tog med sis Josefs ben
13:19
de sade till M.
14:11; 20:19
Då svarade M. folket
14:13
M. räckte ut sin hand över havet
14:21
räckte M. ut sin hand över havet
14:27
trodde H. och hs tjänare M.
14:31
15:1
sjöngo M. och Israels barn
lät M. israeliterna bryta upp
15:22
knorrade folket emot M.
15 :24
sade H. till M.
16:4,28; 19:10
32:7; 4.Mos.11:16; 21:8
M. sade ytterligare
2.Mos.16:8
Mose sade till Aron
16:9,33; 32:21
3.Mos.9:7; 10:3; 4.Mos.16:46
M. sade till dem
2.Mos.16:15,19
Men de lydde icke M.
16:20
M. blev förtörnad på dem
16:20
omtalade detta för M.
16:22
i förvar ... M. hade bjudit
16:24
M. sade
16:25,32; 4.Mos.14:41; 16:28
gjorde ss. H. bjudit M.
2.Mos.16:34
begynte folket tvista med M.
17:2
M. svarade dem
17:2
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Gud himmel och jord.» Medan alla
samtidens skrifter var fulla av fantasi
och övertro, är denna enda bok högt
upphöjd över sådana ting. Den kommer till oss med en prosa så måttfull
och nykter, att den står oanfåktad av
~~seiidens framsteg, och med en
poeSi så hög att till och med i himmelen skall »Moses' sång» sjungas, Upp.
15:3. Se: Israel, Lag, Medlare.
MOSE,MOSES
Uppdelning: Mose, Mose och Aron, Herren
talade till Mose; Moses.

Mose

knorrade ytterligare emot M.
17:3
Då ropade M . till H .
17:4
H. svarade M.
17:5; 32:33; 33:17
4 . M o s . l l : 2 3 ; 12:14; 27:18
M. gjorde så inför de äldste
2.Mos.l7:6
Då sade M . till Josua
17:9
Josua gjorde ss. M. tillsagt
17:10
så länge M. häll upp sin hand
17:11
när M.s händer blevo tunga
17:12
M. byggde ett altare
17:15
Jetro, M.s svärfader, fick höra
18:1
vad Gud gjort med M.
18:1
tog Jetro, M.s svärfader
18:2
med sig Sippora, M.s hustru
18:2
ty, sade M . , jag är främling
18:3
Då så Jetro, M.s svärfader
18:5
kom med M.s söner
18:5
lät (Jetro) säga till M .
18:6
gick M. sin svärfader till mötes
18:7
M. förtäljde för sin svärfader
18:8
Jetro, M.s svärfader, frambar
18:12
måltid med M.s svärfader inför Gud
18:12
satte M. sig att d ö m a folket
18:13
folket stod omkring M.
18:13
Då M.s svärfader såg allt
18:14
M. svarade sin svärfader
18:15
Då sade M.s svärfader till hm
18:17
M. lyssnade till sin svärfaders
18:24
M. utvalde dugande män ur Israel
18:25
svårare ärenden till M.
18:26
lät M. sin svärfader fara hem
18:27
M . steg upp till G u d
19:3
När M. kom tillbaka
19:7
M. gick tillbaka till H.
19:8
M. framförde folkets svar till H.
19:9
M. steg ned från berget
19:14
M. förde folket ur lägret
19:17
M. talade, Gud svarade hm
19:19
H . kallade M . till bergets topp
19:20
då steg M. ditupp
19:20
M. svarade H . : Folket kan icke
19:23
M . steg ned till folket
19:25
M. gick närmare till täcknet
20:21
sade till M . : Stig upp till H .
24:1
M. allena träda fram till H.
24:2
M. kom till folket och förkunnade
24:3
upptecknade M. alla H. ord
24:4
M. tog hälften av blodet
24:6
tog M. blodet och stänkte
24:8
begav sig M. åstad med Josua
24:13
M. steg upp på Guds berg
24:13
steg M. upp på berget
24:15
sjunde dagen kallade (H.) på M.
24:16
M. gick mitt in i skyn
24:18
M. kvar på berget 40 dagar
24:18
Ytterligare sade H . till M .
30:34
talat ut med M. på Sinai berg
31:18
folket såg att M. dröjde
32:1
vad s. vederfarits denne M.
32:1,23
H . sade ytterligare till M .
32:9
M. bönföll inför H . , sin Gud
32:11
M. vände sig om och steg ned
32:15
sade (Josua) till M . : Krigsrop
32:17
När sedan M. kom närmare lägret
32:19
M. såg att folket var lössläppt
32:25
Levi barn ss. M. hade sagt
32:28
M. sade: Eftersom I stått emot
32:29
Dagen därefter sade M . till folket
32:30
M. gick tillbaka till H.
32:31
M. hade för sed att taga tältet
33:7
så ofta M. gick ut till tältet
33:8
och skådade efter M.
33:8
så ofta M. kom in i tältet
33:9
(molnstoden) talade med M.
33:9
H. talade med M. ansikte mot
33:11
vände M. tillbaka till lägret
33:11
M . sade till H . : Väl säger du
33:12
4 . M o s . l l : l l ; 14:13
begav sig M. på Sinai
2.Mos.34:4
böjde M. sig mot jorden
34:8
När M. steg ned från Sinai
34:29
M.s ansiktes hy strålade
34:30
M . ropade till dem
34:31
och M . talade till dem
34:31
när M. slutat sitt tal
34:33
så ofta M. skulle träda inför H.
34:34
huru M.s ansiktes hy strålade
34:35
M. hängde åter täckelset över
34:35
M. församlade Israels barns
35:1
M . sade till Israels barns
35:4
gick sin väg bort ifrån M.
35:20
det s. H. gm M. hade bjudit
35:29
M . sade till Israels barn
35:30
kallade M. till sig Besalel
36:2
mottogo från M. den gärd
36:3
de sade till M . : Folket bär fram
36:5
bjöd M. att man skulle utropa
36:6
beräkning efter M.s befallning
38:21
förfärdigade vad H. bjudit M.
38:22
ss. H. ha*de bjudit M.
39:1,5,7,21,26,29
31,32,42; 40:19,21,23,25,27,29,32
3.Mos.8:9,13,17,21,29; 9:10; 16:34
24:23; 4.Mos.l:19,54; 3:51; 8:3,20
9:5; 15:36; 31:7,31,41,47; 36:10
5.Mos.34:9; J o s . l l : 2 0 ; 14:5
förde till M. tabernaklet
2.Mos.39:33
M. besåg allt arbetet
39:43
M. välsignade dem
39:43
M. gjorde detta
40:16
satte M. upp tabernaklet
40:18
fullbordade M. allt arbete
40:33
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M. kunde icke gå in i
40:35
H. kallade på M.
3.Mos. 1:1
H. på Sinai berg gav M.
7:38
M. gjorde ss. H. bjudit
8:4
M . sade till menigheten
8:5
M. förde fram A r o n och hs
8:6
M. smorde tabernaklet
8:10
M. förde fram Arons söner
8:13
M. tog blodet och strök
8:15
M. förbrände det på altaret
8:16
M. stänkte blodet på altaret
8:19
M. förbrände huvudet
8:20
förbrände M. hela väduren
8:21
M. tog av dess blod och beströk
8:23
M. beströk deras örsnibb
8:24
övriga blodet stänkte M. på altaret
8:24
tog M. det ur deras händer
8:28
M. tog bringan och viftade
8:29
fick M . detta till sin del
8:29
M. tog av smörjelseoljan
8:30
M . sade till A r o n och hs söner
8:31
gjorde vad H. bjudit gm M.
8:36
å t t o n d e dagen kallade M. till sig
9:1
s. M. givit befallning om
9:5
Då sade M.
9:6
viftoffer ss. M. hade bjudit
9:21
M. kallade till sig Misael
10:4
utanför lägret ss. M. sagt
10:5
M . sade till A r o n och hs
10:6
gjorde ss. M. hade sagt
10:7
stadgar H. kungjort gm M.
10:11
M . sade till A r o n
10:12
M. frågade efter syndoffersbocken
10:16
A r o n sade till M .
10:19
När M. hörde detta...till freds
10:20
H . talade till M .
16:1
M . talade detta till A r o n
21:24
M. talade om H. högtider
23:44
förde hm fram till M.
24:11
M . talade detta till Israels
24:23
H . talade till M . på Sinai
25:1
stadgar H. fastställde gm M.
26:46
bud H. gav Israels barn gm M.
27:34
H . talade till M . i Sinais
4.Mos. 1:1
3:14; 9:1
ty så hade H. bjudit M.
2:33
så s. H. hade bjudit M.
2:34
då H. talade med M. på Sinai
3:1
M. inmönstrade dem
3:16
M. mönstrade allt förstfött
3:42
M. tog lösesumman av övertaliga
3:49
M. gav lösesumman åt A r o n
3:51
H. befallning gm M.
4:37,45; 9:23
10:13; Jos.22:9
blevo inmönstrade gm M.
4:49
åliggande s. H. bjudit M.
4:49
ss. H. tillsagt M.
5:4
M. hade satt upp tabernaklet
7:1
M. tog emot vagnarna
7:6
M. gick in i uppenbarelsetältet
7:89
mönster s. H. visat M.
8:4
ss. H. bjudit M.
8:22
sade M . till Israels barn
9:4
M . sade till Hobab
10:29
son till Reguel, M.s svärfader
10:29
så ofta arken bröt upp, sade M.
10:35
ropade folket till M .
11:2
och M. bad till H.
11:2
M. hörde huru folket grät
11:10
och M. själv blev misslynt
11:10
M. gick ut och förkunnade
11:24
b e r ä t t a d e detta för M.
11:27
Josua s. varit M.s tjänare
11:28
M . , min herre, förbjud dem det
11:28
M . sade till (Josua)
11:29
Sedan gick M. tillbaka till lägret
11:30
Mirjam...talade illa om M.
12:1
Är M. den ende s. H. talar med
12:2
mannen M. var mycket saktmodig
12:3
gör jag icke med min tjänare M.
12:7
tala illa om min tjänare M.
12:8
Då sade A r o n till M .
12:11
ropade M . till H . och sade
12:13
M. sände från Paran åstad män
13:4
män s. M. sände åstad
13:17
M. gav Hosea namnet Josua
13:17
M. sände dessa att bespeja
13:18
icke skulle knota emot M.
13:31
män s. M. sänt åstad
1'4:36
M . talade till alla Israels
14:39
och M. lämnade icke lägret
14:44
bud s. H. kungjort för M.
15:22
det s. H. bjudit eder gm M.
15:23
(Kora) gjorde uppror emot M.
16:2
När M. h ö r d e detta, föll han ned
16:4
Ytterligare sade M . till Kora
16:8
M. lät kalla till sig Datan
16:12
M . mycket vred och sade till H .
16:15
M . sade till Kora
16:16
talade H . till M . och sade
16:23; 27:6
M. gick till Datan och Abiram
16:25
vad H. sagt gm M.
16:40
vände A r o n tillbaka till M.
16:50
M . talade till Israels barn
17:6
M. lade stavarna inför H. ansikte
17:7
När M. dagen därefter gick in
17:8
M. bar stavarna ut från H. ansikte
17:9
M. gjorde så ss. H. bjudit
17:11
Israels barn ropade till M .
17:12
begynte tvista med M.
20:3
tog M. staven från dess plats
20:9
M. slog på klippan
20:11
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M. skickade sändebud
20:14
M. gjorde ss. H. bjudit
20:27
M. tog av A r o n hs kläder
20:28
M. och Eleasar stego ned
20:28
talade emot Gud och emot M.
21:5
kom folket till M . och sade
21:7
M. bad för folket
21:7
gjorde M. en orm av koppar
21:9
där var det s. H . sade till M .
21:16
M. sände ut och lät bespeja
21:32
Då sade M . till Israels domare
25:5
midjanitisk kvinna, inför M.s
25:6
talade H . till M . och Eleasar
26:1
M . och Eleasar talade till dem
26:3
H. bjudit M. och Israels barn
26:4
inmönstrades av M. och Eleasar
26:63
kommo nu inför M.
27:2
M. bar fram deras sak inför H.
27:5
rättsstadga ss. H. bjudit M.
27:11
M . talade till H . och sade
27:15
M. gjorde ss. H. bjudit
27:22
insatte ss. H. befallt M.
27:23
M . sade detta till Israels barn
30:1
M . talade till Israels barns
30:2
stadgar H. gav M. angående
30:17
talade M . till folket
31:3
M. sände 1000 man av var stam
31:6
fångarna och bytet fram till M.
31:12
M. och Eleasar gingo dem till
31:13
M. förtörnades på krigsbefälet
31:14
M . sade till dem
31:15
lagstadga s. H. givit M.
31:21
M. gjorde ss. H. bjudit M.
31:31
skatten gav M. åt Eleasar
31:41
s. M. hade avskilt från
31:42
uttog M. var femtionde
31:47
befälhavarna trädde fram till M.
31:48
de sade till M .
31:49
M. och Eleasar togo emot guldet
31:51,54
Gads och Rubens...sade till M.
32:2
M . sade till Gads barn
32:6
M. svarade dem
32:20
Gads barn...talade till M .
32:25
M. gav befallning om dem
32:28
M . sade till dem
32:29
gav M. åt Gads barn
32:33
M. gav Gilead åt Makir
32:40
M. upptecknade uppbrottsorter
33:2
H . talade till M . på Moabs
33:50; 35:1
M. bjöd Israels barn och sade
34:13
talade inför M. Qch hövdingar
36:1
Då bjöd M. Israels barn
36:5
bud s. H. gm M. gav Israels barn
36:13
ord s. M . talade till Israel
5.Mos. 1:1
talade M . till Israels barn
1:3
begynte M. denna lagutläggning
1:5
avskilde M. tre städer
4:41
lag s. M. förelade Israels barn
4:44
rätter s. M. föredrog för Israels
4:45
s. M. och Israels barn slogo
4:46
M. sammankallade Israel
5:1; 29:2
M. och de äldste bjödo folket
27:1
M. och levitiska prästerna
27:9
M. bjöd folket på den dagen
27:11
s. H. bjöd M. sluta med Israels
29:1
M . talade följande till hela Israel
31:1
M. kallade Josua till sig
31:7
M. skrev upp denna lag
31:9
M. bjöd dem och sade
31:10
M. gick åstad med Josua
31:14
tecknade då M. upp sången
31:22
M. hade fullständigt tecknat upp
31:24
M. föredrog följande sång
31:30
M. kom med Hosea, Nuns son
32:44
när M. föredragit till slut
32:45
H . talade till M . på samma dag
32:48
välsignelse M. gav Israels barn
33:1
M . gav åt oss en lag
33:4
M. gick upp på berget Nebo
34:1
H. tjänare M. dog där i Moabs
34:5
M. var 120 år gammal när han dog
34:7
Israels barn begräto M. 30 dagar
34:8
vid sorgefesten efter M.
34:8
M. hade lagt sina händer på hm
34:9
icke mer ngn profet sådan s. M.
34:10
all den väldiga kraft s. M. visade
34:12
Efter M.s d ö d sade H . till
Jos. 1:1
Josua, M.s tjänare
1:1
Min tjänare M. är död
1:2
givit eder ss. jag lovade M.
1:3
ss. jag varit med M.
1:5; 3:7
hålla den lag min tjänare M. givit
1:7
s. H. tjänare M. bjöd eder
1:13
i det land s. M. givit eder
1:14
det land H. tjänare M. givit
1:15
Ss. vi i allt hava lytt M.
1:17
H . med dig ss. han var med M .
1:17
i enlighet med vad M. bjudit
4:10
ss. M. hade tillsagt dem
4:12
fruktade hm ss. de fruktat M.
4:14
ss. H. tjänare M. bjudit
8:31
ss. föreskrivet i M.s lagbok
8:31
på stenarna en avskrift av M.s lag
8:32
den lag s. M. hade skrivit
8:32
i enlighet med vad M. hade bjudit
8:33
Icke ett ord av det M. bjudit
8:35
H. tillsagt siri tjänare M.
9:24
till spillo ss. M . hade bjudit
11:12
Ss. H. bjudit sin tjänare M.
11:15
så hade M. bjudit Josua
11:15
icke ngt av det H. bjudit M.
11:15
intog Josua ss. H. lovat M.
11:23
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M. hade slagit dessa
12:6
M. givit landet åt rubeniterna
12:6
s. M. gav dem på andra sidan
13:8
just ss. M. gav den åt dem
13:8
M. hade slagit och fördrivit
13:12
M. gav land åt Rubens barns
13:15
s. blivit slagen av M.
13:21
gav M. land åt Gads stam
13:24
M. gav land åt Manasse stam
13:29
arvslotter s. M. utskiftade
13:32
åt Levi stam gav M. icke arvedel
13:33
ss. H. bjudit gm M.
14:2
hade av M. fått sin arvedel
14:3
D u vet själv vad H . sade till M .
14:6
när H. tjänare M. sände mig
14:7
betygade M. på den dagen med ed
14:9
sedan H . talade så till M .
14:10
då M. sände mig åstad
14:11
H. bjöd M. giva oss arvedel
17:4
arvedel s. M. gav dem
18:7
talat till eder gm M .
20:2
H. bjöd gm M. giva oss städer
21:2
ss. H. bjudit gm M.
21:8
vad H. tjänare M. bjudit eder
22:2
land s. M. givit eder
22:4
lag s. H. tjänare M. givit
22:5
hade M. givit land i Basan
22:7
är föreskrivet i M.s lagbok
23:6
kaineens, M.s svärfaders, barn
D o m . 1:16
Hebron åt Kaleb ss. M. föreskrivit
1:20
bud han givit deras fäder gm M.
3:4
Hobabs, M.s svärfaders, barn
4:11
ss. det är skrivet i M.s lag
l . K o n . 2:3
stentavlor s. M. lagt ned
8:9
ss. du talade gm din tjänare M.
8:53
s. han lovade gm sin tjänare M.
8:56
föreskrivet i M.s lagbok
2.Kon.l4:6
kopparorm s. M. hade gjort
18:4
bud s. H. hade givit M.
18:6
vad H. tjänare M. hade bjudit
18:12
lag s. min tjänare M. givit
21:8
i enlighet med M.s hela lag
23:25
Amrams barn A r o n , M. och
l . K r ö n . 6:3
ss. M . , Guds tjänare, bjudit
6:49
ss. M. hade bjudit
15:15
H. tabernakel s. M. låtit göra
21:29
s. H. bjudit M. ålägga Israel
22:13
M.s söner räknades till Levi stam
23:14
M.s söner Gersom och Elieser
23:15
son till Gersom, son till M.
26:24
uppenbarelsetält s. M. gjort
2.Krön. 1:3
tavlor s. M. lagt dit
5:10
offren, efter M.s bud
8:13
ss. föreskrivet i M.s lag
23:18
skatt s. H. tjänare M. pålade
24:6
skatt s. Guds tjänare M. pålagt
24:9
vad föreskrivet var i M.s lagbok
25:4
efter gudsmannen M.s lag
30:16
lag s. de fått gm M.
33:8
H. lagbok given gm M.
34:14
gören efter H. ord gm M.
35:6
ss. föreskrivet i M.s bok
35:12
föreskrivet i gudsmannen M.s lag Esr. 3:2
ss. föreskrivet i M.s bok
6:18
väl förfaren i M.s lag
7:6
rätter du gav din tjänare M.
Neh. 1:7
det ord du gav din tjänare M.
1:8
bådo Esra hämta fram M.s lagbok
8:1
H. gm M. hade bjudit
8:14
stadgar och lag gm din tjänare M.
9:14
lag given gm Guds tjänare M.
10:29
föreläste ur M.s bok för folket
13:1
En b ö n av gudsmannen M.
Ps.90:l
Han lät M. se sina vägar
103:7
u p p t ä n d e s av avund mot M.
106:16
M. t r ä d d e fram ss. medlare
106:23
det gick M . illa för deras skull
106:32
på forna tider, t ä n k t e på M.
Jes.63:l 1
sin arm gå fram vid M.s högra sida
63:12
Om än M. och Samuel trädde inför J e r . l 5 : l
förbannelse skriven i M.s lag
Dan. 9:11
vad s. står skrivet i M.s lag
9:13
M . , A r o n och Mirjam lät jag
Mika 6:4
Tanken på M.s lag, min tjänares
Mal. 4:4
M O S E (Mose och Aron)
M. och A. församlade Israels
2.Mos. 4:29
kommo M. och A. till Farao
5:1
M. och A . , varför dragen I
5:4
träffade de M. och A.
5:20
H . talade till M . och A .
6:13
(Jokebed) födde A. och M.
6:20
förhöll sig med A. och M.
6:26
förhöll sig med M. och A.
6:27
M. och A. gjorde så
7:6
H . talade till M . och A .
7:8
3 . M o s . l l : l ; 13:1; 14:33; 15:1
4 . M o s . 2 : l ; 4:1,17; 14:26; 16:20; 19:1
Då gingo M. och A. till Farao
7:10
M. och A. gjorde ss. H. bjudit
7:20
kallade Farao M. och A. till sig
8:8
gingo M. och A. ifrån Farao
8:12
kallade Farao M. och A. till sig
8:25
sade H . till M . och A .
9:8
lät kalla till sig M. och A.
9:27
gingo M. och A. till Farao
10:3
h ä m t a d e M. och A. tillbaka
10:8
med hast M . och A . till sig
10:16
M. och A. gjorde dessa under
11:10
H . talade till M . och A .
12:1
ss. H. bjudit M. och A.
12:28,50
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Mosera-Motståndare
kallade M. och A. till sig
12:31
H. sade till M. och A.
12:43
knorrade emot M. och A.
16:2
16:6
M. och A. sade till Israels
M. och A. stego ditupp
24:9
M. och A. tvådde sina händer
40:31
M. och A. i uppenbarelsetältet 3.Mos. 9:23
M. och A. togo till sig
4.Mos. 1:17
inmönstrade av M. och A.
1:44
berättelsen om A.s och M.s släkt
3:1
hade M. och A. sitt läger
3:38
leviterna s. M. och A. inmönstrade
3:39
M. och A. inmönstrade Kehats
4:34
s. M. och A. inmönstrade
4:37
s. M. och A. inmönstrade
4:41
4:45
s. M. och A. inmönstrade
leviterna s. M. och A. inmönstrade
4:46
M. och A. gjorde så
8:20
trädde fram inför M. och A.
9:6
(spejarna) kommo till M. och A.
13:27
knorrade emot M. och A.
14:2
föllo M. och A. ned
14:5
förde hm inför M. och A.
15:33
församlade sig emot M. ooh A.
16:3
togo fyrfat och M. och A. likaså
16:18
knorrade emot M. och A.
16:41
församlade sig emot M. och A.
16:42
ginga M. och A. fram inför
16:43
församlade sig emot M. och A.
20:2
M. och A. gingo bort
20:6
M. och A. sammankallade
20:10
H. sade till M. och A.
20:12
H. talade till M. och A.
~0:23
satte sig upp emot M. och A.
26:9
födde åt Amram A. och M.
26:59
inmönstrade av M. och A.
26:64
anförda av M. och A.
33:1
sände jag M. och A.
Jos.24:5
s. lät M. och A. uppstå
I.Sam.12:6
H. sände M. och A.
12:8
Arnt8mS söner A. och M.
I.KrÖn.23:13
gm M.s och A.s hand
Ps.77:21
M. och A. voro bland hs präster
99:6
sände M., sin tjänare, och A.
105:26
MOSE (Herren talade till Mose)
2.Mos.13:I; 14:1; 16:11; 25:1; 30:11,17,22;
31:1,12; 40:1; 3.Mos.4:1; 5:14; 6:1,8,19,24;
7:22,28; 8:1; 12:1; 14:1; 17:1; 18:1; 19:1;
20:1; 21 :16; 22:1,17,26; 23:1,9,23,26,33;
24:1,13; 27:1; 4.Mos.I:48; 3:5,11,44; 4:21;
5:1,5,11; 6:1,22; 8:1,5,23; 9:9; 10:1; 13:2;

15:1,17,37; 16:36,44; 17:1; 18:25; 20:7;
25:10,16; 26:52; 28:1; 31:1,25; 34:1,16;
35:9.
MOSES
offergåva s. M. påbjudit
visade sig M. och Elias
hyddor ... åt M. en
Huru kunde M. bjuda
tillstadde M. eder att skiljas
M. har sagt: Om ngn dör barnlös
På M.' stol hava skriftlärde
offer s. M. har påbjudit
M. har ju sagt: Hedra din fader
visade sig Elias jämte M.
hyddor, åt dig en, åt M. en
Vad har M. bjudit eder
M. tillstadde
M. har givit oss föreskriften
haven I icke läst i M.' bok
föreskrivna i M.' lag
offer ss. M. har påbjudit
samtalade med hm M. och Elias
tre hyddor ... en åt M.
De hava M. och profeterna
Lyssna icke till M. och
M. har givit den föreskriftep
har ock M. givit till känna
begynte att genomgå M.
skrivet om mig i M.' lag
gm M. bleviagen given
Den s. M. skrivit om i lagen
ss. M. upphöjde ormen i öknen
Den s. anklagar eder är M.
Trodden I M., skullen I tro mig
ick. M. s. givit bröd.t
Har icke M. givit ed.r lagen
M. har givit eder omskärelsen
icke s. den vore ifrån M.
M.' lag icke göras om intet
Nu bjud.r M. i lagen
vi äro M.' lärjungar
Till M. har Gud talat, d.t veta vi
M. har ju sagt: En profet
hädiska ord mot M. och Gud
förändra d. stadgar M. givit
Vid den tid.n född.s M.
M. undervisad i egyptiernas
Vid det tal.t flydd. M. bort
När M. såg detta, förundrad.
Då greps M. av bävan
Denne M., s. de hade förnekat
samme M. s. sade till Israels
s. vederfarits denne M.
s. talade till M. hade förordnat
icke under M.' lag friade
omskära eder ss. M. stadgat
bjuda dem hålla M.' lag
M. har av ålder sina förkunnare
lär alla judar avfalla från M.
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Matt. 8:4
17:3
17:4
19:7
19:8
22:24
23:2
Mark. 1:44
7:10
9:4
9:5
10:3
10:4
12:19
12:26
Luk. 2:22
5:14
9:30
9:33
16:29
16:31
20:28
20:37
24:27
24:44
Joh. 1:17
1:45
3:14
5:45
5:46
6:32
7:19
7:22
7:22
7:23
8:5
9:28
9:29
Apg. 3:22
6:11
6:14
7:20
7:22
7:29
7:31
7:32
7:35
7:37
7:40
7:44
13:39
15:1
15:5
15:21
21:21

vad profet.rna och M. sagt
26:22
övertyga med bevis ur M.' lag
28:23
från Adam till M. döden väldet Rom. 5:14
HansägerjutillM.
9:15
M. skriver om den rättfärdighet
10:5
R.dan M. säger: Jag skall uppväcka
10:19
I M.' lag är ju skrivet
l. Kor. 9:9
10:2
alla bl.vo de ... döpta till M.
icke s. på M.' ansikte
2.Kor. 3:7
3:13
göra icke ss. M.
täck.ls•... då M. för.läses
3:15
ss. Jannes... stodo emot M.
2.Tim. 3:8
M. var trog.n i hela hs hus
H.br. 3:2
störr. härlighet än M.
3:3
var M. trogen i h.la hs hus
3:5
under M. dragit ut ur Egypt.n
3:16
har M. icke talat ngt om präst.r
7:14
fick ock M. b.fallning
8:5
buden av M. kungjorda
9:19
Den s. föraktar M.' lag
10:28
bl.v M. vid sin födelse dold
II :23
försmådd. M. att kallas
II :24
att M. sade: J ag är förskräckt
12 :21
tvistad •... angåend. M.' kropp
Jud. v.9
d. sjöngo M.' ... sång
Upp.15:3

MOSERA
hebr. band el. tillrättavisning. Israeliternas anhalt mellan Beerot-BeneJaakan och Gudgoda. I Mosera dog·
och begrovs Aron. Platsen böt ha legat
någonstans vid berget Hor (4.Mos.
33:38). Jfr Moserot. 5.Mos.lO:6.
MOSEROT
hebr. band (plur.) el. tillrättavisningar.
Israels lägerplats i öknen mellan Hasmona och Bene-Jaakan. Platsen kan
vara identisk med Mosera, se d.o.
4.Mos.33:30,3l.
MOT
Se även: Emot, motstå, inför, gentemot.

vilka föra krig m. själen
i ogudaktighet talat m. hm
strida m. dem med min muns
föra krig m. d. h.liga
strid m. hm s. satt på hästen
och m. hs härskara

I.P.t. 2:11
Jud. v.15
Upp. 2:16
13:7
19:19
19:19

B. MOT (g.ntemot) 1<
ont och synda m. Gud
I.Mos.39:9
orättrådighet m. H.
4.Mos. 5:6
gensträviga m. H. b.fallning
5.Mos. 1:26
Vi hava syndat m. H.
1:41
1:43
gensträviga m. H. befallning
upptändes H. vr.d. m. d.tta land
29:27
M. fromme bevisar du
2.Sam.22:26
ock.r bedriv.n m. varandra
N .h. 5:7
M. den rene bevisar du dig ren
PS.18:27
visar makt m. sina fiender
Jes.42:13
till strid m. Babel
J.r.50:14
m. H. har hon syndat
50:14
gensträvigt m. mina rätter
H.s. 5:6
handlat trolöst m. mig
Hos. 6:7
mina ord milda m. d.n s.
Mika 2:7
häd.ls. m. A., icke förlåt.n
Matt.12 :31
mild m. de otacksamma
Luk. 6 :35
skicka sig klokar. m. sitt släkte
16:8
ick. ohörsam m. himmelska
Apg.26:19
olydiga m. sina föräldrar
Rom. 1:30
förut ohörsamma m. Gud
11:30
m. kunskapen om Gud
2.Kor.10:5
Ty icke m. sanningen
13:8
M. sådant är ick.lag.n
Gal. 5:23
barmhärtiga m. varandra
Ef. 4:32
vis.n tålamod m. var man
I.Tess. 5:14
saktmodiga m. alla mskor
Tit. 3:2
C. MOT (i riktning mot) 1<
österut m. sol.ns uppgång
vända sig m. öländerna
.na hälften m. Östra hav.t
jagar m. mål.t
m. d.t s. hör fullkomningen

4.Mos.34:15
Dan.1I:18
Sak.14:8
Fil. 3:14
H.br. 6:1

MOTGÅNG
1) ndlsär, , :J l.
(här nol<är)· ego det man förkastar;
olycka, fördärv; av: [n~arl, pi. uppmärksamt betrakta; betrakta som
främmande, förkasta, förakta. lOb.
v.12 står ordet parallellt med inf. av
'å\lag, övers. undergång, ~rå, nöd; jfr
'eg i v.13, övers. ofard. Se: Olycka 22.

ställa sig emot, motsätta sig; part.
plur., övers. de motspänstiga. I verbet
ingår prep. anti, emot, och med. av
diatitherni, ego ställa isär.
MOTSPÄNSTIG
2 tillrättavisa de m.a

2.Tim. 2:25

MOTSPÄNSTIGHET
1 m. är avguderi

l.Sam.15 :23

MOTSTRÄVIG
1) [må'enl, l X 1.)
pi. me'en; vä~a, neka, säga nej, icke
vilja; här övers. vara motsträvig. Verbet
är ofta övers. icke vilja, t.ex. 2.Mos.
4:23; 7:14; 1.Sam.8:l9; 2.Kon.5:l6;
Ords.2l:7; Jer.5:3. Jfr 2.Mos.22:17;
4.Mos.22:l4, övers. vägra, v.13 icke
tillstädja.
MOTSTRÄVIG
I Huru läng. vill du vara m.
I Huru läng. vilj.n I vara m.a

2.Mos.10:3
16:28

MOTSTÅND
1) 'åmad, ,

1.)

V

ställa s~, stå; stå fast, bestå; hålla
stånd; i Dan.1l :15 inf. övers. motstånd. Se t.ex. Makt 51.
MOTSTÅND
I icke hava ngn kraft till m.

Dan.11:15

MOTSTÅNDARE
Se även: Fiende, motpart, ovän, hat,
fördärvare, djävul, vedersakare, Satan,
åklagare.
MOTSTÅNDARE

1) ~um,

IJ ~

P

stå upp; stå; stå fast, bestå; stå emot,
uppträda emot; här ~ part. \cåm, i
Job27:7; Ps.17:7; 59:2 hithp. part.
mi!\comem, övers. motståndare. Jfr
\cåm i 2.Mos.32:25, övers. fiende.
Hithp. av \cum är i Job 20:27 (med
prep. Iii) övers. resa sig upp emot;
Ps.139:2l (med prep. be) stå emot. Se
t.ex. Makt 21.

A. MOT (emot) 1<
I tänkt.n ont m. mig
I.Mos.50:20
b.gynna krig m. oss
2.Mos. 1:10
ansikten vända m. varandra
25:20
vi talade m. H. och m. dig
4.Mos.21:7
gensträviga m. min befallning
27:14
till vittnen m .•d.r
S.Mos. 4:26
falskt vittnesbörd m. din nästa
5 :20
När dina fi.nder resa sig m. dig
28:7
sjukdom tala m. mig
Job 16:8
uppegga .gypti.r m. egyptier
Jes.19:2
vän m. vän, stad m. stad
19:2
lyfta sin arm till att strida m. hm
30:32
reser sig upp m. de ondas hus
31:2
s. rota sig samman m. mig
54:15
intet vap.n s. smid.t·m. dig
54:17
jag skall själv strida m •• der
Jer.21:5
sända min vr.de m. dig
Hes. 7:3
vända mitt ansikte m. mannen
14:8
föra krig m. d. heliga
Dan. 7 :21
upphäva sitt tal m. d.n Högst.
7:25
m. furstarnas furst. skall han
8 :25
strida m. fursten för Persien
10:20
all sin makt m. J avans rik.
II :2
draga m. Nordlandskonungens här
II :7
m. konungen i Söd.r1andet
11:14
planer m. d.t heliga förbund.t
11:28
uträcka sin hand m. främmande
11 :42
H .•tt vittne m •• d.r
Mika 1:2
vad har jag gjort m. dig
6:3
dottern sätter sig upp m. moder
7:6
uträcka sin hand m. norr
S.f. 2:13
svarta hästarna drag.r m.
Sak. 6:6
sätta sig upp m. föräldrar
Matt.10:21
säg.r ngt m. Människosonen
12:32
folk skall r.sa sig upp m. folk
24:7
d.t s. d.ssa vittna m. dig
26:62
Satan satt sig upp m. sig
Mark. 3 :26
6:11
till .tt vittnesbörd m. d.m
folk skall r ... sig upp m. folk
13:8
skola sätta sig upp m. föräldrar
13:12
14:55
ngt vittnesbörd m. J.
vittnad. många falskt m. hm
14:56
d.t s. dessa vittna m. dig
14:60
säg.r ngt m. Människosonen.
Luk.12:10
tre stå m. två och två m. tre
12:52
fadern m. sin son, sonen m. fader
12:53
Folk r.sa sig upp m. folk
21:10
han lyfte m. mig sin häl
Joh.13:18
anklagelse m. denne man
18:29
ick. strida m. Gud själv
Apg. 5 :39
hädiska ord m. Moses och m. Gud
6:11
6:13
m. vår heliga plats och m. lagen
ansikte m. ansikte med anklagare
25:16
försvara sig m. anklagels.n
25:16
svårt att spjärna m. udden
26:14
m. naturen inympats i
Rom.l1 :24
bruka sig till synd m. natur.n l. Kor. 6:9
kamp icke m. kött och blod
Ef. 6:12
strider m. sunda läran
l. Tim. 1:10
i .der kamp m. synd.n
H.br.12:4

1) på~r, 'H
stöta el. pressa på, bestorma; i 1.Sam.
'15:23 hif. inr. hap~r, övers. motspänstighet. Här står ordet parallellt
med meri, se Gensträvig 2. Jfr ~ av
p~ar i 1.Mos.19:9 (med prep. be),
övers. tränga in på. Se: Bedja 1.
2) antidiatithemai, åvnlJ ta TlO fil aL

motståndare, ovän, fiende; i Ps.27:2
tillsammans med 'oje\l, se Fiende 1.
Se: Fiende 10, Ovän 1.
6) Såtan, l t:I ro
stå e~ot; a~kiaga; här part. motståndare. Jfr Ps.38:2l; 71 :13; 109:4, övers.
stå emot. Se: Anklaga 3.
7) ri~, :l',
(subst.) strid, tvist; av verbet ril>, strida, tvista (i synnerhet inför rätta); i
Ps.35:l övers. gå till rätta; Jes.4~:25
stå emot. I Jes.4l :11 står 'ank ribäkå,
din strids (el. tvists) män; övers: dina
motståndare. Jfr 'i§ ril;>, strids (el.
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MOTGÅNG
1 s. icke m.d lust på m.s dag

Ob. v.12

MOTPART
1) '§äjJa!, t:I ~ ~
döma; i Job 9:15 po. part. me§opet,
domare. Jfr Domare 1. Se t.ex. Dom 8,
Domare 2, Döma 2.
2) [iåJsa~ l, n ~ :
grundbet. vara el. bliva klar; hif. (göra
klar =) avgöra, döma; i Job 23:7 nif.
part. nol<å\l, en som går till rätta;
ordagrant: den som går till rätta med
honom (nol<å\l 'inupo); övers. hans
motpart. Jfr nif. i Jes.l:18, övers. gå
till rätta. Se t.ex. Lag 11.
3) antidikos, åVTllJ LK oc;
motståndare i en rättegång, motpart;
av: prep. anti, emot, och dike, rätt,
rättvisa; dom; rättegång. Ordet är i
1.Pet.5:8 övers. vedersakare.
MOTPART
1 anropa min m. om misskund
2 skuDe hs m. stå ss. redlig
3 snar förlikning med din m.
3 din m. icke drager dig inför
3 När du går mot din m.
3 Skaffa mig rätt av min m.

Job 9:15
23:7
Matt. 5:25
5:25
Luk.12:58
18:3

MOTSATT
David komma från m.a sidan
lovsångskör.n åt m. håll
avskrankningen på m.B sidan
man skall gå ut gm d.n m.a

l.Sam.25:20
Neh.12:38
Hes.40:12
46:9

MOTSKRIFT
finge min vederparts m.

Job 31:35

MOTSPÄNSTIG

2) Såtån, l t:liv
motståndar;, "'vedersakare; åklagare; av:
Såtan, se 6. Jfr Såtån i Ps.109:6, övers.
åklagare; leSåtån i 4.Mos.22:22,32,
övers. för att hindra; 2.Sam.19:22 till
hinders. Som namn på Guds motståndare och människornas åklagare står
ordet i bestämd form, hasSåtån, Motståndaren, Åklagaren; i 1.Krön.2l:l
återgivet Satan, på övriga ställen, t.ex.
Job 1:6-9; Sak.3:l-2, övers. Åklagaren.
Se vidare art. Djävulen, Satan (under
uppslagsordet Djävul).
3) Såne', X liv
hata, hysa hat, avsky; här part. en som
hatar; på här anförda ställen parallellt
med 'ojel>, se Fiende 1. Se t.ex. Led 4,
Ovän 2.
4) lf;im, IJ ' fl
trol. motståndare; av: \cum, se 1. I
Job 22:20 står kimånu, vilket av de
flesta översättnirigar uppfattas såsom =
kämenu (part. plur. av \cum och suff.
Lplur.), våra motståndare.
5)~r,,~

Motsvara -Mullbärsfikon

tvists) man, Job 31 :35, övers. vederpart. Se: Genstridig 1, Oro 4.
8) jåril], :l ' !.;.
motpart, vedersakare, motståndare; av
verbet no, se 7. Ordet står i Jes.49:25 i
sing., i"Jer.18:19 i plur. Oeripaj, övers.
mina motståndare). Jfr jeri!?aj i
Ps.35:1, övers. de som gå till rätta med
mig.
9) miseö, IltU€W
hata, avsky; i Luk.1:71 part. plur.,
övers. motståndare. Se: Avsky 5,
Hat 4.
10) antl'keimai, åVTU< Erpat
ego ligga emot; stå emot; här part.
motståndare; av: prep. anti, emot, och
keimai, ligga. Jfr Gal.5 :17, övers. ligga
i strid med; l.Tim.1:1O strida mot;
part. i Luk.21:15; 2.Tess.2:4, övers.
vedersakare.
11) hypenantios, ii7TfvaVTwl;
som är emot, som befmner sig mitt
emot; som subst. motståndare; av:
prep. hypo, under (i sammansättningar
ofta
underifrån; i hemlighet), och
enantios, se Fiende 14.

i Matt.6:19·20, på det förra parallellt
med »mal», på det senare i kombinationen »mott och mal». Se även: Mal.
MOTT
m. skall förtära dem ss. uU
där m. och mal förstöra
där m. och mal icke förstö~a

Jes.Sl:8
Matt. 6:19
6:20

MOTT
Ej närmare bestämbar skadeinsekt som
»förtär ull», Jes.51 :8. Bibeln brukar
ordet »mott» endast på detta ställe och

MOTTAGA
1) låta/.!, n i2:;>
fatta, gripa; taga, mottaga. Se t.ex.
Lära 17.
2) ÖVers. »mottaga handfyllning» är en
omskrivning för mille' jålj, fylla
(någons) hand, giva (någon) handfyllning; se Inviga 7.
3) utf.ord.
4) [bösar] , llq ~
här hithp. mottaga ett glädjebudskap.
Se t.ex. Glädjebudbärare 3.
5) [tel]al] , ';> ~ kl
aram. pa. ~abbei; mottaga, erhålla, få.
Jfr Dan.2:6, övers. få; 7:18 undfå.
Verbet motsvarar hebr. [~å!?al], pi.
~obel, van!. övers. taga emot, t.ex.
I.Krön.12:18; Est.4:4; Job 2:10; jfr
I.Krön.21:12, övers. taga; Est.9:23,27
antaga såsom (orygglig) sed. Av kibbel
kommer det utombibliska mbst.
kabbålå, som betecknar en fast tradition el. sed överlämnad och mottagen
från släkte till släkte.
6) dektos, l> f/mi<:
som mottages el. antages; i Luk.4:24
övers. väl mottagen; av: dechomai, se
10. Se: Behaglig 4.
7) apodechomai, å7rol> €XOllat
ego mottaga el. antaga (uti)från; taga
emot (vänligt el. välvilligt); av: prep.
apo, från, och dechomai, se 10. Verbet
är i Luk.9:11 övers. låta (någon) komma till sig; Apg.2:41; 21 :17; 28:30 taga
emot; 18:27 taga vänligt emot. Se:
Erkänna 3.
8) lambdnö, "Aall(3åvw
taga, gripa, fatta; taga emot, mottaga.
Se: Fånga 21.
9) paradechomai, 7rapal> €XOllat
taga till sig, mottaga, taga emot; av:
prep. para, bredvid; (fram) till; förbi,
över, och dechornai, se 10. Jfr Mark.
4:20; Apg.22:18, övers. taga emot;
16:21 antaga; I.Tim.5:19 upptaga. Se:
Kär 14.
10) dechomai, l> €XOllat
taga, mottaga; antaga, godtaga; välkomna; i 2.Kor.8:17 övers. mottaga
villigt.
11) euprosdektos, fV1TPOUI> fKTOI;
väl mottagen; som gärna tages emot,
antaglig; av: eu, gott, väl, och prosdechornai, se 12. På övriga ställen i
N.T. är euprosdektos övers. välbehaglig, Rom.15:16; 2.Kor.6:2; 8:12; l.Pet.
2:5.
12) prosdechomai, 7rpoul> €XOllat
taga till sig, länma tillträde, mottaga;
av: prep. pros, till, och dechornai, se
10. Jfr Luk.15:2; Fil.2:29; Hebr.ll:35,
övers. taga emot; Luk.2:25; Tit.2:13
vänta på.
13) utf.ord.
14) l~mpsis, Mil1/! tl;
=l~psis, tagande; mottagande; av: lambånö, se 8. Ordet står jämsides med
dosis, givande, utgivande. Dosis och
l~mpsis kan här jämföras med vårt
uttryck »debet och kredit».
15) I Kol.1:7 står ordagrant: såsom I
haven lärt av Epafras.
16) paralambdnö, 7rapaXall(3åvw
taga till sig; övertaga, mottaga; av:
prep. para, bredvid; (fram) till; förbi,

MOTTAGA
l m. din broders blod
LMos. 4:11
2.Mos.29:29
2 och m. handfyUning
l mottogo från Mose den gärd
36:3
l m. två bockar till syndoffer 3.Mos.16:S
16:32
2 smord och m.it handfyUning
21:10
2 s. m.it handfyUning
3 Icke av utlänning••.. m. sådana
22:25
2 s. hade m.it handfyllning
4.Mos. 3:3
18:26
l av laraels barn m.en tionde
1 av all tionde s.1 m.en
18:28
4 Mottag det glädjebudskapet 2.Sam.18:31
2 av hm m. handfyllning
I.Kon.13:33
l. När Hiskia m.it brevet
2.Kon.19:14
l När Hiskia m.it brevet
Jes.37:14
5 Darejaves mottog riket
Dan. 5 :31
Luk. 4:24
6 Ingen profet ..•väl m.en
7 mottogs (J.) av folket
8 :40
8 hm skolen I nog m.
Joh. 5:43
9 mottogos de av församlingen Apg.lS :4
8 ämbete jag m.it av H.J.
20:24
10 från J udeen m.it skrivelse
28:21
11 understöd må bliva väl m.et Rom.lS:31
12 Så m.en då henne i H.
16:2
13 den· näpst s. han fått m.
2.Kor. 2:6
10 icke så m. Gud. nåd
6:1
10 mottog villigt vAr uppmaning
8:17
10 än det I förut haven m.it
11:4
14 föra. över utgivet och m.et
Fil. 4:15
10 av Epafroditus m.it eder gåva
4:18
15 undervisning I mottogen av
Kol. 1:7
16 Ss. I m.it Kl., så vandren i hm
2:6
10 icke mottogen ss. m.koord I.Tess. 2:13
17 lärdomar s.1 m.it av oss
2.Tess. 2:15
16 lärdomar han m.it av os.
3:6
18 i allo värt attm.s
I.Tim.l:lS
19 till att med tacksägelse m.s
4:3
4:4
8 när det m.es med tacksägelse
18 i allo värt att m..
4:9
20 glada budskapet hava vi m.it Hebr. 4:2
20 mottogo det glada budskapet
4:6
21 ringare s. m.er välsignelse
7:7
22 (Abraham) s. m.it löftena
11:17
13 I haven m.it smörjelse
I.Joh. 2:20
10 m.en det ord s. är plantat
Jak. l :21
8 värdig m. pris och ära
Upp. 4:11
8 Lammet värdigt m. makten
5 : 12

MULLBÄRSFIKON
Mullbärsfikonträdet, hebr. Jitmä, lat.
Ficus syeomorus, är en art av fikonträdet. Det är ett stort och kraftigt
träd med ständigt gröna blad, något
mindre än det äkta fIkonträdets, kan
bli upp till 15 m högt och ger med sin
mäktiga krona god skugga. Det var och
är ännu allmänt förekommande i
Egypten och i Palestinas lågländer.
Frukterna, som påminner om fIkon,
men är mindre och ej så goda till
smaken, var fattigrnanskost i Palestina.
Smaken ·kunde dock förbättras om
man borrade ett hål i den ännu ej helt
mogna frukten, vilket vem som helst
kunde göra, emedan mullbärsfIkonen
på detta stadium var var mans egendom. Härpå syftar profeten Amos,
7:14, då han kallar sig för enkel
»boskapsherde, som lever på (trol. =
borrar hål i) mullbärsfIkon» (se ordanalys Leva 16), i polemik mot dem som
betraktade honom som en av folket
betald profet eller profetlärjunge.
Trädets ved var ett allmänt brukat
byggnadsmaterial, vars hållfasthet omvittnas av tretusenåriga mumiekistor
från Egypten. Så fmt och dyrbart som
cederträ var det likväl icke, Jes.9:10.
Att den kortväxte Sackeus hade så lätt
att komma upp i mullbärsfIkonträdet,
Luk.19:1-1O, förstås lätt av det faktum
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MOTSTÅNDARE
l slår du ned dina m.
2.Mos.lS:7
l Krossa länderna på hs m.
S.Mos.33:11
I.Sam.29:4
2 icke må bliva vår m.
l du böjde mina m.
2.Sam.22:40
l upphöjt mig över mina m.
22:49
2 ingen m. finnes
l. Kon. 5:4
2 H. lät m. till Salomo uppstå
11 :14
Il :23
2 en m. till hm uppstå
2 under Salomos livstid m.
11 :25
3 bliva sina m. övermäktiga
Est. 9:1
3 förforo ss. de ville med m.
9:5
3 dräpte 75000 av sina m.
'9:16
4 förvisso våra m. utrotade
Job 22:20
l min m. ss. orättfärdig
27:7
l s. frälsar undan m.na
Ps.17:7
l böjde mina m. under mig
18 :40
l upphöjt mig över mina m.
18:49
5 faUa, mina m. och fiender
27:2
44:6
l i ditt namn förtrampa m.
l beskydda mig för mina m.
59:2
l Glöm icke dina m.slarm
74:23
3 frälste dem frän m.s hand
106:10
6 vare mina m.s lön från H.
109:20
6 Mina m. varde klädda i blygd
109:29
7 dina m. till intet
Jes.41:11
49:25
8 själv stå emot dina m.
Jer.18:19
8 hör vad mina m. tala
5 skall hämnas på .ina m.
46:10
l Vad mina m. tala
Klag. 3:62
Luk. 1:71
9 ur aUa våra m.s hand
10 blygde. alla hs m.
13:17
10 jag har ock många m.
I.Kor.16:9
10 låta skrämma eder av m.na
Fil. 1:28
10 icke giva m. anledning smädal.Tim. 5:14
11 eld s. skall förtära m.na
Hebr.l0:27

MOTSVARA
missgärningsår för dig m.s
m.de portarnas längd

Hes. 4:5
40:18

MOTSVARANDE
2.Mos.26:S
ytterst på m. våd
26:10
5 O öglor på m. våd
50 öglor ytterst på m. våd
36:12
36:17
5 O öglor i kanten på m. våd
m. del av penningbelopp
3.Mos.2S:S1
m. avdrag skall göras
27:18
m. det heliga offergärdsområdet Hes.4S:6
45:7
i längd m. stamlotts utsträckning
ett område m. prästernas
48:13
48:21
områden, m. stamlotterna

·MOTSÄGA
1) epitimdö, f1TtTrpåw
visa ära el. heder; sedan: lägga straff
på; förebrå; här övers. ivrigt motsäga.
Se vidare: Ivrig 7.
2) antiJegö, åvTt"Af-yw
tala el. säga emot, motsäga, opponera.
Se: Gensträvig 6.
MOTSÄGA
l Petrus begynte ivrigt m. (J.)
l Petru. begynte ivrigt m.
2 tecken bliva motsagt
2 motsade det s. Paulu. talade

Matt.16:22
Mark. 8:32
Luk. 2:34
Apg.13:4S

Mulåsna.
över, och lambånö, se 8. Verbet är
t.ex. i I.Tess.2:13 övers. undfå. Se
vidare: Lära 32.
17) I 2.Tess.2:15 står ordagrant: de
traditioner, som I haven undervisats
[i]. Här brukas ordet parad osis, se
Lärdom 7.
18) apodoch~, å7rol>oxTi
mottagande; antagande, godtagande;
av: apodechomai, se 7.
19) metdlempsis, IlfTå"A'T/Il1/! tl;
= metålepsis, deltagande, delaktighet;
av: metalambånö, taga el. ha del i (av:
prep. meta, som här betecknar delaktighet, gemenskap, och lambånö, se 8).
20) Beträffande Hebr.4:2,6, se Glad
21.
21) I Hebr.7:7 står ordagrant: välsignas; övers. mottaga välsignelse.
22) anadechomai, åval> €xollat
ufPtaga, mottaga; av: ana, upp, och
dechomai, se 10. Verbet är i Apg.28:7
övers. taga välvilligt emot.

MOTIAGNlNGSPANT
och begära av dem en m.

i.Sam.17:18

MOTVIUA
men sedan får m. mot henne
S.Mos.22:13
men han har fått m. mot henne
22:16
också denne andre man får m.
24:3
fick Amnon mycket stor m.
2.Sam.13:1S
den m. var större lin den kärlek
13:15
att han ej får m. mot dig
Ords.2 5: 17

MOTVILLIG
1) rå'a', V V l
vara ond el: dåug; i 5.Mos.15:1O (om
le!?å!?, hjärta) övers. vara motvilligt. Se
t.ex.Missunnsam 1, Ogärningsman 4.
MOTVILLIG
l ditt hjärta icke vara m.t

MULEN
tasslande tunga m.na ansikten
himmelen är m. och röd
MULL
ur m.en få andra växa upp
Om dess stubbe dör bort i m.en
ss. m.en sköljes bort av flöden
medan m.en smälter ss. malm
m.en har kunnat skyla det
s. sova i m.en skola uppvakna
utsädet förtorkat under m.en

S.Mos.lS:10
Ords.2S:23
Matt.16:3
Job 8:19
14:8
14:19
38:38
Hes.24:7
Dan.12:2
Joel 1:17

MuHbäJsfikonträ-Mun

Ordet »mUID> brukas ofta i överförd
betydelse i Bibeln. Det blir ofta liktydigt med det talade ordet, med
sinnelaget där bakom, med anden eller

MUN
Uppdelning: aUmänt; Herrens (Guds) mun,
muns ord (ord i mun), profeters mun, spärra
upp munnen, upplåta (öppna) munnen.
MUN (aUmänt)
jag s. med egen m. talar
l.Mos.45 :12
Vem har givit mskan m.nen
2.Mos. 4:11
jag skaU vara med din m.
4:12
jag skaU vara med din m.
4:15
och med hans m.
4:15
skaU (Aron) vara för dig ss. m.
4:16
att H. lag må vara i din m.
13:9
19:8
svarade allt folket med en m.
de skola icke höras i din m.
23:13
svarade allt folket med en m.
24:3
Vad Gud lägger i min m.
4.Mos.22:38
H.lade i Bileams m.
23:5
vad H.lägger i min m.
23:12
H.lade i hs m. vad han skuUe
23:16
vad hs m. har talat
30:3
gören vad eder m. har talat
32:24
lever av det s. utgår av H. m.
5.Mos. 8:3
löfte du uttalat med din m.
23:23
icke binda m.nen till oxen
25:4
du skaU lägga den i deras m.
31 :19
förSYinna ur avkomlingars m.
31 :21
icke vara skild från din m.
Jos. 1:8
icke ord utgå av eder m.
6:10
med handen föra det till m.nen Dom. 7:6
med mig enligt din m.s tal
Il :36
18: 19
Tig, lägg handen på din m.
Eli gav akt på hennes m.
l.Sam. 1:12
fräckt gånge icke ut ur eder m.
2:3
14:26
ingen föra handen upp till m.nen
(Jonatan) förde handen till m.nen
14:27
ryckte rovet ur m.nen på det
17:35
2.Sam. 1:16
din egen m. vittnat mot dig
lagt i din tjänarinnas m.
14: 19
med sin m.lovade David
l.Kon. 8:15
8:24
vad du med din m. lovade
var m. s. icke givit hyUningskyss
19:18
med en m. lova konungen lycka
22:13
(Elisa) sin m. på hs m.
2.Kon. 4:34
sätta mitt betsel i din m.
19:28
hs under och hs m.s domar
l.Krön.16:12
fuUbordat vad han med sin m. 2.Krön. 6:4
vad du med din m. lovade
6:15
med en m. lova kon. lycka
18: 12
36:21
H. ord gm Jeremias m. uppfyUas
H. ord gm Jeremias m. fullbordas
36:22
H. ord från Jeremias m.
Esr. 1:1
förvägrade du icke deras m.
Neh. 9:20
orättfärdigheten tillsluta sin m.
Job 5 :16
min m., skuUe den ej förstå
6 :30
icke lägga band på min m.
7 :11
fyller din m. med löje
8:21
9:20
sä dömde min m. mig skyldig
likasom m.nen prövar matens smak
12:11
dömes du skyldig av din m.
15:6
öser ut ord ur din m.
15:13
Med m.nen styrka eder
16:5
ondskan smakar ljuvligt i hs m.
20:12
nödgas lägga handen på m.nen
21:5
fyUa min m. med bevis
23:4
hövdingar lade handen på m.nen
29:9
tillstadde ej min m. synda
31 :30
målet i m.nen hava de mist
32:15
tager till orda i min m.
33:2
Örat pröva orden, och m.nen smaken 34:3
dånet s. går ut ur hs m.
37:2
måste lägga handen på m.nen
39:37
i deras m. är intet visst
Ps. 5:10
Av barns och spenabarns m.
8:3
Hs m. full av förbannelse
10:7
17:3
ingen ond tanke går ut ur min m.
med sin m. tala de stora ord
17:10
Låt min m.s tal täckas dig
19:15
hs pris ständigt vara i min m.
34:2
rättfärdiges m. talar visdom
37:30
s. icke har gensvar i sin m.
38:15
jag vill akta på att tygla min m.
39:2
han lade i min m. en ny sång
40:4
Min m. skall tala visdom
49:4
Din m. släpper du lös till ont
50:19
att min m..kan förkunna ditt lov
51:17
Gud,lyssna till min m.s tal
54:4
Gud, trossa tänderna i deras m.
58:7
Se, deras m. flödar över
59:8
Vart ord är en synd i deras m.
59:13
med m.nen välsigna de
62:5
jublande.•.lovsjunger min m.
63:6
lögnaktigas m. tillstoppad
63:12
s. min m. uttalade i min nöd
66:14
Till hm ropade jag med min m.
66:17
Låt min m. vara full av ditt lov
71 :8
jltin m. förtälja rättfärdighet
71 :15
Med sin m. upp i himmelen
73:9
ännu var maten i deras m.
78:30
instäUsamt för hm med sin m.
78:36
min m. förkunna din trofasthet
89:2
94:4
Deras m. flödar över av fräckt
Tänken på hs m.s domar
105:5
orättfärdighet tillsluta sin m.
107:42
Min m. skall storligen tacka H.
109:30

De hava m. och tala icke
115:5
förtäljer aUa din m.s rätter
119:13
icke sanningens ord ifrån min m.
119:43
Din m.s lag är mig bättre
119:72
hålla din m.s vittnesbörd
119 :88
119:103
ljuvare än honung för min m.
Låt min m.s offer behaga dig, H.
119:108
Då blev vår m. uppfyUd med löje
126:2
De hava m. och tala icke
135:16
ingen ande är i deras m.
13~:17
när de få höra din m.s tal
138:4
Sätt, o H., en vakt för min m.
141:3
vilkas m. talar lögn
144:8
vilkas m. talar lögn
144: 11
145 :21
Min m. skall uttala H. lov
Guds lov skall vara i deras m.
149:6
från hs m. kommer kunskap
Ords. 2:6
förgät icke min m.s tal
4:5
Skaffa obrt m.nens vrånghet
4:24
halare än olja är hennes m.
5 :3
viken icke ifrån min m.s tal
5:7
bunden gm din m.s tal
6:2
ja, fångad gm din m.s tal
6:2
går omkring med vrånghet i m.nen
6 :12
7 :24
given akt på min m.s tal
8 :7
sanning skall min m. tala
en ränkfuU m., det hatar jag
8 :13
ogudaktigas m. gömmer på orätt
10:6
rättfärdiges m. är livets källa
10:11
ogudaktigas m. gömmer på orätt
10:11
oförnuftiges m. är en olycka
10:14
rättfärdiges m. bär vishet
10:31
ogudaktigas m. är vrånghet
10:32
Gm sin m. fördärvar den gudlöse
11:9
gm ogudaktigas m. brytes ned
Il :11
redliga räddas gm sin m.
12:6
Sin m.s frukt får envar njuta
12:14
Sin m.s frukt får envar njuta
13:2
s. bevakar sin m., bevarar
13:3
I oförnuftiges m. är gissel
14:3
dårars m. flödar över av oförnuft
15:2
dårars m. far med oförnuft
15:14
gläder sig när hs m. kan giva svar
15:23
ogudaktigas m. flödar över av
15:28
i domen felar icke hs m.
16:10
vises hjärta gör hs m. förståndig
16:23
hs egen m. driver på hm
16:26
Dårens m. ropar efter slag
18:6
Dårens m. är hm själv till olycka
18:7
Av sin m.s frukt får envar
18:20
icke föra den åter till m.nen
19:24
ogudaktigas m. glupsk efter orätt
19:28
bliver hs m. fuU av stenar
20:17
bevarar sin m. och sin tunga
21 :23
trolös kvinnas m. är djup grop
22:14
självrunnen honung söt för din m.
24:13
äro ordspråk i dårars m.
26:7
så är det med ordspråk i dårars m.
'26:9
att föra den åter till m.nen
26:15
hal m. kommer faU åstad
26 :28
och icke din egen m.
27:2
stryker sig: så om m.nen
30:20
så lägg handen på m.nen
30:32
icke obetänksam med din m.
Pred. 5:1
Låt icke din m. draga skuld
5:5
mskans möda för hennes m.
6:7
kyssar av sin m.
HV. 1:2
söt är dess frukt för min m.
2:3
och täck är din m.
4:3
Hs m. är idel sötma
5:16
din m. ss. ljuvaste vin
7:9
ty så har H. m. talat
Jes. 1:20
rörde därmed vid min m.
6:7
var m. talar dårskap
9:17
slå jorden med sin m.s stav
Il :4
29:13
nalkas mig med sin m.
utan att hava rådfrågat min m.
30:2
i folkslagens m. ett betsel
30:28
det är hs m. s. bjuder det
34:16
mitt betsel i din m.
37:29
från min m. utgått sanningsord
45:23
av min m. var det förutsagt
48:3
min m. lik ett skarpt svärd
49:2
fastän svek icke fanns i hs m.
53:9
med ordet s. utgår ur min m.
55:11
namn s. H. m. skaU bestämma
62:2
och rörde vid min m.
J er. 1:9
utrotad ur deras m.
7 :28
Med m.nen tala de vänligt
9:8
edert öra fatte hs m.s tal
9:20
När är du i deras m.
12:2
skaU du få tjäna mig ss. m.
15 :19
göra vad vår m. har lovat
44:17
vad I taladen med eder m.
44:25
nämnt av judisk mans m.
44:26
sänka sin m. i stoftet
Klag. 3:29
från den Högstes m. ont och gott
3:38
den var i min m. söt ss.
Hes. 3:3
hör ett ord från min m.
3:17
har aldrig kommit i min m.
4:14
när du hör ord från min m.
33:7
med m.nen ljuvliga ord
33:31
en m. s. talade stora ord
Dan. 7:8
en m. s. talade stora ord
7:20
kött och vin kommo icke i min m.
10:3
upplät jag min m. och talade
10:16
skaffa bort ur hennes m.
Hos. 2 :17
dräpt dem gm min m.s tal
6:5
Sätt basunen för din m.
8: l
druvsaften ryckt undan eder m. Joel 1:5
lät eder gå med tomma m.nar
Am. 4:6
hava falsk tunga i sin m.
Mika 6:12
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att stammen börjar förgrena sig ett
kort stycke över marken; grenarna
sträcker sig vågrätt ut från stammen.
MULLBÄRSFIKON
boskap sherde s. lever av m.
MULLBÄRSFIKONTRÄ
cederträ lika vanligt s. m.
cederträ lika vanligt s. m.
cederträ lika vanligt s. m.

Am. 7:14
l.Kon.l0:27
2.Krön. 1:15
9:27

MULLBÄRSFIKONTRÄD
l.Krön.27 :28
över m.en i Låglandet
Jes. 9:10
m. har man huggit ned
säga till detta m.: Ryck dig upp Luk.17:6
19:4
(Sackeus) steg upp i ett m.

MULLVAD
Det är oklart vilket djur som åsyftas
med det ord, som i vår Bibel och andra
översättningar traditionellt återges
med »mullvad» (lat. Talpa), ett djur
som icke fmns i Palestina. Det hebreiska uttrycket ger endast vid handen att
det är en grävare. Jes.2:20.
MULTNA
1) rä[ca~, J i2 ~
frätas (av mask), murkna, ruttna; i
Ords.10:7 övers. multna bort. Jfr Jes.
40:20, övers. ruttna. Jfr Maktlös 12.
2) s~pjj, aTj1Tw
göra rutten; pass. bli rutten; övers.
multna bort. Jfr Dålig 3.
MULTNA
l ogudaktigas namn m.r bort
2 Eder rikedom m.r bort

Ords.l0:7
Jak. 5:2

MULÅSNA
Sv. kyrkobibeln använder ordet »mulåsna» på ett från fackspråket avvikande
sätt. I fackspråket är mulåsnan
(Hinnus) en bastard av hästhingst och
åsnesto, medan muldjuret eller mulan
(Mulus) är den motsatta korsningen av
åsnehingst och häststo. Av de två
bastarderna är det mulan som är det
mest omtyckta och använda djuret,
och det är också den som avses i G. T.
med hebr. p/irälj. Detta djur utmärker
sig fOr stor förnöjsamhet, härdighet
och uthållighet. Det är som skapat för
transporter i ett hett, torrt och bergigt
land. Det är här att föredraga framför
hästen, samtidigt som det har några av
hästens bästa egenskaper. Bägge bastarderna är sterila. I Mose lag förbjuds
korsning av olika djurslag, 3.Mos.
19:19. Muldjuret (vår bibels »mulåsna») har därför säkerligen från början
varit ett utifrån importerat husdjur.
Från Babylon medförde de återvändande judarna ett stort antal av detta
nyttiga djur, Esr.2:66.
MULÅSNA
var och en på sin m.
2.Sam.13:29
Absalom red då på sin m.
18:9
när m.n kom under en terebint
18:9
m.n s. han satt på sprang
18:9
sätten Salomo på min m.
l.Kon. 1:33
satte Salomo på konung Davids m.
1:38
satt hm på konungens m.
1:44
förde med sig skänker... m.or
10:25
18:5
behålla hästar och m.or vid liv
jord s. ett par m.or bära
2.Kon. 5 :17
l.Krön.12:40
tillförde dem på m.or
skänker: hästar och m.or
2.Krön. 9:24
De hade 245 m.or
Esr. 2:66
hästar och m.or utan förstånd
Ps.32:9
på m.or aUa edra bröder
J es.66:20
m.or gåvos åt dig ss. betalning
Hes.27:14
Sak.14:15
m.or, kameler, åsnor och andra
MUMLA
spåmän s. viska och m.

Jes. 8:19

MUN

den talade själv. Detta gäller människan: hennes mun kan, enligt Job 31:
30, synda. Det gäller också Gud: så har
Herrens mun (dvs. Herrens Ande) talat, Jes.S8:14.

lägga handen på m.nen
7:16
vid minsta skakning falla i m.nen Nah. 3:12
i deras m. icke falsk tunga
Sef. 3:13
ryckt blodmaten ur deras m.
Sak. 9:7
tunga ruttna i deras m.
14:12
Rätt undervisning var i hs m.
Mal. 2:6
2:7
undervisning hämta ur hs m.
det talar ju m.nen
Matt.12:34
Icke vad s. går in i m. nen
15:11
15:11
men vad s. går ut ifrån m.nen
allt s. går in i m.nen
15:17
15:18
Men vad s. går ut ifrån m.nen
Av barns och spenabarns m.
21:16
22:34
stoppat m.nen till på
Mark. 9:18
fradgan står om m.nen
fradgan stod hm om m.nen
9:20
Luk. 6:45
det talar hennes m.
9:39
fradgan atår hm om m.nen
svamp s. de förde till hs m.
Joh.19:29
den h. A. gm Davids m. talat
Apg. 1:16
gm Davids m. sagt
4:25
oheligt och orent i min rn.
11:8
15:7
gm vilkens m. hedningarna
19:34
ropa, aUa med en m.
höra ord från hs m.
22:14
de skuUe slå hm på m.nen
23:2
Deras m. fuU av förbannelse
Rom. 3:14
var m. tillstoppad
3:19
med din m. bekänner J.
10:9
gm m.nens bekännelse frälst
10:10
15:6
med en m. prisen Gud
icke binda m.nen till
l. Kor. 9:9
ohöviskt tal ur eder m.
Ef. 4:29
skamligt tal ur eder m.
Kol. 3:8
2.Tess. 2:8
H.J. döda med sin m.s anda
icke binda m.nen till på oxen l.Tim. 5:18
bör man tysta m.nen
Tit. 1:11
stoppa m.nen till på
l.Pet. 2:15
intet svek fanns i hs m.
2:22
betsel i hästarnas m.
Jak. 3:3
Jud. v.16
deras rn. talar stora ord
Upp. 1:16
från hs m. utgick skarpt svärd
2:16
strida med min m.s svärd
skall jag utspy dig ur min m.
3:16
10:9
i din m. skall den vara söt
j min rn. söt ss. honung
10:10
så går eld ut ur deras m.
11:5
13:5
fick en m. sig given
13:6
öppnade sin m. att föra hädiskt
i deras m. ingen lögn funnen
14:5
19:15
från hs m. utgick skarpt svärd
19:21
svärd s. utgick från hs m.
MUN (Herrens, Guds)
Jos. 9:14
men rådfrågade icke H. m.
förtärande eld från hs m.
2.Sam.22:9
s. kommo från Guds m.
2.Krön.35:22
Job 15:30
förgås gm Guds m.s anda
undervisning av hs (Guds) m.
22:22
har jag aktat hs m.s tal
23:12
förtärande eld från hs m.
Ps.18:9
dess här gm hs m.s anda
33:6
Ty så har H. m. talat
Jeo.40:5
J a, så har H. m. talat
58:14
till vem har H. m. talat
Jer. 9:12
icke vad s. kommer från H. m.
23:16
ty så har H. Sebaots m. talat
Mika 4:4
det s. u tgår av Guds m.
Matt. 4:4
ord s. utgingo från hs m.
Luk. 4:22
22:71
själva hört det av hs egen m.
MUN (muns ord, ord i mun)
2.Mos. 4:15
du skall lägga orden i hs m.
5.Mos.18:18
lägga mina ord i hs m.
ordet i din m. och i ditt
30:14
jorden höre min m.s ord
32:1
Joab lade orden i hennes m.
2.Sam.14:3
l.Kon.17:24
H. ord i din m. är sanning
lade dem i m.nen de ord
Esr. 8:17
låta din m.s ord komma ss.
Job 8:2
15:5
ondska lägger dig orden i m. nen
Ps.36:4
Hs m.s ord äro fördärv
55:22
Orden i hs m. hala ss. smör
78:1
edra öron till min m.s ord
Rättfärdiga min m.s ord
Ords. 8:8
18:4
Orden i en mans m. 88. djupt
Med sin m.s ord förvärvar
Pred.l0:12
10:13
Begynnelsen på hs m.s ord är
jag har lagt mina ord i din m.
Jes.51:16
orden jag lagt i din m.
59:21
59:21
de skola icke vika ur din m.
ej heller ur dina barns. .• m.
59:21
jag lägger mina ord i din m.
Jer. 1:9
5:14
mina ord i din m. till en eld
Medan ordet var i konungens m. Dan. 4:28
Ordet är dig nära, i din m.
Rom.l0:8
MUN (profeters mun)
lögnens ande i profeters m.
I.Kon.22:22
lögnens ande i profeters m.
22:23
lögnens ande i profeters m.
2.Krön.18:21
18:22
lögnens ande i profeters m.
dessa ord av samma profeters m. Sak. 8:9
gm sina heliga profeters m.
Luk. 1:70
gm profeters m. förkunnat
Apg. 3:18
talat gm sina heliga profeters m.
3:21
ur den falske profetens m. tre
Upp.16:13
MUN (spärra upp)
spärrar upp m.nen mot mig
spärrade upp sina m.nar
spärrar Job upp sin m.
de spärra upp m.nen
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Job 16:10
29:23
35:16
Ps.22:8

Munförråd - Mur
De spärra upp m.nen mot mig
Jag spärrar upp min m.
Mot vem spärren I upp m.nen
dina fiender spärra upp m.n e n
" åra fiender spärra upp m. nen
I spärrade n upp m.nen
spärra icke upp m.nen så stort

35 :21
119:131
Jes.57:4
K1ag. 2 :1 6
3:46
Hes.35:13
Db. v.12

MUN (upplåta, öppna)
åkerjorden s. öppnat sin m.
I.Mos. 4:11
4 .Mos.16:30
om marken öppnar sin m.
jorden öppnade sin m.
16:32
H. öppnade åsninnans m.
22 :28
jorden öppnade sin ffi.
26 :10
jorden öppnade sin m .
5 .Mos.11 :6
öppnat min m . inför H.
Dom.II:35
har du öppnat din m. inför H .
II :36
Min m. är vitt upplå ten
I.Sam. 2:1
Därefter upplät Job sin m .
Job 3:1
stum s. icke upplåter sin m.
PS.38:14
39:10
tiger och upplåter icke min m.
78 :2
öppna min m. titllärorikt tal
81 :11
låt din m. vitt upp
sin ogudaktiga m.
109 :2
109:2
sin falska m. hava de upplå tit
kan han icke upplå ta sin m.
Ords.24:7
Upplå t din m . till förmån för
31 :8
31 :9
upplåt din m. och döm
Sin m. upplåter hon med vishet
31 :26
icke öppnade sin m.
JeS.53:7
ja, han öppnade icke sin ffi.
53:7
Öppna din ffi. och ät
Hes. 2:8
Då öppnade jag min m.
3:2
skall jag upplåta din m.
3:27
av skam icke mer upplåta din m.
16:63
öppna sin m. till krigsrop
21 :22
skall din m. upplåtas
24:27
du skall få upplåta din m.
29:21
öppnade han åter min m.
33 :22
då nu min m. blev öppnad
33:22
upplät jag min m. och talade
Dan.10 :16
Då öppnade han sin m.
Matt. 5:2
öppna min rn . till liknelser
13 :35
när du öppnar ffi.nen på hm
17:27
i detsamma öppnades hs m.
Luk . 1:64
så öppnade han icke sin m .
Apg. 8:32
Då öppnade Filippus sin m.
8 :35
Då öppnade Pet ru s sin m .
10:34
När Paulus ville öppna sin m.
18 :14
Vi hava upplåtit vår m.
2. Ko r. 6:11
att min m . må upplåtas
Ef. 6:19
jorden öppnade sin m.
Upp.12:16
öppnade sin m . till hädiskt tal
13 :6

MUNFÖRRÅD
tog hs folk till sig sitt m.
att dessa må skaffa m. å t folket

Dom. 7:8
20:10

MUNSBIT
skola bliva ss. en m. fö r oss

Vid

4.Mos.14 :9

MUNSKÄNK
orient 31isb h:irSK3res hov var

munskänken i den gamla tiden en
dignitär av hög rang. Uppsikten över
vinförrådet var hans närmaste men
säkerligen ej enda uppgift. Om faraos
munskänk berättas i 1.Mos.40. Av
Neh.l :11 får vi veta att denna bibelboks författare innehade det höga
ämbetet som munskänk hos perserkonungen Artasasta I och åtnjöt dennes stora förtroende. Ä ven konung
Salomo hade munskänkar vid sitt hov,
vilka omtalas i samband med all den
glans som gjorde sådant intryck på
drottningen av Saba, 1.Kon. lO:S ;
2.Krön .9 :4.

-mur
belägringsmur Hes.4:2
eldsmur Sak.2:S
kopparmur Jer.! :18
Ofelmuren 2 .Krön.27 :3
ringmur Jes.S4 :12
skiljemur Ef.2 :14
stadsmur Jos.2 :1S
stenmur Ords.24 :31
tegelmur Jes.9:10
yttermur 2.Sam.20:1S

MUR
Uppdelnin g: mur, Jeru salems mur(ar).

MUNSKÄNK
konungens m . försyndade sig
l.Mos.40:1
förtörnad p å öve rste m.en
40:2
m. och bagare få ngna i fängelset
40 :5
förtäljde ö verste m.en sin dröm
40 :9
likasom förut, då du var hs m.
40 :13
upphöjde... överste m .ens huvud
40 :20
insatte överste m .en i hs ämbete
40 :21
överste m.en tänkte icke på Jo sef
40:23
Då talad e ö verste m.en till Farao
41 :9
såg h s ffi .ar, blev hon ut om sig l.Kon.l0 :5
och vidare såg h s m.ar
2.K:rön. 9 :4
Jag var då m. hos konungen
Neh . 1 :11

MUNTLIGEN
M. talar jag med hm
4.Mos.12 :8
nÖdgas m. tala med hm
Jer.32:4
han skall m. tala med dig
34:3
m .e n skola kungö ra detsamma
Apg. 15 :2 7
vare sig m. eller gm brev
2 .Tess. 2 :1 5
och m. tala med e der
2.Joh. V. 12
skola vi m. tala med varandra
3 .Joh . v. 14

MUNVÄDER
att allenast m. behövs
svarar med m. p å förståndigt
Det är allenast m.
s. fore med m. och falskh et

2 . Kon . 18:20
Jo b 20:3
Je s. 36 :5
Mika 2 :11

MUPPIM
hebr. möjl. viftande, svängande. En
son eller efterkommande till Benjamin.
Troligen är han densamme som Suppim i 1.Krön.7:12,IS och Sefufam i
4.Mos.26 :39 . Jfr Huppim. LMos.
46 :21.
MUR
Se även: Vägg, vall , gräns, bygga, faste ,
hor!!. hcf:ista . sia d . krig.

Från Klagomuren i Jerusalem.
Mur
Murbyggnadskonsten hade gamla anor
i Bibelns länder, och även i Palestina
fanns befåsta städer med imponerande
murar, när israeliterna började sin erövring. Det klassiska exemplet därpå är
Jeriko. Inte alltid byggdes muren helt
igenom av massiva stenblock så som
fallet var med fundamentet - de övre
delarna kunde bestå aven blandkonstruktion av tegel och stockverk - ,
men stor betydelse hade det att de
nedre partierna var djupt försänkta
eller viland e på berggrunden till för-

Mur i Lakis med hål, som säges härröra från den assy riske konungen Sanheribs (ca 700 f Kr.) murbräckor.
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hindrande av underminering. Kanske
var det till en del förekomsten av så
mycket trävirke i murkonstruktionen
som gjorde det lönande för angriparen
att anlägga eld mot stadens mur, för
att på så sätt få den att rasa, Am. l :7,
10,14. Ibland hade staden dubbel mur.
I det bibliska symbolspråket är mur
en bild för »makt», »starkt värn»,
»skydd», »seger». »Du skall kalla dina
murar för frälsning», Jes.60:l8.
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MUR
dess gren ar nå upp över m .en
l.Mos.49 :22
vattnet stod ss. en m.
2 .Mos. 14:22
vattnet stod ss. en m.
14:29
stad omgive n med m.ar
3.Mos.25 :29
stad omgiven med m.ar
25 :30
byar s. icke hava m.ar
25 :31
m.ar funnos p å båda sidor
4.Mos.22 :24
trängde sig mot m .en
22:25
klämde Bileams ben mot m.en
22 :25
ingen stad vars m .ar voro
5. Mos. 2 :36
städer voro med h ö ga m.ar
3:5
dina hö ga och fasta m.ar faUa
28 :52
bodde invid själva m .en
Jos. 2 :15
d å fö llo m.arna p å stället
6:20
De voro en m. för oss
l.Sam.25 :16
hä ngde upp på Bet·Sans m.
31 : I O
kroppar ned från Bet·Sans m.
31 :12
skulle skjuta uppifrå n m. e n
2 .Sam.11 :20
en kvarnsten frå n m. e n
11 :21
gingen I så nära intill m. e n ·
11 :21
sköto skyttarna uppifrå n m. en
Il :24
på porttaket invid m.en
18 :24
arbetade på att först ö ra m .en
20 :15
Hs huvud utkastat ö ver m.en
20 :21
med min Gud stormar jag m .ar
22 :30
m.en runt omkring Jerusale m l.Kon. 3 :1
städer med m.ar och kopparbommar
4:13
byg~a äve nsom Jerusalems m.ar
9 :15
äta upp Isebel invid Jisreels m.ar
21:23
offrade denne p å m.en
2. Kon . 3:27
Israels konung gick på m .en
6 :26
där han gick på m.en
6:30
folk e t s. står p å m .en
18 :26
d e män s. sitta på m.en
18:27
gm porten mellan de båda m.arna
25 :4
fasta städer med m .ar
2 . Krön . 8 :5
förse dem med m.ar och torn
14:7
bröt ned Gats, Jabn es ... m .ar
26 :6
på tornen och m.arnas hörn
26 :15
byggde upp m .en öve rallt
32:5
fö rd e upp en annan m.
32 :5
byggd e en y ttre m. till Davids
33 :14
de sä tta m .arna i stå nd
Esr. 4 :12
m.arna bliva satta i stånd
4 :13
d ess m .ar bliva satta i stå nd
4 :16
att sätta denna m . i stå nd
5 :3
att sätta denna m. i stå nd
5 :9
o ch besåg m.en
Ne h. 2 :15
att sätta m.en j stånd
3 :4
byggde 1000 alnar på m.en
3:13
m. e n vid Vattenledningsdammen
3 :15
3 :32
på att sä tta m .en i stånd
hö llo p å att bygga upp m.en
4 :1
4:6
vi byggd e p å m.en
h ela m.en blev hopfogad
4:6
ic k e m er b y gga på m.en
4 :10
delarna av staden bakom m.en
4 :13
vända tillbaka till m. en
4 :15
De s. byggde p å m.en
4 :17
vi ä ro spridda över m.en
4 :19
h ö ll jag i att arbeta på m .en
5 :16
h ö rde att jag byggt upp m. en
6 :1
därfö r du bygger upp m.en
6 :6
m.en färdig p å tjugofemte dagen
6 :15
När nu m.en var uppbyggd
7 :1
och renade sedan m.en
12 :30
Juda furstar stiga upp på m.en
12 :31
kö ren till höger ovanpå m.en
12 :31
på trappan i m.en
12 :37
o vanpå m.en, upp gm Ugnstornet
12 :38
ända till Breda m .en
12 :38
stanne n över natten framför m.en
13:21
Inom förtryckares m.ar
Job 24 :11
vä ltra sig fram under m. arnas brak
30 :14
med Gud sto rmar jag m.ar
Ps. 18 :30
g iv e n akt på dess m.ar
48 :14
o mkring den , ovanpå dess m .ar
55:11
ss. en sönderbräckt m .
62:4
brutit ned aUa hs m.ar
89:41
Frid vare inom dina m.ar
122 :7
ingen rämna brutits i m. en
144:14
hö ga m.ar likna de
O rd s.18 :11
stad vars m.ar ä ro nedbrutna
25:28
s. bryter ned en m .
Pred.10:8
vä ktarna på m .ar na
HV . 5 :7
Är hon en m., så bygga vi
8 :9
Jag är en m .
8:10
:.Illa fasta m.ar
J es. 2:15
jag skall bryta ned dess m.
5 :5
S ynernas dal, med nedbrutna m.ar
22 :5
fö r att befästa m .en
22 :10
mellan de b åda m.arna en behållare
22:11
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Mura-Musik
inblandning av sand. Rappning av
husets innerväggar medelst murbruk
omtalas i 3.Mos.14 :4l-45.
MURBRUK
ss. m. b egagn ade de jordbeck
1.Mos.ll :3
med h årt arb e t e p å m.
2.Mos. 1 :14
kasta d et avskrapade m. e t
3. Mo s.14 :41
ann at m. och rappa hu set därmed
14 :42 .
riva ned huset , med aUt m.
14:45
mura in d e m i m.et
Jer.43 :9
i leran och tramp a i m.et
Nah . 3 :14

MUS
Se: Möss.
-mus
flädermus 3 .Mos.11 :19
MUSI
hebr. möjl. tillbakadragen el. känslig.
Levis son Meraris yngste son, stamfader till musiterna.

MURBRÄCKA
Se : Krig.
MURBRÄC KA
sätt upp m.or mot den
där sätta upp m.or
sätta upp m. o r mo t portarna
Sin m.S stö tar skall han rikta

Hes. 4:2
21 :22
21 :22
26 :9

MURBYGGNAD
han mätte m.ens bredd
tillika invid m.en no rrut
tempelkamrar invid m .en

Hes.40 :S
42 :1
42 :10

MURKEN
s. täre s bort lik m.t trä
aktar kopp ar ss. m. t trä

Job 13 :28
41 :18

se:Sänklod.

MURLOD
förstörelsens m. låta komma
se m.et i Serubbabels hand

m.ars höga fäste störtar han
25 : 12
26 :1
m.ar och värn bereda frälsning
30 :13
faUfärdigt stycke på hög m.
m.en plötsligt störtar ned
30 :13
inför folket s. står på m.en
36:11
män s. sitta på m.en
36 :12
dina m.ar stå alltid infö r
49 :16
inom mina m .ar en åminnelse
56:5
bygga upp dina m.ar
60 :10
kalla dina m.ar fö r frälsning
60 :18
Stormen hennes m.ar
Jer. 5 :10
vapen med vilka] utanför m.en
21:4
gm porten mellan m.arna
39 :4
tända eld på Damaskus' m .ar
49 :27
nedrivna hennes m.ar
50 :15
Resen upp baner mot Babels m.ar
5 l :12
Babels m.ar skola ock falla
S l :44
Babels m.ar i grund omstörtas
51:58
gm porten mellan de bå da m.arna
52 :7
M.arna i fiendernas hand
Klag. 2:7
beslutit förstöra Sions m.ar
2:8
sorg över vallar och m.ar
2 :8
Sions m., låt dina tärar rinna
2:18
icke ngn m. omkring Israels hus Hes. 13:5
folket bygger upp en m .
13:10
s. skulle kunna uppföra en m.
22:30
De skola förstöra Tyrus' m .ar
26 :4
26 :9
skall han rikta mot dina m.ar
Vid dånet skola dina m .ar darra
26:10
man skall riva dina m.ar
26 :12
din här runt om på dina m.ar
27 :11
stora sköldar på dina m.ar
27 :11
s. bo där utan m.ar
38:11
aUa m.ar falla ~ill jorden
38 :20
en m . gick utomkring huset
40 :5
mälte han husets m.
41 :5
på den m. funnos avsatser
41 :6
byggnadens m. 5 alnar tjock
41 :12
jämte byggnaden med dess m.ar
41 :13
Den var omgiven aven m .
42:20
allenast m .en mellan mig och den
43:8
inuti dem gick en m.
46:23
nedtill vid m.en eldstäder
46:23
l a, en m. skall jag resa
Hos. 2 :6
lika stridsmän bestiga m.arna
Joel 2 :7
på m.arna hasta de åstad
2:9
sända en eld mot Gasas m.ar
Am. 1:7
sända en eld mot Tyrus' m.ar
1:10
tända upp en eld mo t Rabbas m.ar
1 :14
gm närmaste rämna i m.en
4 :3
såg H. stå på en m .
7:7
då dina m.ar skola byggas upp
Mika 7 :11
De hasta mot stadens m.ar
Nah. 2:S
s. hade ett hav till m .
3 :8
de stanna inom m.arna
3 : 17
och ställa mig på m.en
Hab. 2 :1
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stenarna i m.en skola ropa
2 : 11
bryta hennes m.ar ned i havet
Sak. 9:4
ställde hm p å helgedomens m .
Malt. 4 :5
ställde hm på helgedom e ns m .
Luk . 4 :9
släppte (Sau1us) gm m.en
Apg. 9:25
ned gm en ö ppning p å m .en
2 . Kor . J1 :33
Gm tron föllo Jerikos m .ar
Hebr.11 :30
Den hade en stor och hö g m.
Upp .21 :12
därmed mätta staden och dess m.
21 :15
Och han mätt e de ss m.
21 :17
MU R (J erusale ms mur)
m.en runt omkring Jerusalem LKon. 3 :1
ett stycke av Jerusalems m .
2. Kon.14 :l3
m.arna runt omkring Jerusalem
25 :10
ett stycke av Jerusalems m.
2. Krön .25 :23
Jerusalems folk s. stodo på m.en
32 :18
bröt ned Jerusalems m.
36 :19
Jerusalems m. är nedbruten
Neh. 1:3
besägJerusalems m.ar
2 :13
låt oss bygga upp Jerusalems m.
2:17
av J erusalem till Breda m.en
3 :8
4 :7
laga upp Jerusalems m.ar
när.Jerusalems m. skulle invigas
12 :27
bygg upp Jerusalems m.ar
PS.51 :20
På dina m .ar, Jerusalem
J es.62 :6
och mot alla dessm.ar
Jer. l :15
bröto ned Jerusalems m.ar
39 :8
52 :14
alla m.ar runt omkring Jerusalem

Murbräcka (belägringsmaskin).

MURLOD

Jes.34 :11
Sak. 4:10

MURPELARE
portens förhus och dess m.
Hes.40 :9
m.na på båda sidorna lika stora
40 :10
tog upp m.na till so alnar
40 :14
intill f ö rgårdens m. sträckte sig
40 :14
slutna fönster till deras m.
40 :16
m.na prydda med palmer
40 :16
m. och förhus, lika stora s.
40:21
han mätte dess m. och förhus
40 :24
prydd med palmer på sina m.
40 :26
m. och förhus lika stora s.
40:29
dess m. prydda med palmer
40 :31
m. och fö rhus lika stora s.
40 :33
dess m. prydda med palmer
40 :34
dess vaktkamrar, m. och
40:36
dess m. vid yttre förgården
40 :37
dess m. prydda med palmer
40:37
en tempelkammare fanns vid m.na
40 :38
han mätte förhusets m.
40:48
vid m . na stodo pelare
40:49
han mätte m.na
41 :1
han mätte m. na vid ingången
41 :3
MURTORN
härskri mot d e högsta m.
deras m . blevo förstörda

Sef. 1:16
3:6

MUS)
Meraris söner Maheli och M.
2.Mos. 6 :19
Meraris söner Maheli och M.
4.Mos. 3:20
Meraris söner Maheli och M. I :Krön. 6:19
Maheli, son till M.
6:47
Meraris söner Maheli och M.
23:21
M.s söner Maheli, Eder och
23:23
Meraris barn Maheli och M.
24 :26
M.s barn Maheli, Eder, Jerimot
24 :30

MUSIK
Se även: Sång, psalm, glädje, högtid,
tempel, sångare, instrument, musikinstrument.
Sång och musik
l. Sång och musik har från äldsta tider
varit viktiga inslag i Israels kulturella
och religiösa liv. Särskilt pekar gammaltestamentliga hänvisningar på musikens betydelsefulla plats i såväl religiösa som sociala sammanhang. Psaltaren
. och likaså de historiska böckerna och
profetskrifterna visar, att musiken var
högt utvecklad redan på ett tidigt
stadium och förekom vid en rad tillfållen.

MURA

-mura
kringmura Klag.3 :7
MURA
m. upp ett litet rum på taket
vill jag m. dina stenar
kallas han s. m.r igen revor
m. in dem i murbruket
stenar s. jag låtit m. in h är
Med huggen sten m.t för
m. igen dess revor
MURARE
och åt m.na
(penningarna) åt m. na
Hiram skickade m. och

2. Kon. 4 :10
Jes.54:11
58:12
Jer.43 :9
43 :10
Klag. 3 :9
Am. 9 :11
2.Kon.12:12
22:6
l. Krön . 14:1

MURBRUK
Jordbeck (asfalt) var ett av de material
som kunde nyttjas som bindemedel
mellan tegelstenar; så murade babylonierna enligt l.Mos.ll :3. Vanligast var
dock ett murbruk av lera eller utan
3946

Blind harpospelare. Efter en relief
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Musikinstrument - Muta
ursprungligen var gjorda av vassrör.
Senare nämns även flöjter av metall. Ett annat välkänt blåsinstrument var
basWlen (se d.o.), som användes flitigt
vid gudstjänsten. Basunen användes i
äldre tid mest för signaländamål, för
att sammankalla folket till viktiga
meddelanden eller till strid, 1.Sam.
13 :3; 2.Sam.20:l. I krig användes den
också till att förstärka härskriet, Dom.
7:16. - När prästerna under israeliternas belägring av Jeriko blåste i larmbasunerna på den sjunde dagen, föll
Jerikos murar, Jos.6:4,20. - På samma
sätt som basuner använde man också
trumpeter (se d.o.) som samlingssignal
och som signal i krig. Vidare förekom
trumpeten vid tronbestigningar och i
andra sammanhang. Sålunda blåste
man .i trumpet för att tillkännage
jubelårets inträde.
Av slaginstrument kan nämnas:
puka, cymbal och bjällra (se d.o.).
Pukan var den mest använda, men den
förekom aldrig i samband med gudstjänsten. För det mesta var det kvinnorna , som slog på pukor, särskilt vid
dans eller i processioner, 2.Mos.1S :20.
3. Nya Testamentet talar mer sällan
om sång och musik. Dock synes musiken ha varit vanlig i profana sammanhang, se t.ex. Matt.9:23; 11 :17 med
par.; Luk.7:32, jfr även 15:25. Instrumentalmusik synes icke ha varit vanlig
i samband med judiska synagogsguds-

Uppenbarelseboken omtalas harpan
som ett himmelskt instrument, 5 :8;
14:2; 15:2. Där berättas också om
änglar, åt vilka basuner blev givna, för
att de skulle stöta i dem, 8 :2,6; jfr 9:l.
MUSIKINSTRUMENT

l) kele ~ir, l ' lP ' .'1 ~
sånginstrument (= instrument för
ackompanjemang av sång); här övers.
musikinstrumenter; keJe, plur. cstr. av
kim, kärl, fat; redskap, instrument; §ir,
sång. Jfr l.Krön.l6:42; 2.Krön.S:13,
övers. instrumenter.
MUSIKINSTRUMENT

l till tjänstgöring med m .er

l. Krön. 1 S :16

l leviterna med H. m.er
2.Krön. 7:6
l s. voro kunniga på m.er
34:12
l med gudsmannen Davids m.er Neh.12:36
1 tänken ut åt eder m.er
Am. 6:5

MUSITER
Efterkommande till Musi, se d.o.
4.Mos.3 :33; 26 :58.
MUSKLER
styrka han har i sin buks m.

Job 40:11

MUST
-must
druvmust Mika 6:15
vinmust Ords.3:1 O; Jes.24:7
Must
I Nah.1 :10 nnns inte något ord för
»must»; där står ordagrant: berusade
såsom sitt vin (el. druckna i enlighet
med sin dryckenskap). I Hos.4:11 är
»ffiust» en återgivning av hebr. tira! ,

Lyrspelare. Från en keramikdekorarion på en grekisk vas.

Rent profant förekom sång och
musik när vänner tog avsked av varandra, l.Mos.31 :27, vid nrande av seger,
2.Mos.l5:20 f.; l.Sam.18:6, vid fester
och i dryckeslag, Jes.S:12, jfr Job
21 :12. Med hjälp av musik sökte man
också driva bort onda andar, l.Sam.
18:10,
och framkalla profetisk
hänryckning; 10:5; 2.Kon.3:15. Musik
var en bild. på glädje, Jer.31 :4, och
därmed motsatsen till sorg och olycka,
Job 30:31; Jes.24:8 f.
Det är dock förekomsten i kultiska
sammanhang som bäst visar musikens
och sångens stora värde för israeliterna. Första Krönikeboken ger stundom
ingående upplysningar om sångens och
musikens plats i den nationella dyrkan
av Herren. Under David nck de också
sin blomstringsperiod. Sålunda föreskrev han att »fyra tusen skola lovsjunga Herren till de instrumenter som
jag har låtit göra för lovsången»,
l.Krön.23:5. Tempelmusikens stora
betydelse lyser ofta igenom hos psalmisten. Särskilt intressant är den beskrivning av ett högtidståg med sångare
och musikanter i spetsen, som ges i
Ps.68:25 f. Sådana sång- och musikinslag i processioner har också omtalats
tidigare, i samband med flyttandet av
förbundsarken, 2.Sam.6:5,15; l.Krön.
15:i6 ff.

darna 36 olika instrument. Ofta är
dessa svåra att exakt identifiera, dels
därför att Skriften ger så få och
ofullständiga upplysningar om dessa
saker, dels därför att det arkeologiska
materialet från Palestina är ytterst
sparsamt på detta område.
Instrumenten kan indelas i tre grupper: sträng-, blås- och slaginstrument.
Det viktigaste stränginstrumentet var
harpan (se d.o.), Israels nationalinstrument, omtalat redan i l.Mos.4:2l. Det
fanns olika typer av detta instrument,
grundtexten använder då också olika
ord för harpa. Även cirtran (se d.o.)
var ett vanligt instrument i det gamla
Israel.
Av blåsinstrumenten nämnes pipan
(se d.o.), ett flöjtliknande instrument,
tillsammans med harpan, l.Mos.4:2l.
Här säges att Jubal »blev stamfader för
alla dem som hantera harpa och pipa».
Flera olika slag av flöjter eller pipor
var kända. Det fanns enkla flöjter, som

2. Musikinstrumenten var många, Bibeln nämner omkring 20 olika. Enligt
den rabbinska litteraturen använde ju3949

Musikinstrument: a) flöjt, b) horn, c) pipor, d) trumpet, e) skallra,
f) cymbaler, g) trumma, h) cymbaler, i) puka, j) assyrisk harpa.

tjänster. Dock förekom basunen vid
speciella tillfallen. Inte heller är det
något som tyder på aU musik var
vanlig i urförsamlingen. Däremot hade
sången tydligen en stor plats, l.Kor.
14:15 ,26; Ef.S:19; Apg.16:2S, - I

som betecknar nytt, ojäst vin. Se för
övrigt: Vin.
MUST

vin och m . taga bort förståndet
s. deras dryck är av m.

MUTA
gav skänker.o.du s. m.de dem

R ekonstruktion av palestinensiska musikinstrument.
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Hos. 4: 11
Nah. 1:10
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Hes.16:33

Mutlabben - Mycken

MYCKEN (adjektiv)
I.Mos. 3:16
låta dig utstå m. vedermöda
30:30
förökat sig och blivit m.t
30:43
(J akob) fick m. småboskap
43:34
Benjamin fick fem gånger så m.t
44:1
säd, så m.t de kunna rymma
50:20
behålla m.t folk vid liv
icke så m. t s. ett djur dött
2.Mos. 9:7
16:4
för var dag så m.t s. behöves
16:16
så m.t han behöver till mat
16:18
den s. hade samlat m.t
så m.t samlat s. han behövde
16:18
16:22
samlat dubbelt så m. t av brödet
fattas icke r.t i att de stena
17:4
för sitt liv sa m.t s. ålägges
21:30
30:23
hälften så m.t kanel
30:34
kryddor lika m.t av vart slag
3.Mos.14:21
icke kan anskaffa så m.t
4.Mos.16:15
Icke så m.t s. en enda åsna
kom m.t vatten ut
20:11
20:20
Edom drog ut med m.t folk
22:18
gåve så m.t silver och guld
24:13
gåve mig så m.t silver
21:6
m. t folk i Israel blev dödat
31:29
Så m. skall tagas
5.Mos. 2:5
icke så m.t s. en fotsbredd

3:19
vet att I haven m. boskap
så m.t dig lyster slakta
12:15
äta därav så m.t dig lyster
12:21
skaffa sig alltför m.t silver
17:17
lika m.t till sitt underhåll
18:8
äta druvor så m.t dig lyster
23:24
M. säd skall du föra ut
28:38
m. olycka och nöd skall träffa
31:17
m. olycka och nöd träffar
31 :21
pressa ut m.t dagg
Dom. 6:38
m. bedrövelse komma över mig
Rut 1 :20
mitt m.na bekymmer
1.Sam. 1: 16
och min m.na sorg
1 :16
m.t folk har också stupat
4:17
fick han se m.t folk komma
2.Sam.13:34
Gud gav Salomo m. insikt
I.Kon. 4:29
cypressträ så m.t han begärde
5:10
guld så m.t han begärde
9:11
Så m.t almugträ har icke införts
10:12
Hadad fann m. nåd för Faraos
11 :19
M. styggelse förövade (Ahab)
21 :26
Mesa s. ägde m. boskap
2.Kon. 3:4
så m.t jord s. ett par mulåsnor 2.Kon. 5:17
så m.t s. 40 kameler kunde bära
8:9
m.t penningar fanns i kistan
12:10
m.t s. var ont i H. ögon
21:6
förökade sig icke så m.t
I.Krön. 4:27
utgjutit så m.t blod
22:8
ty så m.t är det
22:14
skall hava så m.t därav
2.Krön. 1 :12
virke på Libanon, så m.t du behöver
2:16
i dem fanns m.t att plundra
14:14
så m.t att de icke kunde bära
20:25
m.t penningar fanns i den
24:11
ty (Ussia) hade m. boskap
26:10
Lika m.t måste Ammdns barn erlägga 27:5
toga m.t byte från dem
28:8
m.t folk kom tillhopa i Jerusalem
30:13
och dock fått m.t kvar
31:10
M.t folk församlades
32:4
gjorde m.t s. var ont
33:6
gruset är alltför m.t
Neh. 4:10
anskaffades m.t vin av alla slag
5:18
där fanns icke m.t folk
7:4
glada dagar av ditt m.na goda
9:25
i sitt eget rike i det m.na goda
9:35
m.t av samma slag i förvar
lob 23:14
min hand förvärvade så m.t
31 :25
bland m.t folk lova dig
PS.35 :18
pröva så m. nöd och olycka
71 :20
m.t bekymmer i mitt hjärta
94:19
M. nöd hava de vållat
129:1
129:2
m. nöd hava de vållat
m. förlossning är hos hm
130:7
s. samlar efter hand får m.t
Ords.13:11
äta för m.t honung icke gott
25 :27
du s. övar m.t våld
28:16
redlig man får m. välsignelse
28:20
drabbas av m. förbannelse
28:27
s. får m. tillrättavisning
29:1
Ty där m. vishet är
Pred. 1:18
där är m. grämelse
1 :18
där m. tanklöshet och fåfänglighet
5:6
vare sig litet eller m.t att äta
5:11
5:16
m. grämelse har han, och plåga
ände på det m.na bokskrivandet
12:12
m.t studerande gör kroppen trött
12:12
icke råd att offra så m.t
Jes.40:20
Du har fått se m.t
42:20
Ingen har så m. eftertanke
44:19
så m.t vett eUer förstånd
44:19
skall beskära m. förlåtelse
S 5:7
så m ..t s. him.. är högre än
S5:9
så m.t äro ock mina vägar
55:9
tager än så m. såpa
Jer. 2:22
lades ytterligare m.t annat
36:32
m.na boskap bliva edert rov
49:32
så m.t skall du hava att dricka
Hes. 4:11
Ingen såg med så m. ömkan
16:5
du bedrev in. otukt
16:25
16:26
m. otukt till att förtörna mig
ställe där m.t vatten fanns
17:5
ställe där m.t vatten fanns
17:8
eller m.t folk behövas
17:9
giva hästar och m.t folk
17:15
och m.t folk bistå hm
17:17
rikt på skott gm m.na vattnet
19:10
dess m.na rost icke gått bort
24:U
med ditt m.na gods
27:33
under din m.na köpenskap
28:16
gm det m.na vatten
31 :5
den s. betar vid det m.na vattnet
32:13
frambära lika m. olja
45 :25
46:5
så m.t han vill giva
46:7
till lammen så m.t han vill
av så m. t han vill giva
46: 11
M. frid vare med eder
Dan. 3:31
och det bar m. frukt
4:9
s. bar m. frukt
4:18
M. frid vare med eder
6:25
Stå upp och sluka m.t kött
7:5
s. gav henne så m.t silver
Hos.. 2:8
rov så m.t dess ungar ville
Nah. 2:12
Allt detta för den m.na otukt
3:4
I sån m.t, inbärgen litet
Hagg. 1:6
1:9
I väntaden på m.t
Matt. 2:18
i Rama, gråt och m. jämmer
(J.) fÖljde m.t folk
4:25
följde hm m.t folk
8:1
8:18
Då J. såg m.t folk omkring sig
Skörden är m.
9:37
församlade sig m.t folk
13:2

talade till dem m.t i liknelser
13:3
där det icke hade m.t jord
13:5
fick se att där var m.t folk
14:14
Då kom m. t folk till hm
1 S :30
vi kunna mätta så m.t folk
1 S :33
Och m. t folk följde hm
19:2
20:14
vill jag giva lika m.t s. åt dig
följde hm m.t folk
20:29
jag skall sätta dig över m.t
25 :21
jag skall sätta dig över m.t
25 :23
sälja det för m.t
26:9
huru m.t de hava att vittna
27:13
församlade sig m. t folk
Mark. 2:2
m.t folk satt där omkring hm
3:32
undervisade dem m.t i liknelser
4:2
där det icke hade m.t jord
4:5
församlade sig m.t folk
5:21
hm följde m.t folk
5:24
fick se att där var m.t folk
6:34
m.t annat sådant gören I
7:13
åter m.t folk tillstädes
8:1
m.t folk var samlat
9:14
m.t folk församlade sig
10:1
många rika lade dit m.t
12:41
så m.t s. fanns i hennes ägo
12 :44
huru m. t de anklaga dig för
1 5:4
m.t folk samlade sig att höra
Luk. 5:15
gingo hs lärjungar och m.t folk
7:11
hon har visat m. kärlek
7 :47
m.t folk kom tillhopa
8:4
m. folk kom hm till mötes
9:37
Skörden är m., arbetarna få
10:2
giva hm så m.t han behöver
11:8
otaligt m.t folk församlat
12:1
du har m.t gott förvarat
12:19
åt vilken m.t är givet
12:48
av hm skall m.t varda utkrävt
12 :48
den s. blivit betrodd med m.t
12:48
Och m.t folk gick med hm
14:25
Huru m.t är du skyldig
16:5
huru m.t är du skyldig
16:7
om jag utkrävt för m.t
19:8
när gästerna fått för m.t
Joh. 2:10
Enon, ty där fanns m.t vatten
3:23
m.t folk var där på platsen
5:13
m.t folk följde hm
6:2
J. såg att m.t folk kom
6:5
på det stället var m.t gräs
6:10
och delade ut så m.t de ville
6:11
talades i tysthet m.t om hm
7:12
M.t har jag ännu ail tala
8:26
det m.na folk s. kommit
12 :12
dör, så bär det m. frukt
12:24
talar jag icke m.t med eder
14:30
så bär han m. frukt
1 5:5
att I bären m. frukt
1 5:8
16:12
Jag hade ännu m.t att säga
Ännu m.t annat var det J. gjorde
21 :25
icke så m.t s. en fotsbredd
Apg. 7:5
ganska m.t folk fört till H.
11 :24
undervisade ganska m.t folk
11 :26
judarna sågo det m.na folket
13:45
gm m. bedrövelse ingå
14:22
skaffade sina herrar m. inkomst
16:16
har ock m.t folk i denna stad
18:10
dem s. trodde till m. hjälp
18:27
m. oväsen angående den vägen
19:23
Paulus förlett ganska m.t folk
19:26
åtnjuta m. frid och ro
24:3
m.na lärdomen gör dig förryckt
26:24
fattas litet eller fattas m.t
26:29
frid ... så m.t s. på eder
Rom.12:18
med fruktan och m. bävan
l. Kor. 2:3
för m.t om vi få inbärga
9:11
medan den andre får för m. t
11 :21
tjänare, i m. ståndaktighet
2.Kor. 6:4
fått så m. hugnad av eder
7:7
huru m.t nit har det
7:11
huru m. fruktan, huru m. längtkn
7:11
huru m. iver
7:11
s. samlat m.t hade intet
8:15
upplevat så m.t förgäves
Gal. 3:4
Guds evangelium under m. kamp 1. Tess. 2:2
benägna för m.t vindrickande l. Tim. 3:8
uppträda med m. frimodighet
3: 13
i m.t vara mig till gagn
2.Tim. 4:11
m. glädje av den kärlek
NIem. v.7
m. frimodighet i K.
v.8
hava vi m.t att säga
Hebr. 5:11
m.t s. är svårt att göra tydligt
5:11
utstått m. gensägelse av syndare
12:3
väl m.t annat att skriva
2.Joh. v.12
väl t annat att skriva
3.J oh. v.13
burit m.t för mitt namns skuU
Upp. 2:3
m. rökelse blev given åt hm
8:3
Så m. ära och vällust hon berett
18:7
så m. pina och sorg mån I
18:7
MYCKET (adverb)
och se, det var m. gott
I.Mos. 1 :31
Då blev Kain m. vred
4:5
7:18
vattnet steg och förökade sig m.
12:14
(Sarai) var en m. skön kvinna
Abram var m. rik på boskap
13:2
folket i Sodom var m. ont
13:13
15:1
din lön skall bliva m. stor
göra din säd m. talrik
16:10
och deras synd är m. svår
18:20
männen blevo m. förskräckta
20:8
talet misshagade Abraham m.
21:11
24:16
flickan var m .. fager att skåda
26:13
(Isak)till slut var m. mäktig

längtade så m. till din faders
31 :30
Då blev Jakob m. förskräckt
32:7
Jag skall göra dig m. gott
32:12
Huru kunna göra så m. ont
39:9
avfallna och m. fula
41 :19
den skall bliva m. svär
41 :31
hungersnöden var m. svår
47:13
det var en m. stor skara
50:9
en m. stor dödsklagan
50:10
folket blev m. talrikt
2.Mos. 1 :20
H. hand med m. svår pest komma
9:3
ett m. svårt hagel komma
9:18
en m. stark västanvind komma
10:19
Israels barn m .. förskräckta
14:10
ett m. starkt basunljud hördes
19:16
så m. större avkastning
3.Mos.19:25
ett m. stort nederlag
4.Mos.11 :33
mannen Mose var m. saktmodig
12:3
välbefästa och rn. stora
13:29
blev folket m. sorgset
14:39
Då blev Mose m. vred
16:15
m. talrika boskapshjordar
32:1
S.Mos. 6:3
I mån föröka eder m.
på Aron blev H. m. vred
9:20
Nej, ordet är dig m. nära
30:14
huru m. mer skolen I ej bliva
31 :27
från ett m. avlägset land
J os. 9:9
utslitna under vår m. långa resa
9:13
Vi bo m. långt borta
9:22
tillfogat ett m. stort nederlag
10:20
återstår av landet m. stor del
13:1
Eglon var en m. fet man
Dom. 3:17
du är m. förmer än Balak
11 :25
11 :33
tillfogade dem m. stort nederlag
ss. Guds ängel, m. fruktansvärd
13:6
därefter blev m. törstig
15:18
och funnit det m. gott
18:9
plägade m. retas med henne
l.sam. 1:6
Fören icke så m. högmodigt tal
2:3
var så. m. större inför H.
2 :17
Eli, s. var m. gammal
2:22
nederlaget blev m. stort
4:10
kom en m. stor förvirring
5:9
Guds hand låg m. tung på den
'5:11
huru m. ont I haven gjort
12:17
en m. stor förvirring uppstått
14:20
Huru m. mer om folket i dag
14:30
huru m. större nederlag
14:30
folket var m. uttröttat
14:31
och blev hm m. kär
16:21
18:8
Då blev Saul m. vred
(Davids) namn blev m. berömt
18:30
lonatan var David m. tillgiven
19:1
bekymrar sig så m. om mig
22:8
(David) är m. listig
23:22
den mannen var m. rik
25:2
hava varit oss m. nyttiga
2 S: 1 S
han var m. drucken
25 :36
handlat i m. stor dårskap
26:21
m. ljuvlig var du mig
2.Sam. 1 :26
begynte en m. hård strid
2: 17
blev Abner m. vred
3:8
huru m.t mer skall jag icke då
4:11
männen voro m. vanärade
10:5
kvinnan var m. fager att skåda
11 :2
Jonadab var en m. klok man
13:3
fick Amnon m. stor motvilja
13:1 S
blev (David) m. vred
13:21
s. man så m. prisade
14:25
med huru m. mer skäl denne
16:11
råd Ahitofel gav lika m. s.
16:23
så m. gäUde vart råd av Ahitofel
16:23
staplade upp ett m. stort stenröse
18:17
Barsillai var m. gammal
19:32
han var en m. rik man
19:32
jag har handlat m. dåraktigt
24:10
(Abisag) var en m. skön flicka l.Kon. 1:4
(Adonia) var ock m. fager
1:6
Konungen var nu m. gammal
1 :15
vishet och förstånd i m. rikt
4:29
blev (Hiram) m. glad
5:7
huru m. mindre detta hus
8:27
kom med ett m. stort följe
10:2
hs sjukdom blev m. svår
17:17
Huru m. mer nu, då han sagt
2.Kon. 5:13
konungen i Aram m. orolig
6 :11
huru m. ont du skall göra
8:12
Jehu skaU tjäna hm m.
10:18
Israels betrYCk var m. svårt
14:26
blev H. m. vred på Israel
17:18
voro m. vanärade
l.Krön.19:5
jag har handlat m. dåraktigt
21:8
hs barmhärtighet är m. stor
21:13
huru m. mindre detta hus
2.Krön. 6:18
hela Israel en m. stor församling
7:8
kom med ett m. stort följe
9:1
befäste dem m. starkt
11 :12
anställde m. stor förbränning
16:14
i deras hand m. talrik här
24:24
en m. stor församling
30:13
Huru m. mindre skall eder Gud
32:15
Hiskias rikedom '1ar m. stor
32:27
m. stora ägodelar
32:29
gjorde den m. hög
33:14
församlade sig en m. stor skara
Esr.l O: 1
m. förbrutit oss härutinnan
10:13
då blevo de m. vreda
Neh. 4:7
blev jag m. vred
5:6
8:12
gjorde sig m. glada
där rådde m. stor glädje
8: 17
Då blev (Ahasveros) m. förtörnad Est. 1 :12
sågo att hs plåga var m. stor
Job 2:13
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MUTLABBEN
hebr. dö för sonen. Troligen en musi·
kalisk term, som betecknar den melo·
di, som skulle ledsaga psalmen. PS.9 :1.
MUTOR
Mose lags grundläggande förbud mot
mutor står i 2.Mos.23:8. Både den som
ger och den som tar muta handlar
orättfårdigt. 1 särskilt svår form uppträder denna orättfärdighet, när doma·
ren som skulle vårda rätten tar betalt
av den skyldige för att ge honom rätt,
Jes.S:23.
MUTOR
2.Mos.23:8
Du skall icke taga m.
23:8
ty m. förblinda de seende
5.Mos.lO:17
och icke tager m.
16:19
du skall icke taga m.
16:19
ty m. förblinda visas ögon
27:25
Förbannad den s. tager m.
l.sam. 8:3
toga m. och vrängde rätten
12:3
Har jag tagit m. av ngn
2.Krön.19:7
ej heller tager han rn.
Job 15:34
eld förtär hyddor där m. tagas
PS.15:5
icke m. att fälla oskyldige
26:10
högra hand är full av m.
Ords.15:27
s. hatar m., får leva
Pred. 7:8
och m. fördärva hjärtat
Jes. 1 :23
Alla älska de m.
5:23
skyldige rätt för m.s skull
33:15
avhåller från aU taga m.
Hes.22:12
Man tager hos dig ffi.
Am. 5:12
förtryckare s. tagen m.
Mika 3:11
vars hövdingar döma för m.

MYCKEN
Det myckna
Hos människan
Hennes många synder, Luk.?:4?
En myckenhet av synder, l.Pet.4:8;
Jak.S :20. Synd som bara blir större,
Rom.S:20.
Hos Gud
Mycken
förlossning,
Ps.130:?
Mycken förlåtelse, Jes.SS:? Nåd som
är ännu större än synden, Rom.5 :20.
Mycket och litet i Guds verk
I) Skörden är mycken - arbetarna
få, Matt.9:3?; Luk.10:2. 2) Varifrån få
så mycket bröd - att mätta så mycket
folk? Matt.IS:33. 3) Många rika lade
dit mycket - änkan så mycket hon
ägde, Mark.12:41,44:4) »1 sån mycket
men inbärgen litet», Hagg.1 :6,9.
Ansvarighetslagen
l) Mycket förlåtet - mycken gen·
kärlek, Luk.?:4? 2) Mycket utkrävt
orättfärdigt - riklig gottgörelse av gott
hjärta, Luk.19 :8. 3) Trogen i det ringa
- »jag skall sätta dig över mycket»,
Matt.2S:21. 4) Mycket givet - mycket
skall utkrävas, Luk.12:48.
MYCKEN
Uppdelning:
mycket, adv.

mycken

(mYCket),

adj.;

m.

Myckenhet -Myndighet
huru m. mer dem s. bo i hyddor
4:19
huru m. mindre den s. är ond
15:16
huru m. mindre då mskan
25:6
rättfirdige måste lida m.
Ps.34:20
Jas pr krokig och m. lutande
38:7
jal skaU ej m. vackla
62:3
Gud är m. förskräcklig
89:8
H. liorde sitt folk m. fruktsamt
105:24
huru m. mer den oludaktige
Ords. 11 :31
huru m. mer mskornas hjärtan
15 :11
17:7
m. mindre lÖlnaktiga läppar
m. mindre en träl
19:10
m. mer, när det frambäres i
21:27
Pred. 5: 19
icke så m. på sina livsdalars
om man ock ordar än så m.
6:11
var icke aUtför m. vis
7 :17
huru m. en mska än mödar siS
8 :17
9:18
s. felar kan fördärva m.lott
om I än m. bedjen
Jes. 1 :15
16:14
litet och rinla, icke m. värt
Jer. 5:11
Israels och Juda hus m. trolösa
funnos m. loda fikon
24:2
i den andra m. usla fikon
24:2
loda fikonen äro m. loda
24:3
ullla fikonen m. usla
24:3
över oss själva så m. ont
26 :19
så m. ömkar sig mitt hjärta
31:20
fördärva så m. dem lyster
49:9
huru m. värre bliver det icke
He5.14:21
huru m. mindre kan man förfirdiga
15:5
Samaria syndat hilften så m.
16:51
huru m. du tycker dig vara lud
28:2
satte mig på ett m. höst bers
40:2
fiskarna bliva där m. talrika
47:9
konunsen m. förtörnad
Dan. 2:12
ett träd och det var m. hÖJ!
4:7
han blev m. bedrövad
6:14
Då blev konunsen m. Ilad
6:23
bocken företoI sig m. stora tinl
8:8
med en m. stor och talrik hllr
11 :25
Icke så m. p till rätta
Hos. 4:4
huru m. man än kaUar dem
11 :7
H. dal•.• m. fruktansvärd
Joel 2:11
2:11
hs skara är m. stor
Db. v.5
stjäla så m. dem lyster
bruka din kraft så m. du förmår Nah. 2:1
till en m. stor dal
Sak.14:4
H. bord icke m. akta
Mal. 1:7
spis behöver men icke m. akta
1 :12
Matt. 2:10
av m. stor llädje
blev (Herodes) m. vred
2 :16
ll.PP på ett m. höst bers
4:8
Ären I icke m. mer än de
6:26
icke m. mer kläda eder
6 :30
huru m. mer skaU icke eder Fader
7 :11
de voro m. våldsamma
8:28
huru m. mer skola de icke kaUs
10:25
Huru m. mer värd lir icke mska
12:12
hon behalade Herodes så m.
14:6
mAste lida m. av de IIldste
16 :21
17:23
blevo de m. bedrövade
tOIO de m. illa vid sig
18:31
19:25
blevo de m. häpna
folkskaran s. var m. stor
21 :8
blevo de m. bedrövade
26:22
landshövdinlen m. förundrade sig
27:14
i natt lidit m. I drömmen
27:19
blevo de m. förskräckta
27:54
de hade blivit m. häpna
Mark. 4:41
lidit m. hos månsa läkare
5 :26
blev (Herodes) m. bekymrad
6:26
Männlskosonen måste lida m.
8 :31
kläder llänsande och m. vita
9:3
Männlskosonen skaU lida m.
9:12
blevo de m. hllpna
9:15
han ropade Innu m. mer
10:48
I faren m. vUse
12:27
16:4
Den var nlmligen m. stor
blev m. förskrlckt vid hs ord
Luk. 1:29
och de blevo m. förskrlckta
2:9
Männlskosonen måste lida m.
9:22
huru m. mer den himmelske Fadern 11 :13
far!seerna m. förbittrade
11:53
Huru m. mer ären Icke I
12 :24
huru m. mer skaU han icke kläda
12:28
fönt måste han lida m.
17:25
ty han var m. rik
18:23
men han ropade ännu m. mer
18:39
19:17
varit trolen i en m. rinla sak
23:8
blev (Herodes) m. Ilad
Joh.ll:50
besinnen icke huru m. bittre
blevo de m. förbittrade
Apa. 5 :33
lärjunsar..s antal förökades m.
6:7
7:54
blevo de m. förbittrade
huru m. ont den mannen liort
9:13
huru m. han måste lida
9:16
liren m. Ivriga ludsdyrkare
17 :22
ApoUos m. förfaren I skrifterna
18 :24
24:22
Felix s. m. väl kände till
ss. du själv m. väl vet
25:10
Så m. mer blM frälsta
Rom. 5:9
IInnu m. mer bliva frälsta
5: 1O
ännu m. mer Guds nåd blivit
5:15
ännu m. mer de s. undfå nåden
5:17
5 :20
överflödade nåden m. mer
nåden bliva så m. större
6: 1
11 :12
huru m. mer deras fuUtalighet
huru m. snarare skola icke
11 :24
så m. mer s. I veten vad tiden
13:11
Maria s. arbetat så m.
16:6
16: 12
Perais s. så m. arbetat
huru m. mer böra vi icke
1. Kor. 6:3

med så m. större heder
12:23
med så m. större binsamhet
12:23
få en så m. större heder
12 :24
hälsa eder m. i H.
16:19
huru m. större härlighet
2. Kor. 3:8
rättfirdiShetens ämbete m. mer
3:9
ännu m. större härliahet
3:11
må bliva så m •.större
4:15
7:4
m. berömmer jal mig av eder
M. enträget bådo de oas
8:4
ännu m. mer nitisk
8:22
med så m. större iver
Gal. 4:17
hos K., vUket vore m. bättre
FU. 1 :23
ännu m. mer då jag är frånvarande
2:12
så m. mer anlelälen sända hm
2 :28
så m. mer anleläana
1.Tess. 2:17
1.Tim. 1:14
nåd så m. mer överflödande
tjäna så m. villigare
6:2
2.Tim. 4:14
Alexander liort mig m. ont
huru m. gott vi hava i K.
FUem. v.6
huru m. mer då för dig
v.16
så m. större än änllarna
Hebr. 1:4
så m. mer akta på det vi hört
2:1
så m. större härlighet än Moses
3:3
7 :15
m. tydliaare blir detta
ett så m. förnämligare ämbete
8:6
huru m. mer skaU icke K. blod
9:14
så m. mer s. I sen huru dasen
10:25
huru m. svårare straff
10:29
en så m. bättre uppståndelse
11 :35
12:9
m. mer vara underdåniga
huru m. mindre skola vi
12 :25
så m. mer s. jal hoppas
13:19
tro ..• m. mer värt än luldet
1.Pet. 1:7
dyrbara och m. stora löften
2.Pet. 1:4
Vinnläaen eder så m. m6r om
1 :10
Så m. fastare står också
1 :19
så m. större är den nåd
Jak. 4:6
M. förmår en rittfirdiB mans
5:16
Upp.16:21
den plågan var m. stor
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MYCKENHET
för deas m.s skuU
icke räkna för deas m.s skuU
hopförde Josef säd I stor m.
m. av gräshoppor
boskap i stor m.
hästar och valnar i stor m.
med boskap i stor m.
med .uver i stor m.
tog David koppar i stor m.
får och fikreatur i stor m.
byte från staden i stor m.
i aUt större m. lick folket
och får im.
gödkalvar och får i m.
icke täljas för sin m.s skuU
övermåttan stora m.ens skuU
och fikreatur i sådan m.
buro luld i stor m.
viUuktande kryddor i stor m.
en stor m. av välluktande
från Ofir a1musträ i stor m.
oskyldiBt blod I stor m.
livsmedel i m. till föda
tos David koppar i stor m.
förde ut byte i stor m.
anskaffade järn i m.
David anskaffade koppar i m.
förde cederträ I m. till David
skaffade David förråd i m.
utliutit blod i m.
Arbetare har du ock i m.
anskaffat marmor i m.
slaktoffer i m. för hela Israel
Må du skaffa virke i m.
stor m. av aUa dessa föremål
och fäkreatur i sådan m.
guld i m., så ock ädla stenar
vllUuktande kryddor I stor m.
folket tOI byte i stor m.
förde bort småboskap i m.
vqner och ryttare i stor m.
slakta får och fikreatur i m.
funno eje där en m. av gods
samlade in penninIar i m.
var nimligen en m. av folket
tionde av aUt .•• i m.
icke finna vatten i sådan m.
löra skjutvapen I m.
och fruktträd I m.
konunssliBt vin fanns I m.
få säd och vin I m.
hava pärlor i m.
bOskap i större m. än nln
där lir ock en m. av ord
skaU få mjölk I sådan m.
fyUd av eld och ved i m.
rövat lods utskiftas i m.
m.en av dina troUdomskonster
vin och frukt I stor m.
församla makor I m.
mskor och boskap i m.
låan där i stor m.
nek se trlld i stor m.
fiskar av olika slag I stor m.
en m. av hus få en linde
därtill djur i m.
så stor m. av mskor och djur
och kläder I stor m.
överskyler en m. av synder
överskyler en m. av synder

1.Mos.16:10
32:12
41:49
2.Moo.I0:14
12:38
Jos. 11:4
22:8
22:8
2.Sam. 8:8
12:2
12:30
15:12
1. Kon. 1:19
1:25
3:8
7:47
8:5
10:2
10:10
10:10
10:11
2.Kon.21 :16
1.Krön.12:40
18:8
20:2
22:3
22:3
22:4
22:5
22:8
22:15
29:2
29:21
2.Krön. 2:9
4:18
5:6
9:1
9:9
14:13
14:15
16:8
18:2
20:25
24:11
30:18
31:5
32:4
32:5
Neh. 9:25
Est. 1:7
Ps. 4:8
Ords.20:15
Pred. 2:7
5:6
Jes. 7:22
30:33
33:23
47:9
Jer~40:12

Hes.36:10
36:11
37:2
47:7
47:10
Am. 3:15
Jona 4:11
Sak. 2:4
14:14
1.Pet. 4:8
Jak. 5:20

MYGG
1 heta länder och särskilt i sump trakter
utvecklar sig myggen lätt till verkliga
plågoris. Mycket fruktad är en liten
afrikansk boskapsmygga, som tränger
in över allt, med sitt stick vållar
outhärdlig smärta och gör angripna
djur helt besinningslösa. Då den i
ofantliga svärmar hemsöker en trakt,
blir denna obeboelig för både männi·
skor och djur. Egyptens tredje landsplåga, 2.Mos.8:16, bör ha varit en
hemsökelse av det slaget. 1 det gamla
Palestina, som var mindre uttorkat än
det nuvarande landet, fanns det gott
om mygg. Att man skyddade sig medelst myggnät framgår av 1.Sarn.
19:13,16.
MYGG
2.Mos. 8:16
m. I hela Elyptensland
8:17
kom m. på mskor och boskap
8:17
AvaUt stoft på marken blev m.
8:18
spåmännen försökte skaffa fram m.
m.en kom på mskor och boskap
8:18
Ps.IOS:31
m. i hela deras land
Jeo.SI:6
inbyaare skola dö as. m.
MYGGA
s. .uen bort m.n

Matt.23:24

MYGGNÄT
satte m.et av lethår över
l.Sam.19: 13
husguden med m.et över huvudsärden 19:16

MYNDIG
1) nåSå' pånim, Cl 'H) N iv )
upplyfta (någons) ~slkte. T1 lob 22:8
står part. pass. ne5u' pånirn, med upplyft ansikte, högt ansedd el. aktad;
övers. den myndige. Jfr ne5u' pånirn i
Jes.3:3, övers. högt uppsatta män; 9:15
de högst uppsatte. Se: Akta 20, An·
seende 2, Försyn 2.
2) bene 'iJ, rO 'I:< 'P
ego mans söner; i Ps.62:1O övers.
myndiga herrar. Uttrycket står här
parallellt med bene 'ågåm, övers.
människors barn. Se: Herre 1.
3) barys, (3aprJc;
tung; betungande; tungt vägande, viktig, betydelsefull. Jfr Matt.23 :23,
övers. viktig; 1.1oh.5:3 tung.
MYNDIG
1 den m.e skuUe f A bo däri
2 m.a herrar fåfinglighet
3 Hs brev m.a och stränsa

Job 22:8
Ps.62:10
2.Kor.l0:l0

MYNDIGHET
Se även: Makt, kraft, majestät, fullmakt, rätt, överhet, råd, dom, frälsning, konung, furste, Gud, Herren,
Jesus Kristus.
Myndighet
Vårt begrepp »myndighet» förekom·
mer på en rad ställen framför allt i
N.T., där det nästan överallt är en
översättning av grek. exousUz, 'rätt,
rättighet, frihet (att handla och verka);
fullmakt,
makt, myndighet; av:
exesti(n), det är tillåtet; det står fritt,
man får. Begreppet exousia betecknar
sålede~ den fria möjligheten till handling, den som inte känner några hinder
maktfullkomlighet, men innefattar
också rätten (från en högre instans
eller norm) till att handla fulhnakt.
Vårt begrepp myndighet täcker delvis
båda dessa tankar. 1 N.T. betecknar
exousia en ·av Gud given maktfullkomlighet, som ger frihet till att handla i
natur- och personliv (bland människorna och i andevärlden).
1. Ordet myndighet används i vårt nya
testamente företrädesvis om Jesus.
Redan i Markus-evangeliets första kapitel möter vi hans myndighet över de
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onda andarna: »Det är ju en ny lära
med makt och myndighet. Till och
med de orena andarna befaller han,
och de lyda honom», 1:27 m.par. Jesus
hade också myndighet (makt, maktfullkomlighet) till att bota sjukdom.
Detta fick otaliga uppleva, bl.a. den
romerske hövitsmannen, som själv
hade någon erfarenhet av vad myndig·
het innebär, Matt.8:S·10 m.par. Den
lame - och många med honom - fick
erfara att Jesus hade myndighet, inte
bara att ge människor hälsan tillbaka
utan också till att för14ta synder,
9:2 ff. m.par.
Det kanske mäktigaste utövandet av
Jesu myndighet mötte dock folket på
lärans· område. De var förtrogna med
fariseernas och de skriftlärdes läroverksamhet, men här mötte de något som
gjorde det djupaste intryck på dem,
»ty han förkunnade sin lära för dem
med makt och myndighet, och inte så
som deras skriftlärde», Matt.7:28-29
m.par., jfr Joh.7:46: »Aldrig har någon
människa så talat som den mannen
talar.» - Inte minst lägger man märke
till Jesu mäktiga profetiska myndighet
i bergspredikans antiteser: »1 haven
hört att det är sagt (av Mose) till de
gamle (fäderna), men jag såger eder».
Här talar en som är förmer än Mose
och alla profeterna, Matt.5:2148. Me·
dan Mose talar i förberedelsens kategori, talar Jesus som Guds befullmäkti·
gade Son Guds sista ord. Nu ljuder det
Guds ord som på en gång uppfyller
och avlöser, Hebr.1 :1; Matt. 19:7·9;
Luk.16:l6.
Jesus visste med sig att han hade sin
myndighet från Fadern, som hade sänt
honom, jfr Joh.7:28; Matt.9:6. 1 kraft
av denna sin gudomliga myndighet
handlade han på ett särskilt sätt den
sista veckan av sitt jordeliv, då han
renade templet, Matt.21:12·13 m.par.
Då översteprästen och folkets äldste
utbad sig en förklaring till hans myn·
dighet, svarade Jesus med att hänvisa
till honom som stod bakom hans
föregångares verksamhet, 21 :23 m.par.
Redan vid utsändningen av sina
lärjungar överförde Jesus något av sin
myndighet till människor, i det att han
gav sina utsända »makt och myndighet
över alla onda andar, så ock makt att
bota sjukdomar», Luk.9:1 m.par.
Sedan har han som den uppståndne
och himlafarne genom den helige Ande
överlåtit samma myndighet till sin
församling, jfr Mark.16:17 f.; 1.Kor.
12 :9-1 O, för att skJckliggöra dem i
kampen för Guds rike.
Inom församlingen kan förestånda·
re och andra ledande personer möta
svårigheter av olika slag, jfr Tit.1:10.
Då blir det aktuellt att bruka den
myndighet de har fått i sin ställning,
v.13. En Herrens tjänare skall i princip
förmana och tillrättavisa också de troende med all myndighet, Tit.2:15, jfr
2.Kor.10:8; 13:10.
2. I samhället har Gud insatt överheten
och givit den myndighet inom sitt
område, Rom.l3:1 ff., »den är en Guds
tjänare, en hämnare, till att utföra
vredesdomen över dem som göra vad
ont m, v.4. Så länge och så långt som
överheten är trogen sin gudagivna uppgift, skall också de troende vara lydiga
mot den, 13:5; Tit.3:1; 1.Pet.2:l3-17.
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Myndighet—Mynt

Går den däremot utöver denna, är det
en troendes både plikt och rätt att
»lyda Gud mer än människon>, Apg.
5:29. En kristen är underordnad en
högre myndighet än överhetens, Apg.
4:19. När Guds barn blir förda fram
inför myndigheter som står emot Gud
och hans församling, skall de få räkna
med Andens särskilda hjälp, Luk.
12:11-12 m.par.

Mynt
Präglade mynt användes inte i Palestina förrän efter exilen. Det urgamla
betalningssättet var att lämna bytesvara eller dagsverken i ersättning för
vad man köpte. Dock förekom det
tidigt att man gav uppvägda stycken av
ädel metall (silver eller guld) i utbyte
som betalningsmedel, vilket innebar
att en viktenhet av sådan metall med
tiden också blev myntenhet. Sålunda
betydde ordet sikel helt enkelt »vikt».
Jfr även l.Mos.43:21: »penningarna till
deras fulla vikt». Präglingen tillkom
som en garanti att mynten höll den
angivna vikten För handelns underlättande hade myntets tillkomst stor
betydelse.

3. Också till andeväsenden (änglahierarkier) har Gud förtrott något av sin
myndighet till att utföra bestämda
uppgifter i universum. Det talas om
»andevärldens furstar och väldigheter
och makter och herrar», Ef. 1:21, jfr
K o l . 1:16. Dessa är skapade genom och
till Kristus, som också är deras
»huvud», 2:10; E f . l : 2 1 ; l.Pet.3:22. Se:
Ängel.
Före sitt fall var uppenbarligen också Satan med bland dessa myndigheter
och makter, men blev genom sitt
uppror nedstörtad tillsammans med de
änglar som följde honom, jfr Upp.
12:9-10. Se: Djävul. Sedan har dessa
med sin demoniska andemakt motarbetat Guds frälsningsplaner. Kristus
har avväpnat »andevärldens furstar och
väldigheter», när han visade sig som
segerherre över dem på korset, K o l .
2:15, och nu bjuder han sin stridande
församling på jorden seger i kampen
»mot furstar och väldigheter och
världshärskare, som råda här i mörkret,
mot ondskans andemakter i himlarymderna», Ef.6:12. Även om Satan på
ett avgörande sätt är besegrad med
hela sin här, kan han nämligen ännu
göra Guds folk förtret, tills hans öde
slutligen beseglas, Upp.20:10, och
Kristus »överlämnar riket åt Gud och
Fadern, sedan han från andevärldens
alla furstar och alla väldigheter och
makter har tagit all deras makt»,
1.Kor. 15:24.

Mynt från mackabéertiden.

MYNDIGHET
1 (Sikem) större m. än
l.Mos.34:19
2 främst i m. och främst i makt
49:3
3 ingen s. har m. över oss
Job
9:33
4 ej kan min m. trycka dig ned
33:7
2 m. tager det sig självt
Hab. 1:7
5 sin lära med makt och m.
Matt. 7:29
6 mäktige låta folken känna sin m.
20:25
5 Med vad m. gör du detta
21:23
5 vem har givit dig sådan m.
21:23
5 med vad m. jag gör detta
21:24
5 med vad m. jag gör detta
21:27
5 sin lära med makt och m.
Mark. 1:22
5 ny lära, med makt och m.
1:27
6 mäktige låta känna sin m.
10:42
5 givit dig m. att göra detta
11:28
5 givit dig m. att göra detta
11:28
5 med vad m. jag gör detta
11:29
5 med vad m. jag gör detta
11:33
5 tjänare makt och m.
13:34
5 han talade med makt och m. L u k . 4:32
5 Med m. och makt befaller han
4:36
5 makt och m. över onda andar
9:1
5 drager eder inför m.er
12:11
5 makt och m. över 10 städer
19:17
5 med vad m. gör du detta
20:2
5 vem s. givit dig sådan m.
20:2
5 med vad m. jag gör detta
20:8
7 hava m. över folken
22:25
8 verkligen m. att sända
Joh. 7:28
5 då fråga är om vår m.
2.Kor.l0:8
5 i kraft av den m. H. givit
13:10
9 kunnat u p p t r ä d a med m.
l.Tess. 2:7
10 dem s. trotsa lag och m.
l . T i m . 1:9
10 icke vilja veta av ngn m.
Tit. 1:10
11 tillrättavisa med all m.
2:15
5 underdåniga dem s. hava m.
3:1
5 draken gav det stor m.
Upp. 13:2
5 givit vilddjuret sådan m.
13:4
5 första vilddjurets hela m.
13:12
5 sin makt och m. åt vilddjuret
17:13

%

Herodianska
Jesu Kristi makt och myndighet
1) A t t lära, Matt.7:29; 21:23-27. 2)
Att utdriva onda andar, Mark. 1:27;
Luk.4:36. 3) A t t bota sjuka, Matt.9:8.
4) Att förlåta synder, Matt.9:6; Luk.
5:24. 5) A t t giva sitt liv, Joh.l0:18. 6)
Att taga det åter, Joh.l0:18. 7) A t t
utrusta och sända sina vittnen, Matt.
28:18. 8) A t t giva evigt liv, Joh. 17:2.
9) A t t hålla dom, Joh.5:27.

MYNT
Se även: V i k t , handel, penning, sikel,
beka, gera, mina, talent, darik, silverpenning, öre, skärv, pund.

bronsmynt.

28 - Illustrerat Bibel-lexikon

Bronsmynt med bilder av kejsarna
Klaudius och Tiberius.
geror på sikeln. Men det fanns också
mynt av högre valörer. Sålunda var en
mina detsamma som 60 eller senare 50
siklar och en talent ett tungt mynt av
det höga värdet om 60 minor eller
3600 å 3000 siklar. Proportionen i vikt
mellan guld- och silversikeln var i äldre
tid 1: 13 1/2, men i myntvärde lät man
av praktiska skäl proportionen bli
1:15, senare 1:10.
Eftersom det var perserna, som
införde det präglade myntet i G.T.s
länder, uppträder helt naturligt den
persiska dariken, l . K r ö n . 2 9 : 7 ; Esr.
8:27, som det i Bibeln först nämnda
myntet; det var av guld. I Esr.2:69 och
Neh.7:70-72, där vår övers, har ordet
darik, använder grt. ett ord som är

dighet över; av: exousia, se 5. Se:
Makt 69.
8) I Joh.7:28 står ordagrant: men han,
som har sänt mig, är sann (verklig);
dvs. det finnes verkligen en som har
sänt mig.

Mynt från
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Myntenheter i G. T.
Israels grundläggande enhet var sikeln, som innehöll omkring 14 gr.
silver. En fullviktig sikel definieras i
2.Mos.30:13,24; 38:24 ff. som en »helgedomssikel». Halvsikeln hette beka.
Sikelns underenhet var eljest det mynt
som kallades gera, och det gick 20
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Antiokia.
3964

Mynta - Mållös
etymologiskt identiskt med det grek.
drakma ..
Myntenheter i N. T.
Den svenska övers. rör sig med
allmänna beteckningar som »penninil),
»silverpenninil), »öre», »skärv» och
»pund» för de olika myntslag som
grundtexten mer detaljerat preciserar.
De grekiska beteckningarna fördelar
sig på de olika textställena enligt följande:
denårion, denar, Matt.20:2 ff.;
Mark.12:15; Matt. 18:28; Mark.6:37;
14:5; Luk.7:41; 10:35; Joh.6:7; Upp.
6:6. - En denar motsvarar ungefär 1
svensk krona och var en vanlig dagsbetalning för en arbetare (jfr Matt.20:9,
övers. dagspenning).
drachme , drakma, värde som denar,
Luk.15:8 f.
didrachmon, dubbeldrakma, värde
som två denarer, Matt.17:24.
stater, värde som fyra denarer,
Matt.17:27.
mna, mina, värde som 100 denarer,
Luk.19:13 ff.
tålanton, talent, värde som 6000
denarer, Matt.18:24; 25:15 f.
Alla dessa var silvermynt. - Följande tre var av koppar:
assårion, ass, värde som 1/16 denar,
Matt.10:29; Luk.12:6.
kodråntes, kvadrant, värde som 1/4
ass, Matt.5:26; Mark. 12:42.
leptan, halvkvadrant, värde som 1/8
ass, Luk.12:59; Mark.12:42; Luk.21 :2.
En omtyckt kryddväxt med behaglig
doft och smak, i Matt.23 :23 nämnd
bland odlade växter som det skulle ges
tionde av enligt de äldstes stadgar. I
vilt tillstånd växte den i sänkor och vid
vattendrag, ibland även på bergen.
given tionde av rn. och ruta

MYRRA
Av m. t aloe .•. dofta dina
bestänkt min bädd med m.
kringdoftad av m. och rökelse
med m. och aloe
jag hämtar min m.
mina händer dräpa av m.
mina fingrar av flytande m.
de drypa av flytande m.
franburo: guld, rökelse och m.
vin, blandat med rn.
en blandning av m. och aloe

Matt.23:23
Luk.11:42

MYRA
I Bibeln omtalas myran endast i Ordspråksboken, som nämner henne som
ett mönster av flit och vishet. Den här
omtalade myran, som samlar in förråd
under sommaren för att ha något att
leva av under den årstid, då föda ej står
till buds, är så till vida olik våra
nordiska myrarter. Dessa tillbringar
nämligen vintern i dvala och behöver
därför ~.Ilj samla något i förråd. Ords.
6:6; 3(i}45.

MYRTEN
Gån ut och himten löv av m.
låta växa upp i öknen m.
där nässlor stå skaD m. uppväxa

Neh. 8:15
Jes.41:19
55:13

MYRRA

grek. Myra, av okänt ursprung och
oviss betydelse. En viktig stad vid
Lyciens sydkust i sydvästra delen av
Mindre Asien. Myrras hanmstad var
Andraki. Numera bär Myrra nanmet
Dembre. Apg.27:5.
MYRRABERGET
En benämning, hebr. har hammor, 'Som
står parallellt med gig 'at hallegonä,
övers. »den rökelsedoftande höjden». I
HV.2:17; 8:14 fmns liknande poetiska
uttryck, jfr 5 :1. Se även: Myrra.
HV.4:6.
MYRRADROPP

Myrten.
MYRTENTRÄD
höD stilla bland m.en
s. stod bland m.en tog till orda
H. ängel So stod bland m.en

MYSlEN

HV. 1:13

MYRRAOUA
sex månader med m.

en man s. sköt på m.
en m,an s. sköt på m.

Est. 2:12

MÅG

lat. Myrtus communis, litet träd eller
buske som allmänt förekommer i Palestina, t.ex. kring Betlehem och Hebron
samt i dalarna kring Karmel och
Tabor, ofta växande i små lundar.
Myrtenträdet har vita eller ljusröda
blommor samt blanka, läderartade

Sak. 1:8
1:10
1:11

Ett landskap i nordvästra delen av
Mindre Asien. Av Mysiens städer
nämner N.T. Troas, Assos, Adramyttium och Pergamus. Apg.'16:7,8.
MÅFÅ

MYRRAGöMME
Min vän är för mig ett m.

MYRTEN

l.Kon.22:34
2.Krön.18:33

Har du här ngn måg
l.Mos.19:12
Lot talade till sina m.ar
19:14
hs m.ar menade han skämtade
19:14
Simson, timnitens m.
Dom.lS:6
sade kvinnans fader till sin m.
19:5
l.Sam.18:18
skuDe bliva konungens m.
18:21
kan du nu bliva min m.
bör nu bliva konungens m.
18:22
ringa sak att bliva konungens m.
18:23
ville David bliva konungens m.
18:26
18:27
skuDe bliva konungens m.
22:14
David s. därtill är konungens m.
(Tobia) var m. till Sekanja
Neh. 6:18
var m. till horoniten SanbaDat
13:28

MÅHÄNDA
rn. är H. med mig
m. kan han säga osa ngt
M. vände han om och ångrar

Jos.14:12
I.Sam. 9:6
Joel 2:14

Se även: Balsamera, rökelse, krydda,
välluktande.
Myrra
Myrraträdet, lat. Commiphora my"ha,
växer i Arabien, Etiopien och på
Somalikusten i Ostafrika. Det liknar i
viss mån hagtornsbusken med sina
styva, grå grenar och kvistar som är
fulla av spetsiga tornar. Från barken på
detta träd utvinnes den gummiharts av
mörkröd färg och med balsamisk doft
som kallas myrra. Myrran sipprar
droppvis fram som tjockflytande olja,
myrraoljan, som under luftens inverkan antar konsistem aven gul massa
samt hårdnar till röda eller rödbruna
kom. Myrradropp användes enligt
2.Mos.30:23 vid tillverkningen av den
heliga smörjelseoljan. Myrra var en
eftersökt och dyrbar parfym som fann

blad som är ständigt gröna. Det är känt
för sin behagliga doft. Vid lövhyddohögtiden tog man bland annat löv från
myrten för att göra lövhyddor av,
Neh.8:15. Myrten omtalas också i
förbindelse med det kommande messiasriket, Jes.41 :19.

MÅL
Se även: ögornnärke, framtid, hopp.
-mål
ändamål l.Tirn.l:5
MÅL
1) ma!!ärä, i11~~
bevaknings- el. förvaringsplats; här:
punkt som man bevakar med sin blick,
riktpunkt, mäl; av: nåtar, bevaka; bevara, förvara. Ordet förekommer i G.T.
mestadels i uttrycket 1,1ä~ harnrnattårå, övers. fängelsegården, t.ex. Jer.
32:2; 38:6; Neh.3:25.
2) mipgä~ 1I ~~ ~
angreppspunkt, angreppsmål; av: påga',
träffa, möta, angripa.
3) ma'dnä, i1.~ P'Q
trol. avsikt, ändamål; i Ords. 16:4 Ulma'ämihu (prep. le, för, ma'bä och suff.
3.rnask. sing.), övers. för dess särskilda
mål. Detta ställe kan också översättas:
Allt har Herren gjort för sin egen skull.
Jfr gamla sv. övers.: »Herren gör all
ting för sin egen skull». Jfr H!må 'an, för
(någons) skull, t.ex. 1.Kon.8:41;
2.Kon.19:34; Job 18:4; Jes.43:25.
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MYRRA

Myrraträd.

4) mätorn, D i p~
plats, ort; av: ~um, stå. Jfr gamla
övers. i Pred.3 :20: »Allt far till ett
rum». Se: Land 12.
5) Jeretä, i1 I~ '}
föremål för vissling, föremål för löje el.
hån; i Mika 6:16 övers, mål för begabberi; av: §är~, vissla, se t.ex. Jer.19:8
(se även Locka 4). Ordet står i Mika
6:16 parallellt med hrnrnå, övers. föremäl för häpnad; det står på övriga
ställen alltid tillsammans med hrnrnå,
t.ex. Jer.19:8; 51:37, övers. föremål
för häpnad och begabberi.
6) prathesis, rrpoO EOte:
framställande; föresats; det man föresatt sig. Se: Beslut 13, Fast 44.
7) adelås, Mr(Awe:
adv. oklart, otydligt, ovisst, osäkert; i
blindo, på måfå; av ådelos, se Märka 20. I 1.Kor.9:26 står ordagrant: Jag
löper alltså icke såsom i det ovissa (på
måfå).
8) Slutet av l.Kor.14:12 kan översättas: så söken att till församlingens
uppbyggelse bli rika på dem (dvs. de
andliga gåvorna).
9) skopas, oKorroe:
en som spanar el. spejar; det man
spanar el. spejar mot, ögomnärke, mål;
av: skeptomai, spana, speja; betrakta.
Jfr Akta 59.
10) utf.ord.
11) telos, TfAOe:
ände, slut; (slut)rnål; ändamål. Jfr Fullborda 23,25, Fullkomlig 5.

tf

Ps.4S:9
Ords. 7:17
HV.3:6
4:14
5:1
5:5
5:5
5:13
Matt. 2:11
Mark.lS:23
Joh.19:39

Se: Myrra. 2.Mos.30:23.

MYNTA

MYNTA
s. given tionde av m. och dill

rik användning. Myrrapåsar, brudens
»myrragömme» i HV.1:13, brukade
bäras vid barmen av kvinnor. I Est.
2:12 omtalas myrraoljan som skönhetsmedel. Myrra användes också vid
balsamering, Joh.19:39, och som
smärtstillande medel, Mark.15:23. De
vise männen från Österns länder medförde bl.a. myrra som gåva till Jesusbarnet, Matt.2 :11. Se även: Myrraberget.

MAL (riktpunkt, ändamål)
l ss. sköte jag till m.s
I.Sam.l0:20
2 mig till m. för dina angrepp
J ob 7 :20
l till ett m. för sina skott
16:12
3 var sak för dess särskilda m.
Ords. 16 :4
4 Alla gå de till samma m.
Pred. 3:20
4 gå icke alla till samma m.
6:6
l till ett m. för sin pil
Klag. 3:12
5 ett m. för begabberi
Mika 6:16
6 menade sig hava m.et vunnet
Apg.27:13
7 ss. gäDde det ovisst m.
l. Kor. 9:26
8 församlingens uppbyggelse till m.
14:12
Fil. 3:14
9 och jagar mot m.et
10 för det m.et arbetar
Kol. 1:29
11 det s. är m.et för eder tro
l.Pet. 1:9'

MÅL
Se även: Tal, tala, tunga, språk, röst,
stämma, ljud, målföre, mållös.
-mål
modersmål Apg.2:8
tungomäl 1.Mos.11:1
MAL (talförmåga)
Välbetrodda berövar han m_et
m.et i munnen hava de mist

Job 12:20
32:15

MAL
Se även: Dorn, rätt, lag, sak.
-mål
klagomäl Job 13:6
rnisshandlingsmål 5.Mos.17 :8
trängmål 2.Kor.4:8
vittnesmäl 4.Mos.35 :30
MAL (rättegångssak)
i sådana m. icke domare
Felix uppsköt m.et
döma i helt ringa m.
när l haven före ngt m.

Apg.18:1S
24:22
l.Kor. 6:2
6:4

MAL
Se även: Mått, vikt, mäta, väga.
MAL (mått)
i fråga om mått eDer m.
vare sig mått och m.

3.Mos.19:3S
l.Krön.23:29

MÅLA
m.r det rött med dyrbar färg
m.t röda med dyrbar färg
J K. m.de för edra ögon

MÅLFÖRE
ty jag har ett trögt m.

Jer.22:14
Hes.23:14
Gal. 3:1
2.Mos. 4:10

MÅLLÖS
till den dag ... skall du vara m.
stodo m.a av skräck
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Luk. 1:20
Apg. 9:7

Målsman - Månad
MÅLSMAN
Enligt 2.Mos.18:19 säger Jetro till
Mose (efter grundtexten): »Var du för
folket inför Gud och bringa du sakerna
till Gud»; i sv. kyrkobibeln övers. »Du
må vara folkets målsman inför Gud
och framlägga deras ärenden inför
Gud». I dessa ord skildras Moses gärning som folkets representant inför
Gud, som medlare mellan Herren och
hans egendomsfolk. Se: Medlare, Mose.
MÅLSMAN
må vara folkets m. inför Gud

2.Mos.18:19

MÅLTID
Se även: Gästabud, mat, föda, äta, spis,
dryck, dricka, bord, bröd, manna,
nattvard, gemenskap.
-måltid
aftonmåltid Joh.13 :2
bröllopsrnåltid Upp.19:9
kärleksmåltid Jud.v.12
offermåltid 4.Mos.25:2
Måltid
I nytestamentlig tid var det vanligt
bland judarna med två måltider om
dagen, en vid middagstiden (åriston)
och en på kvällen (deipnon), jfr Luk.
14:12. Antagligen var det på samma
sätt i gammaltestamentlig tid. Mtonmåltiden var dagens huvudmåltid. Vid
måltiden satt man kring bordet med
korslagda ben, men längre fram låg
man på måltidssoffor, stödd .mot
vänster arm, Matt.9:1O; Luk.7 :36; Joh.
13 :23 (på samtliga ställen förekommer
i grundtexten ord som betyder: ligga
till bords). När man åt, använde man
fmgrarna, då matbestick var ett okänt
begrepp. Att äta tillsammans med
någon var .uttryck för innerlig gemenskap,jfr Luk.15:2; l.Kor.5:11.
Bibeln omtalar också heliga måltider. I 2.Mos.24:11 berättas om Mose,
Aron, Nadab, Abihu och Israels 70
äldste, att de, »sedan de hade skådat
Gud», åt och drack. Måltiden efter
tackoffret var också uttryck för
människors gemenskap med Gud ,
3.Mos.7:15 f. I det nya förbundet är
nattvarden en dylik måltid. I Skriften
används måltid ofta som bild på
frälSningen, Jes.55:1 ff. ; Matt.22:4;
Luk.14:16 ff. Den himmelska saligheten kallas Lammets bröllopsrnåltid,
Upp.19:9.
Om någon öppnar för Herren som
står utanför och klappar, så går han in
till honom och håller måltid med
honom och han med Herren, Upp.
3:20.

6) ariston, äpwrov
frukost; middagsmåltid; måltid . Se :
Middag 3.
7) aristao, åpwTilw
intaga frukost; äta middag; hålla måltid , äta; av : åriston, se 6. Verbet
förekommer även i Joh.21:12,15, där
det är övers. äta.
8) stronnyo, orpwvvvw
(el. str6nnymi) breda, utbreda; också i
betydelsen : breda ut bordssoffor för
måltid. Verbet står i Mark.14:15; Luk.
22:12 i perf. parI. pass. eströmenos,
övers. ordnad för måltid (om anågaion,
övre sal, sal i övre våningen).

9) esthio, eoO iw
äta; i aor. stammen phag-. Jfr 10, Il.
Se: Leva 33, Mat 19.
lO) artos, äpro<;
bröd; i vidare mening: näring, mat. I
Luk.14 :1 står ordet som objekt till
aor. av esthiö, se 9, därav övers. intaga
en måltid.
11) deipnon, Ii €i1rvOV
aftonmåltid,
dagens huvudmåltid,
motsv. vår middagsmåltid; också allmänt i betydelsen : måltid. 11.Kor.
II :20 står ordet som objekt till aor. av
esthiö, se 9 (här övers. hålla). Se Lex.
Mat 22.
12) deipneo, Ii €t1rVEW
intaga aftonmåltid; hålla måltid, äta;
av: deipnon, se II .
MÅLTID
l.Mos. 19:3
I tillredde en m. åt dem
31:46
2 höllo m. där på röset
3 inbjöd fränder att hålla m.
31:54
43 :16
4 slakta och tillreda en m.
3 m. med Moses svärfader
2 .Mos. 18 :12
2 så skall du hålla m.
S.Mos. 14:26
2 upp på höjden till m.en
l.Sam. 9 :13
20:27
3 eUer "i dag kommit till m.en
2.Kon. 6:23
S tillredde en stor m.
Job 1:1'3
2 söner och döttrar höllo rn.
1 :18
2 söner och döttrar höllo m.
42 :11
3 bekanta höUo m . med hm
2 furstar h ålla m .
Pred.10:16
10 :17
2 furstar hålla m. i tillbörlig
3 hö no m . i Mispa
Jer.41 :1

3
6
8
9
7
6
10
11
12
8
12
II
II
9
12
9
12

h ålla m. inför H . ansikte
Hes. 44 :3
Jag har tillrett min m.
Matt .22:4
tillredd och ordnad för m.
Mark . 14:IS
inbjöd hm till m. hos sig
Luk. 7 :36
inbjöd till m. hos sig
II :37
icke tvådd e sig före m.e n
11 :38
att intaga en m.
14:1
ingen skalJ smaka min m.
14:24
Redtillminm.
17:8
stor sal ordnad för m.
22:12
tog han ock kalken, efter m.en
22 :20
han stod upp från m.en
Joh . 13:4
kan ingen H . m. hållas
I .Kor.11 :20
vid m .en tager var och en
Il :21
t og han ock kalken, efter m . en
11 :25
tillsa mmans för a tt hålla m.
II :33
in till hm oc h hålla m .
Upp. 3 :20

MÅLTIDSSTUND
när m.en var inne, sade Boas
i den m. boskapen orka
i m. av vad var och e n ä ter
i m . av den vä lsignelse H .
] m . av sitt vett prisad
i ngn m . min längtan stillad
i m. av vad H . har beskärt
hs lemmar, var och en i sin m.
bedrövat eder alla i ngn m.
i m. av edra tillgå ngar
i samma m. s. eder tro växer

Månad
Av gammalt indelade man i Israel året i
månader. Vid denna indelning följdes
månfaserna, en månad räknades från
nymåne till nymåne, i ännu äldre tider
möjligen från fullmåne till fullmåne.
Månadernas längd var 28-30 dagar.
Eftersom israeliterna under lång tid
räknade med mån-månader, så räknade
de också med mån-år, jfr PS.I04:19.
Mån-året hade 354 dagar. Vart annat
eller vart tredje år sköt man in en
skottmånad för att fylla ut soläret.
Ursprungligen hade man icke namn
på månaderna, utan talade om den
första, andra, tredje månaden osv.,
men senare kom namn i bruk. Av de

I) miJtä, illltO t>
drickande, dryck; gästabud, måltid; av:
§ä!å, dricka. Se: Dryck 10, Gästabud l.
2) 'ålsal, 7 ~ ~
äta; här övers. hålla måltid; i I.Sam.
9: 13 inf. för att äta; övers. till måltiden. Se t.ex. Mat l.
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Österländsk måltid.
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l.Mos. 33:14
2.Mos. 12 :4
S.Mos. 12:IS
Ords.12 :8
Rom.IS :24
l. Kor. 3:5
12 :27
2 . Kor. 2:5
8 :11
10 :15

MÅNAD
Se även : Tid, dag, vecka, år, högtid.
-mårlad
nymånad l.Sam_20:18

MÅLTID

3) liiJ.iäm, 011 '?
bröd, mat; måltid; här (utom iLSam.
20:27) tillsammans med verbet 'äkal,
se 2; övers. hålla måltid. Se t.ex. Mat
2.
4) utf.ord.
5) kerä, il., J
gästabud, ~åJtid; end. i 2.Kon.6:23,
tillsammans med verbet kårå, övers.
tillreda en måltid.

Rut 2:14

MÅN
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gamla månadsnamnen fInns endast
några få bevarade : Abib, »axmånadew),
som var vårmånad, Siv, »blomstermånadew), som också inföll om våren,
Etanim, »de vattenfyllda bäckarnas
månad», som inföll på hösten, liksom
Bul, »fruktmånadew). Under och efter
vistelsen i Babel övertog israeliterna
de babyloniska månadsnamnet, av
vilka sju möter oss i Bibeln, nämligen
Nisan (ung. april), Neh.2:l; EsL3:7;
Sivan (ung. juni), Est.8:9; Elul (ung.
sepL), Neh.6:15; Kisleu (ung. dec.),
Neh.1 :1; Sak.7 :1; Tebet (ung. jan.),
Est.2 :16; Sebat (ung. febr.), Sak. I :7;
Adar (ung. mars), Esr.6:15; Est.3:7,13;
8:12; 9:1 ,15,17,19,21. Se: Högtid.
MÅNAD
Uppdelning : allmänt , med namnbestämning,
med talb estä mning.
MÅNAD (allmänt)
(Jakob) stannade en m.S tid
l.Mos.29: 14
Vid pass tre m .er därefter
38 :24
hon do lde (Mose) i tre m.er
2.Mos. 2 :2
På tionde dagen i denna m.
12 :3
fjortonde dagen i denna m.
12 :6
tjuguförsta dagen i m.en
12 :18
hålla gudstjänst i denna m.
13:5
femtonde dagen i samma m.
'3.Mos.23:6
nionde dagen i m.en
23 :32
mellan en m. och fem år gammal
27:6
(leviterna) en m. gamla
4 .Mos. 3: l 5
(gersoniterna) en m . gamla
3:22
(Kehatiterna) en m. gamla
3:28
(merariterna) en m . gamla
3:34
I.eviterna en m. gamla
3:39
förstfö tt s. äro en m. gamla
3 :40
förstfödde s. vara en m . gamla
3 :43
fjortonde dagen i denna m .
4 .Mos. 9:3
om (molnskyn) stannade en m.
9:22
en hel m.s tid
II :20
hava att äta en m.s tid
11 :21
lösen när de äro en m. gamla
18 :16
en m. gamla eller därutöver
26:62
i var och en av årets m .er
28:14
i samma m. är högtid
28 :17
begråta ... en m.s tid
S.Mos.21 :13
fjortonde dagen i m.en
Jos. 5 :10
unna mig två m .er
Dom.l1 :37
att vara borta i två m.er
11 :38
efter två m .er vände hon
11 :39
l,IppehöU sig en tid av fyra m.er
19:2
på Rimmons klippa i fyra m .er
20:47
H. ark i sju m.er
1.Sam. 6:1
David bodde ett år och fyra m.er
27:7
David kon . sju år och sex m .er 2 .Sam. 2:11
regerade i sju år och sex m.er
5:5
i Obed·Edoms hus i tre m.er
6:11
efter nio m .er ... till Jerus.
24:8
i tre m.er nödgas fly
24:13
hade årligen sin m.
l.Kon. 4 :7
sörjde var sin m . för konung
4 :2 7
t ill Libanon, 10000 i var m.
S: 14
en m . på Libanon, två m.er hemma
5:14
stannade där i sex m.er
11 : 16
regerade i sex m.er
2.Kon. lS :8
regerade en m .S tid iSamaria
15 :13
(Joahas) regerade tre m .er
23 :31
(Jojakin) regerade tre m.er
24:8
på nionde dagen i m.en
25 :3
regerade sju år och sex m.er
1.KrÖn. 3:4
i sitt eget hus, i tre m.er
13:14
förödelse i tre m.er
21 :12
27:1
av årets aUa m.er
på åttonde dagen i m .en
2 . Krön.29:17
(Joahas) regerade tre m _er
36:2
(Jojakin) regerade tre m.er
36:9
tjugofjärde dagen i samma m.
Neh . 9:1
i 12 m.er ss. påbjudet
Est. 2 :12
i denna m. deras bedrövelse
9:22
intet rum inom m .ernas krets
Job 3:6
till arvedel m.er av elände
7 :3
hennes m.ers antal fastställt
14:5
hs m.ers antal nått sin ände
21 :21
att jag vore ss. i forna m.er
29:2
Räknar du m.erna s. de
39:5
när hennes ro.. kommer
ler. 2:24
På femte dagen i m.en
Hes. 1:2
på fö rsta dagen i m. e n
26: l
på femtonde dagen i m.en
32:17
i sj u m.er begrava dem
39:12
efter sju m .ers förlopp
39 :14
på tionde dagen i m.en
40 :1
göra p å sjunde dagen i m.en
45 :20
var m. skola träden bära ny frukt
47:12
Tolv m.er därefter
Dan. 4:26
tre m.er till skördetiden
Am . 4:7
H. ord kom i samma m.
Hagg. 2 :21
inom en m. förgjort herdarna
Sak. ll :8
höll sig dold i fem m .er
Luk. 1:24
vid pass tre m.er
1 :56
tillsluten tre å r och sex m.er
4 :25
fyra m.er innan skördetiden
Joh. 4 :35
tre m .er fostrades (Moses)
Apg. 7 :20
bland dem ett år och sex m .er
18:11
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MåDadsflöcle - MAnga
tre m.er samtalade han där
uppehöU sig i tre m.er
Då tre m.er voro förlidna
I akten på dagar och m.er
Moses hölls gömd i tre m.er
under tre år och sex m.er
plåga dem i fem m.er
i fem m.er skada mskorna
i den m.en håHits redo
under 42 m.er förtrampa
makt att så göra under 42 m.er
(livsträd) buro frukt var m.

19:8
20:3
28:11
Gal. 4:10
Hebr.ll:23
Jak. 5:17
Upp. 9:5
9:10
9:15
11:2
13:5
22:2

MANAD (med namn bestämning)
2.Mos.13:4
denna dag i m.en Ablb
äta osyrat bröd i m.en A.
23:15
34:18
äta osyrat bröd i m.en A.
34:18
ty i m.en A. drog du ut
S.Mos.16:1
Tag i akt m.en A.
16:1
ty i m.en A. förde H. dig ut
den tredje dagen i m.enAdar
Esr. 6:15
Est. 3:7
intill tolfte m.en
det är m.en A.
3:7
tolfte m.en, det är m.en A.
3:13
tolfte m.en, det är m.en A.
8:12
tolfte m.en, det är m.en A.
9:1
fjortonde dagen i m.en A.
9 :15
trettonde dagen i m.en A.
9: 17
fjortonde dagen i m.en A.
9 :19
femtonde dagen i m.en A.
9 :21
l.Kon. 6:38
i m.en Bul, åttonde m.en
tjugofemte dagen i m.en Elul
Neh. 6:15
i m.en Etanim, sjunde m.en
l.Kon. 8:2
I m.en K/aleu, tjugonde året
Neh. 1:1
i nionde m.en, det är K.
Sak. 7:1
I m.enNlsan,togjagvinet
Neh.2:1
I första m.en, det är m.en N.
Est. 3:7
i elfte m.en, det är m.en Sebat
Sak. 1:7
i m.en Siv, den andra m.en
I.Kon. 6:1
grunden lagd till H. hus i.m.en S.
6:37
tredje m.en, det är m.en S/van
Est. 8:9
tionde m.en, det är m.en Tebet
Est. 2 :16
MÄNAD (med talbestämning)
ifiJrNta m.en
l.Mos. 8:13
8:13
på f. dagen i m.en
2.Mos.12:2
Denna m. den främsta m.en
den f. av årets m.er
12:2
12:18
I f. in.en, fjortonde dagen i m.en
När den f. m.en ingår
40:2
uppsatt i f. m.en av andra året
40:17
40:17
på första dagen i m.en
If. m.en, på
fjortonde dagen i m.en
3.Mos.23:S
4.Mos. 9:1
H. talade i f. m.en
påskhögtid i f. m.en
9:5
på fjortonde dagen i m.en
20:1
i öknen Sin i den f. m.en
i r. m.en, fjortonde dagen i m.en
28:16
från Rameses i f. m.en
femlonde dagen if. m.en
33:3
på tionde dagen i f. m.en
Jos. 4:19
l.Krön.12:1S
i f. m.en över J ordan
tjänstgjorde under f. m.en
27:2
27:3
tjänstgjorde under f. m.en
i f. m.en öppnade dörrarna
2.Krön.29:3
på första dagen i f. m.en
29:17
29:17
sextonde dagen i f. m.en
påskalammet .••i f. m.en
35:1
påskhögtid •.• i f. m.en
Esr. 6:19
7:9
i f. m.en blev det bestämt
vi bröto upp i f. m.en
8:31
if. m.en avslutat rannsakningen
10:17
r. m.en, det är m.en Nisan
Est. 3:7
3:12
trettonde dagen i f. m.en
i r. m.en, kom H. ord
Hes.29:17
i f. m.en kom H. Old till mig
30:20
första dagen i f. m.en
45:18
i f. m.en fira påskhögtid
45:21
i f. m.en, när jag var vid
Dan.l0:4
i andra m.en
på sjuttonde dagen i m.en
l.Mos. 7:11
ia. m.en,på
tjugosjunde dagen i m.en
8:14
femtonde dagen i a. m.en
2.Mos.16:1
H. talade till Mose i a. m.en
4.Mos. l: l
första dagen i a. m.en
1:18
9:11
håDa den i a. m.en
i a. m.en tjugonde dagen i m.en
10:11
i m.en Siv, 8. m.en
l.Kon. 6:1
ÖVer a. m.ens avdelning
l.Krön.27:4
bygga i 8. m.en
2.Krön. 3:2
påskhögtiden i a. m.en
30:2
håDa högtid i a. m.en
30:13
påskalammet i 8. m.en
30:15
i a. m.en begyntes verket
Esr. 3:8

den tredje m.en ingick
tjänstgjorde under t. m.en
församlade sig i t. Ql.en
I t. m.en begynte de lägga upp
i t. m.en, det är m.en Sivan
i t. ni.en kom H. ord till mig
tjänstgjorde under närde m.en
if. m.en, nionde dagen- i m.en
if. m.en, nionde dagen i m.en
femte dagen i f. m.en en syn
Fastedagarna i f. m.en
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2.Mos.19:1
I.Krön.27:S
2.Krön.lS:l0
31:7
Est. 8:9
Hes.31:1
I.Krön.27:7
Jer.39:2
52:6
Hes. l: l
Sak. 8 :19

prästen Aron dog i femte m.en
4.Mos.33:38
på första dagen i m.en
I femte m.en
2.Kon.25:8
på sjunde dagen i m.en
tjänstgjorde under f. m.en
l.Krön.27:8
Esr. 7:8
till Jerusalem i f. m.en
7:9
i f. m.en kom till Jerusalem
i f. m.en bort i fångenskap
Jer. 1:3
28:1
if. m.en av hs fjärde regeringsår
If. m.en, på
52:12
tionde dagen i m.en
Hes.20:1
tionde dagen i f. m.en
Sak. 7:3
och späka oss i f. m.en
7:5
klagodagar i f. och sjunde m.en
8:19
Fastedagarna i fjärde, f ... m.en
tjänstgjorde under sjäne m.en l.Krön.27:9
i s. m.en, femte dagen i m.en
Hes. 8:1
Hagg. 1:1
s. m.en, första dagen i m.en
2:1
Detta skedde i s.. m.en
I s. m.en blev ängeln Gabriel
Luk. 1:26
1:36
detta är s. m.en för henne
i sjunde pI.en, på
l.Mos. 8:4
sjuttonde dagen i m.en
I s. m.en, på
3.Mos.16:29
tionde dagen i m.en
23:24
I s. m.en, första dagen i m.en
23:27
tionde dagen i samma s. m.
23:34
femtonde dagen i samma s. m.
23:39
femtonde dagen i s. m.en
i s. m.en skolen I ('Ila den
23:41
25:9
i s. m.en, tionde dagen i m.en
is. m.en,på
4.Mos.29:1
första dagen i m.en
29:7
tionde dagen i samma s. m.
29:12
remtonde dagen i s. m.en
i m.en Etanim,
det är den s. m.en
l.Kon. 8:2
i s. m.en kom Ismael
2.Kon.2S:2S
tjänstgjorde under s. m.en
l.Krön.27:10
s. rirades i s. m.en
2.Krön. 5:3
tjugotredje dagen i s. m.en
7:10
i s. m.en hade de slutat
31:7
När s. m.en nalkades
Esr. 3:1
·3:6
i s. m.en begynte de offra
När s. m.en nalkades
Neh. 8:1
första dagen i s. m.en
8:2
i lövhyddor i s. m.en
8:14
i s. m.en dog profeten Hananja
Jer.28:17
i s. m.en kom Ismael
41:1
i s. m.en likadana offer
Hes.4S:2S
i s. m.en, på tjugoförsta
Hagg. 2:2
dagen i m.en, kom H. ord
klagodagar i femte och s. m.en
Sak. 7:5
Fastedagarna ... s. m.en
8:19
i m.en Bud.lJnonde m.en
l.Kon. 6:38
anordnade en högtid i å. m.en
på femtonde dagen i m.en
12:32
i å. m.en, den m. han valt
12:33
tjänstgjorde under å. m.en
l.Krön.27:11
I å. m.en av Darejaves'
Sak. 1:1
tjänstgjorde under nionde m.enl.Krön.2 7:12
tjugonde dagen i n. m.en
Esr.l0:9
in. m.en utlystes fasta
Jer.36:9
ty det var den n. m.en
36:22
in. m.en kom H. ord
Hagg. 2:11
före tjugofjärde dagen i n. m.
2:19
in. m.en, det är Kisleu
Sak. 7:1
avtog intill tionde m.en
l.Mos. 8:5
8:5
I t. m.en, första dagen i m.en
i t. m.en, tionde dagen i m.en 2.Kon.2S:1
tjänstgjorde t. m.en
l.Krön.27:13
första dagen i t. m.en
Esr.l0:16
Ester hämtad i t. m.en
Est. 2:16
det är m.en Tebet
2:16
belägra det i t. m.en
Jer.39:1
i t. m.en, tionde dagen i m.en
52:4
H. ord kom i t. m.en
Hes.24:1
·29:1
i t. m.en kom H. ord
33:21
i t. m.en kom en flykting
Fastedagarna L •• t. m.en
Sak. 8:19
i elfte m.en, första
dagen i m.en, talade Mose
S.Mos. 1:3
tjänstgjorde under e. m.en
l.Krön.27:14
i e. m.en, det är m.en Sebat
Sak. 1:7
bortfört i tolfte m.en,
på tjugusjunde dagen i m.en
2.Kon.2S:27
tjänstgjorde under t. m.en
I.Krön.27:1S
var särskild m. intill
Est. 3:7
tolfte m.en, det är m.en Adar
3:13
i t. m.en, det är m.en Adar
8:12
i t. m.en, det är m.en Adar
i t. m.en, det är m.en Adar
9:1
i t. m.en, på
tjugugemte dagen i m.en
Jer.S2:31
Hes.32:1
i t. m.en, kom H. ord till mig

MANADS RASANDE
aUa s. voro besatta eller m..
ty han är m. och plågas svårt

Matt. 4:24
17:15

MÅNADSRENING
Enligt Mose lag var kvinnan oren under
menstruationen och i ytterligare sju
dagar efter denna. På åttonde dagen
skulle hon gå till prästen med två
turturduvor eller två unga duvor, av
vilka prästen skulle offra den ena till
syndoffer och den andra till brärmoffer. På så sätt skulle prästen »bringa
fårsoning» får henne inför Herrens
ansikte och rena henne från hennd
orenhet, 3.Mos.15:19 ff. Se även:
Blodflöde, Renhet.
MÅNADSRENING

1) niddå, i11. J
avskyvärdhet, orenhet; här i betydelsen: en kvinnas månatliga orenhet,
menstruation,
månadsrening;
av:
nå!J,a4. fly, fly bort el. undan, se t.ex.
Fly 3, Flykta 2 (i Hab.3:7 med prep.
min, övers. sky); jfr pi. av [nå!J,å} i
Jes.66:5, övers. stöta bort. I 3.Mos.
12:2 står ordet tillsammans med inf. av
verbet dåwå (ordagrant: hennes svaghets orenhet), i 15:33 med adj. dåwä
(fem. dåwå), se 2 (ordagrant: som är
svag i sin orenhet). ÖVers. »månadsreningsticb> i 15:25 motsvaras av jeme
niddå, månadsreningsdagar Geme, plur.
cstr. av jorn, dag). Jfr niddå i 3.Mos.
15:24, övers. månadsflöde. Se: Oren 4.
2) däwä, i1.J:).
fem. dåwå; matt, svag, sjuk; i 3.Mos.
20:18 (om en kvinna) övers. som har
sin månadsrening; av: dåwå, vara matt,
svag el. sjuk; i G.T. end. i 3.Mos.12:2,
där verbet står tillsammans med niddå,
se 1. Se: Maktlös 9, Orenlighet 9.
MANADS RENING
l lika många dagar s. vid m.
3.Mos.12:2
l på samma sätt s. vid sin m.
12:5
l varpå hon ligger under sin m.
15:20
l utan att det är hennes m.
15:25
l flöde utöver tiden för sin m.
15":25
l varpå hon ligger under sin m.
15:26
15:26
l orent, likasom under hennes m.
l om den kvinna s. har sin m.
15:33
l när hon är oren under sin m.
18:19
2 ligger hos kvinna s. har sin m.
20:18

23:5, men så sent som på Jeremias tid
tycks dyrkan av himlakropparna ha
fårekommit, Jer.8:1 ff.
I den
yttersta tiden skall enligt profeten Joel
tecken och under synas i solen och
månen, 2:30; 3:15; jfr Matt.24:29
med par.; Upp.6:12. I det himmelska
Jerusalem behövs varken sol eller måne
till att lysa där, »ty Guds härlighet
upplyser den, och dess ljus är Lammet», Upp.21:23.
MANE
m.n och Il stjärnor bugade
l.Mos.37:9
ser solen, m.D och
s.Mos. 4:19
17:3
tillbeder.•• solen eUer m.n
du m. i Ajalons dal
Jos.10:12
och m.n blev stående
10:13
tände offereld åt m.n
2.Kon.23:S
ej ens m.n skiner nog klart
Job 25:5
såg m.n, huru härlig den gick
31:26
m.n och stjärnorna s. du
Ps. 8:4
frukte .•• så länge m.n skiner
72:5
frid till dess ingen m. finnes
72:7
ss. m.n skaD den bestå
89:38
gjorde m.n till att bestämma
104:19
ej heUer m.n om natten
121:6
136:9
m.n att råda över natten
148:3
Loven (H.) sol och m.
förmörkad ••. m.n och stjärnorna Pred.12:2
blickar fram skön as. m.n
HV. 6:9
m.ns ljus skiner icke
Jes.13:10
Då skaD m.n blygas
24:23
m.ns ljus as. solens ljus
30:26
m.n skaD icke mer lysa dig
60:19
din m. icke mer taga av
60:20
kringatrö inför solen och m.n
Jer. 8:2
m.n att lysa om natten
31:35
m.nsljus skaD icke lysa
Hes.32:7
solen och m.n förmörkas
Joel 2:10
och m.n (vändas) i blod
2:31
Solen och m.n förmörkas
3:15
Sol och m. stanna i sin boning
Hab. 3:11
m.n upphöra giva sitt sken
Matl.24:29
m.n upphöra giva sitt sken
Mark.13:24
Luk.21:2S
tecken ske i solen och m.n
Apg. 2:20
och m.en i blod
en annan härlighet har m.n
l.Kor.lS:41
m.n hel och håDen as. blod
Upp. 6:12
hemsökelsen tredjedelen av m.n
8:12
12:1
s. hade m.n under sina fötter
·21:23
staden behöver icke sol eUer m.

MÅNGA,MÅNGEN
Uppdelning: substantiviskt; adjektiviskt: aUmänt, många barn, många dalar, många
folk, många gånger, många år.

N.T.s ord för »vara månadsrasande»,
seleniåzesthai, kommer av sel~ne,
måne. Det betecknar en form av epilepsi, fallandesjuka, vars periodvis förekommande anfall fårbands med månen
och dess olika faser. Jfr Besätta, Måne.

Måne
Månen, hebr. jåreaJ:!, grek. sel~ne, omtalas redan på Bibelns fårsta blad. I
skapelseberättelsen heter det, att »Gud
gjorde de två stora ljusen, det större
till att råda över dagen och det mindre
ljuset till att råda över natten», l.Mos.
1 :16. Den gamla föreställningen att
månen kunde fårorsaka sjukdom eller
annat ont, kommer till uttryck i
Ps.121 :6: »Solen skall icke skada dig
om dagen, ej heller månen om natten».
I Israels grannländer var månen fåremål för dyrkan, men enligt Mose lag
var dyrkan av månen ~m av sol
och stjärnor) strängt fårbjuden, 5.Mos.
4:19; 17:3. Detta respekterades emellertid icke alltid, och måndyrkan kom
att florera under konungatiden, tillika
med dyrkan av sol och stjärnor. Konung Josia fårsökte genom sin reformation avskaffa denna kult, 2.Kon.

MÄNGA, MAN GEN (substantiviskt)
aDt folket, så m. devoro
1.Mos.19:4
mankön så rit. s. bodde inom
34:24
sände mig till räddning för m.
45:7
så m. s. han har i sitt tält
2.Mos.16:16
skola m. av dem faDa
19:21
så m. s. inmönstrades
4.Mos. 1:21
1:22,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41
43; 3:43; 4:37,41,45; 14:29
26:18,22,25,27,37,43,47
så m. s. äro väpnade till strid
32:27
så m. s. äro väpnade till att
32:29
så m. av eder tappra
J os. l: 14
m. föUo slagna
Dom. 9:40
slog så m. av oss ihjäl
16:24
lika m. s. de själva voro
21 :23
lika m. s. filisteernas
I.Sam. 6:4
lika m. s. filisteernas städer
6:18
Av invånarna i Bet-Semes m. slalnll
6:19
H. slagit så m. bland folket
6:19
seger gm få likasåväl s. m.
14:6
m. av folket faDit
2.Sam. 1:4
m. stupade på den dagen
18:7
så m. s. funnos kvar
I.Kon. 9:21
lika m. s. Jakobs söners
18:31
m. hade faDiI slagna
I.Krön. 5:22
veta huru m. de äro
21 :2
så m. av dem s. inmönstrades
23:24
avkomlingar så m. s. funnos
2.Krön. 8:8
av etiopierna föllo så m.
14:13
m. från Israel gått över
l 5:9
m. funnos s. icke helgat sig
30:17
m. s. icke renat sig
30:18
upptecknade, så m. de voro
31:18
m. förde skänker till H.
32:23
m. av prästerna gräto
Esr. 3:12
m. åter jublade
3 :12
Neh. 6:18
m. i Juda gm ed förbundna
gudfruktig mer än m. andra
7:2
8:17
så m. s. kommit tillbaka
m. ur främmande folken blevo
Est. 8:17
huru m. s. blivit dräpta
9:11
Job 4:3
m. har du visat till rätta
m. skola söka din ynnest
11 :19
huru m. äro icke mina ovänner
Ps. 3:2
m.. resa sig upp mot mig
3:2
M. säga om mig••. ingen frälsning
3:3
M. säga: Vem skaD låta oss se
4:7
jag hör mig förtalas av m.
31:14
m. äro de s. hata mig utan sak
38:20
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MÅNADSFLöDE
Se: Månadsrening. 3.Mos.15:24.

MÅNADSRASANDE

MÅNADSRENINGSTID
l gäDa detsamma s. under m.
MÅNDE
vad denna hälsning m. innebära
Vad m. väl varda av detta barn

3.Mos.l S :25
Luk. 1:29
l :66

MÅNE
Se även: Månad, månadsrasande, ljus,
skina, glans, himmel, natt, sol, stjärna,

månvarv.
-måne
fullmåne Ps.81:4

Många
skola m. se och varda häpna
40:4
de äro m. s. stå mig emot
55:19
de äro m. s. i högmod strida
56:3
m. äro de s. vilja förgöra mig
69:5
blivit ss. ett vidunder för m.
71 :7
90:15
glädje så m. dagar s. du plågat
så m. år s. vi lidit olycka
90:15
glädje sig, så m. de äro
97:1
mitt ibland m. vill jag lova
109:30
på skam så m. s. hata Sion
129:5
m. s. ligga slagna
Ords. 7 :26
rättfärdiges läppar vederkvicka m.
10:21
M. talar i obetänksamhet ord
12 :18
m. förgås gm sin orättrådighet
13:23
M. håller sin väg för den rätta 14:12; 16:25
M. söka en furstes ynnest
19:6
20:6
M. finnas s. ropa ut
gör sig m. till överträdare
28:21
M. söka en furstes ynnest
29:26
m. finnes s. står ensam
Pred. 4:8
bliva de s. äta av dem m.
5 :10
M. av dem skola stupa
Jes. 8:15
hjältars bågar, så m. de äro
21 :17
så m. s. påträffades hos dig
22:3
därför alt där finnas så m.
31:1
så m. de äro och träda fram
44:11
Ss. m. häpnade över hm
52:14
göra m. rätWirdiga
53:11
tillskifta hm hs lott bland m.
53:12
han s. bar m.s synder
53:12
egen vinning, så m. de äro
56:11
m. skola de vara s. bliva slagna
66:16
så m. s. dina städer äro
Jer. 2:28
så m. hava dina gudar blivit
2 :28
11 :13
så m. s. dina städer äro
så m. hava dina gudar blivit
11 :13
11 :13
så m. s. gatorna äro i Jerusalem
så m. altaren haven I satt upp
11 :13
jag hör mig förtalas av m.
20:10
och dina synder så m.
30:15
så m. s. komma in från sina städer
36:6
få s. blivit kvar av m.
42:2
Han kom m. att stappla
46:16
M.ligga gm eder slagna
Hes.11:6
tjäna mig, så m. s. finnas
20:40
för att m. må falla
21:15
göra m. till änkor därinne
22:25
förstöra dess städer så m. de äro
25:9
hästar så m. att dammet
26:10
Vi äro m., oss måste landet vara
33:24
Israels barn, så m. de äro
36:10
skall fördärva m.
Dan. 8 :24
oförtänkt skall han fördärva m.
8:25
med m. sluta ett starkt förbund
9:27
och intaga m.
11 :18
m. skola bliva slagna och fana
11 :26
förständiga lära m. insikt
11 :33
m. skola sluta sig till dem
11 :34
sätta dem att råda över m.
11 :39
i vrede för att förgöra m.
11 :44
m. s. sova i mullen uppvakna
12:2
fört de m. till rättf"årdighet
12:3
m. komma att rannsaka den
12:4
M. skola varda renade
12:10
huru m. de ock må vara
Nah. 1:12
omvände m. från missgärning
Mal. 2:6
gm eder undervisning m. pä fall
2:8
röven från mig, så m. I ären
3:9
m. äro de s. gå fram på den
Matt. 7: 13
M. skola på den dagen säga
7:22
M. skola komma från öster
8:11
förde till hm m. s. voro besatta
8:16
Dl. av sina keaftgärningar
11 :20
och m. följde hm
12:15
m. s. äro de första
19:30
och m. s. äro de sista
19:30
giva sitt liv till lösen för m.
20:28
m. äro kallade, få utvalda
22:14
m. skola komma under mitt namn
24:5
och skola förvilla m.
24:5
då skola m. komma på faU
24:10
falska profeter förvilla m.
24:11
mitt blod utgjutet för m.
26:28
uppenbarade sig för m.
27:53
han botade m. s. ledo
Mark. 1 :34
m. sådana funnos bland dem
2:15
(J.) botade m.
3:10
Legion är mitt namn, ty vi äro m.
5:9
så m. vara de s. kommo
6:31
och m. fingo veta det
6:33
m. s. äro de första
10:31
giva sitt liv till lösen för m.
10:45
m. tillsade hm strängeligen
10:48
m. bredde ut sina mantlar
11:8
Likaså gjorde de med m. andra
12:5
M. skola komma under mitt namn
13:6
och skola förvilla m.
13:6
14:24
s. varder utgjutet för m.
väl vittnade m. falskt mot (J.)
14:56
m. andra företagit sig
Luk. 1:1
m. glädja sig över hs födelse
1:14
m. avisrae" barn skaU han
1:16
eller upprättelse för m.
2 :34
Onda andar utdrivna ur m.
4 :41
höll J. på med att bota m.
7 :21
13 :24
m. skola försöka komma in
stort gästabud och bjöd m.
14:16
m. komma under mitt namn
21:8
kommo m. till tro på hs namn
Joh. 2:23
m. samariter till tro
4:39
vad förslår det för så m.
6:9
M. av hs lärjungar s. hörde
6:60
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drogo sig m. av hs lärjungar
6:66
m. av folket trodde på hm
7:31
kommo m. till tro på hm
8:30
M. av dem sade: Han är besatt
10:20
m. kommo till (J.)
10:41
m. kommo där till tro på hm
10:42
m. begåva sig till Jerusalem
11:55
12:42
bland rådsherrarna m. s. trodde
19:20
överskriften läste m. av judarna
21 :11
fastän de vara så m.
Apg. 2:39
så m. s. H., vät Gud, kallar
3:24
profeterna, så m. s. talat
4:4
m. av dem s. hört ... till tro
från m. s. voro besatta
8:7
m. lama och of"ardiga botade
8:7
jag har av m. hört huru ont
9:13
9:42
m. kommo till tro på H.
10:27
fann m. vara där församlade
där voro ganska m. församlade
12:12
komma till tro, så m. det var
13:48
M. av dem komma till tro
17:12
19:18
m. av dem s. kommit till tro
ganska m. av dem s. övat
19:19
huru m. s. kommit till tro
21:20
m. av de heliga inspänade jag
26:10
m. funnas s. ingenting ville förtära
27:21
m. blivit döden underlagda
Rom. 5:15
överflödande sätt de m. beskärd
5:15
nådegåvan i följd av m.s fall
5:16
5:19
de m. stå ss. syndare
5:19
de m. stä ss. rättfärdiga
utgör~ vi, fastän m., en enda
12:5
hon har varit ett stöd för m.
16:2
icke m. s. vora visa efter
I. Kor. 1 :26
icke m. mäktiga
1:26
icke m. av förnämlig släkt
1:26
äro vi, fastän m., en en~a kropp
10:17
icke egen nytta, utan de m.s
10:33
11:30
m. s. äro svaga och sjuka
11:30
ganska m. äro avsomnade
12:12
kroppens lemmar, fastän de äro m.
12:14
icke en enda lem, utan ffi.
2.Kor. 1:11
m. hembära tacksägelse
1 :11
gm m.s böner oss till del
m. berömma sig pä köttsligt vis
11:18
12:21
jag skall få sörja över m.
längre än m. av mina landsmän
Gal. 1:14
när det talas om m.
3:16
m. vandra ss. fiender till
Fil. 3:18
ffi. finnas s. icke vilja veta av
Tit. 1:10
m. s. föra fäfängligt tal
1 :10
offrad att bära m.s synder
Hebr. 9:28
icke m. träda upp ss. lärare
Jak. 3:1
att de voro så m.
Upp. 9:16
MÅNGA, MÅNGEN (adjektiviskt)
(Isak) ägde så m. får
l.Mos.26:14
och så m. tjänare
26:14
ffi. tecken och under
2.Mos. 7:3
m. under ske i Egyptens land
11:9
skaffa de m. hästarna
5.Mos.17:16
giver oskäligt m. slag
25:3
så m. stridbara män I ären
Jos. 6:3
(Gideon) ägde m. hustrur
Dom. 8:30
m. tjänare s. rymma
l.Sam.25:10
Salomo hade m. kvinnor
1. Kon. 11 :1
med lika m. hästar
20:25
och lika m. vagnar
20:25
Isebels m. trolldomskonster
2.Kon. 9:22
Med mina m. vagnar drog jag upp
19:23
de hade m. söner
I.Krön. 8 :40
H. har givit mig m. söner
28:5
de m. profetior mot hm
2.Krön.24:27
(Ussia) högg ut m. brunnar
26:10
söner och döttrar äro m.
Neh. 5:2
ädlingarm. brevtilllobia
6:17
m. unga kvinnor samlades
Est. 2:8
dina överträdelser äro m.
J ob 35:6
när våldsgärningarna äro m.
3 5:9
40:22
skall slösa pä dig m. böner
huru m. äro icke mina ovänner
Ps. 3:2
skaror av m. tusen
3:7
för deras m. överträdelsers skull
5:11
att mina fiender äro så m.
25:19
Den ogudaktige har m. plågor
32:10
bättre än m. ogudaktigas håvor
37:16
icke på dina m. nådegärningar
106:7
förfÖljare och ovänner äro m.
119:157
m. levnadsår skola de bereda
Ords. 3:2
dina levnadsår bliva m.
4:1<0
Där m. ord äro bliver överträdelse
10:19
där de rådvisa äro m.
11 : 14
den rike har m. vänner
14:20
Att hava m. undersåtar
14:28
där de rådvisa äro m.
15 :22
Gods skaffar m. vänner
19:4
M. planer har en man i sitt hjärta
19:21
där de rådvisa äro m.
24:6
får ett land m. herrar
28:2
31 :29
M. idoga kvinnor funnits
mskors lust: en hustru. ja, m.
Pred. 2:8
om hs livsdagar bleve än så m.
6:3
m. rättfärdig s. förgåtts
7:16
m. orättf"ardig s. fått leva
7:16
m. ordspråk författade han
12:9
med edra m. slaktoffer
J es. l: Il
de m. husen skola bliva öde
5:9
22:9
Davids stad hade m. rämnor
ej m. mskor finnas kvar
24:6
Med mina m. vagnar drog jag
37:24
och m. trolldomskonster
47:12
arbetat dig trött med m. rådslag
47:13

57:9
tog med dig dina m. salvor
59:12
m. äro våra överträdelser
Jer. 3:1
otukt med så m. älskare
5:6
rn. äro deras överträdelser
11:13
så m. altaren haven I satt upp
16:16
sända bud efter m. fiskare
16:16
sända bud efter m. jägare
och dina synder så m.
30:14
33:22
och lika ffi. leviterna
ffi. konungar resa sig
50:41
för hennes m. överträdelsers
Klag. 1:5
ty m. äro mina suckar
1:22
gm sina ffi. eländiga avgudar
Hes.14:4
föröka dig till m. tusen
16:7
inför ffi. kvinnors ögon
16:41
16:51
gjort så ffi. flera styggelser
till undergång för m. mskor
17:17
hän till m. havsländer
27:3
27:15
m. havsländer drevo handel
med dina m. bytesvaror
27:33
Gm dina rn. missgärningar
28:18
och gav hm m. stora skänker
Dan. 2:48
7:28
uppfylldes av m. oroliga tankar
11:14
m. andra resa sig mot
storma fram med m. skepp
11:40
11:41
m. andra länder hemsökta
Efraim gjort sig m. altaren
Hos. 8 :11
Juda uppfört så m. befästa
8:14
förlitande på edra m. hjältar
10: 13
edra m. trädgårdar
Am. 4:9
edra överträdelser äro m.
5 :12
m. hednafolk skola gå åstad
Mika 4:2
m. hednafolk församlat sig
4:11
m. hednafolk sluta sig till H.
Sak. 2:11
och m. städers invånare
8:20
såg m. fariseer komma
Matt. 3:7
bönhörda för sina m. ords skull
6:7
gjort m. kraftgärningar
7 :22
komma ffi. publikaner och syndare
9:10
mer värda än m. sparvar
10:31
M. profeter åstundade
13:17
icke m. kraftgärningar
13:58
Båten var m. stadier från land
14:24
de hade med sig lytta och m. andra
15 :30
Huru m. bröd haven I
IS :34
huru m. korgar I togen upp
16:9
huru m. korgar I togen upp
16:10
han hade m. ägodelar
19:22
m. falska profeter skola uppstå
24:11
m. falska vittnen trädde fram
26:60
m. avsomnade heligas kroppar
27:52
m. kvinnor s. följt I.
27:55
han drev ut m. onda andar
Mark. 1:34
m. publikaner och syndare
2 :15
m. sådana funnos bland dem
2 :15
4:33
I m.liknelser förkunnade han
lidit mycket hos m. läkare
5 :26
dreva ut m. onda andar
6:13
smorde m. sjuka med olja
6:13
betänksam i m. stycken
6:20
Huru m. bröd haven I
6:38
m~ andra stadgar finnas ock
7:4
Huru m. bröd haven I
8:5
huru m. korgar lsamladen
8:19
huru m. korgar samladen I upp
8:20
ty han hade m. ägodelar
10:22
m. rika lade dit mycket
12:41
framställde m. anklagelser
15:3
därtill m. andra kvinnor
15:41
m. hjärtans tankar uppenbara
Luk. 2 :35
förmanade i ffi. andra stycken
3:18
funnos ffi. änkor på Elias' tid
4:25
m. spetälska funnos i Israel
4:27
åt m. blinda gav han syn
7:21
Hennes m. synder förlåtna
7:47
m. andra s. tjänade dem
8:3
ffi. onda andar s. farit in i hm
8:30
M. profeter ville se det
10:24
strid om m. stycken
11:53
I ären mer värda än ffi. sparvar
12:7
straffad med m. slag
12:47
Huru m.legodrängar hos min fader
15:17
M. andra smädliga ord talade de
22:65
stäUde ganska m. frågor på J.
23:9
I dessa lågo m. sjuka, blinda
J oh. 5:3
M. goda gärningar från min Fader
10:32
m. judar hade kommit till Marta
II :19
M. judar s. kommit till Maria
11 :45
Denne man gör m. tecken
11 :47
gingo m. judar bort och trodde
12:11
fastän han gjort så m. tecken
12:37
I min Faders hus m. boningar
14:2
Ännu m. andra tecken
20:30
gm m. säkra bevis 88. levande
Apg. 1:3
med m. andra ord bad han
2 :40
m. under och tecken gjordes
2:43
gm apostlarna gjordes ffi. tecken
5:12
evangelium i m. samaritiska byar
8:25
ffi. judar och proselyter
13:43
vunno ganska m. lärjungar
14:21
ffi. förmaningens ord till bröderna
15:32
jämte m. andra, förkunnade
15:35
låtit giva·dem m. slag
16:23
ganska m. av de förnämsta
17:4
till tro, likaså m. grekiska
17:12
m. andra korintier läto döpa sig
18:8
talat ffi. förmaningens ord
20:2
ganska m. lampör voro tända
20:8
huru m. tusen judar kommit till tro
21 :20
erkänna med m. tacksägelser
24:3
m. svåra beskyUningar
25 :7
förstfödde bland m. bröder
Rom. 8:29

MÅNGA, MÅNGEN (många år)
huru m. år s. förflutit
3.Mos.25:27
Om ännu m. år äro kvar
25 :51
Huru m. år kan jag leva
2.Sam.19:34
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samma kropp m. lemmar
12:4
haven I icke m. fäder
I.Kor. 4:15
finnes m. gudar och m. herrar
8:5
kroppen..• har DL lemmar
12:12
är det så att lemmarna äro m.
12:20
olika språk, vem vet huru många
14:10
jag har ock m. motståndare
16:9
Guds löften, så ffi. de äro
2.Kor. 1:20
2:4
under ffi. tårar jag skrev
2:17
ss. så m. andra göra
6:10
medan vi dock göra ffi. rika
7:11
huru m. ursäkter
7:11
huru ffi. bestraffningar
8:22
i m. stycken funnit hålla provet
9:2
nit s. eggat så ffi. andra
9:12
framkalla ffi. tacksägelser till
m. dåraktiga begärelser
l.Tim. 6:9
6:10
tillskyndat sig m. kval.
6:12
inför m. vittnen aviagt
2.Tim. 2:2
betygat av m. vittnen
uthärdaden m. lidandets kamp Hebr.10:32
2.Pet. 2:2
skola få m. efterföljare
I.Joh. 2:18
m. antikrister uppstått
4:1
m. falska profeter gått ut
2.Joh. v.7
m. villolörare hava gått ut
Jak. 3:2
I m. stycken fela vi alla
höra röster av m. änglar
Upp. 5:11
8:11
ffi. mskor omkommo gm vattnet
9:9
m. höstar med vagnar störta
på sitt huvud har m. kronor
19:12
MÅNGA, MÅNGEN (många barn)
moder s. fick m. barn vissnar
l.Sam. 2:5
(Simeis) bröder icke m. barn I.Krön. 4:27
de hade m. hustrur och barn
7:4
och Beria hade icke m. barn
23:11
späda barn ... så ffi. de voro
2.Krön.31:18
Haman talade om sina m. barn
Est. 5:11
Om hs barn bliva m.
Job 27:14
ensamma skall hava m. barn
les.54:1
Israels barn, så m. de äro
Hes.36:10
m. av Israels barn ... omvända
Luk. 1 :16
den ensamma hava m. barn
Gal. 4:27
m. sina barn till härlighet
Hebr. 2:10
MÅNGA, MÅNGEN (många dagar)
så m. dagar för balsamering
I.Mos.50:3
lika m. dagar s. vid
3.Mos.12:2
under m. dagar se sin härlighet
Est. 1:4
mina dagar m. ss._ sanden
lob 29:18
glädje så m. dagar s. du plågat
Ps.90:15
så m. år s. vi lidit olycka
90:15
gm mig skola dina dagar bliva m. Ords. 9:11
mörkrets dagar bliva så m.
Pred.l1:8
lika m. dagar s. du ligger så
Hes. 4:4
lika m. dagar s. du ligger på
4:9
visade sig under m. dagar
Apg.13 :31
gjorde hon under m. dagar
16:18
MÅNGA, MÅNGEN (många folk)
bliva en fader till m. folk
I.Mos.17:4
bliva en fader till m. folk
17:5
giva lån åt m. folk
5.Mos.15:6
du skaU räda över m. folk
15:6
du skaU giva lån åt m. folk
28:12
bland de m. folken ingen konung Neh.13:26
fördraga av aUa de m. folken
Ps.89:51
m. folk skola gå åstad
les. 2:3
skipa rätt åt m. folk
2:4
Hör, det brusar av m. folk
17:12
väcka förundran hos m. folk
52:15
m. folk skola gå fram
Jer.22:8
upphäva m. folk mot dig
Hes.26:3
mättade du m. folk
27:33
gm skaror av m. folk
32:3
m. folks hjärtan slå med skräck
32:9
komma m. folk alt häpna
32:10
m. folk har du med dig
38:6
hopsamlat från m. andra folk
38:8
du med m. folk s. fÖlja dig
38:9
du själv och m. folk med dig
38:15
eld över de m. folk s. fÖlja hm
38:22
göra mig känd inför m. folks ögon
38:23
bevisa mig helig inför m. folks
39:27
skall döma mellan m. folk
Mika 4:3
må sönderkrossa m. folk
4:13
Jakobs kvarleva bland m. folk
5:7
J akobs kvarleva initt ibland m. folk
5:8
du själv plundrat m. folk
Hab. 2:8
2: 1O
i det du gör ände på m. folk
m. folk skola komma och söka H. Sak. 8:22
bliva en fader till m. folk
Rom. 4:17
bliva en fader till m. folk
4:18
måste profetera om m. folk
Upp.IO:II
MÅNGA, MÅNGEN (många gänger)
Huru ffi. gånger besvärja dig
l.Kon.22:16
Huru m. gånger besvärja
2.Krön.18:15
och räddade dem m. gänger
Neh. 9:28
M. gånger räddade han dem
Ps. 106:43
att du själv m. gång uttalat
Pred. 7:23
huru m. gånger förläta
Matt.18:21
m. gånger blivit fängslad
Mark. 5:4
så m. gånger förhindrad
Rom.15:22
varit i dödsnöd ffi. gånger
2.Kor.l1:23
m. gånger och på m. sätt
Hebr. 1:1
Ej att m. gånger offra sig själv
9:25
annars måst lida m. gånger
9:26

Mångahanda - Mäktig
för m. år sedan uppbyggt här
glädje så m. år s. vi lidit
finge leva i m. år
mska får leva än så m. år
ss. vi gjort i så m. år
gott förvarat för m. år
i så m. år har jag nu tjänat dig
i m. år varit domare
under ganska m. år längtat

Esr. 5:11
Neh. 9:30
PS.90:15
Pred. 6:3
11:8
Sak. 7:3
Luk.12:19
15:29
Apg.24:10
Rom.15:23

MÅNGAHANDA
tanklöshet har med sig m.
tänka de ut m. funder
icke till m. folk
skåda m. syner
undervisa i m. stycken
upptagen av m. bestyr
bekymmer och oro för m.
bevisade ära på m. sätt
N ådegåvorna äro m.
Tjänsterna äro m.
Kraftverkningarna äro m.

Pred. 5:2
7:30
Hes. 3:6
Hos.12:10
Mark. 6:34
Luk.10:40
10:41
Apg.28:10
1.Kor.12:4
12:5
12:6

fördrag med dem i m. år

än

MÅNGBESÖKT
kalla den m.a staden

Jes.62:12

MÅNGFALD
huru stor är icke deras m.

Ps.139:17

MÅNGFALDIG
Huru m.a äro icke dlna verk
han skall få m. t igen
s. icke skall få m. t igen
under m.a vakor
hs m.a visdom bliva kunnig
förvaltare av Guds m.a nåd

Ps. 10.4:24
Matt.19:29
Luk.18:30
2.Kor.11 :27
Ef. 3:10
1.Pet. 4:10

MÅNGFÄRGAD
drevo köpenskap med m.e täcken Hes.27:24

-månglare
duvomånglare Matt.21 :12
MÅNGTUSEN
ut ur hopen av m. heliga
5.Mos.33:2
Jud. v.14
H. kommer med sina m. heliga
MÅNGTUSENDEN
tillbaka till Israels ätters m.
MÅNGTUSENTAL
kommit till änglar i m.

4.Mos.10:36
Hebr.12:22

MÅNNE
M. Gud skall höra hs rop
Job 27:9
M. ngn begär sitt eget fördärv
37:20
M. ett avgudabeläte
J es.40:19
M. du skall säga till dråpare
Hes.28:9
m. H. ändå skall föra dem i bet
Hos. 4:16
M. icke denne är Davids son
Matt.12:23
M. icke han är Messias
Joh. 4:29
M. han tänker gå till dem s.
7:35
Rom. 3:27
M. gm en gärningarnas lag
M. bedrövelse eller ångest
8:35
M. det är om oxarna Gud har
1. Kor. 9:9
M. avgudaofferskött är någonting
10:19
M. ngn annan ... bedrövad
2.Kor. 2:2
M. därför att jag icke älskar
II: II
M. icke av de lustar s. föra
Jak. 4:1
MÅNVARV
och m.ens ädlaste frukter

5.Mos.33:14

MÅS

-mås
fiskmås 3.Mos.ll :16; S.Mos.14:1S
Mås
Det hebreiska ordet JilT:wfJ, som i vår
kyrkobibel översatts »fiskmås», behöver ej begränsas till en bestämd art
av måsslliktet. Ordet har av somliga
översatts med »havstrut», och enligt
andra rör det sig om en sorts tärna.
Fågeln uppräknas i Mose lag bland de
orena djuren, som ej fick ätas.
MÅSTE-t<
m. gömma mig för ditt ansikte 1.Mos. 4'14
m. jag föra din son tillbaka
24:5
Jag m. påminna om mina synder
41:9
M. det så vara
43:11
vi och vår boskap m. dö här
4.Mos.20:4
vi m. dö i öknen
21 :5
vad H. säger, m. jag göra
23:26
m. få en besittning
Dom.21:17
m. man röra vid dem
2.Sam.23:7
man m. bära dem
Jer.l0:5
skrifterna säga att så m. ske
Matt.26:S4
Människosonen m. lida mycket Mark. 8:31
9: II
säga att Elias först m. komma
rykten om krig, sådant m. komma
13:7
evangelium m. bliva predikat
13: 1O
för de andra m. jag förkunna
Luk. 4:43
köpt jordagods, jag m. gå ut
14:18
i dag m. jag gästa ditt hus
19:5
och upprorslarm m. komma
21 :9
på mig m. fullbordas skriftens
22:37
Människosonen m. bliva överlämnad 24:7
M. icke Messias lida detta
24:26
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G.T.s bat, som i N.T.s text har den
grek. fonnen batos (ca 36 1), återges
där med det sv. »fat». Där brukas även
grek. metreds (för våta varor), övers.
»bat-mått»; det är lika med batos. I
N.T. uppträder G.T.s kor som kOros,
övers. »tunnaJ>, detsamma som 10 batmått eller ca 360 l, och G.T.s sea
som satan, översatt »skäppa», lika
med 1/3 bat eller ca 12 l. Det grek.
eho{nix i N.T. är ett mått för torra
varor, lika med 1/36 bat eller ca 1 1,
och har översatts »mått».

i överflödande m. bita aU nåd
9:8
i översvinnligen rikt m. beskäres
9:14
efter m.et av det område S. Gud
10:13
framgång, i så överflödande m.
10:15
nåd i överflödande m. oss till
Ef. 1:8
Fil. 4:18
och det i överflödande m.
i fullt m. och på härligt sätt
4:19
det m. av Kristus-bedrövelser
Kol. 1:24
uppfylla de sina synders m.
1.Tess. 2:16
efter m.et av den kraft
1.Pet. 4:11
förlänas eder i rikligt m.
2.Pet. 1:11
Ett m. vete för silverpenning
Upp. 6:6
tre m. korn för en silverpenning
6:6
dess m. var 12000 stadier
21 :16
144 alnar efter mskors m.
21:17

MÅTTA
tukta mig, H., likväl med m.
jag vill blott tukta dig med m.
jag vill blott tukta dig med m.

MATT
Se även: Aln, famn, fmger, hand,
handsbredd, kvarter, stång, mätstång,
stadie, mil, steg, dagsresa, fat, skäppa,
tunna, plogland, bat, batmått, efa,
gomer, hin, horner, kab, kor, letek,
log.
-mått
batmått Hes.4S:1 O
hin-mått 3.Mos.19:36
sea-mått I.Mos.18:6
övennått 2.Kor.IO:1S

Mått
Goda ting i rikt mdtt
Rättf<irdighet och frälsning, Ps.
71 :15. Vishet och insikt, Pred.l :16.
Glädje, J oh.3 :29. Kristi välsignelse,
Rom.lS:29. Tröst och hugnad, 2.Kor.
1:5; 7:4. Härlighet, 2.Kor.4:17. Nåd,
2.Kor.9:8; Ef.l :8. Inträdet i Kristi
rike, 2.Pet.l :11.
Onda ting i rikt mdtt
Vedergällning (straff), Ps.31 :24.
Tårar, PS.80:6 . .olycka, Ords.12:21.
Barnlöshet och änkestånd, Jes.47:9.
Herrens vrede, Jes.Sl :20. Smälek, Hes.
23:32.

Mått
Israels måttsystem är väsentligen en
frukt av kulturinflytelserna från kringboende folle. Längdmåttens naturliga
utgångspunkt antydes av ord sådana
som »fmgen>, »handsbredd», »Spanru>
och »all1», vilka i G.T. också förekommer som måttsord, utom spann som
där återgives med kvarter. 4 fmger
utgjorde en handsbredd, 3 handsbredder en spann (kvarter) och 2
spann (kvarter) en aln. Dessutom fanns
ett större mått »stång» (i Bibeln även
övers. »mätstång»), på vilket det gick 6
alnar.
De hebr. orden samt värdena enligt
metersystemet följer här nedan:
'ä~ba', fmger, ca 2 cm
topal}, handsbredd, ca 8 cm
zärä[, spann (kvarter), ca 25 cm
'ammä, aln, ca 50 cm
lf.ånä, stång, ca 300 cm.
För väglängder nämner Bibeln obestämda uttryck som »steg», 2.Sam.
6:13, »stycke väg», I.Mos.3S:16; 48:7;
2.Kon.S :19, samt »dagsresa» eller
»dagsled», I.Mos.30:36; 2.Mos.3:18;
Luk.2:44, det sistnämnda motsvarande
vad man tillryggalade under 7-8 timmars Hird. Mer preciserande är de i
N. T. brukade grek. beteckningarna
stadion, övers. »stadie», Matt. 14:24
m.fl., ca 185 m, samt ml7ion (av lat.
mille, tusen), romersk mil, övers. »mw>,
Matt. 5 :41, ego 1000 steg, 8 stadier eller
ca 1500 m. N.T. har som längdmått
äverr orgyid, »famn», Apg.27 :28, beräknad till 1,85 m.
Rymdmåtten var olika för torra och
våta varor. För de förra användes
era-måttet (ca 361), tetek·måttet (om
5 efa-mått) motsvarande ca 180 1,
hOmer-måttet (om 10 efa-mått) motsvarande ca 360 l. Kor var en annan
benämning på horner. Bräkdelar av
efa-måttet var sea-måttet (1/3 efa),
motsvarande ca 12 1, och gamer-måttet
(1/10 efa), motsvarande ca 3 1/21.
För våta varor användes bat (= efa),
vars underavdelningar var hin (1/6 efa
= ca 6 1), kab (1/18 efa = ca 2 1), log
(1/72 efa = ca 1/21).

MÅTT
fyllt sin missgärnings m.
1.Mos.15:16
give Gud vin i rikligt m.
27:28
2.Mos.23:26
Dina dagars m. fullt
26:2
våderna hava samma m.
26:8
våderna skola hava samma m.
alla våderna fingo samma m.
36:9
våderna fingo samma m.
36:15
3.Mos.19:35
icke orätt i fråga om m.
alltefter m.et av välsignelse
5.Mos.16:10
alltefter m.et av den välsignelse
16:17
mätte han upp sex m. korn
Rut 3:15
Dessa sex m. korn gav han mig
3:17
förstånd i mycket rikt m.
1.Kon. 4:29
keruberna hade samma m.
6:25
kunskap i fuUt m.
7:14
de hade samma m.
7:37
vare sig ... m. och mål
1.Krön.23:29
förstånd, ja, i dubbelt m.
Job 11:6
.15:32
I förtid skall hs m. varda fyllt
avvägde vattnen efter m.
28:25
bereder näring i rikligt m.
36:31
Vem har fastställt hennes m.
38:5
vedergäller i fullt m.
Ps.31 :24
betänka vad s. är mina dagars m.
39:5
39:6
ss. en handsbredd mina dagars m.
giver rikedom i ymnigt m.
65:10
71:15
jag känner intet m. därpå
inbillningar hava intet m.
73:7
tårar att dricka i fullt m.
80:6
levnadsår givas i förökat.m.
Ords. 9:11
12:21
kommer olycka i fullt m.
20:10
Två slags vikt och två slags m.
vishet och insikt i rikt m.
Pred. ,1:16
öppnar sina käftar utan m.
Jes. 5:14
När du fyllt ditt m. att fördärva
33:1
Vishet och kunskap i rikt m.
33:6
och änkestånd i fullaste m.
47:9
dr.abbade i fullt m. av H. vrede
51 :20
män s. icke fylla sina dagars m.
65 :20
den S. fyllt sina dagars m.
Jer. 6:11
16:18
i dubbelt m. vedergälla dem
krossa dem i dubbelt m.
17: 18
din vinningslystnads m. är fyllt
51 :13
Du skan dricka vatten efter m.
Hes. 4:11
dricka vatten efter m.
4:16
och smälek i fullt m.
23:32
dessa voro m.en på altaret i alnar
43:13
Efan och bat·måttet samma m.
45 :11
efter homern bestämma m.en
45:11
kor ett m. på tio bat
45:14
detta är m.et på den
48:16
et! m. av 4500 alnar
48:30
södra sidan ett m. av 4500 alnar
48:33
överträdarna fyllt sitt m.
Dan. 8 :23
Hagg. 2:17
sädesskyl S. skulle giva 20 m.
Regn skall han giva i ymnigt m.
Sak.IO:1
med det m. S. I mäten
Matt. 7:2
uppfyllen I edra fäders m.
23:32
Med det m. s. I mäten
Mark. 4:24
Ett gott m., väl packat
Luk. 6 :38
med det m. s. Imäten
6 :38
glädjen är mig given i fullt m.
Joh. 3:29
Gud giver icke A. efter m.
3 :34
det m. av tro S. Gud tilldelat
Rom.12:3
bruke efter m.et av sin tro
12:6
med K. välsignelse i fullt m.
15:29
gm K. tröst i överflödande m. 2.Kor. 1:5
4:17
i översvinnligen rikt m.
jag har fått hugnad i fuUt m.
7:4

MATTLIGHET
-måttlighet
omåttlighet Luk.21 :34

2) ä~m, IJ ~~
vara el. bliva stark el. mäktig; vara
talrik; i PS. 105 :24 hif. göra stark el.
mäktig. Jfr 2.Mos.l :7,20; Dan.lS:8,
övers. bliva talrik; Jer.S:6 vara talrik;

3982

3983

3984

allt m. fullbordas s. är skrivet
24:44
I m.n födas på nytt
J oh. 3:7
3:14
m. Människosonen bliva upphöjd
m. han taga vägen gm Samarien
4:4
m. tillbedja i ande och sanning
4:24
m. vi göra den s gärningar
9:4
också dem m. jag draga till mig
10:16
gm bedrövelse vi m. ingå
Apg.14:22
så m. du ock vittna i Rom
23:11
på en ö m. vi bliva kastade
27:26
Därför m. man vara underdånig Rom.13:5
annars m.n I ju rymma ur
1. Kor. 5:10
partier m. ju finnas bland eder
11 :19
han m. regera till dess han lagt
IS :25
2.Kor. 5:10
vi m. alla träda fram inför K.
hos eder m. visa mig modig
10:2
Om jag m. berömma mig
11 :30
Jag m. ytterligare berömma mig
12:1
först m. avfallet hava skett
2.Tess. 2:3
testamente ... m. det styrkas
Hebr. 9:16
m. tro att (Gud) är till
11:6

MÅTTA (substantiv)
Uppdelning: måtta, måtto.
Jer.l0:24
30:11
46:28

MÅTTA (måtto)
icke jude, i utvärtes m.o
Rom. 2:28
jude s. är det i invärtes m.o
2:29
huruvida det var i kroppslig m.o 2.Kor.12:2
huruvida det var i kroppslig m.o
12:3
i utvärtes m.o ss. en mska
Fil. 2:7
utvärtes m_o, icke till
1.Tess. 2:17
redan för mig i högsta m.o
Filem. v.16
i så m.o S. detta icke
Hebr. 7:20
i så m.o det förbund bättre
7 :22
träd i dubbel m.o döda
Jud. v.12
MÅTTA (verb)
Hugg IÖs... m. åt vänster

Hes.21:16

-måttlig
omåttlig 2.Tim.3:3

MÅTTLIGHET

1) gellurå, i11 i :o ;
styrka, (manna)kraft; av: Ilåpar, vara
stark; vara mäktig; jfr gapär, man;
gibbor, hjälte. I Pred.lO:17 står bigpurä, i styrka el. mannakraft; övers.
med måttlighet, åtföljt av uttrycket lo'
ba§§e!i, icke i dryckenskap; övers. icke
för att överlasta sig. Se t.ex. Makt 8,
Mäktig 20.
MÅTTLIGHET
1 hålla måltid med m.

MÄKTA
Vem m.r rycka av hs pansar

Pred.10:17
Job 41:4

MÄKTIG
Se aven: Makt, kraft, styrka, allmakt,
allsmäktig, stark, väldig, kraftig, dugande, duglig, råda, härska, regera.
-mäktig

allsmäktig l.M os. 17 :1
vanmäktig PS.38:9
övennäktig Matt.16:18
»Gud är mäktig»
1) Att hålla vad han har lovat,
Rorn.4:21. 2) Att låta all nåd komma
de troende till del, 2.Kor.9:8. 3) Att
hålla den svage stående, Rom.14:4. 4)
Att bevara, 2.Tim.l :12. 5) Att åter
inympa sitt egendomsfolk Israel, Rom.
11 :23. 6) Att uppväcka från de döda,
Hebr.ll:19.
MÄKTIG

1) gågal, ';> 1 ~
bliva el. vara stor; här övers. bliva el.
vara mäktig; hif. göra stor, låta bliva
stor; här övers. göra mäktig, låta bliva
mäktig. I l.Sam.S:l O; I.Krön.ll :9;
2.Krön.17:12 är gågal föregånget av
hälaJ.<, gå; övers. bliva allt mäktigare
(och mäktigare); jfr Est.9:4, övers.
bliva allt större och större. Jfr Makt
14. Se t.ex. Makt 28.

Mäktige-Människa
Ps.139:17 vara stor; Dan.8:24 bliva
stor; 11 :23 få övermakten.

3) giigol, ';> i 1 ~
stor; stor i makt och rikedom, mäktig,
rik; av: gåga1, se 1. Ordet är mestadels
övers. stor, t.ex. 1.Mos.1S:12; 18:18;
2.Mos.11 :3; 4.Mos.14:12; S.Mos.4:38;
9:1; 11:23; 26:5; Jos.23:9; 2.Kon.
18:19; Job 3:19; .Ps.14S:8; Jes.9:2;
27:1; Hos.1 :11; Joel 2:11. Jfr 2.Mos.
18:22, övers. viktig; 1.Sam.7:10 stark
(om ljud); Esr.1O:12 hög (om röst). Jfr
15,18, Anseende 1,4. Se: Dyr 1.
4) 1;uijil, ';> 'Q
kraft, styrka; makt, förmåga; här
övers. mäktiga ting. Se t.ex. Mod 9,
Oförskräckt 1.
5) 'åjil, ';> '~
vädur; mäktig person, furste. Se:
Hjälte 2, Hövding 3.
6) giil}ar, 1 ~ ~
vara stark; vara mäktig. Se t.ex.
Makt 27.
7) fuiza[c, p l O
vara el. bliva fast, hård el. stark; här
hif. el. hithp. övers. bliva mäktig. Se
t.ex. Mod 4.
8) miiJal, ';> ~ ~
härska, behärska, vara mäktig. I
2.Krön.23:20 står hammo§lim (best.
form. part. plur.), övers. de mäkti·
gaste. Dan.11:4 ordagrant: eller såsom
hans makt (inf. av målal), den som han
härskade [med]; jfr gamla sv. övers.: »ej
heller med sådana magt, som hans
warit hafwer». Se t.ex. Makt 26.
.9) ja[c[cir, 1 ' i:J ~
aram. dyrbar; fömärn, ädel, hög; jfr
gamla sv. övers. »högprisad». Jfr Dan.
2:11 (om begäran), övers. svår. Jfr
Dyrbar 14.
1O) ta[c[cip, ~ 'i:J D
aram. styrka; makt; av: tettip, vara
stark; vara mäktig, se Dan.4:8,17,19
(övers. vara el. bliva väldig). Jfr tatqd.p
i Dan.2:40,42; 7:7, övers. stark.
11) 'oz, 1")1
styrka, kraft; makt, välde; av: 'åzaz, se
14. Se t.ex. Makt 4.
12) diiJen, l W. ~
a~j. fet, kraftig; stor, mä~tig; av verbet
dä§en, vara fet. Se: Kraftig 5.
13) tuzJmannim, tJ' ~ QfP IJ
ord av okänt ursprung' och osäker
betydelse. Judiska kommentatorer,
däribland Kimchi, tar ordet i betydel·
sen: stora och framstående män,
mäktiga personer; jfr verbet §åmen,
vara fet; adj. §åmen, fet; i Dom.3:29
övers. ansenlig. J fr Kraft 19.
14) 'äzaz, l 1 ~
vara stark; vara mäktig. Se: Makt 36.
15) 'ä~m, tJ 1l ~
stark, mäktig; talrik; av: 'å~, se 2.
Ordet förekommer ofta parallellt med
sägol, se 3, och rall, se 18. Plur. av
.~ brukas även i betydelsen:
många, talrika, t.ex. Jes.S3:12; Am.
5:12. Jfr Bevis 5. Se: Kraft 15.
16) !ilron, l

i O? 0/

S.Mos.7:1;
9:14;
Joel 2:2
stor;
2.Krön.14:11 stark. Jfr 15. Se: Mästare 2.
19) häziik,

Pln

adj. fast,' hård~ ;tark; av: I}.åz~, se 7.
Se: Fast 16, Förstocka 6, Hård 14.
20) geburii, n 1 1 J :I
styrka;- makt; ~v: gållar, se 6. Hes.
32:29 ordagrant: i deras makt; övers.
huru mäktiga de än voro. Se t.ex.
Makt 8.
21) Jallit, O '?~
aram. mäktig, makthavande. Ordet
förekommer t.ex. också i Dan.4:14,
22,29; 5:21, där det är återgivet med
verbet »råda». Se: Herre 14, Hövitsman 3, Makt 42.
22) l}iiz[cii, n I~ 1O
fasthet, hårdhet, styrka, makt; av:
I}.åz~, se 7. Se: Makt 23.
23) utf.ord.
24) gibbor, 1 i :1 ~
en som är stark el. mäktig; av: gåpar, se
6. Jfr Ps.24:8, övers. väldig. Se t.ex.
Man 23.
25) ta[c[cip, ~

'r D

=ararn. tatqd.p, se 10.
26) megas, /J.f'YaC;

stor; mäktig; här plur. megwoi, övers.
mäktige.
27) dynatos, 6vvan)c;
som kan el. förmår, mäktig, stark; av:
dY'narnai, kunna, vara i stånd, förmå.
Se: Makt 61.
28) dynåstes, 6IJvåuT'l/c;
makthavare, härskare; i Apg.8:27
övers. mäktig herre. Se: Härskare 7.
29) kråtos, "påToc;
kraft, styrka; makt, välde. I Apg.19:20
står: katA mtos, med kraft el. makt.
Se t.ex. Makt 64.
30) dynateo, 6IJvaTfw
vara mäktig el. stark; av: dynat6s; se
27. Verbet är i 2.Kor.13:3 övers. vara
stark.
31) årehon, äpxwv
den förste el. främste; furste, ledare;
part. av årchö, vara först el. främst. I
1Kor.2:6,8 talas det om hoi årchontes
tou ai6nos toutou, övers. denna tidsålders mäktige. Detta uttryck kan
tänkas åsyfta : a) de skriftlärda och
visa, alltså de ledande på kulturens
område, eller b) de regerande, makthavarna, kejsare och konungar, eller,
vilket är troligast, c) de osynliga makter, som ytterst styr folkens öden men
själva står under en högre makt, som
har gett dem endast en begränsad sfår
och en begränsad tid för deras maktutövning. Jfr uttrycket ho årchön tou
kosmou toutou, t.ex. Joh.12:31, övers.
denna världens furste. Se t.ex. Furste
19, Hövding 14.

32) dynamis, 6 vva/J.tC;
kraft, makt, förmåga. Beträffande Ef.
3:7, se Kraft 31. I Kol.1:29 står: en
dynårnei, i (med) kraft (makt); övers.
så mäktigt. Se t.ex. Kraft 23, Makt 57.

33) hyperauxdno,

li1rEpav~åvw

makt, herravälde;·mäktig. Se: Makt 50.
17) niigil}, :l ' 1 ~
villig, en som gör el. ger något frivilligt;
givmild, generös, ädel; ädling, furste.
Se: Furste 6, Herre 5, Mana 5.
18) ral}, :l J
mycken, talrik; stor, mäktig; av: rållall,
vara mycken; vara stor. I Jer.2S:14;
27:7; 28:8; 32:19 står ordet parallellt
med gågo1, stor (se 3). Jfr rall i
S.Mos.26:S, övers. talrik; 2.Mos.1:9;

förökas el. växa övermåttan (rikligen);
av: prep. hyper, över, och auxånö,
förökas, växa.
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34) krataios, "paTawc;

15 Israel....för stort och m.t
2.Mos. 1:9
3 ej partisk för den m.e
3.Mos.19:15
15 större och m.are In detta
4.Mo.. 14:12
15 det är mig för m.t
22:6
4 Israel skall göra m.a ting
24:18
15 folk större och m.are
5.Mo.. 4:38
15 folk, större och m.are än do
7:1
15 folk, större och m.are än du
9:1
9:14
15 folk s. är m.are och större
15 folk s. äro större och m.are
11 :23
15 ett stort, m.t och talrikt folk
26:5
Jo.. 23:9
15 fördrivit stora och m.a folk
4 gjorde m.a ting
l.Sam.14:48
l allt m.are och m.are
2.Sam. 5:10
l m.are än min herres tron
I.Kon. 1:37
l hs tron ännu m.are än din
1:47
5 de m.e i landet ss. fångar
2.Kon.24:15
6 Juda den m.aste bland
l.Krön. 5:2
l David aUt m.are och m.are
Il :9
22 (Rehabeam) hade blivit m. 2.Krön.12:1
l blev Josafat aUt m.are
17:12
23 till slut övermåttan m.
17:12
8 (lojada) tog med de m.aste
23:20
7 (Ussia) blev övermåttan m.
26:8
22 när (Ussia) var si m.
26:16
7 Så m. blev Jotam
27:6
9 den store och m.e Asenappar Esr. 4:10
10 I Jerusalem m.a konungar
4:20
24 inför kon. m.a hövdingar
7 :28
3 denne man m.are än ngn annan Job 1:3
11 åt sitt regnflödes m.a skur
37:6
12 m.a på jorden äta och
P.. 22:30
2 fiender få leva och äro m.a
38:20
4 Med Gud göra m.a ting
60:14
13 De m.e skola komma från Egypten 68:32
11 låter höra sin röst, en m. röst
68 :34
11 med din m.a arm förströdde du
89:11
14 m. är din hand
89:14
2 H. gjorde sitt folk m.are
105 :24
4 Med Gud göra m.a ting
108: 14
4 H. högra hand gör m.a ting
118:15
4 H. högra hand gör m.a ting
118:16
15 dräpte m.a konungar
135:10
l S Lottkastning mellan m.a män Ord.. 18 : 18
25 till rätta med hm s. är m.are Pred. 6:10
16 Ty en konungs ord är m. t
8:4
17 draga in gm de m.es portar
J e.. 13:2
18 m.a folk och stora konungar
Jer.25:14
18 m.a folk och stora konungar
27:7
18 mot m.a länder profeterat
28:8
18 .. är m. i gärningar
32:19
18 .. var si m. bland folken
Klag. 1:1
Hes.17: 13
5 de m.e i landet fört bort
26:17
19 du s. var si m. på havet
5 M.a hjältar skola tala
32:21
20 huru m.a de än voro
32:29
21 huru stor och m. han än var
Dan. 2:10
10 m.a äro hs under
3:33
8 skaU icke förbliva lika m.t
11:4
7 kon. i Söderlandet m.
11 :5
7 en ännu m.are härskare än han
11 :5
15 ett folk ... ett m.t, s. ingen
Joel 1:6
15 Ett stort och m.t folk kommer
2:2
15 ss. ett m.t folk, ordnat till
2:5
15 m. är den skara .. utför
2:11
15 skipa rätt åt m.a hednafolk Mika 4:3
15 förjagade ett m. t folk
4:7
3 den m.e kräver öppet
7:3
15 m.a hednafolk skola komma sak. 8:22
26 de m.e låta folken känna
Matt.20:25
26 m.e känna sin myndighet
Mark.l0:42
27 en profet, m. i gIrningar
Luk.24:19
27 Moses m. i ord och glrningar Apg. 7:22
28 en m. herre hos Kandace
8:27
29 hade H. ord m. framgång
19:20
27 ocksi m. att hålla
Rom. 4:21
27 Gud är ju m. åter inympa
11 :23
30 H. är m. hålla hm stående
14:4
27 kallade, Icke många m.a
l.Kor. 1:26
31 denna tidsålders m.e
2:6
31 ingen av denna tidsilders m.e
2:8
30 Gud är m. att låta all
2.Kor. 9:8
·27 si m.a inför Gud
10:4
32 mig given gm hs m.a kraft
Ef. 3:7
32 hs kraft, s. m.t verkar
Kol. 1:29
33 eder tro si m.t tillväxer
2. Tess. 1:3
27 han är m. att för den dagen 2.Tim. 1:12
27 m. både att förmana
Tit. 1:9
27 Gud var m. att till och med Hebr.ll:19
34 under Guds m.a hand
l.Pet. 5:6

MÄKTIGE
Grek. ho dynatos, den som kan el.
förmår, den mäktige el. starke, är i
Marias lovsång använt som en benämning på Gud; därav återgivningen »den
Mäktige». Luk.l :49.
MÄNGD

makor .. hava BÖner i m.
ljungeldar i m.
dyrbarare ...än fint guld I m.
Tjurar i m. omgiva mig
och gräsmaskar i tallös m.
Han bestämmer stjärnornas m.
efter att utrota folk I m.
därför att m.en är si stor
när de i m. samlas dit
Herdar i m. fördärva
förgäves läkemedel i m.
Båden upp mot Babel folk i m.
m.en av folket icke att äta
stor örn med fjädrar i m.
över dig... hjuldon i m.
skall få se lik i m.
Slagna ser man i m.
Etiopier i m ... till hjälp

Ps.17:14
18:15
19:11
22:13
105:34
147:4
Je .. 10:7
31:1
31:4
Jer.12:10
46:11
50:29
52:6
He.. 17:7
23:24
Am. 8:3
Nah. 3:3
3:9

MÄNNISKA
Se även: Adam, Eva, man, kvinna,
skapa, avbild, fall, gamla människan,
jord, kropp, själ, ande, person, folk,
församling, förbund, Israel, hedning.

-människa
gudsmänniska I.Tim.6:11

Människan
Bibelns ord för »människa» är hebr.
'iirjiim och grek. ånthrbpos. Någon
enhetlig och systematiserad framställning av människans väsen ger inte
Bibeln. De begrepp som används för
att beskriva människan som psykosomatiskt väsen varierar i olika skrifter. Bibeln ger dock ett ovanligt material till förståelse av människans gudsrelation. Den vill ge förklaringen till
människans enastående plats i skapelseverket och i Guds frälsningshistoria.
Människan beskrivs i sin historia med
Gud som »homo theologicus» (Luther).
1. Människan i skapelsen. I skapelseberättelsen möter vi en hög värdering
av människan som skapelsens krona.
Gud skapade människan till sin avbild,
1.Mos.l :27; 9:6. Se: Avbild (Guds).
Som Guds avbild är människan ett
personligt väsen med möjlighet att leva
i personlig gemenskap med Gud. Hon
har sitt egentliga liv i denna gudsgemenskap, och denna gemenskap är
människans ljus (Joh.l :4), det (uppenbarelse-)ljus som ger hennes existens
mening, ett rikt innehäll och en evig
framtid. Som personligt väsen är
människan utrustad med självmedvetande (ge;nom förnuftets gåva) och
självbestämmande
(genom
viljans
gåva).
Människan består enligt G. T. av
kropp (bäsar) och själ (nåjJiJ.l, utt.
näfåsh) eller ande (n.ia~, utt. mach),
som betraktas som en intim enhet.
Kroppen är inte en tillfållig, temporär
boning för människans själ eller ande,
utan hör med som en väsentlig bestämning av människans väsen. Människan
inte endast har en kropp, utan hon är
en kropp. Själen, resp. anden, är
kroppslighetens livsprincip. I G. T.s
grundtext står »sjäb> ofta som uttryck
för hellleten. Människan är en levande
själ (övers. »levande varelse»), l.Mos.
2:7. Men det förutsätts att hon kan
behålla en viss livspotens även efter
döden, 3.Mos.21:1; 4.Mos.S:2; 6:6
m.fl. ställen. Se: Dödsriket.

2. Den fallna människan. Syndafallet,

MÄKTIG
15 Abraham stort och m.t folk l.Mo .. 18:18
l att han blivit en m. man
24:35
l (Isak) blev en m. man
26:13
l att han till slut var mycket m.
26:13
2 du blivit oss aUtfÖr m.
26:16

(gräshopporna) slogo i stor m. 2.Mo.. 10:14
i sidan m. att det räcker
4.Mos.ll :22
kom en stor m. småstäder
5.Mo.. 3:5
icke skaffa sig hästar i m.
17:16
Icke skaffa sig hustrur i m.
17:17
att m.en icke hade ngt att äta 2.Kon.25:3
och cederbjälkar i otalig m.
I.Krön.22:4
skaffade dem ock hustrur i m. 2.Krön.ll :23
(lob) ägde tjänare i stor m.
JOb 1:3
må årens m. förkunna visdom
32:7

l.Mos.3:1-6, förändrade människans
ställning. Det berörde först och främst
gudsförhållandet, i det att gemenskapen med Gud bröts. Därigenom upphörde förbindelsen med Iivskällan, och
mörkret sänkte sig över människans
existens. ijon drevs bort från Guds
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kraftig, stark; mäktig, väldig;
kråtos, se 29.

av,

Människa
närhet (livskällan) och från paradiset,
där hon var bestämd till att ha en
framtid. Det omedelbara uttrycket fördetta var människans fOrvisning ur
Edens lustgård, 3:24. Jfr 3:8,10. Vidare blev det fOrändringar i de jordiska villkoren, 3:17-19, och i den
mänskliga gemenskapen, 3:7; 4:3 ff.;
Rom. I :28 ff. I syndens spår foljde
lidande, sjukdom och död, 5:12.
Skriften ger många mörka skildringar - principiellt och konkret - av
människans förnedring, I.Mos.8:21;
Job 15:14-16; Mark.IO:18; Matt.7:11;
12:39; 15:19; Rom. I :18 ff.; 2:23;
3:9 ff. - Visserligen forlorade människan inte totalt sin gudslikhet genom
fallet, jfr I.Kor.ll :7; Jak.3:9; Joh.
10:33-3~; Rom.2:14-16, men hon har
dock blIVit gudsfientlig i sin inställning, 8:7, utan förmåga att söka Gud
och göra hans vilja, 3:10-12, eller
forstå de ting som hör Guds Ande till,
I.Kor.2:14.

3. Den nya människan. I enlighet med
Guds löfte efter fallet, I.Mos.3:15,
fick släktet när tiden var fullbordad en
ny begynnelse, Gal.4:4. Det som den
förste Adam hade brutit genom sin
olydnad, gjorde Jesus Kristus, som den
andre (siste) Adam, gott igen genom
sin lydnad, Rom.5:19. Genom sitt
heliga liv och sitt ställföreträdande
lidande och död gjorde han det möjligt
för den fallna människan att bli en ny
människa infor Gud. »1 haven iklätt
eder den nya människan, som är skapad till likhet med Gud i sanningens
rättfärdighet och helighet», Ef.4:24.
Jfr 2.Kor.5:17. Se:Pånyttfodelse.
Genom iklädandet av den nya
människan återupprättas den ursprungliga gudsbilden. Nyskapelsen och
fOrnyelsen börjar i människans andesida, Rom.12:2; Ef.4:23; 2.Kor.5:17;
Rom.8:IO, men skall till sist också
omfatta kropps-sidan, I.Kor.15:48 f.;
Rom.8:11. - Till följd av att synden
fortfarande bor också i den troende, är
hans kropp - liksom alla andras hemfallen åt- ';döden, 8:10. Hans
kroppshydda -nedbrytes, 2.Kor.5:1.
Men den skall återupprättas i uppståndelsen och forvandlas till en andlig
kropp, I.Kor.15:44, i likhet med Kristi
härlighetskropp, Fil.3:21. Se: Kropp.
När Skriften i samband med den
nya skapelsen i Kristus talar om att
»det gamla är forgånget» och »något
nytt har kommit», 2.Kor.5 :17 ;är detta
att förstå principiellt. Både Bibeln själv
och den troendes erfarenhet vittnar
om att den gamla människan ännu
existerar också hos den som genom
Guds Ande har blivit pånyttfodd till
en ny människa. »KÖttet har begärelse
mot Anden», Gal.5 :17. Den gamla och
den nya människans maktprincip
(resp. köttet och Anden) lever i oförsonlig strid med varandra. Men den
som vandrar i Anden skall icke göra
vad köttet har begärelse till, 5:16. Jfr
Rom.6:12; 8:12 f. Den troende befmner sig i en forvandlingsprocess till
större och större likhet med Jesu Kristi
bild,2.Kor.3:18.
Guds höga mål med människan är
över huvud taget att hon skall bli hans
Sons avbild, honom lik, »så att denne
skulle bliva den forstfodde bland
många bröder», Rom.8:29. Jfr Uoh.
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3 :2. »Och såsom vi hava burit den
jordiskas gestalt, så skola vi ock bära
den himmelskas gestalt», I.Kor.15:49.
På dessa ställen talas det om att
likbildas med Kristus, sådan han är till
sin
fullkomliga
människo-natur,
Kristus som den andre (siste) Adam,
Kristus sådan han uppstod forhärligad
i sin uppståndelsekropp.

4. Bibelns

antropologi.

Människan
framställs i Skriften oftast på det
sättet att hon har en natursida och en
andesida; hon består av kropp och själ,
kött och ande. Det räknas med en
utvärtes och med en invärtes människa. Detta är den s.k. dichotomiska
synen. På enstaka ställen skymtas
emellertid en trichotomisk uppfattning
av människan såsom bestående av
kropp, själ och ande, I.Tess.5:23;
Hebr.4:12. Då räknas själen till människans natursida, och anden blir organ
för korrespondensen med Guds värld,
en korrespondens som dock endast
den pånyttfödda människans ande är i
stånd att uppleva, jfr I.Kor.2:9 ff.;
Ef.4:23.
Den grekiska filosofm hade en dualistisk uppfattning av människan.
Kroppen hörde till materien, forgängligheten, det onda. Själen hörde
hemma i den andliga, himmelska
världen. Den befann sig i denna tillvaro
som en fånge i materien. Själen måste
därfOr befrias eller befria sig från
kroppsligheten. Enligt Skriften är
emellertid hela människan Guds skapelse, men samtidigt är också hela
människan i den nuvarande tidshushållningen på grund av fallet under
forgängelsen och i den ondes våld,
Uoh.5:19. Därför behöver hon
frälsning för hela sitt väsen, med
kropp, själ och ande. Se: Frälsning,
Själ, Ande, Kött.
Det är betydelsefullt att man är
uppmärksam på att det Viktiga begreppet »kött» som beteckning för människan på de flesta ställen inte står som
en del-beteckning fOr människans
väsen (i motsats till ande, själ, inre
människa, hjärta osv.), utan som en
total-bestämning, som säger något om
människonaturen i dess avstånd från
Gud (som ett jordiskt, timligt, svagt
och forgängligt väsen, i motsats till
Guds himmelska, eviga, mäktiga och
oforgängliga väsen). Så oftast i G.T.
men ej sällan även i N.T. - Det är då
särskilt skillnaden i väsensart som betonas (ännu inte sä mycket avståndet
på grund av människans syndiga natur).
I många fall använder Paulus begreppet »kött» även som uttryck för
den syndiga människonaturen över
huvud taget i dess direkta gudsfientliga
motsats till Gud, Rom. kap.7.8; Gal.
kap.5-6; Kol.kap.2 m.fl. ställen, se
särskilt Gal.S:17; Rom.8:7.

15:45. Frihet, I.Mos.2:16. Lydnad,
l.Mos.2:17. Guds ära, Jes.43:7.

Skapad av
Stoft, I.Mos.2:7; I.Kor.15:47.
Skapad annorlunda än djuren, l.Mos.
1:25,26; I.Kor.15:39. Sådan hon bor-_
de vara, Pred.7:30. Underbart danad,
Ps.139:14.

Skapad med
Kropp, I.Mos.2:23; I.Tess.5:23.
Själ, I.Mos.2:7 (grt.); I.Tess.5 :23.
Ande, I.Mos.2:7; I.Tess.5:23. - Välsignad av Gud, I.Mos.5 :2. Gjordes
nästan till ett gudaväsen, Ps.8:6, ringare än änglarna, Hebr.2:7. Kröntes
med ära och härlighet, Ps.8:6; Hebr.
2:7. Utrustad med förstånd, PS.94:IO.
Med vilja, Joh.1 :13, känsla, Ps. 149:2,5,
samvete, Rom.2:15.

Gjord
Till att råda över jordens ovnga
skapelser, LM os. I :26,28. Visare och
förståndigare än de, Job 35:11. Mer
värd, Matt.6:26; 10:31; 12:12.
Människan i Eden
Ditsatt av Gud, I.Mos.2:15. För att
bruka och bevara lustgården, LMos.
2:15. Gavs en medhjälpare, l.Mos.
2:18,21,22.

Människans fall
Ursprungligen oskyldig, l.Mos.
1:27,31, -föll hon i synd genom olydnad mot Gud, 3:1-6,jfr 2:16-17.

Fallets följder
Skuldkänsla, I.Mos.3:7 ,lO. Fruktan, 3:8,10. Lidande, 3:16. Vedermöda, 3:17,19. Utvisande, 3:24. Död,
3:19. Jordens förbannelse, 3:17-18;
Rom.8:20. - Synd, lidande och död
fortplantade sig till alla människor,
Rom.5:12; 8:18. Människan fodes till
olycka, J ob 5:7. Lever en liten tid på
jorden, Job 14:1; I.Krön.29:15; Ps.
90:10.

Människan liknas vid
Gräs, Ps.I03:15-16; Jes.40:6-8. En
fläkt, Ps.I44:4. En sömn, Ps.90:5.

Kallas
Kött, I.Mos.6:12. Mask, Job 25:6.
Kryp, 25:6. En skärva av jord, Jes.
45:9. En vinlägel i rök, Ps.119:83.
Arm, Rom.7:24.

Präglas av
Begränsning, Pred.10:14. Bristande
insikt, 7:1. Maktlöshet, 8~8. Fåfänglig·
het, Ps.39:12. Opålitlighet, Ps.118:8.
Orenhet, Job 15:14. Orättfärdighet,
Job 15:14. Fiendskap mot Gud, Rom.
8:7; 3:18, och människor, Rom.
3:13-17. Utan förmåga att två sig ren,
Jer.2:22; 13:23; Rom.7:24; 8:7.

folk. Se t.ex. Folk 21, Herre IS,
Man l.
2) 'am, tl g
samlad enhet av människor; folk, stam,
släkt; av: 'åmam, sluta samman, förena. Se t.ex. Folk 2, Fäder 3, Hednafolk 2.
3) 'iJ, tV' X
man; ofta kollektivt: män, människor;
plur. 'änä&m, män, människor (se
Folk 5). Se t.ex. Man 2.
4) '~ål
an 'v tv).......X:
aram. = 'äno§, se 5.

5) 'dnoJ, tV i )~_
människa; vanl. -kollektivt: människor,
mänsklighet. Jfr 3. Se: Man 12.
6) På dessa ställen motsvaras sv. övers.
»människa» el. »människoD> av pronomen el. pronominalsufflX i grundtexten. I Jes.56:11 står ordagrant: de
(el. dessa); övers. sådana människor;
Hos.8:5 dem; övers. dessa människor.
7) g/iqär, ., ~ _~
man; av: gå!Jiu: vara stark el. mäktia; I
Job 33:17 står gä!Jär parallellt med
'ådäm, se l, här övers. någon. Se t.ex.
Mån 4, Mankön 4.
8) utf.ord. Beträffande Job 30:5, se
Samkväm 2 I Job 34:26 står ordagrant:
på de seendes plats, övers. öppet, inför
människors åsyn. Jes.26:18 och inga
jordkretsinbyggare falla (= födas).
9) me[im, tl ' l}~
män; människor: Se: Man 6, Manlig l.
10) bän-'iitjåm, tl 1~ - 1 ~
människoson; bän-, cstr. av ben, se 12;
'ådäm, se l. I Ps.57:5 står plur. blIne'ådäm, övers. människor. Se: Människoson l.
11) goj, ' i :I
samling av människor; nation, folk; här
övers. människor. Se t.ex. Folk l, Hedning l, Menighet 5.
12) ben, 1 ~
son; i 2.Sam.7:1O; I.Krön.17:9 bene'awlå, orättfärdighetens söner (el.
barn); övers. orättfärdiga människor.
Se t.ex. Barn 2, Man 16.
13) n/ipäJ, tV ~ .~
andedräkt; väSen som andas, varelse;
själ, liv. Se t.ex. Liv 3, Person l.
14) ånthröpos, ävOpw1ro<;
människa; möjl. av: an~r, man, och
öps, öga; ansikte. Se: Man 30.
IS) utf.ord. Grundtexten har på flera
av dessa ställen ett pronomen, adjektiv
el. particip.
16) aner, åv'l)p
man. Se t.ex. Man 33.

Skapad till

MÄNNISKA

Man och kvinna, I.Mos.1 :27; 5:2.
En levande själ, I.Mos.2:7; I.Kor.

man, människa; kollektivt: människor,

17) Beträffande 2.Pet.1 :20, se Kraft
35.
18) Matt.ll:12 kan även översättas:
Och från Johannes döparens dagar till
nu blir himmelriket utsatt för våld,
och våldsverkare rycka det till sig.
19) Beträffande Matt.24:24; Mark.
13:22, se Falskeligen l.
20) Beträffande Joh.7:4, se Känna 38.
21) anthropinos, åvO p W 1r tvo<;
som tillhör eller har att göra med
människan (människorna), människo-,
mänsklig; av: ånthröpos, se 14.
22) anthröpåreskos, åvO p w 1r åp eo KO<;
som behagar el. söker behaga människor; av: ånthröpos, se 14, och areskö,
behaga; söka behaga, ta hänsyn till.
23) philanthråpia, rptAaVO PW1rLa
människokärlek, kärlek till människorna. Se vidare: Kärlek 17.
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Människan
Skapades på skapelsens sjätte dag,
I.Mos.1 :31. Av Gud, I.Mos.1 :27; 2:7.
Genom Kristus, Joh.1 :3; Ko1.l :16;
Hebr.l:2. Genom den helige Ande,
Job 33:4. Till Guds avbild, l.Mos.
1:26 f.; 5:1; I.Kor.ll:7; Jak.3:9.

Människans frälsare
Kristus Jesus kom i mänsklig gestalt, Fil.2:7. Blev kött och tog sin
boning ibland människor, Joh.I:14;
Hebr.2:14. Befanns vara som en
människa i all sin vandel, Fil.2:7. Dog i
människans ställe, Fil.2:8. Kallas den
andra människan, I.Kor.15:47, den
siste Apam, 15:45. Likasom de många
blev syndare genom en enda människas
olydnad, så blir de många rättfärdiggjorda genom en endas lydnad, Rom.
5:19.

l) 'äqåm, tl ~~

Människa

24) Beträffande Jud.v.16, se Knor·
ra 8, resp. Behag 32.
25) I Gal.I:16 står ordagrant: med
kött och blod (sarkl kal haimati).
MÄNNISKA
Uppdelning: allmänt. med bestämning, genitivform.

MÄNNISKA (allmänt)
1 göra m.or till vår avbild
LMos. 1 :26
1 Gud skapade ffi.n till sin
1:27
1 ingen m. fanns s. kunde
2:5
1 H. Gud danade m.n av stoft
2:7
1 så blev m.n levande varelse
2:7
1 m.n s. han hade danat
2:8
1 Gud skapade m.or
5:1
1 gav dem namnet m.
5:2

14:11
5 mot dig förmår ingen ffi.
1 omtalat för ngn ffi.
Neh. 2:12
1 den ffi. s. gör efter dem
9:29
3 sömnen föll tung på ffi.orna
Job 4:13
S Kan en ffi. hava rätt mot Gud
4:17
1 m.n varder född till olycka
5 :7
S stridsmans liv lever m.n
7:1
7:17
5 Vad är då en m.
9:2
5 skulle en ffi. hava rätt mot
S ser du ss. m.or se
10:4

1 allt förstfött av m.
13:13
1 förstfödda ibland m.or
13:15
19 :13
3 Evad det är djur eller m.
3 s. stjäl en m. straffas med döden
21 :16
1 På ingen annan m.s kropp
30:32
3 ss. när den ena m.n talar
33:11
1 ingen m. kan se mig
33:20
l vari en m. kan försynda sig 3.Mos. 6:3
1 ingen m. i uppenbarelsetältet
16:17
1 den m. s. gör efter dem
18:5
l m. gm vilken man bliver oren
22:5
1 Om ngn slår ihjäl ngn m.
24:17
l s. slår ihjäl en m.
24:21
1 det må vara en m. eller
27:28
1 m. s. blivit tillspillogiven
27:29
1 såväl m.or s. boskap
4.Mos. 3: 13
l vari en m. kan försynda sig
5:6
l förstfött .•• m.or och boskap
8 :17
l mer än ngn annan m.
12:3
3 sticka ut ögonen på dessa m.or
16:14
1 s. andra m.or dö
16:29
1 hemsökelse s. andra m.or
16:29
3 dessa ffi.or hava föraktat H.
16:30
1 evad det är m.or eller
18:15
1 det s. är förstfött bland m.or
18:15
1 kommer vid liket aven ffi.
19: 13
1 När en m. dör i ett tält
19:14
1 (Bileam:) Gud är icke en m.
23:19
1 bytet både m.or och boskap
31:11
13 s. har dräpt ngn m.
31 :19
l rovet, både m.or och boskap
31 :26
1 var femhundrade av m.or
31 :28
l var femtionde av m.or
31 :30
1 av m.or •.. 32000 personer
31 :35
1 av m.or 16000
31:40
1 av m.or 16000
31 :46
l femtionde av m.or och boskap
31:47
3 icke frukta för ngn m.
5.Mos. 1:17
1 då Gud skapade m.or
4:32
1 Gud kan tala med en m.
5 :24
l m.n lever icke allenast av bröd
8:3
l träden äro ju icke m.or
20:19
5 deras åminnelse bland m.or
32:26
3 gudar och m.or ära mig
Dom. 9:9
3 skuggan s. ser ut ss. m.or
9:36
l att skaffa med andra m.or
18:7,28
3 Om en m. försyndar sig
1.Sam. 2:25
3 m. försyndar sig mot H.
2:2 S
2 :26
3 välbehag för H. och för m.or
3 förvandlad till en annan m.
10:6
3 från ingen m. har du tagit
12:4
1 han är icke en m.
15:29
1 icke ss. en m. ser
16:7
1 en m. ser på det s. är
16:7
l om det ör m.or... förbannade
26:19
l ss. m.or pläga tuktas
2.Sam. 7:14
3 prisgivit de m.or s. upplyft
18:28
2 ss. m.or pläga göra
19:3
l Den s. råder över m.orna rätt
23:3
l ngn bön höjes från ngn m. l.Kon. 8:38
l ingen m. finnes s. icke syndar
8:46
3 då fanns ingen m. där
2.Kon. 7:5
3 men där fanns ingen m.
7:10
l icke ett ljud av ngn m.
7:10
l byte 100000 m.or
l.Krön. 5 :21
29:1
l borg är icke avsedd för en m.
l bo på jorden bland m.orna 2.Krön. 6:18
l åkallan höjes från ngn m.
6:29
l ingen m. s. icke syndar
6:36

11 :12
13:9
14:1
14:10
15:14
20:4
21 :4
25 :4
25:6
28:4
28:13
28:28
1 till m.orna sade (Gud)
30:1
8 ffi.or s. är yngre till åren
30:2
6 m.or s. sakna manlig kraft
S på anden i ffi.orna kommer det an 32:8
3 ingen ffi. kan nedslå denne
32:13
33:12
S Gud är förmer än en m.
3 sömnen fallit tung över ffi.orna
33:15
7 högmodet borta ifrån en m.
33:17
33:23
1 får lära m.n hennes plikt
3 får denne sjunga inför m.orna
33:27
34:11
1 vedergäller var ffi. efter
34:15
1 ffi.orna vända åter till stoft
3 behöver Gud ej vakta på en ffi.
34:23
3 gärningar m.orna besjunga
36:24
37:24
3 Fördenskull frukta ffi.orna hm
l där ingen m. finnes
38:26
Ps. 8:5
1 vad är en ffi. att du tänker
S låt icke ffi.or få överhanden
9:20
S förnimma att de äro m.or
9:21
S m.or, komna av jord
10:18
17:4
l vad ffi.or än må göra
9 från m.orna, H.
17:14
17:14
9 från denna världens ffi.or
22:7
1 är en mask och icke en ffi.
I både m.or och djur hjälper du
36:7
1 Men en ffi. har intet bestånd
49:13
1 En m. s. mitt i sin härlighet
49:21
S ty m.or stå mig efter livet
56:2
56:12
1 vad kunna m.or göra mig
57:4
8 när jag smädas av m.or
57:5
10 ffi.or vilkas tänder äro spjut
58:12
1 m.orna skola säga
65:10
6 Du bereder säd åt ffi.orna
66:12
5 du lät ffi.or fara fram
68:19
l du undfick gåvor bland ffi.orna
73:5
1 icke plågade ss. andra m.or
78:25
3 Änglabröd finga m.or äta
78:60
1 tält slagit upp bland m.orna
1 månsten dö ss. ffi.or dö
82:7
1 låter m.orna vända åter
90:3
I s. lär ffi.orna förstånd
94:10
1 M.n går till sin gärning
104:23
1 vad kunna ffi.or göra mig
118:6
1 än att förlita sig på m.or
118:8
124:2
1 ffi.orna reste sig emot oss
135:8
1 slog ... m.or och boskap
144:3
l H., vad är en m.
l En m. är lik en fläkt
144:4
1 Ingen m. beståndande
Ords.12:3
1 idoghet för m.n dyrbar skatt
12:27
l En m. gör upp planer
16:1
1 En m. u tan förstånd
17:18
1 Gåvor öppna väg för en m.
18:16
1 en m. förstår icke själv
20:24
l Det är farligt för en m.
20:25
1 Anden i m.n är en H. lykta
20:27
1 Den m. s. far vilse
21 :16
l fÖfökar hon bland m.orna
23:28
1 bespottaren styggelse för ffi.or
24:9
3 skärper den ena m.n den andra
27:17
1 får man leta efter ffi.or
28:12
28:14
1 den ffi. s. ständigt tager sig
28:17
1 En ffi. s. tryckes av blodskuld
l gömma sig ffi.orna
28:28
1 att kunna räknas ss. m.
30:2
Pred. 1:3
l Vad förmån har m.n
2:12
l vad kunna de m.or göra
2:21
l om en m. med vishet utstått
2:22
1 vad gagn har m.n av all möda
2:24
l icke lycka s. beror av m.n
2:26
l åt den m. s. täckes hm
3:18
l För m.ornas skull sker detta
3:19
1 m.orna hava intet framför
3:22
l intet ör böttre för m.n
5:17
8 bäst och skönast för m.n
1 s. kommer tungt över m.orna
6:1
6:10
l vad en m. skulle bliva
l vad gott s. skall hända en m.
':1
7:1
1 vem kan säga en m.
l m.n icke utfinna ngt
7:15
7:21
1 ingen m. så rättfärdig
7:30
l Gud har gjort m.orna sådana
8:8
l Ingen m. har makt över
8:9
l då ena m.n har makt över
l intet bättre för m.n
8:15
8:17
l m.n icke förmår fatta
1 huru mycket en m. mödar sig
8:17
9:1
l kärlek eller hat en m. veta
9:12
l m.n känner icke sin tid
l tänkte ingen m. på fattige
9:15
10:14
1 vem kan säga en m.
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1
1
1
l
1
1
1
1
1
1
3
3
3
1
3
1
1

1
1
1

Då m.orna begynte föröka
Min ande icke i m.orna
ångrade att han gjort m.orna
M.orna s. jag skapade

6:1
6:3
6:6
6:7

både m.or och fyrfotadjur

6:7

utplånade ffi.or och fyrfotadjur
7:23
icke förbanna för ffi.ns skull
8:21
ena m.n utkräva andras själ
9:5
gjort m.n till sin avbild
9:6
hs blod av m.or utgjutet
9:6
om ock ingen m. är tillstädes
31 :50
kämpat med Gud och m,or
32:28
ingen annan m. fanns där
2.Mos. 2:12
Vem har givit m.n munnen
4:11
tungt arbete på dessa m.or
5:9
kom mygg på m.or och boskap
8:17
myggen på m.or och boskap
8:18
bulnader på m.or och
9:9
bulnader med blåsor på m.or
9: 1 O
hagel över m.or och boskap
9:22

1 slog haglet m.or och djur
3 icke hund gläfsa mot m.or
1 slå förstfött .•. m.or och
1 evad det är m.or eller boskap

9:25
11:7
12:12
13:2

1 vildåsnefåle födas till m.

5 ss. man gäckas med en m.
1 M.n lever en liten tid
1 om en ffi. givit upp andan
S Vad är en ffi.
1 då m.or sattes på jorden
1 ss. när m.or eljest klaga
S en ffi. hava rätt mot Gud
5 huru mycket mindre då m.n
5 svävande, fjärran ifrån ffi.or
5 Priset känner ingen ffi.

l vet ingen m. vad s. skall ske
10:14
11:8
1 om en m. får leva
1 m.n fara till sin eviga boning
12:5
Jes. 2:20
1 m.orna kasta bort avgudar
2:22
l förliten eder ej mer på m.or
13:12
1 en m. mer sällsynt än guld
17:7
1 m.orna blicka till sin Skapare
17:8
8 M.orna ej vända sin blick
S att ej många m.or finnas kvar
24:6
8 inga ffi.or födas mer
26:18
1 de fattigaste bland m,or
29:19
1 egyptierna äro m.or
31 :3
S m.or räknar han för intet
33:8
38:11
1 får jag ej mer skåda m.or
1 m.or till lösen för dig
43:4
1 konstnärerna allenast m.or
44:11
44:15
1 hava m.orna till bränsle
45:12
l och skapat m.orna därpå
47:3
1 ej skona ngn m.
11 är en styggelse för m.or
49:7
52:14
1 vanställt mer än andra m.ors
53:3
3 och övergiven av ffi.or
56:11
6 sådana m.or äro herdar
3 huru m.or ligga där döda
66:24
l där ingen m. bodde
Jer. 2:6
4:25
1 då fanns där ingen m.
4:29
3 ingen m. bor mer i dem
3 giller till att fånga-m.or
5:26
l över både m.or och djur
7:20
16:20
1 Kan en m. göra sig gudar
17:5
l den s. förtröstar på m.or
21 :6
I slå dem, både ffi.or och djur
27:5
1 'm.or och djur på jorden
31 :27
1 säd av m.or och av djur
1 och bland andra ffi.or
32:20
l varken m.or eller djur kunna
32:43
33:5
l med döda kroppar av m.or
8 m.or s. gm sin ondska
33:5
1 ödelagda att inga m.or finnas
33:10
33:10
l varken m.or eller djur bo där
8 höra rop av m.or
33:11
33:11
8 m.or s. frambära lovoffer
1 varken m.or eller djur bo här
33:12
36:29
1 slut på både ffi.or och djur
3 m.or skola alla dö gm svärd
42:17
47:2
1 m.orna ropa
1 föraktad bland m.orna
49:15
50:3
1 m.or och djur skola fly
8 för Babel m.or föllo slagna
51:49
1 varken m: eller djur
51:62
8 gav mig i händerna på m.or
Klag. 1:14
3:36
1 gör orätt mot en m.
l knorrar en ffi. här i livet
3:39
l de liknade ffi.or
Hes. 1:5
1:26
1 till utseendet liknade en ffi.
8 M.orna kläda sig i sorgdräkt
7:18
1 ffi.or s. hava ögon ... icke se
12:2
14:13
1 utrota både m.or och djur
14:17
1 utrotade m.or och djur
14:19
1 utrota både m.or och djur
1 utrota både m.or och djur
14:21
13 till undergång för många ffi.or
17:17
18:8
3 rätta domar m.or emellan
l m.or åt han upp
19:3,6

1 torka över m.or och djur
Hagg. 1 :11
1 stor mYCkenhet av m.or
Sak. 2:4
1 H. har sitt öga på andra m.or
9:1
10:1
3 Regn skall han giva m.orna
1 låta m.orna falla i varandras
11:6
1 m. får rÖva från Gud
Mal. 3:8
14 M.n leva icke allenast av
Matt. 4:4
1 S när ffi.orna smäda och förfölja
5 :11
14 trampas ned av ffi.orna
5 :13
14 edert ljus lysa inför ffi.orna
5:16
14 upphäver ... och lär m.orna så
5:19
15 håller dem och lär ffi.orna så
5:19
14 öva rättfärdighet inför m.or,na
6:1
14 bliva prisade av ffi.orna
6:2
14 bliva sedda av m.orna
6:5
14 om I förlåten m.orna
6:14
14 om I icke förlåten m.orna
6:15
14 sedda av m~orna med fasta
6:16
14 sedd av ffi.orna med fasta
6:18
14 viljen ffi.orna skola göra
7: 12
14 ffi.orna förundrade sig
8:27
14 s. givit sådan makt åt m.or
9:8
14 Tagen edeT till vara för ffi.orna
10:17
14 bekänner mig inför m.orna
10:32
14 förnekar mig inför ffi.orna
10:33
14 en m. klädd i fina kläder
11:8
18 m.or storma fram
11:12
14 mer värd en m. än ett får
12:12
14 hädelse m.orna förlåten
12:31
14 fåfängligt m.orna tala
12:36
14 oren ande ut ur en ffi.
12 :43
14 bliver för den m.n det sista
12:45
14 i munnen orenar m~n
15:11
14 ifrån munnen orenar m.n
15:11
1 S Om en sådan m. kan sägas
13:19
14 detta s. orenar m.n
l S: 18
14 detta s. orenar m.n
1 S :20
14 det orenar icke m.n
l S :20

20:11,13,21
25:13
26:17
28:2
28:9
29:8
34:31
36:10
36:11
36:12
36:14
36:37
36:38
4 iqgen m. s. förmår meddela
Dan. 2: I O
4 upphöjer den lägste bland m.or
4:14
4 skall bliva utstött från m.orna
4:22
4 skall bliva utstött från m.orna
4:29
4 blev utstött från m.orna
4:30
4 vare sig gud eller m.
6:7
4 vare sig gud eller m.
6:12
4 två fötter ss. en m.
7:4
1 rösten aven m. s. ropade
8:16
1 han s. var lik en m.
10:16
1 s. såg ut ss. en m.
10:18
11 då m. blevo till
12:1
3 s. ligger i försåt för m.or
Hos. 6:9
6 vrede mot dessa m.or
8:5
l ingen m. bliver kvar
9:12
3 jag är Gud och icke en m.
11:9
l under det de slakta m.or
13:2
l yppa för m.or hemliga
Am. 4:13
l Ingen m. må smaka ngt
J ona 3:7
l m.or och djur i sorgdräkt
3:8
1 mer än 120000 m.or finnas
4:11
7 våld mot m.or och hus
Mika 2:2
8 m.or s. trygga gå sin väg
2:8
l uppstår ett gny av m.or
2 :12
6 sliten huden av m.orna
3:2
l kungjort för dig, o m.
6:8
l ingen redlig bland m.orna
7:2
l m.orna lika nskar
Hab. 1:14
l dina blodsdåd mot m.orna
2:8
l för dina blodsdåd mot m.or
2:17
1 förgöra m.or och djur
Sef. 1:3
l m.orna skall jag utrota
1 :3
1:12
3 jag skall hemsöka de m.or
l bereda m.orna sådan ångest
1 :17
3:6
3 städer tomma på m.or

16:26
16:26
17:25
17:26
18:7
14 det må m.n icke åtskilja
19:6
14 s. av ffi.or gjorts oskickliga
19 :12
14 För m.or är detta omöjligt
19:26
14 från himmelen eller från m.or
21 :2 S
14 Från m.or... frukta för folket
21 :26
14 bliva sedda av m.orna
23:5
14 av m.orna kallas rabbi
23:7
14 tillsluten himmelriket för m.orns 23:13
14 för m.orna rättfärdiga
23:28
19 m.or s. falskeligen säga sig
24:24
15 m.orna levde på den tiden
24:38
14 ve den m. gm vilken
26:24
14 bättre för den m.n om hon icke
26:24
14 Sabbaten för m.ns skull
Mark. 2:27
14 icke m.n för sabbatens skull
2:27
15 han fick se en hop med m.or
5 :38
15 strömmade m.OI' tillsammans
6:33
14 Intet s. går in i m.n
7:15
14 men vad s. går ut ifrån ffi.n
7:15
14 intet s. utifrån går in i m.n
7:18
14 Vad s. går ut ifrån m.n
7:20
14 är det s. orenar m.n
7 :20
14 detta onda ... orenar m.n
7:23
14 J ag kan urskilja m.orna
8 :24
14 vad hjälper det en m.
8:36
14 vad kan en m. giva till lösen
8:37
15 var ffi. måste saltas med eld
9 :49
14 det må m.n icke åtskilja
10:9
14 För m.or är det omöjligt
10:27
14 s. ingen m. suttit på
11:2
14 från him. eller från m.or
11 :30
14 skola vi svara: Från m.or
11 :32
15 för de m.ors skull han utvalt
13:20
19 m.or s. falskeligen säga sit
1 3:22
14 ve den m. gm vilken
14:21
14 bättre för den m.n om hon icke
14:21
14 min smälek bland m.orna
Luk. 1 :25
14 bland m.or till vilka han har
2:14
14 nåd inför Gud och m.or
2:52
14 M.n skall leva icke allenast
4:4
14 härefter skall du fånga m.or
5:10
14 när m.orna hata eder
6:22
14 att m.orna skola göra eder
6:31
14 se en m. klädd i fina kläder
7:25
14 likna detta släktes m.or vid
7:31
14 vad hjälper det en m.
9:25
14 oren ande farit ur en m.
11 :24
14 bliver för den m.n det sista
11 :26
14 gravar över vilka m.orna gå
Il :44
14 s. på m.orna läggen bördor
II :46
14 bekänner mig inför m.orna
12:8
14 s. förnekar mig inför m.oma
12:9
15 m.or komma från öster
13:29
15 nödga m.orna komma hitin
14:23
14 rättfärdiga inför m.orna
16: 15
14 det s. bland m.or ör högt
16:15
IS m.orna åto och drucko
17:27
IS m.orna åto och drucko
17:28
14 ej hade försyn för ngn m.
18:2
14 ej heller försyn för ngn m.
18:4
14 icke ss. andra m.or
18:11
14 s. är omöjligt för m.or
18:27
IS hörde en hop m.or gå dör fram
18:36
14 bnefåle s. ingen m. suttit på
19:30
14 från himmelen eller m.or
20:4
14 Om vi svara: Från m.or
20:6
14 m.or uppgiva andan av
21 :26
14ve den m. gm vilken han
22:22
14 vittnesbörd om m.orna
Joh. 2:25
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1 den m. s. gör efter

1 utrota därur m.or och
6 fyllde m.orna med skräck
l du s. dock är en m.
1 s. ej är en gud utan en m.
l utrota ur dig m.or och djur
1 m.or s. I är en
l församla på eder m.or
l församla på eder m.or
1 m.or åter vandra över eder
1 icke mer få äta upp m.or
1 jag skall där föröka m.orna
l skola de hjordar av m.or vara

14 vad hjälper det en m.

14 vad kan en ffi. giva till lösen
15 av söner eller av'andra ffi.or
15 Av andra m.or
l~ve den m. gm vilken förförelsen

Människa
2:25
14 visste han vad i m. var
3:3
15 Om en m. icke bliver född
14 Huru kan en m. födas
3:4
3:5
15 Om en m. icke bliver född
14 m.orna älskade mörkret mer
3:19
3:27
14 En m. kan intet taga
5:34
14 icke av ngn m. jag tager
14 Jag tager icke pris av ffi.or
5:41
6:14
14 Då m.orna sett det tecken
20 s. vill vara känd bland m.or
7:4
140mskären m.or på en sabbat
7:22
7:23
14 en m. undfår omskärelsen
14 en m. hel och hållen frisk
7:46
8:17
14 vad två m.or vittna
14 till Gud, du s. är en m.
10:33
12:43
14 högre att bliva ärade av m.or
16:21
14 gläder sig över att m. är född
17:6
14 de m.or du tagit Uf världen
Apg. 4:12
14 namn bland m.or givet
4:17
14 i det namnet tala för ngn rn.
5:4
14 ljugit, icke för m.or
5:29
14 måste lyda Gud mer än m.or
5:38
14 rådslag eller verk av m.or
9:21
1 S föra sådana m.or bundna
10:26
14 Stå upp, också jag är en m.
10:28
14 icke räkna ngn m. för ohelig
14:15
14 Också vi äro m.or
14 övriga m.or söka H.
15:17
17:30
14 nu bjuder (Gud) m.orna
18:13
14 Denne man förleder m.orna
19:35
14 finnes ngn m. s. icke vet
22:22
1 S Bort ifrån jorden med den m.n
14 okränkt samvete·inför ... m.or
24:16
14 icke romersk sed prisgiva ngn m.
2'5:16
15 ss. m. i köttet är född
Rom. 1 :3
14 m.or s. undertrycka sanningen
1 :18
2:1
14.utan ursäkt, du m. s. dömer
2:3
14 du m. s. dömer dem
14 vad s. är fördolt hos m.orna
2:16
2:19
15 m.or s. vandra i mörker
14 sin berömmelse, icke från m.or
2:29
3:4
14 om var m. är en lögnare
3:5
14 talar ss. vore det fråga om m.
14 Gm en enda m. har synden
5:12
5:12
14 döden kommit över alla m.or
14 nåd gm en enda m., JK.
5:15
5:19
14 gm en enda m.s olydnad
14 lagen råder över en m.
7:1
14 O m., vem är då du
9:20
10:5
14 m. s. övar rättfärdighet
14 holler provet inför m.or
14:18
14:20
14 för den m.n till ondo
14 Guds dårskap visare än m.or 1.Kor. 1 :25
1 :25
14 svaghet starkare än m.or
14 vad ingen m.s hjärta kunnat
2:9
3:1
15 ss. till andliga m.or
3:1
15 ss. till m.or av köttslig
14 lika hopen av m.or
3:4
3:21
14 berömme sig ingen av m.or
14 skådespel för änglar och m.or
4:9
14 synd s. en m. kan begå
6:18
14 den m. gör väl s. förbliver
7:26
14 därför att m.or pläga så tala
9:8
21 sådana s. vanligen möta m.or
10:13
14 Pröve då m.n sig själv
11:28
14 s. talar tungomål, icke för m.or
14:2
14 profeterar, talar för m.or
14:3
15 m.or med främmande tungomål
14:21
14 döden kom gm en m.
15:21
15:21
14 kom gm en m •... uppståndelse
14 tänkt ss. m.or pläga tänka
15:32
2.Kor. 5:11
14 söka vi att vinna m.or
5:19
15 tillräknar icke m.orna synder
8:21
14 vad s. är gott ... inför m.or
12:4
14 icke lovligt för en m.
Gal. 1:1
14 apostel, icke från m.or
14 ej heller gm ngn m.
1 :1
14 vara m.or till behag
1:10
1:10
14 ville vara m.or till behag
14 icke heller av ngn m.
1:12
25 rådfrågade mig icke med ngn m.
1:16
14 en m. icke rättfärdig av
2:16
14 från vad s. gäller bland m.or
3:15
14 vad m.n sår skall hon skörda
6:7
14 han gav m.orna gåvor
Ef. 4:8
5:12
15 Vad av sådana m.or förövas
22 av begär att behaga m.or
6:6
6:7
14 tjänade H. och icke m.or
Fil. 2:7
14 i utvärtes måtto ss. en m.
14 vi förmana var m.
Kol. 1:28
14 undervisa var m. med vishet
1:28
22 av begär att behaga m.or
3:22
14 tjänade n I H. och icke m.or
3:23
14 icke m.or till behag
I.Tess. 2:4
14 Ej heller sökt pris av m.or
2:6
14 förkastar alltså icke en m_
4:8
15 Sådana m.or bjuda vi
2.Tess. 3:12
1.Tim. 1 :7
15 m.or s. vilja vara lärare
14 medlare mellan Gud och m_or
2:5
14 m.or fördärvade i sitt sinne
6:5
6:5
15 m.or s. mena att gudsfruktan
14 sänka m.orna i fördärv
6:9
14 s. ingen m. har sett
6:16.
14 m.orna skola vara själviska 2.Tim_ 3:2
14 m.or fördärvade i sitt sinne
3:8
14 m.or s. vända sig från
Tit. 1:14
23 kärlek till m.orna uppenbarades
3:4
3:8
14 gott och gagneligt för m.orna
14 en m. att du tänker på
Hebr. 2:6
14 uttages bland m_or
5:1
5:1
14 till m.ors bästa göra tjänst
14 M.or svärja vid den s. är högre
6:16
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14 till överstepräster m.or
7:28
14 H. upprättat, icke ngn m.
8:2
9:27
14 m.orna förelagt en gång dö
15 m.or s. världen icke var värdig
11:38
14 vad kunna m.or göra mig
13:6
LPet. 2:4
14 s. väfav m.or är förkastad
14 m.or drivna av den h.A.
2.Pet. 1 :21
2:10
15 bäva dessa m.or icke
2:17
15 m.or källor utan vatten
2:18
15 m.or s. med knapp nöd rädda sig
3:3
15 m.or s. vandra efter egna
14 sådan m. må icke tänka
Jak. 1:7
1:8
16 en m. med delad håg
1 :19
14 var m. vare snar till att höra
15 m.or dömas gm frihetens lag
2:12
14 s. en m. bliver rättfärdig
2:24
21 tamd gm m.ors natur
3:7
3:8
14 tungan kan ingen m. tämja
3:9
14 med den förbanna vi m.orna
4:8
15 I m.or med delad häg
14 Elias var en m.
5:17
14 Några m.or innästlat sig
Jud. v.4
15 göra dessa m.or på samma sätt
v.8
24 äro m.or s. alltid knorra
v.16
24 av egennytta m.or till behag
v.16
v.19
15 dessa m.or s. vålla söndringar
14 väsendet ansikte ss. en m.
Upp. 4:7
15 åt Gud köpt m.or av alla
5:9
1 S m.orna skulle slakta varandra
6:4
8:11
14 många m.or omkommo gm
14 m.or s. icke hade Guds insegel
9:4
14 när den stinger en m.
9:5
14 skola m.orna söka döden
9:6
14 i fem månader skada m.orna
9:10
14 dräpa tredjedelen av m.orna
9:15
14 dödades tredjedelen av m_orna
9:18
15 m.or av allahanda folk
11:9
14 gm jordbävningen 7000 m.or
11:13
14 friköpta ifrån m.orna
14:4
14 sårnader på de m.or
16:2
14 makt att bränna m.orna
16:8
14 m.orna brända av stark hetta
16:9
1 S m.orna beto sönder sina tungor
16:10
14 alltsedan m.or blevo till
16:18
14 stora hagel föllo på m.orna
16:21
14 m.orna hädade Gud för den plåga 16:21
21:3
14 Guds tabernakel bland m.orna
MÄNNISKA (med bestämning)
ALLA MÄNNISKOR
1 förgicks ... alla m.or
LMos. 7:21
2.Mos. 9:19
1 alla m.or s. då finnas ute
2 alla m.or resligt folk
4.Mos.13:33
1 alla m.or slogo de
1.os.11:14
3 omkomma alla de m.or
Dom. 9.49
1 (Simson) ss. alla andra m.or
16:17
1 visare än alla andra m.or
1.Kon. 4:31
8:39
1 känner alla m.ors hjärtan
1 fjättrar alla m.ors händer
J ob 37:7
1 såg alla m.ors barn
PS.33:13
1 fåfänglighet äro alla m.or
39:6
1 Fåfänglighet äro alla m.or
39:12
1 all8 m.or varda förskräckta
64:10
1 skapat alla m.ors barn
89:48
1 Alla m.or äro lögnaktiga
116:11
1 är änden för alla m.or
Pred. 7:3
1 ty det hör alla m.or-till
12:13
1 Ss. dårar stå alla m.or
Jer.10:14
1 Ss. dårar stä då alla m.or
51 :17
Hes.38:20
1 alla m.or på jordens yta
4 alla m.or faUa ned
Dan. 3:10
1 jag eggade alla m.or
Sak. 8:10
14 när alla m.or tala väl om
Luk. 6 :26
14 mer brottsliga än alla andra m.or 13:4
14 s. lyser över alla mskor
J oh. 1:9
14 vittne inför alla m.or
Apg.22:15
14 döden kommit över alla m.orRom. 5:12
14 för alla m.or fördömelsedom
5:18
14 för alla m.or till rättf~rdiggörelse
5:18
14 Hållen frid med alla m.or
12:18
14 vilja att alla m.or vore
l. Kor. 7:7
14 ömkansvärda av alla m.or
15:19
14 känt och läst av alla m.or
2.Kor. 3:2
14 saktmod kunnigt för alla m.or Fil. 4:5
14 fiender till alla m.or
l. Tess. 2: 15
3:12
15 kärlek till alla m.or
14 tacka Gud för alla m.or
l. Tim. 2: 1
14 alla m.or skola bliva frälsta
2:4
14 till frälsning för alla m.or
Tit. 2: 11
14 saktmodiga mot alla m.or
3:2
14 dömda ss. alla m.or
LPet. 4:6
ANDLIG MÄNNISKA
1 S 8.a ting för a.a m.or

l. Kor. 2:13

15 Den a.a m.n kan utgrunda
1 S I s. ären 8.a m.or
14 ANDRA MÄNNISKAN
14 ARMA MÄNNISKA
DÅRAKTIG MÄNNISKA
1 d. m. föraktar moder
1 d. m. förslösar gods

2:15
Gal. 6:1
I.Kor.15:47
Rom. 7:24

DÖD MÄNNISKA
1 orena gm en d. m.
1 blivit orena gm en d. m.
3 de m.or ligga där d.a
1 gå in till ngn d. m.
15 likt blodet av ,n d. m.
DÖDLIG MÄNNISKA
1 fruktar för d.a m.or
14 d.a m.or s. taga tionde
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Ords. 15:20
21:20
4.Mos. 9:6
9:7
Jes.66:24
Hes.44:25
Upp.16:3
Jes.51:12
Hebr. 7:8

8 ELÄNDIG MÄNNISKA
PS.35:15
3 FALSK MÄNNISKA
PS.43:1
3 FROM MÄNNISKA
Jes.57:1
FRÄCK MÄNNISKA
8 Bevara ... för f.a m.or
Ps.19:14
8 f.a m.or rest sig upp
86:14
8 skola alla f.a m.or
Mal. 4:1
14 FULLKOMLIG MÄNNISKA Kol. 1:28
FÅKUNNIG MÄNNISKA
14 munnen på f.a m.or
LPet. 2: 15
14 förstå, du f.a m.
Jak. 2:20
14 FÖRDOLD MÄNNISKA
LPet. 3:4
FÖRDÄRVLIG MÄNNISKA
1 En f. m. med vrånghet
Ords. 6: 12
3 F. är den m. s. gräver gropar
16:27
8 allasammans f.a m.or
Jer. 6:28
14 FÖRGÄNGLIG MÄNNISKA Rom. 1 :23
FÖRSTA MÄNNISKA
1 du den f. m. s. föddes
Job 15:7
14 Den f. m.n, Adam
I.Kor.15:45
14 Den f. m.n var av jorden
15:47
15 FÖRSTÅNDIG MÄNNISKA I.Kor.10:15
GAMLA MÄNNISKA
14 vår g. m. korsiåst
Rom. 6:6
14 haven avlagt den g. m.n
Ef. 4:22
14 avklätt eder den g. m.n
Kol. 3:9
GLAD MÄNNISKA
3 vinmust s. gör m.or g.a
Dom. 9:13
8 och rop av g.a m.or
Jer.30:19
GOD MÄNNISKA
14 En g. m. bär ur sitt goda
Matt.12:35
14 En god m. ur sitt hjärtas
Luk. 6:45
8 GRYM MÄNNISKA
PS.59:4
GUDLÖS MÄNNISKA
1 rycka makten från g.a m.or
Job 34:30
15 g.a m.ornas lösaktiga
2.Pet. 2:7
15 IHJÄLSLAGEN MÄNNISKA 5.Mos.21:1
INVÄRTES MÄNNISKA
14 efter i. m. har jag lust
Rom. 7:22
15 förnyas likväl vår-i. m.
2.Kor. 4:16
14 i kraft till eder i. m.
Ef. 3:16
14 LAGLÖSHETENS MÄNNISKA
NEDBÖJD MÄNNISKA
2.Tess. 2:3
1 bliva m.orna n.B
Jes. 2:9
1 Så bliva m.orna n.a
5:15
NY MÄNNISKA
14 i sig skapa en enda n. m.
Ef. 2:15
14 iklädd eder den n.a m.n
4:24
15 OANDLIG MÄNNISKA
I.Tim. 1 :9
15 OBEFÄST MÄNNISKA
2.Pet. 3:16
OFÖRSTÅNDIG MÄNNISKA
1 gick förbi en o. m_s vingård Ords.24:30
14 stoppa munnen på o.a m.or LPet. 2:15
OGUDAKTIG MÄNNISKA
3 ifrån dessa o.a m.ors tält
4.Mos.16:26
1 Sådan lott får en o. m.
Job 20:29
3 sällar sig till o.a m.or
34:8
8 finnas o.a m.or
Jer. 5:26
1 skall förgöra de o.a m_orna
Sef. 1:3
15 kommande tiders o.a m.or
2.Pet. 2:6
14 då de o.a m.orna skola förgås
3:7
15 o.a m.or s. missbruka nåd
Jud. v.4
15 OHELIG MÄNNISKA
I.Tim. 1:9
Tit. 1:16
15 OHÖRSAM MÄNNISKA
2.Pet. 3:16
15 OKUNNIG MÄNNISKA
OND MÄNNISKA
1 Rädda mig, H., från o .• -m.or Ps.140:2
8 o. m. aktar på ondskefulla
Ords.17:4
3 Avundas icke o.a m.or
24:1
3 O.a m.or förstå icke vad rätt
28:5
29:6
3 En o. m.s överträdelse
Matt.12:35
14 en o. m. bär ur sitt onda
15 en o. m. bär ur sitt onda
Luk. 6:45
14 frälsta ifrån o.a m.or
2.Tess. 3:2
14 o.b m.or skola gå längre
2.Tim. 3:13
Upp. 2:2
1 S du icke kan lida o.a m.or
OREN MÄNNISKA
8 blevo lika O.a m.or
Jes.64:6
15 ingen otuktig eUer o. m.
Ef. 5:5
ORÄTTFÄRDIG MÄNNISKA
O.a m.or icke mer förtrycka 2.Sam. 7:10
O.a m_or skola icke föröda I.Krön.17:9
till pris åt o.a m.or
Jbb 16:11
rädda mig ifrån o .• m.or
Ps.43:1
OTUKTIG MÄNNISKA
1 S umgänge med o.a m.or
I.Kor. 5:9
1 S om denna världens 0.8 m.or
5:10
1 S broder vore en o. m.
5 :11
1 S Varken 0.8 m.or eller
6:9
Ef. 5:5
1 S ingen o. m. har arvedel i
1 S att ingen är en o. -m.
Hebr.12:16
13:4
15 o.a m.or skall Gud döma
Upp.21:8
1 S o.a m.or och trollkarlar
12
12
8
3

15 OVIS MÄNNISKA

Ef. 5:15

RÄTTFÄRDIG MÄNNISKA
11 dräpa r.a m.or
I.Mos.20:4
14 m.n bliver r. gm tro
Rom. 3:28
15 lagen till icke för r.a m.or
I.Tim. 1:9
SALIG MÄNNISKA
1 S.a äro de m.or s. i dig
1 s. är den m. s. förtröstar
14 prisar ock David den m. s.
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Ps.84:6
84:13
Rom. 4:6

SJÄLISK MÄNNISKA
14 en s. m. tager icke emot
S.B m.orna
8 SLAGEN MÄNNISKA
8 STOLT MÄNNISKA
16 SYNDIG MÄNNISKA
SÄLL MÄNNISKA
S s. är den m. s. Gud agar
1 S. är den m. s. H. icke
1 S. den ffi. s. funnit visheten
1 S. den m. s. hör mig
1 S. den m. s. gör detta
1 S vishet tillhör de

1. Kor. 2:14

Jak. 3:15
Jer.51:49
PS.140:6
Luk. 5:8
Job 5:17
Ps.32:2
Ords. 3:13
8:34
Jes.56:2

TALRIKA MÄNNISKOR
1 drypa ned över t. m.or
Job 36:28
1 m.or så t. s. gräshoppor
Jer.51:14
8 TROLÖS MÄNNISKA
Hab. 1:13
1 TÅLMODIG MÄNNISKA
Ords.19:11
14 UTVÄRTES MÄNNISKA
2.Kor. 4:16
14 VANARTIG MÄNNISKA 2.Tess. 3:2
1 VANLIG MÄNNISKA
Dom.16:7,11
VANVETTIG MÄNNISKA
8 sådan brist på v.a m_or
I.Sam.21:15
8 skräckgudar ss. V.8 m.or
Jer.SO:38
15 VEDERSTYGGLIG MÄNNISKA
Tit. 1:16
3 VILD MÄNNISKA
HeS.21:31
3 VRANG MÄNNISKA
Ords.16:28
14 ÅTERSTÅENDE MÄNNISKAUpp. 9:20
MÄNNISKA (genitivform)
MÄNNISKANS ANDE
l m.ornas a. stiger uppåt
Pred. 3:21
1 danat m.ns a. i henne
Sak.12:1
14 vilken m. vet vad s. är
14 i en m., utom m.ns 8.
I.Kor. 2:11
MÄNNISKANS ANSIKTE
1 Visheten gör m.ns a. ljust
Pred. 8:1
1 det andra (a.t) en m.s
Hes.l0:14
14 a.n ss. m.ors B.n
Upp. 9:7
1 MÄNNISKANS ARBETE
Sak. 8:10
MÄNNISKANS BARN
1 fördelade m.ors b.
5.Mos.32:8
1 plågor s. hemsöka m.ors b. 2.Sam. 7:14
1 hs blickar pröva m.ors b.
PS.11:4
1 försvunna ifrån m.ors b.
12:2
1 uselheten bland m.ors b.
12:9
1 H. skådar ned på m.ors b.
14:2
1 deras avkomma från m.ors b.
21 :11
1 den du bevisar inför m.ors b.
31 :20
1 han såg alla m.ors b.
33:13
1 M.ors b. hava sin tillflykt
36:8
1 skönaste bland m.Grs b.
45:3
1 Gud skådar ned på m.ors b.
53:3
1 Dömen ss. rätt är, I m.ors b.
58:2
l Allenast ett intet m.ors m.
62:10
1 gärningar mot m.ors b.
66:5
89:48
1 förgängliga alla m.ors b.
1 Vände n åter, I m.ors b.
90:3
1 hsunder med m.ors b.
107:8,15,21,31
1 jorden har han givit m.ors b.
115:16
1 kungöra för m.ors b.
145: 12
1 min röst till m.ors b.
Ords. 8:4
I hade min lust bland m.ors b.
8:31
Pred. 1 :13
1 besvär Gud givit m.ors b.
1 bäst för m.ors b. att göra
2:3
1 besvär Gud givit m.ors b.
3:10
1 det går m.ors barn ss.
3:19
1 få m.ors b. dristighet
8:11
9:12
1 snärjas ock m.ors b.
Klag. 3:33
3 plågar han m.ors b.
1 vara där bland m.ors b.
Hes.31 :14
4 givit m.ors b.
Dan. 2 :38
5 :21
4 blev utstött från m.ors b.
lflyttifrånm.orsb.
Joel 1:12
14 bliva m.ors b. förlåtna
Mark. 3:28
14 kungjord för m.ors b.
Ef. 3:5
14 MÄNNISKANS BEGÄRELSELPet. 4:2
1 MÄNNISKANS BESPEJARE JGb 7:20
15 MÄNNISKANS BLOD
Upp.18:24
MÄNNISKANS DAGAR
6 m.ns d. oryggligt bestämda
Job 14:5
5 En m.s d. äro ss. gräset
Ps.I03:15
MÄNNISKORNAS DÖTTRAR
1 såga Guds söner att m. d.
LMos. 6:2
1 Guds söner gå in till m. d.
6:4
14 MÄNNISKANS FRÄLSARELTim. 4:10
1 MÄNNISKANS FÖRTRYCK Ps.119:134
5 MÄN.NISKANS HOPP
Job 14:19
MÄNNISKANS HJÄLP
1 m.ors hjälp är fåfänglighet
Ps.60:13
I m.ors hjälp är fåfänglighet
108:13
MÄNNISKANS HJÄRTA
1 m.ns h.s uppsåt är ont
LMos. 8:21
1 du känner alla m.ors h.n
I.Kon. 8:39
1 du känner m.ornas h.n
2.Krön. 6:30
5 s. gläder m.ns h.
Ps.I04:15
5 brödet styrker m.ns h.
104:15
1 huru mycket mer m.ornas h.n Ords.15:11
1 M.ns h. tänker ut en väg
16:9
1 avspeglar den ena m.ns h.
27:19
1 evigheten i m.ornas h.n
Pred. 3:11
1 m.ornas h.n med ondska
9:3
Dan. 4:13
4 icke mer är en m.s
14 från m.ornas h.n utgå
Mark. 7 :21
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Människoansikte - Människoson
I S oskyldiga m.ors h.n
Rom.16:18
l. Kor. 2:9
14 vad ingen m.s h. kunnat
MÄNNISKANS HÄNDER
I fjättra, han m.ors h.
Job 37:7
I vad en m.s h. förövat
Ords.12:14
8 räddar dem från m.ors h.
Hes.34:27
14 överlämnad i m.ors h.
Matt.17:22
14 överlämnad i m.ors h.
Mark. 9 :31
14 överlämnad i m.ors h.
Luk. 9 :44
14 överlämnad i syndiga m.ors h.
24:7
MÄNNISKANS HÖGMOD
I m.s h. bliver förödmjukelse Ords.29:23
Jes. 2:17
I m.ornas h. bliva nedböjt
2.Pet. 1:20
17 MÄNNISKANS KRAFT
I MÄNNISKANS KRETS
Ords.30:14
MÄNNISKANS KROPP
2.Mos.30:32
1 på ingen annan m.s k.
Jer. 9:22
I m.ornas döda k .• r gödsel
I.Kor.IS:39
14 MÄNNISKANS KÖTT
4.Mos.19:11
I MÄNNISKANS LIK
MÄNNISKANS LIV
8 bevara m.ors l. har Gud
I.Mos.4S:S
IS en m.s liv beror icke
Luk.12:IS
14 MÄNNISKANS LJUS
Joh. 1:4
I MÄNNISKANS LUST
Pred. 2:8
14 MÄNNISKANS MATT
Upp.21:17
I MÄNNISKANS MÖDA
Pred. 6:7
21 MÄNNISKANS NATUR
Jak. 3:7
I MÄNNISKANS OFÖRNUFT Ords.19:3
14 MÄNNISKANS OLYDNAD Rom. 5:19
MÄNNISKANS ONDSKA
I.Mos. 6:5
1 att m.ornas o. var stor
Pred. 8:6
1 en m.s o. kommer tungt
MÄNNISKANS ORD
I Varför hör du m.ors o.
I.Sam.24:10
IS icke uppblåsta m.ors o.
I.Kor. 4:19
I MÄNNISKANS ORENHET
3.Mos.S:3; 7:21
MÄNNISKANS RIKE
4 den Hösste över m.ors r.n
Dan. 4:14
4 den Högste råder över m.ors r.n
4:22
4:29
4 den Högste råder över m.ors r.n
4 den högste Guden över m.ors r.n
5:21
14 MÄNNISKANS RÖST
Apg.12:22
Job 24:12
9 MÄNNISKANS SAMFUND
8 MÄNNISKANS SAMKVÄM Job 30:5
3 MÄNNISKANS SAMMANGADDNING
Ps.31:21
14 MÄNNISKANS SAMVETE 2.Kor. 4:2
IS MÄNNISKANS SINNE
Tit. 1:10
MÄNNISKANS SJÄL
14 bedrövelse över den m.s s.
Rom. 2:9
Upp. 6:9
I S under allaret de m.ors s.ar
20:4
I S jag såg de m.ors s.ar
IS MÄNNISKANS SKRYMTERI
I.Tim. 4:2
14l\'lÄNNISKANS SKULDROR Matt.23:4
8 MÄNNISKANS SLÄKTE
Jes.4I:4
S MÄNNISKANS SMÄDELSE Jes.SI:7
14 MÄNNISKANS SPEL
Ef. 4:14
14 MÄNNISKANS STADGAR Mark. 7:8
Sak. 4:6
8 MÄNNISKANS STYRKA
I MÄNNISKANS SVÄRD
Jes.31:8
14 MÄNNISKANS SYNDER
I.Tim. 5:24
14 MÄNNISKANS TAL
Upp.13:18
l MÄNNISKANS TANKAR
Ps.94:11
14 MÄNNISKANS TESTAMENTS·
FÖRORDNANDE
Gal. 3:15
Ps.104:14
1 MÄNNISKANS TJÄNST
14 MÄNNISKANS TRÄL
l. Kor. 7:23
14 MÄNNISKANS TUNGOMALI.Kor.13:1
3 MÄNNISKANS"TALAMOD
Jes. 7:13
3 MÄNNISKANS TÄLT
4.Mos.I6:26
15 MÄNNISKANS VANDEL
2.Pet. 2:7
MÄNNISKANS VILJA
1 Efter en m.sgodav. räknas Ords.19:22
15 icke på m.s vilja eller
Rom. 9:16
14 ingen profetia aven m.s v.
2.Pet. 1 :21
I MÄNNISKANS VINGARD Ords.24:30
14 MÄNNISKANS VISDOM
I.Kor. 2:5
14 MÄNNISKANS VITTNESBÖRD
I.Joh. 5:9
l MÄNNISKANS VREDE
Ps.76:11
MÄNNISKANS V ÄG
3 ligga var m.s v.ar blottade
Ords. 5:21
1 m.ns v. beror ej av henne
Jer.10:23
S MÄNNISKANS ALOER
Job 10:5
MÄNNISKANS ASYN
8 tuktar öppet, inför m.ors å.
J ob 34:26
14 eld i m.ornas å. falla ned
Upp.13:13
MÄNNISKANS ÖGON
1 få gott förstånd i m.ors ö.
Ords. 3:4
1 ej heller m.ns ö. mätta
27:20
l m.ornas hösmodiga ö.
Jes. 2:11
3 MÄNNISKANS ÖRON
Job 33:16
8 MÄNNISKANS ÖVERMOD Job 35:15
3 MÄNNISKANS ÖVERTRÄDELSE
Ords. 29:6
MÄNNISKOANSIKTE
ansikten liknade m.n
ett m. åt palmen på ena sidan
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Hes. 1:10
41:19

MÄNNISKOBARN
tornet s. m.en bysgde
1.Mos.I1:S
Job 16:21
rätt åt m. mot dess nästa
det krypet, m.et, den masken
25:6
fruktar m. s. bliva ss. gräs
Jes.S1:12
gestalt oansenligare än andra m.s
52:14
Jer.32:19
öppna över m.ens aUa vägar
49:18,33
och intet m. där vistas
och intet m. där vistas
50:40
land där intet m. går fram
51:43
Hes. 2:1
Du m., stå upp på dina fötter
Du m., jag sänder dig tUllsraels
2:3
du m., frukta icke för dem
2:6
du m., hör nu vad jag talar
2:8
3:1
Du m., ät vad du här finner
3:3
Du m., du måste mätta din buk
Du m., så bort tUllsraels hus
3:4
Du m., allt vad jag talar tUl dig
3:10
Du m., jag har satt dig tUl
3:17
du m., bojor skola läggas på dig
3:25
4:1
du m., tag dig en teselIavia
Du m., jag vUl fördärva
4:16
du m., tas dig ett Skarpt svärd
5:1
Du m., vänd ditt ansikte mot
6:2
Du m., så säser H. tUl Israels
7:2
Du m., lyft upp dina ögon
8:5
Du m., ser du vad de göra här
8:6
Du m., bryt igenom väggen
8:8
Du m., ser du vad de äldste
8:12
Du m., ser du detta
8:15,17
Du m., det är dessa män
11:2
Profetera mot dem, du m.
11:4
Du m., dina bröder säga
11:15
Du m., du bor i det gensträviga
12:2
12:3
red tUl åt dig, du m.
Du m., säkert har Israels hus
12:9
Du m., ät ditt bröd med bävan
12:18
Du m., vad är det för ordspråk
12:22
Du m., se, Israels hus säger
12:27
Du m., profetera mot Israels
13:2
du m., vänd ditt ansikte mot
13:17
Du m., dessa hava låtit avsudar
14:3
Du m., om ett land syndade
14:13
Du m., varutinnan är vinstockens
15:2
Du m., förehåll Jerusalem
16:2
Du m., förelägg Israels hus gåta
17:2
Du m., tala med äldste i Israel
20:3
vill du döma dem, du m.
20:4
Tala tUl Israels hus, du m.
20:27
Du m., vänd ditt ansikte söderut
20:46
Du m., vänd ditt ansikte mot Jerus.
21:2
Men du m., må sucka
21:6
Du m., profetera och säg
21:9
Ropa och jämra dig, du m.
21:12
Men du, m., profetera
21:14
21:19
Du m., märk ut åt dig två visar
du m., profetera och säg
21:28
Du m., vUl du döma
22:2
Du m., Israels hus ... blivit slasg
22:18
Du m., säg tUl dem
22:24
Du m., det var två kvinnor
23:2
Du m., vUl du döma Ohola och
23:36
Du m., skriv upp åt dig namnet
24:2
Du m., sm en död skall jag
24:16
du m., må veta att på den tid
24:25
25:2
Du 10., vänd ditt ansikte mot
26:2
Du m., eftersom TYfUS sade
Du m., stäm upp en klasosång
27:2
28:2
Du m., säS tUl fursten i Tyrus
28:12
Du m., stäm upp en klagosåns
28:21
Du m., vänd ditt ansikte mot
29:2
Du m., vänd ditt ansikte mot
Du m., Nebukadressar har
29:18
Du m., profetera och säg
30:2
Du m., jas har brutit BÖnder
30:21
Du m., säg tnl Farao
31:2
32:2
Du m., stäm upp en klagosåns
Du m., sjuns sorgesång
32:18
Du m., tala tnl dina landsmän
33:2
33:7
Dig, du m., satt tnl en väktare
du m., säg till Israels hus
33:10
33:12
du m., säS tUl dina landsmän
33:24
Du m., de s. bo ibland ruinerna
du m., dina landsmän s. orda
33:30
34:2
Du m., profetera mot Israels
35:2
Du m., vänd ditt ansikte mot Seirs
36:1
du m., profetera om Israels berg
Du m ... när Israels barn bodde
36:17
Du m., kunna dessa ben lter bliva
37:3
37:9
tala tUl anden, du m.
37:11
Du m.., dessa ben äro Israels barn
37:16
Du 10., tag dig en trästav
38:2
Du m., vänd ditt ansikte mot
38:14
Profetera du m., säg tUl GoS
39:1
du m., profetera mot Gog
39:17
Du m., så säger H., H.
40:4
Du rn., se med dina ögon
43:7
Du m., detta lir den plats
43:10
du m., förkunna om detta hus
43:18
Du m., så säger H., H.
Du m., akta på och se med
44:5
47:6
har du sett det, du m.
Dan. 8:17
Givakt härpå du m.
Mika 5:7
ic~e väntar för m.s skull

MÄNNISKOBEN

Den som kom i beröring med människoben, var enligt Moselagen oren i sju
dagar, 4.Mos.19:l6. När konung Josia
genomforde sin religiösa refonnation
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och bl.a. högg ned Aserorna och slog
sönder stoderna, fyllde han platsen,
där de hade stått, med människoben,
antagligen for att på detta sätt göra
platsen oren, 2.Kon.23:l4.
MÄNNISKOBEN
kommer vid m. oren i sju dagar 4.Mos.19:16
m. skall man bränna upp på
l. Kon. I 3:2
fyllde (Josia) med m.
2.Kon.23:14
(Josia) brände m. ovanpå dem
23:20
på sin färd får se m.
Hes.39:1 S
MÄNNlSKOBLOD
den s. utgjutet m., hs blod

1.Mos. 9:6

MÄNNISKOBUD

Då gudstjänsten bara består i iakttagandet av »inlärda människobud», Jes.
29:13, blir den värdelös. Därför bestraffade profeten dem som nalkades
Gud med munnen och ärade honom
med läpparna, medan hjärtat var långt
borta. Jesus citerade detta profetord
då farlseer och skriftlärde klandrade
hans lärjungar för att de ej iakttog de
äldstes stadgar om vissa utvärtes bruk
vid måltider, Matt. 15:9; Mark.7:7. Han
såg också med sorg hur de kunde göra
ett Guds budord om intet for sina
stadgars skull, Matt.15 :6. Ä ven Paulus
varnade fOr »människobud och människoläror», Kol.2 :22. Den villfarelse
som hade fått insteg bland de kristna i
Kolosse var gnosticismen. Se även:
Farise, Stadga, Kunskap.
MÄNNISKOBUD
deras fruktan ... inlärda m.
Jes.29:13
de läror de förkunna äro m.
Matt.1S:9
de läror de fl)rkunna äro m.
Mark. 7:7
åtlydnad av m. och människoläror Kol. 2 :22
MÄNNISKODOM
I dömen icke m., utan H. dom 2.Krö·n.19:6

MÄNNISKOFISKARE
Vid ett par tillfållen talar G. T. om
människofIskare, i ena fallet som bild
av fOrtryck genom människor, i andra
fallet som uttryck för Guds vrede och
dom, Am.4:2; Hab.l:14. När Jesus
kallade fiskarna vid sjön Gennesaret
till att bli människofIskare, var det i
motsatt avsikt; for att människor
skulle infångas i Guds eviga rike. Se
även: Apostel, Evangelium, Förkunna,
Mission.
MÄNNISKOFISKARE
så skall jag göra eder tnl m.
så skall jas söra eder tUl m.

Matt. 4:19
Mark. 1:17

MÄNNISKOFOT
Insen m. skall så där fram
Hes.29:11
32:13
Av m. skall det icke mer röras upp
MÄNNISKOFRUKTAN
M. har med sig snaror

Ords.29:2S

MÄNNISKOGESTALT
gör därav en prydlis m.
Gudarna•••tUl oss i m.
han (K.) kom i m.

Jes.44:13
Apg.14:11
Fil. 2:7

MÄNNISKOHAND
gudar, av människohänder
S.Mos. 4:28
i m. vill jag icke falla
2.Sam.24:14
verk av människohänder
2.Kon.19:18
im. vnljag icke falla
l.Krön.21:13
verk av människohänder
2.Krön.32:19
väldige ryckas bort, utan m.
Job 34:20
avgudar verk av människohänder Ps.II 5:4
avsudar v.erk av människohänder
135:15
utan verk av människohänder
J.s.37:19
utan att människohänder komma Klag. 4:6
människohänder under vingar
Hes. 1:8
s. var bildat ss. en m.
10:8
var nst s. liknade människohän"er
10:21
dock icke sm människohänder
Dan. 2 :34
lösriven, icke sm människohänder
2:45
finsrar ss. aven m.
5:5
utan m. skall han varda krossad
8:25
betjäna siS av människohänder
ApS.17:2S
s. göras med människohänder
19:26
MÄNNISKOHJÄRTA
Därför alla m.n förfäras
Kristu .. brev skrivet på m.n
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Jes.13:7
2.Kor. 3:3

MÄNNlSKOLÄRA
evangelium icke ngn m.
åtlydnad av•.. m.or

Gal. 1:11
Kol. 2:22

MÄNNISKOMENlNG
åberopar fäderneärvda m.ar

Kol. 2:8

MÄNNISKOORD
icke mottogen det ss. m.

1.Tess. 2:13

MÄNNISKORÖST
arbetsåsninna tala med m.

2.Pet. 2:16

MÄNNISKOSKARA
Vattnen IIro foik och m.or

Upp.17:IS

MÄNNISKOSLÄKTE
skapat m.ts alla folk

Apg.17:26

MÄNNISKOSON

Se även: Människa, Jesus· Kristus, Guds
Son, Messias, Herren, dom, frälsning.
Människosonen
1. Människosonen är den viktigaste
kristologiska titeln i evangelierna. (Den
forekommer 69 gånger i de synoptiska
evangelierna, 12 gånger i Johannesevangeliet, men bara 3 gånger i N.T.
för övrigt.)
Människoson är en översättning av
hebr. bän-'åt/åm, aram. bar-nåJä' (som
Jesus sannolikt använde), grek. ho
hyiås tou anthrÖpou. Den grekiska
beteckningen kan leda till missfOrståndet att den skulle betyda »människans
son» och skulle säga något om upphovet (det genetiska förhållandet).
Men beteckningen måste förstås utifrån semitiskt språkbruk, där man
sätter till bän- (cstr. av ben) el. bar,
son, för att beteckna ett enskilt bestämt exemplar inom arten eller kollektivet. »Människosonen» är den bästa
översättningen och betecknar alltså
rätt och slätt en som tillhÖr mänSkligheten, ett enskilt bestämt människobarn. När Jesus använde begreppet
hade det en något högtidlig klang, så
att folk anade att det här var frågan
om ett människobarn, en människoson
i enastående bemärkelse, men inte
många förstod klart att i Jesu mun
användes det som en hemlighetsfull
messiasbeteckning.
2. Människosonen i judendomens apokalyptiska litteratur.
Jesu bruk liV Människosons-titeln
har anknytning till den apokalyptiska
Danielsboken, kap.7. Efter de fyra
rovdjuren (som peteckIlar fyra konungar i olika världsriken) ser Daniel i
sina syner om den yttersta tiden och
världsdomen »en som liknade en
människoson» foras fram infor »den
gamle» och insättas som härskare i det
messianska eviga världsväldet, v.13-l4.
Människosonen är i detta sammanhang
ännu inte en klart utpräglad messiansk
titel, utan en bild (bestämd av motsatsen till de fyra rovdjuren - den
yttersta tidens konung bär i motsats
till de andra konungarna mänskliga
drag.) Att apokalyptikern tolkar denna
gestalt kollektivt i v.22 och 27 (=den
Högstes heliga = den eskatologiska
messiasförsamlingen), upphäver inte
gestaltens individuella karaktär. Han
representerar liksom rovdjuren en konung (v. 17), men det är en allmän
tanke i Skriften (liksom i Orientens
konunga-ideologi i övrigt) att konungen som folkets representant kan identifieras med det kollektiv han är huvud
för. (I sångerna om Herrens Tjänare
förekommer samma komplexitet!
Herrens Tjänare är dels en individuell
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Människoson
frälsningskonung, dels Israel. )
Det är säkert att judendomen har
förstått det så, att det i Dan.7:13 är tal
om en individuell gestalt. Det är helt
tydligt inom den apokalyptiska litteratur och fromhetsriktning, som på Jesu
tid arbetade vidare med de ganunaltestamentliga apokalyptiska profetiorna.
I den berömda I.Henoksboken
(möjligen från ca 50 f.Kr. - en bok
som i vissa delar av urkristendomen
hade stort anseende; den citeras i
Judas' brev v.6) fmns det i det så
kallade »bildtalet» (kap.37-61) en helt
utarbetad människosonsgestalt, som
klart säges vara Messias. Människosonen har här blivit titel på Messias.
Han är till före allt skapat. Han är en
himmelsk, gudomlig gestalt, fördold
alltifrån tidernas morgon för att till
sist, vid tidens slut, uppenbaras för »de
heliga» och »rättfårdig3», vilka han
skall förlossa i domen:' Först och
främst tecknas han som världsdomaren
och den tillkommande tidsålderns
(eonens) världshärskare. Han är inte en
politisk-nationell konung för Israel,
utan konung i en frälsningsverklighet
som spränger alla partikularistiska
gränser. Han är »folkens ljus», en universell förlossare. Hans nyskapande
frälsning spränger alla inomvärldsliga
föreställningar. Det skall genom
honom ske en kosmisk förnyelse av
allting. Hans fiender är inte endast
jordiska världsriken, utan kosmiska
gudsfientliga makter, Satan och hans
onda änglar. - I.Henoksboken har
slående likheter med många Jesus-ord
och hör tydligen hemma i den andliga
miljö som Jesus levde i (»de stilla i
landet»).
I 4.Esraboken (ca 90 e.Kr.) fmns
också (särskilt i kap.Il-13) denna
Människoson framställd som den eskatologiske
världsdomaren
och
världsförlossaren (= Messias). Han är
också här preexistent, den »som den
Högste många tidsåldrar igenom har
bevarat» för att genom honom förlossa
sin skapelse. Han avslutar världsförloppet och inleder den nya eonen
genom att återställa skapelseverket.
Han är tydligen en övernaturlig, gudomlig gestalt. Alla folk för krig mot
honom men han övervinner alla sina
fiender enbart med orden från sin
mun. Han kallar till sig den eskatologiska menigheten (kallad en »fredlig»
skara), vilket betyder att han församlar
det kringspridda Israel och hedningarna.
Dessa apokalyptiska syner hade i
kretsar som samlade sig omkring denna
litteratur (egentligen endast menad
som en utläggning av G.T.s egen profetia om den yttersta tiden) eso terisk
karaktär (esoterisk av grek. esö, innanför). De var beräknade endast för en
sluten, exklusiv krets och hade därför
en hemlighetsfull karaktär. De apokalyptiska Jililderna och termerna var
endast kända av de »invigd3» men var
»gåtfullt tal» för de utomstående. (Jfr
dylika esoteriska drag också hos Jesus i
samband med hans förkunnelse om
Guds rikes hemligheter i liknelser,
Mark.4:10 ff.) Den officiella judendomen stod mer eller mindre främmande för den apokalyptiska from400S

hetsriktningen och var alltså inte
förtrogen med dess apokalyptiska
språk. (Jesus tycks däremot vara
förtrogen med denna riktning.) Från år
70 kommer den officiella judendomen
att stå starkt avvisande till apokalyptiken.
3. Människosonen i N. T.
Människosonen är i evangelierna
Jesu egentligaste beteckning på sig
själv. Att märka är det helt egenartade
sätt på vilket begreppet används. Evangelisterna låter aldrig Jesus säga: Jag är
Människosonen. (Människosonen står
aldrig som bestämning till predikatet. )
Själva kallar de aldrig Jesus för Människosonen och inte heller låter de andra
kalla honom så. Jesus talar om sig själv
som Människosonen endast i tredje
person, så att de som hörde hans
uttalanden om' Människosonen måste
fråga: »Vad är väl detta för en Människoson?» Joh.12:34. Talade han om sig
själv eller om någon arman? Hans
uttalanden måste i synnerhet ofta låta
dunkla när man erinrar sig att bar-nuå'
helt enkelt betyder »människaru). Det
märkliga sätt på vilket Människosonsbegreppet används, talar avgjort för att
evangelisterna återger den korrekta
historiska användningen och att inte
försartilingen har infört en senare
Människosons-kristologi i Jesus-traditionerna.
På grund av titelns för folket hemlighetsfulla karaktär och sin egen särartade användning av den, kunde Jesus
använda denna titel utan att offentligt
avslöja sin »Messias-hemlighet», förrän
den rätta tidpunkten var kommen. Se:
Messias. På samma gång gav denna
titel, för dem som hade insikt i vad
den stod för i apokalyptiken, ett uttryck för Jesu höga vittnesbörd om sig
själv. Därigenom att Jesus använde
Människosonen och inte Messias som
beteckning på sig själv, stod det också
klart, att han inte ville vara en judisk
politisk-världslig Messias, utan en universell förlossare som kom med förlossning för hela världen. Men Jesus
har inte bara tagit upp Danielsbokens
apokalyptiska Människosons-tanke i
sitt självmedvetande. Han har förenat
den med den för honom lika viktiga
Ebed-JHWH-tanken. Därigenom har
Jesu vittnesbörd om sig själv som
MänniskoSOnen blivit oerhört paradoxalt. Människosonen är en enastående höghetstitel, men denne
Människoson lever på jorden som
Herrens Tjänare i djupaste förnedring.
Jesu Människosons-utsagor kan indelas i två huvudgrupper.

17 :24. Bekännelsen till Människosonen
här i livet kommer att vara avgörande
för att bli erkänd av Fadern i domen,
Matt. 10:32 f.; Luk.12:8 f. Vid sin tillkommelse hämtar Människosonen den
eskatologiska församlingen, som då är
utbredd över hela världen, Matt.24:31,
håller en dom med kosmisk omfattning,
24:29 ff.,
och fullbordar
världspånyttfödelsen,
19:28. Den
nyskapade världen är för Jesus, liksom
i apokalyptiken och i den gammaltestamentliga profetian, den naturliga
grunden för livet i den kommande
tidsåldern, jfr 5:5; 19:28; 26:29. Jesus
är som Människosonen världsdomaren
och världsförnyaren.

A. De eskatologiska utsagorna.
Denna grupp av utsagor ger den
rätta utgångspunkten för förståelsen
och anknyter till Dan. 7. De talar
nästan alla om Jesu av makt och
härlighet präglade ankomst som
Människosonen till dom och förlossning. Människosonen skall komma i
gudomlig
maktfullkomlighet och
strålande himmelskt majestät, Matt.
24:30; Mark. 13:26; Luk.21 :27. Jfr
Matt.16:27; 26:64. Hans tillkommelse
förebådas av Messias-våndorna, Matt.
24:8 ff., manar oss att vara redo,
24:44; Luk.12:40, skall komma överraskande för många, Matt.24:27; Luk.

Apokalyptikens litteratur talar inte
om Människosonens uppträdande på
jorden förrän vid domen. Den känner
därför inte tanken om Människosonens
inkarnation, lidande och död. Jesus
har emellertid förenat de apokalyptiska orden om Människosonens
höghet med Jesajabokens ord om
Herrens Tjänare. Människosonen har
ingen plats där han kan vila sitt huvud,
Matt.8 :20, han tar sig an de ringa, har
bordsgemenskap med publikaner och
syndare, 11 :19, hans namn bespottas,
12:32, han har kommit för att tjäna,
Mark.1O:45, och för att uppsöka och
frälsa det. som var förtappat, Luk.
19:10. Men i sin ringhet och förnedring har han enastående fullmakter.
Han är herre över sabbaten, Mark.2:28
Gfr Matt.5:21-48), han har makt på
jorden att förlåta synder och att förlossa från all Satans makt (lidande och
död), Mark.2:10 f. Denna. hans fullmakt till att förlossa ligger gömd i
utsagorna om hans lidande och död.
Han har som Människosonen tagit upp
den försoningsgärning som Jes.53 berättar om. Mäl)lliskosonen skall lida
mycket och överlämnas i syndares
händer att dödas, Mark.8:31; 9:31;
10:33 (tre gånger förutsäger Jesus sitt
lidande, jfr par.). Människosonens
lidande och död är självutgivande
(offer) till lösepenning (försoningsmedel) »för många», för allmänheten,
alla, 10:45 m.par. Genom sin död och
uppståndelse blir Märmiskosonen
släktets frälsningstecken, Lvk.ll :30 ff.
Johannesevangeliets Människosonsutsagor uppehåller sig särskilt vid
Människosonens förhärligande genom
korsdöden, Joh.12 :23; 13 :31. Utsagorna i 3:14; 6:53; 8:28; 12:23; 13:31
hänvisar alla till lidandet. OOden är
här, liksom i synoptikerna, ett centralt
drag i Människosons-tanken, men
Människosonens död har hos Joharmes
blivit ett led i hans förhärligande.
»Upphöjas» betyder hos Joharmes det
dubbla: »upphöjas på korset» och »upphöjas till härlighet», 3:14; 12:23,34.
Fattas upphöjd i denna mening, blir
Människosonens kött och blod medel
som förtnedlar evigt liv till hans församling, 6:27,53.
Speciell för J oharmes är den helt
klara utsagan om Människosonens preexistens. Han har, innan han kom till
jorden, varit den himmelske Människosonen, 6:62. Men Människosonen har
stigit ner från himmelen, 3:13. Dessa

ord lämnar nyckeln till förståelsen av
Människosons-begreppet.
Johannes har, i motsats till synoptikerna, inte många eskatologiska ord
om Människosonen. Dock fmner vi
några sådana också här. Människo'sonen har makt att hålla dom, 5 :27,
han förnyar som alltings återupprättare förbindelsen mellan himmel och
jord, 1 :51, så som redan Jakobs dröm
profeterar om (l.Mos.28:12). Jfr Ef.
1 :10; Kol.1 :20.
Paulus använder; i sin eljest djupt
utformade kristologi, märkligt nog inte
Människosons-begreppet, men många
forskare vill bakom hans tal om den
andra människan (resp. den siste
Adam, den himmelska människan),
Rom.5:12 ff.; I.Kor.15:45 ff., fmna
Människosons-kristologi.
I N.T. i övrigt fmns begreppet
enbart i Apg.7:56, där Stefanus i sitt
dödsögonblick ser Människosonen stå
på Guds högra sida för att ta emot sitt
blodsvittnes ande, samt naturligt nog i
Johannes' Uppenbarelse som helt igenom är en apokalyptisk skrift. Danielsbokens »en som liknade en människoson», 7:13, kommer igen i Upp.l:13.
Den sparsamma användningen av
begreppet i N.T., utom i evangelierna,
har skapat många spekulationer. En
del menar att det kan hänga samman
med att urförsamlingen har behandlat
denna titel med tabuaktig vördnad
eftersom det var Jesu egentligaste
självbeteckning. (Jfr den vördnad
judendomen visade Guds egennarnn
JHWH.)
Religionshistorien kan annars berätta att detta begrepp har många paralleller, särskilt i de orientaliska religionernas mytologiska spekulationer över
en gudomlig »urrnännisk3» som släktets
urbild. Denna människa identifieras
med den första människan och kan
mer eller mindre tänkas som mänsklighetens förlossare. Men i den bibliska
uppenbarelsen identifieras inte Människosonen med Adam, inte heller blir
Adam gudomliggjord eller tänkt som
den yttersta tidens förlossare. Han är
bara en människa och syndens upphovsman. I Skriften fmns inga mytologiska föreställningar om. att mänskligheten har en »gudomlig» stamfader.
I det dogmatiska kyrkliga tänkandet har gärna Människosonen blivit
uttryck för Kristi mänskliga natur.
Men i ljuset av titelns apokalyptiska
innebörd är den inte en väsensbeteckning för Kristi mänsklighet,
utan en oerhört hög ämbets-beteckning, som säger att han har ett ämbete,
som är totalt avgörande för människornas framtid. Människosonen är en preexistent, gudomlig gestalt, som vid
tidernas ände skall fullborda världsdomen och världsfödossningen. Han är
arvinge till det eviga messianska
konungaväldet, så som Danielsboken,
kap. 7, berättar.
Människosons-titeln har egentligen
ett så stort och djupt innehåll att den
kan ta upp i sig hela den innehållsrikedom som alla de andra kristologiska
titlarna äger: Guds Son, Kyrios
(Herren), Messias, Herrens Tjänare,
Guds Lanun osv. Människosonsbeteckningen tycks säga något Ol}l
hans ämbetes intima förhållande till
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B. Utsagor om Människosonens ringhet
och lidande pil jorden.

Människosäd - Märka

människornas eviga öde. Men detta
soteriologiska förhållande antyder en·
ligt mångas uppfattning också något
'om hans ontologiska (väsens-)förhål·
lande till människorna. När det heter
att den förlossade mänskligheten
genom att förvandlas till Kristi av·
bilder, Rom.8:29, förnyas till likhet
med sin Skapare, Ef.4:24, ligger den
slutsats nära, som många drar, att
Kristus kallas Människosonen också
därför att han från begynnelsen (som
Guds sanna avbild) har stått modell vid
den första människans skapelse, och
att han alltså är mänsklighetens prototyp, urbild. Den förste Adam blir då
en skapad, köttslig (sarkisk) och jor·
disk bild av Gud via den icke skapade,
himmelske och pneumatiske Männi·
skosonens bild. Den senare kristologin
utvecklar, som en följd av denna upp'
fattning,
Kristi
skapelsernässiga
förhållande till människorna på ett sätt
som kan kasta klarare ljus över Männi·
skosons-begreppet. Kristus är enligt
Kol.1 :16 den »i» vilken (som skapelse·
grund), »genom» vilken (som skapelse·
medel) och »tilb> vilken (som skapelse·
mål) allt är skapat. - Med en sådan
aspekt är det in te underligt att
mänsklighetens skapelsegrund, skapel·
semedel och skapelseförlossare kan
kallas Människosonen.
Människosonen
l) Steg ned från himmelen, Joh.
3:13. 2) Har kommit för att tjäna och
giva sitt liv till lösen för många, Matt.
20:28. 3) För att uppsöka och frälsa
det som var förlorat, Luk.19:10. 4)
För att lida, dö och uppstå, Matt.
16:21. S) Har makt att förlåta synder,
Matt.9 :6. 6) Sår den goda säden, Matt.
13 :37. 7) Giver den mat som förbliver,
Joh.6:27. 8) Är förhärligad, Joh.13:31.
9) Är på Guds högra sida, Luk.22:69;
Apg.7:S6. 10) Skall komma i sin
Faders härlighet för att döma alla
människor, Matt.16:27; 25:31·32.
MÄNNISKOSON

l) bän· 'åtjöm, el1~ - l ?
människoson; bän·, cstr. av ben, son;
'ådåm, se Människa l. Se: Männi·
ska 10.
2) bän· '/inoJ, tO i )~. - l 2
människoson; bän;"se i, 'äno!, se
Människa S.
3) bar·'änåJ, tO ~~,-" ~
•
aram. människoson; bar, son, 'änål, se
Människa 4. Uttrycket motsvarar hebr.
bän·'~o!, se 2.
4) hyi?Jsanthr6pou, v!d~ åv6pwTroV
en människas son, människoson; hyi6s,
son; gen. av ånthröpos, se Männi·
ska 14.
MÄNNISKOSON
I Gud är icke en m.
4.Mos.23:19
l för en m. din rä.ttfärdighet
J ob 35:8
l vad är en m. att du
Ps. 8:5
l den m. du fostrat åt dig
80:18
2 vad är en m. att du tänker på
144:3
l Förliten eder icke på en m.
146:3
l Säll den m. s. står fast
Je8056:2
3 s. liknade en m. kom
Dan. 7:13
4 makt ... han är M.
Joh. 5 :27
12 :34
4 Vad är väl detta för en M.
Hebr. 2:6
4 Vad är en m.
4 ngn s.liknade en m.
Upp. 1:13
14:14
4 på skyn satt en s. liknade en m.
MÄNNISKOSONEN
M. har ingen plats där han
M. har makt att förlåta synder
icke ... förrän M. kommer
M...både äter och dricker
M. är herre över sabbaten
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Matt. 8:20
9:6
10:23
11:19
12:8

12:32
om ngn säger ngt mot M.
12:40
M. vara i jordens sköte
s. sår den goda säden är M.
13:37
13:41
M. skall sända ut sina änglar
Vem säger folket M. vara
16:13
16:27
M. skall komma i sin Faders
16:28
förrän de få se M. komma
förrän M. uppstått från de döda
17:9
skall ock M. få lida gm dem
17:12
17:22
M. överlämnad i mskors händer
19:28
M. på sin härlighets tron
20:18
M. överlämnad åt översteprästerna
M. kommit för att tjäna
20:28
så skall M.s tillkommelse vara
24:27
M.s tecken visa sig på himmelen
24:30
24:30
få se M. komma på himmelens
ske vid M.s tillkommelse
24:37,39
24:44
då I icke vänten skall M. komma
när M. kommer i sin härlighet
25:31
26:2
M. bliva förrådd och utlämnad
M. skall gå bort
26:24
26:24
gm vilken M. bliver förrådd
stunden nära då M. skall bliva
26:45
26:64
M. sitta på Maktens högra sida
Mark. 2:10
M. har makt att förlåta
2:28
M. herre också över sabbaten
att M. måste lida mycket
8:31
8:38
för hm skall ock M. blygas
förrän M. uppstått från de döda
9:9
om M. att han skall lida mycket
9:12
M. överlämnad i mskors händer
9:31
10:33
M. överlämnad åt översteprästerna
få se M. komma i skyarna
13:26
gm vilken M. bliver förrådd
14:21
M. skall gå bort
14:21
M. överlämnad i syndarnas
14:41
M. sitta på Maktens högra sida
14:62
M. makt att förlåta synder
Luk. 5:24
M. är herre över sabbaten
6:5
när mskorna för M.s skull hata
6:22
M... både äter och dricker
7:34
M. måste lida mycket
9:22
för hm skall M. blygas
9:26
M. överlämnad i mskors händer
9:44
9:58
M. har ingen plats där han
skall ock M. vara ett tecken
11:30
hm skall ock M. kännas vid
12:8
om ngn säger ngt mot M.
12:10
12:40
då I icke vänten skall M. komma
vilja se en av M.s dagar
17:22
17:24
skall det vara med M. på hs dag
skall det ock ske i M.s dagar
17:26
den dag då M. uppenbaras
17:30
18:8
skall väl M. finna tro
18:31
s. gm profeterna är skrivet om M.
19:10
M. har kommit för att uppsöka
få se M. komma i en sky
21:27
kunna bestå inror M.
21:36
M. skall gå bort
22:22
förråder du M. med en kyss
22:48
M. sitta på Maktens högra sida
22:69
M. måste bliva överlämnad
24:7
Guds änglar ..• över M.
Joh. 1:51
s. steg ned från himmelen, M.
3:13
så måste M. bliva upphöjd
3:14
evigt liv s. M. skall giva eder
6:27
6:53
Om I icke äten M.& kött
6:62
Om I fån se M. uppstiga dit
8:28
När I haven upphöjt M.
9:35
Tror du på M.
att M. skall förhärligas
12:23
12:34
säga att M. måste bliva upphöjd
Nu är M. förhärligad
13:31
M. på Guds högra sida
Apg. 7:56

MÄNNISKOSÄD
beblandning äga rum, gm m.

Dan. 2:43

MÄNNlSKOSÄLJARE
för dem s. äro m., lögnare

l.Tim. l: l O

MÄNNlSKOSÄTT
härom har du talat på m.
du har sett till mig på m.
om jag nu får tala på m.
vandren icke på vanligt m.

2.Sam. 7:19
I.Krön.17:17
Rom. 6:19
l. Kor. 3:3

MÄNNlSKOTANKE
icke Guds tankar, utan m.ar
icke Guds tankar, utan m.ar

Matt.16:23
Mark. 8:33

MÄNNISKOTRÄCK
tillreda på bränsle av m.
taga kospillning i stället för m.

Hes. 4:12
4:15

MÄNNISKOVIS
på m. skylt mina överträdelser
på m. överträtt förbundet

Job 31:33
Hos. 6:7

MÄNNlSKOÄTERSKA
Du är en m.

Hes.36:13

MÄNNISKOöGON
det hornet hade ögon lika m.

Dan. 7:8

MÄNSKUG
alla
varelsers anda
jag har icke m.t förstånd
ett m.t hjärta blev givet
danat gm m. konst
ord s. m. visdom lär oss
överhuvud ngn m. domstol
underdåniga all m. ordning

m..
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Job 12:10
Ords.30:2
Dan. 7:4
Apg.17:29
l. Kor. 2:13
4:3
I.Pet. 2:13

MÄRG
fetaste m. av vete
5.Mos.32:14
m.en i hs ben bevarat sin saft
J ob 21 :24
Min själ mättad ss. av m.
Ps.63:6
gott budskap giver m. åt
Ords.15 :30
brutet 'mod tager m.en ur benen
17:22
det åtskiljer m. och ben
Hebr. 4:12
MÄRGBEN
fyll den så med de bästa m.en

Hes.24:4

MÄRGFULL
gästabud med m.a rätter

Jes.25:6

MÄRKA

·märka
brännmärka l. Tim.4:2
utmärka 2.Mos.33:16
MÄRKA

l) jåtja', V J ~
förnimma, märka; inse, förstå; känna,
veta. Se t.ex. Känna 2, Lära 3,
Minne l.
2) rö'ö, nx.,
se, betrakt;.I2.Kon.3 :17 förekommer
verbet rå'å två gånger, övers. märka,
resp. se. Se t.ex. Mening l.
3) [någad] , ., ) )
grundbet: vara ;Ynlig, vara inför någon;
hif. higgig, göra synlig, uppenbara; i
I.Mos.31:20 övers. låta märka. Se t.ex.
Meddela l.
4) 'ålam, el '? ~
nif. vara gömd el. dold; här övers. utan
att märka det. Nif. av 'ålam är i
I.Kon.l0:3; 2.Krön.9:2; Job 28:21
övers. vara förborgad. Se: Fördölja 2.
5) ~raJ,

tO:1 O

J.<:al och hif. vara döv el. stum; tiga,
vara tyst; i I.Sam.l0:27 hif. part.;
ordagrant: han var såsom döv; övers.
han låtsade som om han icke märkte
det. Jfr kal av håra! i Ps.3S:33; 39:13;
hif. i l.Mos.34:S; Dom.18:19; 2.Kon.
18:36; Neh's:8; Job 13:5; Ps.32:3;
Ords. 17:28, övers. tiga; 2.Sam.13:20
tiga stilla. J fr Hemlig 9.
6) måsä', x::m
uppnå: ftnna,Tstöta på. Se t.ex. Möta l.
7) bin, l ':;1
skilja, skilja ut, särskilja; urskilja,
skärskåda; märka, varsebliva; inse,
förstå, känna. Se t.ex. Lära 13,
Märke Il.
8) [nå~ar], ., 2 ~
hif. hikkir, upprqärksamt betrakta;
(genom uppmärksamt betraktande)
känna, känna igen. Se t.ex. Känna 8.
9) jetja', V
aram. =hebr:jåga', se 1.
10) tel]unå, n ~ 1 ::11)
förstånd, insikt; av: bin, se 7. Slutet av
Ob.v.7 kan översättas: det fmnes intet
förstånd i honom (= Esau el. Edorn).
Genom hela Obadjas bok nämnes Esau
el. Edom omväxlande i 2. och 3.
person. Se t.ex. Klokhet 4.

J:

11) göl]al, ';> ~ ~
gränsa; avgränsa, begränsa; i 2.Mos.
19:12,23 hif. övers. märka ut en gräns
för el. omkring. Jfr Js;al i Jos.18:20,
övers. vara gräns; Sak.9 :2 gränsa;
5.Mos.19:14 såtta upp (om gepul, se
Land 3, här övers. råmärke).

13) tåJsan, l ~!I
fastställa, bestämma; mäta, väga; pi. i
Jes.40:12 övers. märka ut. Jfr pi. i
Job 28:25, övers. avväga; Ps.7S:4 hålla
stadig; Jes.40:13 utrannsaka; pu. part.
i 2.Kon.12:11, övers. uppvägd; nif. i
l.Sam.2:3, övers. vägas; Hes.18:2S,29;'
33:17,20 alltid vara densamma. Jfr
Härlig 19. Se: Pröva 4.
14) tå'ar, 7) X l'\
teckna, märk;; i Jes.44:13 pi. overs.
märka ut. Jfr J.<:al i Jos.lS:9,l1 (om
geyul, se Land 3, här övers. gräns),
övers. draga sig; pu. i 19:13, övers.
sträcka sig till. Verbet kan jämföras
med [tåwå], pi. i l.Sam.21:13 övers.
rita; hif. i Hes.9:4 teckna; tur, i 4.Mos.
13:3; 14:6 övers. bespeja; S.Mos.l :33;
Hes.20:6 utse; rå'å, se, betrakta. Jfr
Ansikte S. Se: Märke 7.
IS) sim, el 't?'
sätta, ställa, lägga, placera; i Hes.21:
19,20 övers. märka ut. Se t.ex.
Kasta 20.
16) utf.ord.
17) ginbskö, 'YLVWOKW
lära känna; känna, känna till, känna
igen; märka, lägga märke till; inse,
förstå. Se t.ex. Känna 33, Märke 17.
18) parakouö, TrapaKOVw
ego höra bredvid; därav : a) tillfålligtvis
höra; b) icke bry sig om att höra; av:
prep. parå, bredvid, och akouö, höra,
lyssna. I Matt.18:17 är parakouö övers.
ic~e (ej) lyssna till.
19) eidon, dl50v
aor. till horåö, se, lägga märke till; av
roten id·, se. Se: Förstå 14, Märke 18.
20) ridelos, äD71Ao~
oklar, otydlig; här övers. s9m ingen
kan märka; av: neg. a· och delos, klar,
tydlig, uppenbar. I l.Kor.14:8 är
ådelos övers. otydlig.
21) epechö, fTrExW
fasthålla, hålla fast vid; rikta uppmärk·
samheten på, lägga märke till. Se:
Akta 57, Fast 62.
22) katanoeö, K aTaVO€W
noga lägga märke till. Se: Akta 56.
23) tithemi, Ti671IU
ställa, sätta, lägga; sätta fast, fästa. I
Luk.21 :14 står ordagrant: Fästen [det]
därför i edra hjärtan. Se: Märke 16.
24) epiginbskö, €TrL'YLVWOKW
noga lära känna; noga lägga märke till;
förstärkt form av ginä~ö, se 17. Se
t.ex. Känna 32.
25) cluUagma, Xclpa'Y/-Ia
något inskuret el. ingraverat; intryckt
tecken el. märke; av: charåssö, skära,
gravera. Se: Märke 14.
26) semeioö, 071/-1EWW
sätta märke på, märka; med. märka ut
åt sig; anteckna; av: semeion, se
Kännemärke 1.
MÄRKA
Uppdelning: uppmärksamma, sätta märke
på, märka ut.

12) [tzö[ai], n ~ ~
hugga ut, rista in; i Job 13:27 hithp.
rista in åt sig, märka ut en linje; med
prep. 'al; övers. märka ut stegen för (=
sätta en gräns för). Jfr pu. part. i
Hes.8:1O; 23:14, övers. inristad;
I.Kon.6:35 snidverk. Verbet är besläk·
tat med 1}.å.J.<:aJs;, se t.ex. Lag 10. Jfr 1}.0J.<:
i Job 26:10, övers. gräns (se även
Lag l).

MÄRKA (uppmärksamma)
l m.te icke när hon lade sig
I.Mos.19:33
l m.te icke när hon lade sig
19:35
2 m. te Esau att Kanaans döttrar
28:8
2 Jakob m.te att Laban icke
31:2
2 m.er att eder fader icke ser
31:5
31 :20
3 icke lät m. att han ämnade
l icke DI. att de sväljt ned dem
41 :21
2 m.te Israels barns
2.Mos. 5 :19
4 utan att församlingen m.er 3.Mos. 4:13
16 m.er att han ådragit sig skuld
4:22
16 m.er att han ådragit sig skuld
4:27
4 utan att m. det kommer vid
5:2
4 utan att m. det kommer vid
5:3
4 utan att m. det svär
5:4
5 S. om han icke m.te det
I.Sam.l~:27
l Så skolen I m. och se
12:17
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Märke- Mästare
2 om jag då m.er ngt
19:3
l m.er därav att han beslutit
20:7
l m.er att min fader beslutit
20:9
l m.te Jonatan att hs fader
20:33
l må du m. och se att jag icke
24:12
l ingen såg eller m.te det
26:12
l m. vad din tjänare kan uträtta
28:2
l David m.te att H. befäst
2.Sam. 5:12
l Joab m.te att konungens hjärta
14:1
14:22
l I dag m.er din tjänare
17:19
l så aU man icke kunde m. ngt
l m.er om Absalom vore vid liv
19:6
l.Kon.14:2
l m. att du är Jerobeams
l M.en och sen huru denne
20:7
2 hövitsmännen m.te att det
22:33
2 l skolen icke m. ngn vind
2.Kon. 3:17
16 intet spår av förnimmelse m.s
4:31
5:7
l M.en nu och sen
10:10
l M.en huru intet av H. ord
2 Så snart de m. te att penningar
12: l O
6 m.te konungen i Assyrien
17:4
l m.te att H. befäst hm
I.Krön.14:2
2 m.te att det icke var
2.Krön.18:32
2 m.te att mycket penningar
24:11
7 märk nu väl, och hör härpå
J ab 34: 16
8 han m.er väl vad de göra
34:25
7 m.er huru ofta han felar
Ps.19:13
7 I s. förgäten Gud, m.en detta
50:22
7 edra grytor hunnit m. bränslet
58:10
7 Jakobs Gud m.er det icke
94:7
7 M.en själva, I oförnuftige
94:8
l m. icke det s. vålla fall
Ords. 4:19
7 s. prövar hjärtan m.er det
24:12
l m.te jag att det går
Pred. 2:14
l m.en l det icke
Jes.43:19
l när du icke m.er det
58:3
8 m. att de äro ett släkte s. H.
61:9
l Märk vilken olycka och
Jer. 2:19
l märk, vad s. sker bland dem
6:18
2 Har du icke m.t huru detta
33:24
l M.en att jag i dag varnat
42:19
l m.te att det var keruber
Hes.l0:20
9 m.er nogsamt att I viljen
Dan. 2:8
2:9
9 m.er jag att I kunnen
Hos. 5 :13
2 Efraim har m.t sin sjukdom
10 där du icke kan m. den
Db. v.7
17 när J. m.te detta
Matt. 16:8
22:18
17 Men J. m.te deras ondska
17 När.J. m.te detta
26:10
18 när J. m.te vad s. talades
Mark. 5:36
17 när han m.te detta
8:17
19 plötsligt m.te de
9:8
19 J. m.te att han svarat
12:34
20 lika gravar s. ingen kan m.
Luk.ll :44
21 m.te huru gästerna utvalde
14:7
22 han m.te deras illfundighet
20:23
23 M.en därför noga att l icke
21:14
17 m.te fadern att det skett
Joh. 4:53
17 J. m.te alt de tänkte
6:15
17 m.teJ.att de ville fråga
16:19
24 m.te att han var jude
Apg.19:34
17 Nu hade Paulus m.t
23:6
MÄRKA (sätta märke på)
25 m.t med vilddjurets namn
25 låta m. sig med dess namn

Upp.13:17
14:11

MÄRKA (märka ut)
11 m. ut gräns för folket
2.Mos.19:12
19:23
11 m. ut en gräns omkring berget
12 m.er du ut stegen
Job 13:27
Jes.40:12
13 m.er ut himmelens vidd
14 m.er ut det med passaren
44:13
15 märk ut åt dig två vägar
Hes.21:19
15 Märk ut det håll dit svärdet
21 :20
26 m.en ut den mannen
2.Tess. 3:14

MÄRKE

-märke
dödsmärke 2.Kor.4:l0
kännemärke 2.Kor.12:l2
minnesmärke Jos.4:6
påminne1semärke 2.Mos.13:9
råmärke S.Mos.19:l4
sårmärke Jes.l:6
vägmärke Jer.3l:2l
åminnelsemäi"ke Jos.4:7
ögonmärke 2.Kor.4:l8

märken på sin kropp, syftar han antagligen på de sår eller ärr han har ådragit
sig som ett Jesu Kristi vittne, .jfr
2.Kor.11:23.
MÄRKE

1) !O!åjJO!, n'El ~ ; ~
plur. möjl. band, märken; möjl. aven
rot med betydelsen: omgiva. Ordet står
på samtliga ställen parallellt med 'oj,
tecken. Det kan betraktas som synonym till zikkäron (se 8) i 2.Mos.13:9,
övers. påminnelsemärke. Den gamla sv.
kyrkobibeln har återgivit också jojåpoj med »åminnelse». Frasen »på din
panna» motsvaras i grt. av ett uttryck
som ordagrant betyder: mellan dina
ögon. Se även art. Böneremsa, - I
Talmud förekommer sing. jojäpäj i
betydelsen: huvudprydnad; jfr meppoj
.i Dom.8:26; Jes.3:l9, övers. örhängen.
2) ~rlillä!, n;) 'J ~
ego något som bränner el. svider; därav:
ärr, skråma, märke (efter en bulnad el.
ett sår); av: [~ap], bränna, förbränna;
nif. i Hes.20:47 övers. förbrännas.
3) Stirä!, ~ J o/.
inskärning, Skåra; av: Säraj, skära el.
rista in; leal i 3.Mos.21:S övers. rista;
nif. i Sak.12:3 övers. sarga sig.
4) ,iiiri1!ät, n9
=Säräj, se 3.
S) gågarj, ., 1 ~
skära (av), dela; hithp. skära el. rista
sig (på kroppen); här övers. rista
märken på sig; jfr I.Kon.18:28, övers.
rista sig. Att rista sig var ett hedniskt
bruk till tecken på sorg. Jfr gi!~u~o!
(plur. av ge!!.u~) i Jer.48:37, övers.
särmärken.
6) Id, ';!l
brännmärke, märke av brännjärn; av:
[kåwå], bränna; nif. i Ords.6:28; Jes.
43:2 övers. varda el. bliva svedd. Jfr
kewijå i 2.Mos.21:2S, övers. brännskada.
7) tå'ar, iX l'l
teckna, mä~k~; pi. i Jes.44:13 övers.
göra märken. Se: Märka 14.
8) zikkäron, 1 ; i 11 I
minne, påminnel~;' minnesmärke,
påminnelsemärke; av: zålcar, se Minnas 1. Jfr 2.Mos.13:9, övers. påminnelsernärke (se 1 ovan); Jos.4:7 åminnelsemärke. Se: Minne 4, Påminnelse 1.
9) sim bilbåb, ;);) '7 ~ Cl' rO
lägga på hjärtat; h~ Övers. ulgga märke
till; Sini., sätta, ställa, lägga, placera;
prep. be, i, på, och lepåp, hjärta. Jfr

W

W:

Enligt gammalt orientaliskt bruk bar
slavar och soldater ett märke som var
inbränt i huden och som tillkännagav
vem vederbörande tillhörde. Somliga
brännmärkte sig själva med namnet på
den gud de dyrkade med särskild iver
och hängivenhet. Mose lag förbjöd
sådan märkning, 3.Mos.19:28; 2l:S.
Enligt Uppenbarelseboken skall alla
SOm tillbeder Antikrist (Vilddjuret) få
ett märke på högra handen eller på
pannan, 13:16, jfr 19:20. När Paulus i
Gal.6:l7 hänvisar till att han bär Jesu

10) sim 'al-lell, ;):? - '7 l! Cl' to
lägga på hjärtat; här övers. lägga märke
till; sim, se 9; prep. 'al, på, över; lep,
hjärta. Se: Akta 43.
11) bin, 1 '~
skilja, skilja ut, särskilja; urskilja,
skärskåda; märka, varsebliva, lägga
märke till; inse, förstå, känna. Se t.ex.
Märka 7.
12) binä, i1 ~ '~
förständ, insikt, kunskap; av: bin, se
11. Jfr gamla övers.: »Och förstod
synena wäl». Se t.ex. Klokskap 2.
13) stigma, uTi-yjJ.a
märke (inristat el. inbränt på kroppen); av: 'stizö, sticka (med ett vasst
verktyg). Enligt gammal sed hade
slavar och soldater ett märke av sin
herres eller befålhavares namn eller
stämpel inristat på kroppen. Med »Jesu
märken» menar Paulus de spår, som
hans lidanden för Jesu skull lämnat på
hans kropp - tecken på att han är en
Jesu Kristi tjänare, jfr 2.Kor.Il :23 ff.
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Märke

14) chåragma, xåpa"(jJ.a

MÄSTARE

intryckt tecken el. märke. Se:
Märka 2S.
IS) krateo, KpaTEw
bemäktiga sig; fatta, gripa tag i; fåsta
sig vid, lägga märke till. Se: Fast 43,
Fänga32.
16) t/themi, Ti8T/jJ.!
ställa, sätta, lägga; sätta fast, fåsta. I
Luk.l :66 står ordagrant: Och alla som
hörde [det], fåste [det] i sitt hjärta. Se:
Märka 23.
17) ginosko, "(IVWUKW
lära känna; känna, känna till, känna
igen; märka, lägga märke till. Se t.ex.
Märka 17.
18) e/don, filiol)
aor. till horåö, se, lägga märke till; av
roten ido, se. Se t.ex. Märka 19.

1) morä, i1}.;0
lärare; hif. part. av Därå], hif. visa;
undervisa, lära. Se: Lärare 2.
2) rall, ;) J
mycken, talrik; stor, mäktig; hövding,
ledare. Jfr 2.Kon.2S:8; Jer.40:2, övers.
överste; plur. i Job 32:9, övers. de
åldriga;
Jer.39:13
väldige.
Se:
Mäktig 18.
3) 'äiä, nio J)
arbeta; gö~,Tutföra, framställa, frambringa; i Jes.29:16 part. 'oSä, den som
gör el. frambringar (gjort el. frambringat); övers. mästare. Verbet stu
här parallellt med j~ar, övers. forma.
Se t.ex. Gärning 1.
4) häråJ, rO i n
en .som snida:;: el. graverar, en som
bearbetar (metaller, trä el. sten),
konsthantverkare, konstnär; av: l;1äral,
skära ut, snida, gravera, bearbeta. Jfr
S.Mos.27:1S; Hos. 13:2, övers. konstarbetare; Jes.40:19 konstnär; S4:16;
Sak. 1 :20 smed; 2.Kon.22:6; Jer.24:1
timmerman; Jes.41:7 träsnidare.
S) didåskalos, li!liåuKaAol;
lärare, mästare; av: didåskö, lära, undervisa. Se vidare: Lärare S.
6) epiståtes, f1l'!UTåTT/1;
föreståndare, ledare; i N.T. end. hos
Lukas, i betydelsen: mästare, lärare;
av: ephlstemi, ställa vid el. på; med. stå
vid el. över (av: prep. epi, vid, på, och
hlstemi, ställa).
'
7) plå3so, 1I'Aåuuw
forma, bilda, dana (i synnerhet om en
krukmakares arbete); i Rom.9:20 aor.
part. den som har format el. danat
[det]. I sarmna vers förekommer subst.
plåsma, något som är format el. danat;
övers. verk. Plåssö är i I.Tim.2:13
övers. skapa. Verbet motsvarar hebr.
jå~, som bl.a. brukas i Jes.29:16, där
det är övers. forma; part. jo~r är här
liksom ofta eljest övers. krukmakare,
och sub st. je~r (som motsvarar grek.
plåsma) är övers. bild.

MÄRKE
l ss. ett m. på din panna
2.Mos.13:16
3.Mos.13:23
2 ett m. efter bulnaden
2 ett m. efter brännsåret
13:28
3 icke göra m. på eder kropp
19:28
4 rista m. på sin kropp
21:5
l ss. ett m. på eder panna
5.Mos. 6:8
l ss. ett m. på eder panna
11:18
5 icke rista m.n på eder
14:1
6 m.n av brännjärn
Jes. 3:24
7 m.n på trästycket med ritstift
44:13
57:8
8 satte du ditt m.
5 rista m.n på sig
Jer.16:6
41:5
5 och ristat m.n på sig
5 Huru länge rista m.n på dig
47:5
13 bär J. m.n på min kropp
Gal. 6:17
14 att låta givli sig ett m.
Upp.13:16
14 tager dess m. på sin panna
14:9
14 mskor S. budo vilddjurets m.
16:2
14 S. tagit vilddjurets m.
19:20
14 icke tagit dess m.
20:4
MÄRKE (lägga märke till)
9 David lade m. till ... ord
10 att ngn lägger m. därtill
11 lägga m. till det antal år
12 lade m. till synen
15 de lade m: till det ordet
16 S. hörde det lade m. därtill
17 hs föräldrar lade m. därtill
18 lagt m. till att det icke

l.Sam.21 :12
Jes.57:1
Dan. 9:2
10:1
Mark. 9:10
Luk. 1:66
2:43
Joh. 6:22

MÄRKLIG
ett m. t tecken blivit gjort
Det är då icke ngt m.t

Apg. 4:16
2.Kor.ll:15

MÄSTARE
Se även: Arbete, hantverk, konst,

Mästaren
1) Är en, Jesus Kristus, Matt.23:8.
2) Undervisar om vägen till evigt liv,
Mark.1O:17. 3) Är ett föredöme i
tjänande, Joh.13:13-1S.

MÄSTARE
l Var finnes ngn m. S. är hm lik J ab 36:22
Ords.26:10
2 En m. gör allt själv
3 Skall verket säga om sin m.
Jes.29:16
2 s. är en m. till att frälsa
63:1
Hes.21:31
4 s. äro m. i att fördärva
Matt. 8:19
5 M., jag vill följa dig
5 Huru kan eder m. äta
9:11
5 Lärjungen icke förmer än sin m.
10:24
5 om det går hm ss. hs m.
10:25
5 M., vi vilja se ngt tecken
12:38
5 Plägar icke eder m. betala
17:24
5 M., vad gott skall jag göra
19:16
5 M., vi veta att du är sannfärdig
22:16
5 M., Moses har sagt
22:24
5 M., vilket är det yppersta
22:36
5 en är eder M., I ären aUa
23:8
5 sägen: M.n låter säga
26:18
5 M., frågar du icke efter
Mark. 4:38
5 icke vidare göra m.n omak
5 :35
5 M.,jag har för till dig
9:17
5 M., vi såga huru en man
9:38
5 Gode M., vad skall jag göra
10:17
5 M., allt detta har jag hållit
10:20
5 M., vi vilja att du läte oss
10:35
5 M., vi veta du är sannfärdig
12:14
5 M., Mose. har givit oss
12:19
5 M., du har i sanning rätt
12:32
13:1
5 M., se huru.dana stenar
5 M., fråsar: Var finnes härbärget
14:14
5 M., vad skola vi göra
Luk. 3:12
5:5
6 M., vi hava arbetat hela
5 Lärjungen icke förmer än sin m.
6 :40
5 bliver allenast sin m. lik
6 :40
5 (Simon:) M., säg det
7:40
6 M., M., vi förgås
8 :24
6 M., hela folkhopet trycker
8 :45
8:49
5 icke vidare göra m.n omak
6 M., hlir är oss gott att vara
9:33
5 M., jag beder dig, se till
9 :38
9:49
6 M., vi såga huru en man drev ut
5 M., vad skall jag göra
10:25
5 M., när du så talar, skymfar
Il :45
5 M., säg till min broder
12:13
6 J., M., förbarma dig
17:1~
5 Gode M., vad skall ja. göra
18:18
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lärare, rabbi, herre, Herren, Jesus
Kristus, lärjunge.
-mästare
byggmästare I.Kor.3:1O
hovmästare Dan. 1 :11
läromästare Matt.23:1O
skattmästare Dan.3:2
sängmästare PS.4:1
örtagårdsmästare Joh.20:1 S
överhovmästare Jes.22:1S
Mästare

I G.T. används ordet »mästare» om en
som är sakkunnig, skicklig på något
område, t.ex. ett hantverk, jfr Rom.
9:20. Vidare talas det om »män som
äro mästare i att fördärva», Hes.21 :31,
och Herren kallas »en mästare till att
frälsa», Jes.63:1. I N.T. brukas ordet
vanligen som en beteckning på en
lärare, motsvarande det arameiska
rabbi el. rabbuni, se t.ex. Joh.l :38;
20:16. Jesus Kristus tilltalas och omtalas ofta som Mästare, Mästaren, på
grekiska didå3kalos, lärare, eller (några
gånger i Lukasevangeliet) epiståtes,
föreständare, ledare.

Mästrare-Möda
5 M., förbjud dina lärjungar
5 M., vi veta att du talar rätt
S Ma, Moses har givit oss
5 M., dU.har talat rätt
5 M., när skall detta ske
5 M.n frågar dig: Var finnes
5 Rabbi (det betyder m.)
S M., denna kvinna har
5 M.n är här och kallar dig
5 I kalien mig M. och H.
S jag, eder H. och M., tvagit
5 Rabbuni (det betyder m.)
7 verket säga till sin m.

19:39
20:21
20:28
20:39
21:7
22:11
Joh. 1:38
8:4
11:28
13:13
13:14
20:16
Rom. 9:20

MÄSTRARE

1) jissor, "1 j te '
tuktomästare, tillrättavisare, klandrare;
av: jåsar, tukta, tillrättavisa (se Förmana l, Mana 7).
MÄSTRARE
l tvista med Allsmäktige, du m.

J ob 39:35

MÄTA
-mäta
uppmäta Jer.31:37
MÄTA
Uppdelning: allmänt, mäta upp, mäta ut.
MÄTA (allmänt)
m.te (moabiterna) med snöre 2.Sam. 8:2
m.te den del av huset
l. Kon. 6:17
7:15
m. te omfånget av andra pelaren
pelarhuvudena m.te fyra alnar
7:19
7:23
m.te (havets) omfång
m. te en och en halv aln
7:31
Vart hjul m.te en och en halv
7:32
vart bäcken m. te fyra alnar
7:38
2.Krön. 3:4
Förhuset m.te 20 alnar
m.te (havets) omfång
4:2
Jer.52:21
12 alnar lång tråd m.te dess
han m.te murbyggnadens bredd Heso40:5
40:6
m.te portens ena tröskel
40:7
porttröskeln m.te en stång
m.te upp portens förhus
40:8
det m. te en stång
40:8
han m.te portöppningens bredd
40:11
40:13
han m.te porten
han m.te avståndet från nedre
40:19
40:20
m.te ock längden och bredden
40:23
m.te avständet från ena porten
40:24
m.te dess murpelare och förhus
m.te avståndet frän ena porten
40:27
40:28
han m. te den södra porten
och m.te porten där
40:32
non8 porten och rn. te den
40:35
40:47
han m.te förgården
40:48
han m.te förhusets murpelare
han m.te murpelarna
41:1
41:2
Sedan m.te han salens längd
41:3
m.te' murpelarna vid ingängen
41:4
m. te dess längd
41:5
Därefter m.te han husets mur
41:13
han m.te huset
41:15
han m.te längden på den byggnad
41:15
och m. te avaatserna
42:2
långsidan s. m.te 100 alnar
42:15
han m.te platsen runt omkring
42:16
Han m.te med sin mätstång
42:17
Han m.te åt norra sidan
42:18
Han m. te ock åt södra sidan
42:19
m.te med mätstången 500 stänger
42:20
Åt alla sidorna m.te han platsen
43:10
m. det härliga byggnadsverket
Hos. 1:10
havets sand ... icke kan m.
Till att m. Jerusalem
Sak. 2:2
med det mått s. I m,en
Matt. 7:2
7:2
skall ock m.s åt eder
Mark. 4:24
Med det mått s. I m.en
4:24
skall ock m.s åt eder
med dett mått s. I m.en
Luk. 6:38
6:38
skall också m.s åt eder
2.Kor.l0:12
de m. sig efter sig själva
Upp.Il:1
Stå upp och mät Guds tempel
11:2
och mät den icke
21:15
för att därmed m. staden
21:16
med stången m.te han st.den
21:17
Och han m.te dess mur
MÄTA (mäta upp)
2.Mos.16:18
m.te upp med gomer-mått
4.Mos.35:5
utanför staden m. upp
5.Mos.21:2
m. upp avståndet
Rut 3:15
m.te (Boas) upp 6 mått
Jes.40:12
s. m.er upp havens vatten
40:12
Vem m.er upp stoftet
65:7
först m. upp lönen åt dem
Hes.40:8
han m.te upp portens förhus
40:9
m.te upp portens förhus
47:3
m.te därvid upp 1000 alnar
47:4
Åter m.te han upp 1000 alnar
47:5
Ännu el) gång m.te han upp 1000
MÄTA (mäta ut)
med två snörlängder m.te
m.te ut åt vinden styrka"
skolen I m. ut (gränsen)

2.Sam. 8:2
Job 28:25
Hes.47:18

MÄTSNöRE
m. jag brukade mot Samaria

2.Kon.21 :13
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vem spände ut sitt m.
jag skall låta rätten vara m.t
förödelsens m. komma
tillskiftar mark efter m.
Träsnidaren spänner ut sitt m.
m.t skall vidare dragas
spände m. t att fördärva
mannen med ett rn. i handen
ditt land utskiftat med m.
ngn s. får spänna m.
m. t spännas över J erus.
en man S. hade M. i sin hand

MÄTSTÅNG
i sin hand en m.
m.en var sex alnar lång
mätte med sin m. åt östra sidan
höll efter m.en 500 stänger
höll efter m.en 500 stänger
höll efter m.en 500 stänger
mätte med m.en 500 stänger
ett rör, likt en m.
han s. talade hade en gyllene m.

Job 38:5
Jes.28:17
34:11
34:17
44:13
Jer.31:39
Klag. 2:8
Hes.47:3
Am. 7:17
Mika 2:5
Sak. 1:16
2:1
Hes.40:3
40:5
42:16
42:16
42:17
42:18
42:19
Upp.11:1
21:15

MÄlT
-mätt
levnadsmätt 1.Krön.23:1
övermätt Job 7:4
MÄTT
1.Mos.25:8
gammal och m. på livet
35:29
(Isak) m. på att leva
3.Mos.26:26
skolen I icke bliva m.a
5.Mos.
6:11
när du Uer och bliver m.
8:10
Där skall du äta och bliva m.
8:12
när du äter och bliver m.
11:15
du skall äta och bliva m.
14:29
de skola äta och bliva m.a
23:24
till dess du bliver m.
26:12
hava ätit och blivit m.a
äta och bliva m.a och feta
31:20
hon åt och blev m.
Rut. 2:14
2:18
sedan hon hade ätit sig m.
l.Sam. 2:5
s. voro m.a måste taga
hade fått äta sig m.a
14:30
l.Krön.29:28
(David) dog m. på att leva
29:28
och m. på rikedom och ära
J ojada m. på att leva
2.Krön.24:15
31:10
hava vi ätit och blivit m.a
åto och blevo m.a och feta
Neh. 9:25
Job 19:22
aldrig m.a av mitt kött
42:17
dog Job, gammal och m. på att
Ps.22:27
ödmjuka äta och bliva m.a
59:16
om de icke bliva m.a
Ords.19:23
så får man vila m.
25:17
att han ej bliver m. på dig
27:7
m.e trampar honung under
27:20
ej heller mskans ögon m.a
30:9
om jag bleve alltför m.
30:20
hon njuter sig m.
30:22
dåre, när han får äta sig m.
Pred. 4:8
icke m.a på rikedom
5:9
icke m. på penningar
6:3
icke njuta sig m. av hs goda
Jes. 1:11
m. på brännoffer av vädurar
9:20
och bliver dock ej m.
44:16
steker sin stek och äter sig m.
56:11
de hundarna kunna ej bliva m.a
66:11
skolen I få dia eder m.a
Jer.46:10
svärdet frossa sig m.
50:19
i Gllead få äta sig m.
du hade ännu icke blivit m.
Hes.16:28
16:28
bedrev otukt .••ändå icke m.
16:29
icke ens så blev du m.
39:19
få äta eder m.a av fett
Hos. 4:10
äta, skola de icke bliva m.a
13:6
ju bättre bete dess m.are
13:6
när de voro m.a till fyllest
Joel 2:26
till fyllest och bliva m.a
Mika 6:14
äter skall du icke bliva m.
Hagg. 1:6
icke nog att bliva m.a
Matt.14:20
de lto alla och blevo m.a
15:37
åto de alla och blevo m.a
Mark. 6:42
de åto alla och blevo m.a
8:8
åto de och blevo m.a
Luk. 6:25
Ve eder s. nu ären m.a
9:17
åto alla och blevo m.a
Joh. 6:12
när de voro m.a
6:26
äta av bröden och bleven m.B
Apg.27:38
Sedan de ätit sig m.a
l.Kor. 4:8
I ären kantänka redan m.a
Fil. 4:12
jag kan vara m.
Jak. 2:16
Gå i frid •.. ät dig m.

MÄTTA
bröd att m. eder med
skolen I få bröd att m. eder
mitt svärd m. sig av kött
med bedrövelser m.r han mig
jag skulle m.s av skam
Mskan ... rn.s av oro
få ej bröd att m. sig med
envar fick m. sig av kött
att JII. ödsliga ödemarker
m. mig av din åsyn
m.de av ditt hus' rika håvor
skola de varda m.de
m.d ss. av märg
Må vi få m. oss med det goda
med honung skulle jag m. dig
min själ är m.d med lidanden
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2.Mos.16:8
16:12
5.Mos.32:42
Job 9:18
10:15
14:1
27:14
31:31
38:27
PS.17:15
36:9
37:19
63:6
65:5
81:17
88:4

M. oss med din nåd
J ag skall m. hm med långt liv
s. m.r ditt begär med sitt
jorden m.s av den frukt
H. träd varda ock m.de
då varda de m.de
med bröd från him. m.de han
m.de den försmäktande själen
vi äro rikligen m.de
m. d är vår själ
upplåter din hand och m.r allt
m.r dig med bästa vete
varda m.de av sina anslag
få m. sig av ditt gods
m. sitt begär när han hungrar
frikostige rikligen m.d
idogas hunger rikligen m.d
så att hs hunger bliver m.d
varder den avfällige m.d
får envar sin buk m.d
m.d av läppars gröda
avgrunden kunna icke m.s
förtröstar på H., rikligen m.d
tre finnas s. icke kunna m.s
i«:»rden s. icke kan m.s med
Ogat m.s icke av att se
bliver hennes hunger icke m.d
m.t med slaktoffers fett
se frukt och bliva m.d
förvärv för det s. icke kan m.
m.r den s. är i betryck
m. dig mitt i ödemarken
mitt folk skall bliva m.t
försmäktande själar m.
Han m.de mig med bittra
låta m. sig med smälek
bröd till att m. oss med
du måste m. din buk
icke m. sig därmed
slakta för att varda m. t
m.de du många folk
vilda djuren m. sig med dig
m.en eder vid mitt bord
att I fån m. eder därav
Med skam få m. dig
de skola bliva m.de
kunna m. så mycket folk
barnen först bliva m.de
bröd till att m. dessa med
hungriga h~ han m.t med
I skolen bliva m.de
fåglar m.de .v deras kött

90:14
91:16
103:5
104:13
104:16
104:28
105:40
107:9
123:3
123:4
145:16
147:14
Ords. 1:31
5:10
6:30
11:25
13:4
13:25
14:14
18:20
18:20
27:20
28:25
30:15
30:16
Pred. 1:8
6:7
Jes.43:24
53:11
55:2
58:10
58:11
Jer.31:14
31:25
Klag. 3:15
3:30
5:6
Hes. 3:3
7:19
21:28
27:33
32:4
39:20
Joel 2:19
Hab. 2:16
Matt. 5:6
15:33
Mark. 7:27
8:4
Luk. 1:53
6:21
Upp.19:21

MÖDA
Se även: Arbete, gärning, verk, strävan,
flit; idoghet, lön, plåga.
-möda
vedermöda 1.Mos.3 :16; Matt.24:29
MÖDA

1) 'i~~l}on, l j ~ p
plåga, smärta; möda, besvär; av: 'ä~p,
se 6. Ordet är i I.Mos.3:16,17 övers.
vedermöda.
2) jegw', !!. ' ~ :
möda, slit, arbete; främst om resultatet
av arbetet: vinning, förvärv, frukt; av:
jaga', se 4. Se: Arbete 6, Gods 6.
3) koa/;l,

1J"::l

kraft, styrka; energi, förmäga. Se t.ex.
Makt 15.
4) jäga', V

J~

vara utmattad, arbeta sig trött, möda
sig; i Job 9:29; Jes.43:22 övers. göra
sig möda; pi. i Jos.7:3 övers. låta
(någon) göra sig mödan; hif. i Jes.
43:23,24 övers. vålla (någon) möda. I
Jes.62:8 står ordagrant: som du har
mödat dig med; övers. frukten av din
möda. Jfr Jes.S7:10, övers. bliva trött.
Se: Arbete 7.
5) 'ämål,

'? ~ 14-

möda, tungt arbete; vedermöda; av:
'ärnal, se 13. Jfr S.Mos.26:7; PS.2S:18,
övers. vedermöda. Se: Fördärv 16,
Olycka 3.
6) 'å~l}, ~~p.
plåga, smärta: bedrövelse; av: '~l!,
plåga, tillfoga smärta, bedröva (se Bed,röva 1). I Ords. 5 :10 står plur. av
'ä~b, övers. mödors frukt, parallellt
qIed koatJ., se 3, här övers. gods. Jfr
'ä~p i I.Mos.3:16, övers. smärta;
PS.127:2 vedermöda. Jfr 1. Se:
Hård 11.
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7) te'unim, C ' ?~ ~

möda, slit, ansträtigning. Ordet förekommer end. i Hes.24:12, där det står
tillsammans med hif. av verbet lä'ä, se
14; ordagrant möjl. Hon (= Jerusalem)
har tröttat ut (underförstått: mig, dvs.
Herren) med möda; övers. Tung möda
har den kostat. Te'unim har förknippats dels med 'on, se t.ex. Fördärv 15,
Kraft 4, Makt 43, dels med 'äwän, se
t.ex. Fördärv 9, i Ps.7:1S; 10:7; 55:11
ö,vers. ondska; på dessa ställen står
'äwän jämsides med 'ämäl,se 5."- Det
som i Hes.24:12 säges om Jerusalem
kan jämföras med vad som i Jes.
1 :13-14 säges om Juda ('äwän, övers.
ondska; terah, börda; nif. av lä'ä, se
14, här' övers. ej orka). Jfr också
Jes.7 :13, där hif. av lä'ä är övers. sätta
(någons) tålamod på prov, pröva
(någons) tålamod.
8) telå'ä, i1 ~ ~ ~

utmattning, möda; av: lä'ä, se 14. I
Mal. 1:13 står ordagrant: »Se, vilken
möda!» Jfr Neh.9:32; Klag.3:S, övers.
vedermöda; 2.Mos.18:8; 4.Mos.20:14
vedermödor.
9) po'al, '? 1!'S
det som man gör, arbete, verk, gärning;
av: pä'al, göra, utföra. Se: Gärning 9,
Lön 4.
10) utf.ord. ÖVers. »Du mödar dig
förgäves» är en återgivning av no'åJ,
nif. part. av [jä'all, se Förtvivla 2. I
Jes.57:1O är no'äl övers. »Förgäves!»
11) /;lälå, i1 ~ O
vara utmattad el. svag; vara sjuk el.
krank; i Jer.12:13 nif. övers. möda sig
fåfängt. Jfr nif. i Dan.8:27, övers. ligga
sjuk. Se t.ex. Maktlös 6.
12) [Jeljar1 "1:10/
aram. hithp. anstränga sig, möda sig.
13) 'ämal, '? Q ~
arbeta, sträva, möda sig. Se: Arbeta 7.
14) lå'ä, i1K '?
bli el. vara t;ött el. utmattad; här nif., i
Jer.20:9 övers. möda sig; Ords.26:1S
fmna det mödosamt. Jfr nif. i 2.Mos.
7:18,
övers.
vamJas;
PS.68:10
försmäktå; Jes.16:12 ävlas; Jer.6:11
icke förmä; 15:6 tröttna. Se t.ex.
Arbeta 10, Kraft 12, Otålig 2.
15) ergasia, ep'Yaaia
verksamhet, sySselsättning; ansträngning, möda. I Luk.12:S8 förekommer
ordet i uttrycket didömi (= giva)
ergasian, vilket motsvarF lat. operam
do, nedlägga arbete på, möda sig med.
Se: Arbete 21, Gärning 37.
16) kopiåiJ, KOlTuiw
möda sig, slita, arbeta; av: kepos, se
17. Se: Arbeta 13, Arbete 22.
17) kopos, K 6lTo~
möda, slit, arbete. Se: Arbete 18.
18) m6chthos, J.l6X90~

ansträngning, möda. På samtliga tre
ställen i N.T. står ordet jämsides med
kopos, se 17 (här övers. arbete).
19) ponos, lT6"o~
hårt arbete, möda; av: penomai, arbeta
hårt, möda sig. Jfr Fattig 13. Se:
Plåga 32.
MÖDA
Uppdelning: möda (substantiv); möda sig.
MÖDA (substantiv)
l.Mos. 5:29
1 vid våra händers m.
31:42
2 Gud såg min m.
3.Mos.26:20
3 eder m. vara förspilld
4 ,göra sig m.n tåga dit
Jos. 7:3
4 skulle jag göra mig fåfäng m. Job 9:29
Ps.90:10
5 m. och fåfänglighet
Ords. 5:10
6 dina m.ors frukt i annans
6 egen m. lägger intet
10:22
14'.23
6.Av aU m. kommer vinning
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Mödosam - Mörker
S förmån av all m. hon gör
S glädje i all min m.
S behållna del av all min m.
S den m. jag nedlagt på dem
S led vid all den m.
S varpå jag nedlagt min m.
S förtvivla över all den m.
S utstått sin m.
S annan s. icke haft ngn m.

Pred. 1:3
2:10
2:10
2:11
2:18
2:19
2:20
2:21
2:21
S vad gagn av all m.
2:22
S goda dagar under sin m.
2:24
13 Vad förmån av sin m.
3:9
S njuta gott under all sin m.
3:13
S aU m. icke annat än avund
4:4
S båda händerna fulla med m.
4:6
S ingen ände på aU hs m.
4:8
S större vinning av sin m.
4:9
S rör sin m. alls intet
5:14
S goda dagar vid den m.
5:17
S och vara glad under sin m.
5:18
smskans m. för hennes mun
6:7
S fÖlja henne vid hennes m.
8:15
S m. du gör dig under solen
9:9
S Dårens m. bliver hm tung
10:15
4 m. för min skull
Jes.43:22
4 icke vållat m. med rökelse
43:23
4 m. gm dina missgärningar
43:24
4 frukten av din m.
62:8
7 Tung m. har den kostat
Hes.24:12
13 icke haft ngn m. med
Jona 4:10
8 Icke är det m.n värt
Mal. 1:13
IS m. att bliva förlikt
Luk.12:58
16 själv gör sig m.
l.Kor.16:16
17 under m.or, vakor och
2.Kor. 6:5
18 allt under arbete och m.
11:27
19 han har stor m. rör eder
Kol. 4:13
18 vårt arbete och vär m.
l.Tess. 2:9
18 under arbete och m.
2.Tess. 3:8
MÖDA (sig)
9 dit gå de och m. sig
4 M. dig icke bliva rik
13 för vem m.r jag mig då
13 sä m.r sig . för vind
13 muru mycket en mska m.r
4 m.t dig från din ungdom
4 s. du m.de dig för
4 Förgäves har jag m.t mig
4 De skola icke m. sig
10 Du m.r dig förgäves
II de hava m.t sig fåfängt
10 Du m.r dig förgäves
14 m.de mig att uthärda
4 m. sig folket för det
12 m.de sig söka utväg
4 Sä m. sig folken
16 vi måste m. oss

Job 24:5
Ords.23:4
Pred. 4:8
5:15
8:17
Jes.47:12
. 47:15
49:4
65:23
Jer. 2:25
12:13
18:12
20:9
51:58
Dan. 6:14
Hab. 2:13
1. Kor. 4:12

MöDOSAM (ordanalys, se Möda)
14 m.t föra den till munnen
Ords.26:15

MÖJLIG
-möjlig
omöjlig Matt. 17 :20
MÖJLIG
syntes Amnon icke m.t
2.Sam.13:2
icke m. t för djuret
Neh. 2:14
m.t att riset icke drabbade
Hes.21:13
för Gud är allting m.t
Matt.19:26
om m.t, förvilla de utvalda
24:24
Min fader, om det är m.t
26:39
för Gud är allting m.t
Mark.10:27
om m.t förvilIa de utvalda
13:22
om m. t, stunden bliva besparad
14:35
Abba, Fader, allt är m.t för
14:36
Det är icke annat m.t
Luk.17:1
det är m.t för Gud
18:27
icke m.t behällas av döden
Apg. 2:24
om m.t bliva dig förlåten
8:22
om det bleve hm m. t
20:16
om m.t låta skeppet driva
27:39
Hållen frid ... om m.t är
Rom.12:18
om så hade varit m.t
Gal. 4:15

MÖNSTERBILD

1) taqni[, n ' J J D
byggnadsplan, modell, mönsterbild; av:
bånå, bygga, konstruera. Ordet brukas
också i betydelsen: bild, avbild, t.ex.
S.Mos.4:l6; Jos.22:28; Ps.l06:20; Hes.
8:10. Talmi! är till betydelsen nära
besläktat med tå!.rni!, se Härlig 19.
2) typas, Tti7TO~
bild; förebild. Ordet är i Apg.7 :43
övers. bild. Se: Förebild 2, Före·
döme 3.
MÖNSTERBILD
1 efter de m.er jag visar
2.Mos.25:9
1 efter de m.er s. blivit visade
25:40
1 en m. tiII ett (altare)
2.Kon.16:10
1 en m. av förhuset
I.Krön.28:11
1 en m. av allt han tänkt ut
28:12
l en m. av vagnen
28:18
1 s. skall utföras enligt m.en
28:19
2 efter den m. han fått se
Apg. 7:44
Rom. 6:17
2 lära s. givits till m.
2 gör allt efter den m.
Hebr. 8:5

MÖNSTRA

MÖNSTRING
vid ffi.en en försoningsgåva
vid denna m. medräknades
Hållenm.
När de då hö no m.
fastställd vid m.

4.Mos. 1:19
3:15
3:40
3:42
26:63
26:64
Jos. 8:10
Dom.20:15
20:17
21 :9
l.Sam.1l:8
13:15
15:4
2.Sam.18:1
l.Kon.20:15
20:15
20:26
20:27
2.Kon. 3:6
Jes.13:4
2.Mos.30:12
Dom.20:15
l.Sam.14:17
14:17
2.KrÖn.26:11

MÖNSTRINGSPORTEN
Hebr. M'ar hammijJlj;älj, som återgivits
med »Mönstringsporten» (några översätter med »Vaktportero>, andra med
»Rådsportero», var en av de portar,
som ledde in till templet i Jerusalem,
troligen från öster eller nordost. Somliga förknippar denna port med den i
Neh.12 :39 nämnda så<ar harnmattärä,
>Naktporten» el. »Fängelseporten>; (se
d.o.). Neh.3:3L
MÖRDA
Se även: Mord, dråp, dräpa, döda,
ihjäl.
MÖRDA

MÖNSTERBILD
Både G.T. och N.T. talar om en av
Gud given mönsterbild. Efter en sådan
inrättades såväl tabernaklet som senare
det av Salomo byggda templet, för
vilket qavid hade fått undervisning av
Herren. I N.T. hänvisas av Stefanus,
Apg.7:44, och av Hebnierbrevets för·
fattare, 8:5, till mönsterbilden som
Gud gav Mose. Den i Rom.6:l7 åberopade mönsterbilden är likaledes av
gudomligt ursprung, nämligen den
sunda lärans ord (2.Tim.l :13; jfr
1.Tim.l :10; 2.Tim.4:3; Tit.l:9; 2:1).

l) [nä5äl, n J J
hif. hikkå, slå, ~töta, genomborra, slå
ihjäl; i 2.Kon.14:6 hif. part. plur. de
som slagit ihjäl; övers. mördare. Se
t.ex. Hemsöka 8, Plåga 18.
2) räsah, n ~ "1
slå ihjhl, dräpa, mörda; i Job 24:14
part. ro~a.\l, mandråpare, mördare (se
Dråpare 2); i Dom.20:4 nif. part.
dräpt, mördad; i Ps.94:6; Hos.6:9 pi.
mörda (med avsikt och beräkning); i
Jes.l :21 pi. part. plur. mördare. Se:
Dräpa 3.
3) Jähat, D ntV
slakt~; i Jer.9:8 part. §ol).et, slaktande,
mördande; en!. ~ere part. pass. §äl).ut,
vässad, slipad; jfr §äl).ut i 1.Kon.
10:16,17; 2.Krön.9:lS,16 (om guld)
övers. uthamrat. Jfr Dorn. 12 :6, övers.
hugga ned. Se: Offra S.
4) Beträffande övers. »man dräper och
mördan> i Hes.26:lS, se Dräpa 1.
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MÖJLIGEN
om icke m. tiII en tid

stanna ngt, m. vintern över
MÖNSTER
det m. s. H. visat Mose

1. Kor. 7:5

16:6
4.Mos. 8:4

MÖRDA
l lönnligen m.r sin nästa
2 m.de kvinnans man
2 faderlösa m. de
2 I stjälen, m.en och
3 Deras tunga är en m.nde pil
4 dräper och m.r i dig
2 man m.r och stjäl
2 De m. på vägen till Sikem

5.Mos.27:24
Dom.20:4
Ps.94:6
Jer. 7:9
9:8
Hes.26:15
Hos. 4:2
6:9

MÖRDARE
-mördare
fadermördare 1. Tim.l :9
modermördare l. Tim.l :9
MÖRDARE (ordanalys, se Mörda)
1 m.nas barn dödade han
2.Kon.14:6
2 Vid dagningen står m.n upp
Job 24:14
2 men nu bo där m.
les. 1 :21
S I m.s våld försmäktar
Jer. 4:31
MÖlillARSON
m. sänder hit en man

Se: Krig.
MÖNSTRA
m.de dem i Sinais öken
M.levi barn
M. allt förstfött av mankön
Mose m.de allt förstfött
när dessa m.de Israels barn
m.de Israels barn i Sinais öken
m.de J osua folket
den dagen m.des Benjamins
när Israels män m.des
Ty när folket m.des
(Saul) m.de dem i Besek
Saul m.de det folk
(Saul) m.de dem i Telaim
David m.de sitt folk
m.de landshövdingarnas
m.de (Ahab) allt folket
m.de Ben·Hadad arameerna
Israels barn ock blivit m.de
(J oram) m.de hela Israel
H. m.r sin krigarskara

S) härag, J"1 n
dräpa, mörd{, döda; i Jer.4:3l part.
plur. horgim, mandråpare, mördare (se
Dråpare 3). Se: Dräpa l, Döda 6,
Förödelse 3.

2.Kon. 6:32

MÖRK
1) näjJal, ';>!J J
falla; i LM~s~4:S ,6 (om pannn, ansikte; blick) övers. bliva el. vara mörk.
Se t.ex. Falla l, Förmörka 2.
2) 'å/ärä, n ~ ~ p
tätt mörker; övers. alldeles mörkt.
Ordet kan jämföras med ett arabiskt
verb som betyder: vara molnig el.
mulen.
3) håJak, l tV n
bliv~ el.- var; ~örk; i Pred.12:3 övers.
hava det mörkt; i Arn.5:8 hif. göra
mörk. Se: Förmörka 4, Mörker 8.
4) MJä~, l t7 n
mörker; av: ~ä§a1.<, se 3. Se: Mörker 1.
S) ~ä/al, ';> ';> ~
bliva el. va~aTskuggig el. mörk. Jfr hif.
part. i Hes.3l :3 (om l).Orä§, krona),
övers. skuggrik. Jfr även .subst. ~l,
skugga.
6) kådar, "1' iJ
var; ~örk el. Tsvart, förmörkas; i Job
6:16 övers. gå mörk; Mika 3:6 varda
mörk. Jfr Mörker 13. Se: Förmörka 6.

7) !Ul.1O[, n i n D
inre (betäckta~ dolda) delar;
Job 38:36 övers. mörka moln; möjl.
av: tua.\l, bestryka, stryka på, överdraga, rappa (se t.ex. 3.Mos.14:42;
1.Krön.29:4; Hes.13:l2). Ordet är i
PS.S 1:8 övers. hjärtegrund. Den gamla
kyrkobibeln har både här och i
Job 38:36 övers. tuhot med »det
fördolda»; jfr Innersta i Ö.
8) ?ziiJe~ä, n ~ t& D:
mörker; av: hä§ak, se 3. I PS.18:l2 står
l).ä§!.<:a!-majini, vättens mörker; övers.
mörka vatten. Se: Mörker 2.
9) ennychas, EVVl)XO~
på natten, nattlig; av: prep. en, i, på,
och nyx, natt. Ordet förekommer i
uttrycket pröi imnycha lian, tidigt,
medan det ännu var full natt. Beträffande prM, se Morgon 6.
10) ska tia, UKOTW
mörker, dunkel. Se: Mörker 19.
MÖRK
1 (Kains) blick blev m.
1 varför är din blick så m.
2 det hade blivit alldeles m.t
3 så att marken blev m.
4 sedan det blivit m.t
S begynte bliva m.t
6 m.a av vinterns flöden
4 När det är m.t
7 vishet i de ffi.a molnen
8 m.a vatten, tjocka moln
4 Deras väg m. och slipprig
3 lät allt bliva m. t
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l.Mos. 4:5
4:6
15:17
2.Mos.10:15
Jos. 2:5
Neh.13:19
Job 6:16
24:1.6
38:36
Ps.18:12
35:6
105:28

3 mörkret icke vara m.t för dig
2 skåderskorna hava m. t
3 solen går m. upp
4 någonstädes i ett m.t land
3 ansikten m.are än svart
2 när det blivit alldeles m.t
2 när det blivit alldeles m.t
2 när det blivit alldeles m. t
3 I Tehafnehes bliver dagen m.
3 göra dagen m. ss. natten
6 dagen varda m. över dem
9 medan det ännu var m.t
lO Det hade då blivit m.t
10 medan det ännu var m.t

139:12
Pred.12:3
Jes.13:10
45:19
K1ag. 4:8
Hes.12:6
12:7
12:12
30:18
Am. 5:8
Mika 3:6
Mark. 1:35
Joh. 6:17
20:1

MÖRKBLÅ
m.t, purpurrött, rosenrött
2.Mos.25:4
av m.t garn göra den
26:1
öglor av m.tt garn i kanten
26:4
göra en förlåt av m. t garn
26:31
brokig vävnad av m.tt garn
26:36
ett förhänge av m.tt garn
27:16
av guldet och det m.a garnet
28:5
Efoden av guld och m. tt garn
28:6
skärpet av guld och m.tt garn
28:8
av guld och m.tt och tvinnat
28:15
knyta bröstskölden med m.tt
28:28
Efodkåpan av m.tt tyg
28:31
granatäpplen av m.tt, purpurrött
28:33
fästa den vid ett m.tt snöre
28:37
m.tt, purpurrött och rosenrött
35:6
s. hade i sin ägo m.tt garn
35:23
spunno m.tt garn
35:25
vävnader av m.tt garn
35:35
av m.tt garn gjorde man
36:8
öglor av m.tt garn
36:11
förlåten av m.tt garn
36:35
brokig vävnad av m.tt garn
36:37
förhänget av m.tt garn
38:18
väva brokigt med m.tt garn
38:23
av det m.a garnet gjorde man
39:1
guld och m.tt tvinnat vitt garn
39:2
väva in det i det m.a och vita
39:3
skärpet av guld och av m. tt
39:5
konstvävnad av guld och m.tt
39:8
knöt fast bröstskölden med m.tt
39:21
Efodkåpan helt och hållet m.tt
39:22
granatäpplen av m.tt tvinnat
39:24
bältet av tvinnat vitt och m. tt
39:29
fäste vid den ett m.tt snöre
39:31
kläde, helt och hållet m. tt
4.Mos. 4:6
breda ett m.tt kläde
4:7
taga ett m. tt kläde
4:9
Över altaret m.tt kläde
4:11
4:12
lägga dem i ett m.tt kläde
m.tt snöre på var hörntofs
15:38
kan arbeta i m.tt garn
2.Krön. 2:7
så ock i m.tt garn
2:14
förlåten av m.tt ... garn
3:14
tapeter av ... m.tt tyg
Est. 1:6
klädnad av m.tt och vitt tyg
8:15
kommo klädda i m. purpur
HeS.23:6
M.tt och purpurrött tyg
27:7
köpenskap med m. mantlar
27:24
eldröda och m. pansar
Upp. 9:17

MÖRKER
Se även: Dunkel, skymning, natt, synd,
ondska, död, lögn, blind, djävul, Satan,
Gehenna, fördärv, ljus, omvändelse,
frälsning.
Mörker
Mörkret

Är skapat av Gud, JesAS:7. Är känt
av Gud, Dan.2 :22. Är skilt från ljuset,
l.Mos.1 :4. Kan skingras av Herren,
PS.18:29. Har ingen gemenskap med
ljuset, 2.Kor.6:l4. Avslöjas av Herren,
1.Kor.4:S. Förgår, 1.10h.2:8. Finns
icke i Gud, 1.10h.l :5, jfrJak.1 :17.
I mörker
De ogudaktiga, Ps.82:S; Ords.4:19.
Dåren, Pred.2 :14. Israels gudlösa profeter och präster, Jes.29:l0; Jer.23:l2.
Jorden, Jes.60:2. Herrens fiender, Nah.
1:8. Herrens dag, Am.S :18,20. Den
som hatar sin broder, 1.Joh.2:9,ll.
Den som icke har bröllopskläder, Matt.
22:13. De fallna änglarna, Jud.v.6. De
falska lärarna, Jud.v.13.
Mörkret
1) Mörkrets makt och välde, Luk.
22:53; KoLl :13. 2) Mörkrets gärningar, Rom.13:12; Ef.S:ll. 3)
Mörkrets hålor, 2.Pet.2:4, jfr v.17.
Från mörker till ljus
l) Guds kallelse, 1.Pet.2:9. 2)
Människans omvändelse från Satans
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Mörknad - Möta
makt till Gud, Apg.26:18. 3) Från en
ond till en god väg, Joh.8:12; Ef.S:8.
MÖRKER
l) J:!6~äls, l t:i n
mörker; av: ~ä§a1.<, se 8. I2.Mos.1O:22
står Q.o§ä!5- 'äpelä (se 12), övers. tjockt
mörker. Se: Mörk 4.
2) hii~ekä, il J

tV n

mÖ;ker;-av: Q.ä~~:se 8. Se: Mörk 8.
3) ma 'äpel, ?~ ~J~
(konkret) mörker; se vidare 4.
4) 'opäl, 'I~~
mörker; av 'en i G.T. icke använd rot
med betydelsen: gå ned (om solen),
vara mörk; jfr Förmörka 2. Jfr Jes.
29:18 dunkel. Se: Natt 3.
5) utf.ord. I Job 3:23 har grt. nif. av
[sä!ar], vara fördold (se Fördölja l,
Förmörka 5, Hemlig 7); här övers. vara
höljd i mörker. I Jes.29:1O står pi. av
kåsä, betäcka, skyla (se Fördölja 5);
här övers. hölja mörker över.
6) 'up, '11 V
vara mörk. Detta verb förekommer
end. i Job 11 :17; i imperf. 3.fem.
tä 'upä. Många läser i stället subst.
te'upa, mörker. Jfr 15,16.
7) ~lm&wä!, 11 W'I ~
dödsskugga;
(djupt)
mörker; i
Job 24:17a; Am.S :8, övers. svart
mörker; i Job 24:17b mörker. Den
massoretiska läsarten ~a1mawä! utgår
fr~ härledningen: ~l, skugga, och
mäwä!, död; jfr LXX: skiå thanåtou.
Flera läser i stället ~a1mu!, (djupt)
mörker. Ordet är i den svenska kyrkobibeln van!. övers. dödsskugga,
Job 10:21; 12:22; Ps.23:4; 44:20;
107:10,14; Jes.9:2; Jer.13:16. Jfr Job
28 :3, övers. svartaste skugga; 34:22
skugga så djup.
8) hä'Wk, l tV n
bliv~ eL-var; ~örk; här hif. göra mörk;
i Job 38:2 övers. stämpla såsom
mörker; Jer.13:16 låta mörkret komma; Am.8:9 låta sjunka i mörker. Se:
Förmörka 4, Mörk 3.
9) täman, 1Cl ~
gö~a, dölj~;T i synnerhet: gömma i
jorden, gräva ned; i Job 40:8b part.
pass. tärnun, det fördolda. Jfr tärnan i
2.Mos.2:12; Jos.2:6; Job 40:8a, övers.
gömma; 1.Mos.3S:4 gräva ned.
10) 'ölam, 0'1 V
hif. gömma, -dÖlja, fördölja, hemlighålla; i Job 42:3 övers. giva namn av
mörker. Se: Fördölja 2, Märka 4.
11) mah~k, l tV nCl
mörk piats; mö~~r~ av: Q.äsa!5-, se 8. Jfr
PS.74:20 (plur.), övers. smygvrår.
12) 'äpelä, n 'I !J ~
mörker; i Ord~:4~19; Jes.8:22 övers.
tjockt mörker; se vidare 4. Jfr Joel 2:2;
Sef.1 :15, övers. tjocka. Jfr l. Se:
Natt 9.
13) !j.aqru[, 11 11 ! i2
mörker; av: !5-ä~ar, Se Mörk 6.
14) ma'peljä, il ~ '? '! l:' ~
trol. djupt mörker; enligt en annan
förklaring: Herrens (JHWH) mörker;
av: ma'äpel, se 3. Till uttrycket
»mörkrets land» i Jer.2:31, jfr v.6;
Jes.4S:19.
15) ['uP], J 1 V
vara molnig el. mörk; end. hif. göra
molnig el. mörk; övers. hölja i mörker.
Jfr subst. 'å\l, moln, t.ex. l.Kon.18:44,
45; Jes.19:1. Jfr 6.
16) 'epä, n ~ , )I.
mörker. Jfr Job 10:22, övers. dunkel.
Jfr 6.
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17) hä~okä', ~ J i tV n
aram: mÖrker; ~otsv;~ar hebr. Q.o§ä!5-,
sel.
18) skotos, o/(6ro~
mörker, dunkel.
19) skoda, o/(orLa
mörker, dunkel. Se: Mörk 10.
20) sko tein os, o /( OH UJ6~
mörk, dunkel; övers. höljd i mörker;
av: skotos, se 18.
21) zophos, ~6<1>o~
mörker, dunkel (i synnerhet om underjordens mörker). I 2.Pet.2:17; Jud.v.13
står: ho zophos tOll skotous (gen. av
skotos, se 18), övers. det svarta
mörkret.
22) tropes aposkiasma,
rporrii~ 4rrooKiaoJ.La

vändnings el. växlings skugga; övers.
växling av ljus och mörker. Se vidare:
Ljus 17.
MÖRKER
1 m. var över djupet
1 Gud skilde ljuset från m.ret
1 m.ret kallade han natt
1 skilja ljuset från m.ret
2 förskräckelse och stort m.
1 m. att man kan taga på
1 tjockt m. över Egyptens
1 molnet var där med m.
1 i eld och där var m.
1 hörden rösten ur m.tet
12 blind famlar i m.ret
3 tjockt m. mellan eder
1 förgöras i m.tet
1 gjorde m. till hydda
1 H. gör mitt m. ljust
1 Må den dagen vändas i m.
1 M.ret hörde den åter
4 gripas av tjockaste" m.
5 vilkens väg är hÖljd i m.
1 mitt på dagen råka ut för m.
1 m.rets och dödsskuggans
6 m. s. en gryning
1 att de ej höljas av m.
1 famla i m.ret
1 räddning ur m.ret
1 m.rets dag är för handen
1 kan icke undslippa m.ret
1 ljuset nära då m. bryter in
1 i m.ret bädda mitt läger
1 Från ljus stötes ned i m.
1 över mina stigar m.
1 Idel m. förvarat åt hs
1 ett m. där du intet ser
1 icke förgås innan m.ret kom
7 svarta m.ret ss. morgon
7 med m.rets förskräckelser
1 varest ljuset ändas i m.
1 sätter då gränser för m.ret
1 vid hs ljus gm m.ret
4 hoppades på ljus, m_ kom
1 Intet m. finnes
1 för vårt m.s skull intet
8 s. stämplar vishet ss. m.
1 där m.ret har sin boning
9 deras ansikten i m.ret
10 gav vishet namn av m.
4 att i m_ret skjuta på
1 gjorde m. till täckelse
1 Gud gör mitt m. ljust
2 de vandra i m.
11 sänkt mig ned i m.ret
1 Känner i roJet dina under
11 i förtrognas ställe m.ret
4 pesten s. går fram i m.ret
1 Du sänder m., det bliver
1 Han sände m.
1 De sutto i m.
1 han förde dem ut ur m.ret
1 ss. ett ljus i m.ret
1 M. må betäcka mig
1 m.ret icke vara mörkt för
2 m.tet skulle vara ss. ljuset
11 lägger mig i m. ss. de döda
1 färdas på m.rets vägar
12 ogudaktigas väg ss. m.ret
12 när m. rådde
l hs lampa slockna i m.ret
1 ljuset framför m.ret
l men dåren vandrar i m.
l livsdagar framlever han i m.
1 i m. går det bort
l i m. höljes dess namn
l m.·rets dagar så många
I s. göra m. till ljus
1 och ljus till m.
1 då är där m. och nöd
2 där är nöd och m. och natt
12 tjockt m. är fördrivnas liv
l det folk s. vandrar i m.ret
S m. över profeterna
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I.Mos. 1:2
1 :4
1 :5

1 :18
15:12
2.Mos.10:21
10:22
14:20
5.Mos. 4:11
5:23
28:29
Jos.24:7
I.Sam. 2:9
2.Sam.22:12
22:29
Job 3:4
3:5
3:6
3:23
5:14
10:21
11:17
12:22
12:25
15:22
15:23
15:30
17:12
17:13
18:18
19:8
20:26
22:11
23:17
24:17
24:17
26:10
28:3
29:3
30:26
34:22
37:19
38:2
38:19
40:8
42:3
PS.11:2
18:12
18:29
82:5
88:7
88:13
88:19
91:6
104:20
105:28
107:10
107:14
112:4
139:11
139:12
139:12
143:3
Ords. 2:13
4:19
7:9
20:20
Pred. 2:13
2:14
5:16
6:4
6:4
11:8
Jes. 5:20
5:20
5:30
8:22
8:22
9:2
29:10

bedriven edra verk i m.ret
29:15
fria ifrån dunkel och m.
29:18
dem s. sitta i m.ret
42:7
m.ret framför dem till ljus
42: 16
l danar ljuset och skapar m.ret
45:7
1 drag dig undan i m.ret
47:5
1 till dem s. sitta i m.ret
49:9
13 himmelen kläder jag i m.
50:3
2 Om han än vandrar i m.ret
50:10
1 ljus gå upp för dig i m.ret
58:10
l men se, m. råder
59:9
l m. övertäcker jorden
60:2
14 öken eller m.rets land
Jer. 2:31
8 förrän han låter m.ret
13: 16
12 slipprig stig i m.ret
23:12
15 höjer H. Sion i m.
Klag. 2:1
1 låtit vandra gm m.
3:2
11 I m. har han lagt mig
3:6
l äldste bedriva i m.ret
Hes. 8: 12
1 de äldste bedriva i m.ret
32:8
17 han vet vad i m.ret är
Dan. 2:22
1 en dag av m. och tjocka
Joel 2:2
1 Solen skall vändas i m.
2 :31
16 morgonrodnaden till m.
Am. 4:13
7 förvandla m.ret till morgon
5:8
1 är m. och icke ljus
5:18
1 H. dag är m. och icke ljus
5 :20
8 låta jorden sjunka i m.
8:9
2 natt komma och m.
Mika 3:6
1 om jag än sitter i m.ret
7:8
1 hs fiender förföljas av m.
Nah. 1:8
1 en dag av m. och tjocka
Sef. 1 :15
19 folk s. satt i m. fick se
Matt. 4:16
20 hela din kropp höljd i m.
6:23
18 ljuset i dig är m.
6:23
18 huru djupt bliver icke m.ret
6:23
18 utkastade i m.ret därutanför
8:12
19 Vad jag säger eder i m.ret
10:27
18 kasten hm ut i m.ret
22:13
18 kasten tjänaren ut i m.ret
25:30
18 över hela landet ett m.
27:45
18 vid sjätte timmen ett m.
Mark.15:33
18 sitta i m. och dödsskugga
Luk. 1 :79
20 din kropp höljd i m.
11 :34
18 ljuset i dig icke är m.
11:35
20 icke ngn del höljd i m.
11 :36
12:3
19 sagt i m.ret hört i ljuset
18 nu råder m.rets makt
22:53
18 då kom över hela landet ett m.
23:44
19 ljuset lyser i m.ret
J oh. 1:5
19 m.ret icke makt därmed
1 :5
3:19
18 älskade m.ret mer än ljuset
19 förvisso icke vandra i m.ret
8:12
19 på det att m.ret icke må
12:35
19 den s. vandrar i m.ret
12 :35
19 tro på mig ... förbliva i m.ret
12:46
18 Solen skall vändas i m.
Apg. 2:20
18 föll m. över (Ely mas)
13: 11
18 från m.ret till ljuset
26:18
18 ljus för mskor i m.
Rom. 2:19
18 avlägga m. rets gärningar
13: 12
18 vad s. är fördolt i m.
l. Kor. 4:5
2.Kor. 4:6
18 Ljus lysa fram ur m.ret
18 gemenskap har ljus med m.
6:14
181 vorenju förut m.
Ef. 5:8
18 delaktighet i m.rets gärningar
5 :11
18 världshärskare här i m.ret
6:12
18 frälst oss från m.retsvälde
Kol. 1:13
18 I leven icke im.
I.Tess. 5:4
18 icke natten eller m.ret
5:5
21 icke till töcken och m.
Hebr.12:18
18 från m.ret till sitt ljus
I.Pet. 2:9
21 åt m.rets hålor
2.Pet. 2:4
21 svarta m.ret förvarat åt dem
2:17
19 intet m_ finnes i hm
I.Jo)1. 1:5
18 Om vi vandra i m.ret
1:6
19 m.ret förgår
2:8
19 han är alltjämt i m.ret
2:9
19 är i m.ret och vandrar i m.ret
2:11
19 m.ret har förblintat hs ögon
2:11
22 växling av ljus och m.
Jak. 1 :17
21 blivit förvarade i m.
Jud. v.6
21 åt m.ret förvarat till evig tid
v.13
11
1
l
11

MÖRKNAD
Med m. hud går jag

Se: Jordråtta.

Job 30:28

MÖSS

MÖSS
de s. äta också m.

J es.66:17

3) pägaJ, tV )9
möta, träff;~ Jfr 2.Mos.4:24, övers.
komma emot; v.27 träffa; Hos.13:8
komma över. Se: Leva 9.
4) kärä', ~ lP
möta, träffa;T inträffa, hända; här
mestadels ~ra'! (prep. le och inf. av
~årå'), för att möta, till mötes. Jfr
l.Mos.42:4; 49:1, övers. hända; 2.Mos.
1:10 komma på; Job 4:14 komma
över; Jer.13:22 gå. Se: Möte l.
5) lipne-, ' J!J '?
framför, inför; av: prep. le, för, åt, till,
och cstr. av pånim, ansikte.
6) 'äl, 'Il:'
prep. till, ·mot.
7) [!j.äqam]' D 11~
pi. gå främst, gå i förväg; komma el.
hinna före; komma emot, möta. Se:
Falla 20, Hasta 6, Möte 4.
8) utf.«;>rd.
9) häjä, n ~ O
bliva, vara; i Klag.3 :47 med prep. le,
komma till; komma (någon) till del.
10) bdjit, 11 ' 2
hus; plats. i Ords.8:2 står: be~ ne~i~o!,
stigarnas hus el. plats; övers. där stigarna mötas. Se t.ex. Härbärge 4.
11) hinne, n '. n
inteIj. se! I Jer.14:18 står ordagrant:
och se, hungerns plågor. Tidigare i
samma vers liksom oftast eljest är
otdet övers. se.
12) hypdntesis, vrrQ.vr1/ot~
möte, sammanträffande; av: hypantaö,
se 15. Ordet förekommer i N.T. i
uttrycket exerchornai eis hypåntesin
[tini], övers. gå ut för att möta
[någon].
13) apantesis, ,årrQ.vr1/ot~
möte, sammanträffande; av: apantåö,
se 14. I Matt.2S:6 förekommer ordet i
uttrycket exerchomai eis apåntesin,
övers. gå ut och möta. Se: Möte 8.
14) apantdo, årravrclw
gå från ett ställe för att möta någon;
sedan allmänt: (gå för att) möta,
träffa; av: prep. apo, från, och antåö,
komma emot (någon), möta (någon)
ansikte mot ansikte (av: prep. anti,
emot).
15) hypanttiO, imavrQ.w
ego möta underifrån; sedan allmänt: (gå
för att) möta, träffa; av: prep. hypo,
under, och antåö, se 14. Se: Möte 7.
16) synantdo, ovvavrQ.w
möta, sammanträffa med; av: prep.
syn, med, tillsammans med, och antåö,
se 14. Se: Möte 6.
17) Beträffande
l.Kor.1O:13,
se
Människa 21.
18) I Apg.28:22 står ordagrant: att
det överallt blir motsagt (pass. av
antilegö, motsäga).

l) mä~', ~ ~~
uppnå, finna, stöta på. Job 32:13 ordagrant: Vi hava funnit vishet. Jfr LMos.
11 :2; Dom.17:8,9, övers. finna; S.Mos.
19:5; l.Sam.9:11 träffa. Se t.ex.
Falla 18, Märka 6.
2) päga', V)9
stöta på, träffa, möta. Am.S:19 ordagrant: och en björn möter honom. Jfr
2.Mos.S:20, övers. träffa; 23:4; l.Sam.
10:5 träffa på. Se: Bedja 15, Bönfalla 5, Möte S.

MÖTA
I.Mos. 4:14
1 vemhelst s. ffi.er mig
4:15
1 ingen s. m.te hm
32:1
2 m.te hm Guds änglar
3 När min broder Esau m.er dig
32:17
33:8
3 den skara s. jag m.te
1 Där m. te (J osef) en man
37:15
46:29
4 för att m. sin fader Israel
2.Mos. 4:14
4 (Aron) för att m. dig
4:27
4 och möt Mose i öknen
5:20
4 stodo där för att m. dem
4 egyptierna s. flydde m.tes
14:27
4.Mos.14:43
5 kananeerna skola m. eder
Jos.11:20
4 de m.te Israel med krig
l.sam. 9:14
4 m.te de Samuel
10:3
1 skall du där m. tre män
4 m. te hm en skara profeter
10:10
15:12
4 gick för att m. SauI
4 att m. konung Saul med jubel
18:6
25:20
3 så att (Abigail) måste m. dem
30:21
4 åstad för att m. David

4027

4028

MÖSSA
m.or kastade i brinnande

Dan. 3:21

MÖTA

Möte
3 m.te varandra vid Gibeons
4 m . te hm Siba

2.Sam. 2:13
J 6:1

4 för att m. konungen
4 för att m. konung David

1 9: l S
19:16

för att m. min herre konungen
19:20
fö r att m. konungen
19:24
till Jeru s. för att m. konungen
19:25
Ahab att m. Elia
I.Kon.18:16
4 gå åstad och möt Ahab
21: 18
1 m.er ngn, hälsa icke
2.Kon. 4 :2 9

4
4
4
4

l foro ut aU m. Jehu
4 där m. Tig lat·Pileser
6 med Joram att m. Jehu

7
l
3
4
10

9:2 1
16 :10
2.Krön.22:7

lob 30 :27
32:13
PS.SS:!1
O rds. 7 :15
8:2

eländesdagar mött mig
Vi m. tes av vishe t
trofasthet där m.
gick jag ut att m. dig
vid vägen, där st igarna m.S

3 Bättre m. en björninna

17:12

8 än m. en då re i hs ofö rnuft
4 hala o lj an m.er hs högra hand

17: 12
27:16

l Väktarna m.te mig
HY. 3:3
l Väkta rn a m.te mig
5:7
10m jag då m.t e dig därute
8:1
4 möt Ahas vid Övre damm e ns
les. 7 :3
8 den ene m.er där den andre
34 :15
4 s. m.es av sege r
41 :2
11 m.esjag där av hungerns
Jer.14 :18
1 i mitt hu s m ö tt ondska
23:11
3 när han m.te dem
41 :6
9 fallgropar m. oss
Klag. 3:47
II Betel m.t e (Efraim)
Hos.12 :4
Am. 4:12
1 be red dig m. din Gud
2 d ä rvid m.e s aven bjö rn
5 :19
12 hela staden för att m.
Ma tt. 8:34
12 ut för att m . brudgummen
25:1
13 Gån ut och m.en hm
25:6
14 m. e n man s. bär e n kruka
Mark .14:13
15 med 10000 m. den s. kommer Luk.14:31

14
16
15
1S
12
15
18
17

m.es han av tio spetälska
17 :12
m . en m a n s. bär en kruka
22:10
m.te hm hs tjänare och sa de
Joh. 4:51
ställe där Ma rta m .t hm
11 :30
gingo ut för att m . (J.)
li:13
m.t e en tjän st eflick a
Apg.16 :16
alle st ädes m.es med gensägelse
28:22
Inga a ndra frestelser mött
l.Kor.l0 :13

MÖTE

-möte
församlingsmöte l.Kor.ll :Hs
MÖTE

l) kärä ' X l fl
möta , t~äff~ "'inträffa, hända; här Iikra't, för att möta, till mötes. Se :

Mötä 4.
2) ~ärä, n ~ ~

möta, träffa; inträffa, hända; hif. låta
möta; låta hända. I l.Mos.24:l2 står
ordagrant: låt mig i dag få ett (under·
förstått: lyckosamt) möte el. låt i dag
(underförstått: det som jag beder om)
hända mig. Jfr gamla kyrkobibelns
övers. »kom i dag emot mig». Jfr J:;al av
J:;ärä i l.Mos.42:29; Est.4:7 , övers.
hända; S.Mos.2S :18 gå emot; nif. i
2.Mos.3:18, övers. visa sig.
3) le, 'I
prep. fÖr , åt, till; i 2.Mos.34:2 Ii, för
mig; övers. mig till mötes. Se Lex.
Hjälp 14.

4) [kägam], D 1 fl

l
1
1
3

gick Lea hm till m .s
30:16
sin svärfader till m.s
2 .Mos.18 :7
fö rd e folk e t G ud till m. s
19:17
p å topp e n av berget mig till m. s
34:2
l gick han hm till m. s
4 .Mos. 22 :36
ltillm. s utanfö rlägret
31 :13
4 icke till m .s med mat
5.Mos.23:4
l gån dem till m.s
Jos. 9:11
l drogo upp, de andra till m.S
Dom. 6:35
1 gick Saul hm till m .s
I.Sam.13 : IO
l sprang David filisteen till m.s
17:48
1 s. i dag sänt d ig mig till m .s
25 :32
I st rax kommit mig till m.s
25 :34
1 till Jordan mig till m .s
l.Kon . 2:8
1 gick Obadja Ahab till m .s
18:16
1 de kommo (Elisa) till m.s
2.Kon. 2 :15
1 gick hm till m.s
4 :31
l gå gudsman n en till m.s
8:8
l gick Hasael hm till m.S
8 :9
1 sända dem (Jehu) till m.s
9:17
1 Ryttaren red hm till m.s
9:18
1 J onadab s. kom hm till m.s
10:15
4 icke Israels barn till m .s
Neh . 13 :2
4 funnos knän mig till m.s
J ob 3:12
4 till m.s med välsignelser
PS. 21:4
l vakna upp , kom mig till m.s
59:5
4 Gud kommer mig till m.s
59:11
4 barmhärtighet oss till m.S
79:8
4 bittida min bön dig till m. s
88: 14
l en kvinna hm til_1 m. s
O rd s. 7 :10
4 gå flyktande till m.s med
J es.2 1 : 14
S Du kom dem till m.s
64 :5
6 mycket folk kom hm till m.s
Luk . 9:37
7 gick hon hm till m. s
• Joh . l1 :20
8 gingo de oss till m. s
Apg.28: 1 S
9 tillhopa till gemensamt m .
l.Kor.14 :23
8 upp i luften , H. till m .s
l.Tess. 4:17
6 s. gick Abraham till m.s
Hebr. 7: 1
6 Melkisedek (Ab ra ham ) till m.s
7:10

pi. gå främst , gå 'i förväg; komma el.
hinna före; komma emot, möta; här
vanl. övers. komma (någon) till mötes.
Se t.ex. Möta 7.
5) päla", V ~ ~
stöta på, träffa , möta; i Jes.64:S övers.
komma (någon) till mötes. Se t.ex.
Möta 2.
6) synantdö, avvavTaw
möta, sammanträffa med; här övers.
komma el. gå (någon) till mötes. Se:
Möta 16.

7) hypantdö, v1TavTaw
(gå för att) möta, träffa; i Joh.ll :20
övers. gå (någon) till mötes. Se:
Möta IS .

8) apdntesis, å 1T aVT1/ a le;
möte, sammanträffande; här: eis apån·
tesin [tini el. tinos l. [någon l till mötes.
Se: Möta 13.
9) I l.Kor.l4:23 står: epi to auta, till
detsamma, dvs. till samma plats; övers.
till gemensamt möte.
MÖTE
1 kon. i Sodom hm till m.s
2 lå t mi g få ett lyckosamt m .

l.Mos.14:17
24:12
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Utsikt mot sydvästra delen av Jerusalem med »Davids tOI7l» och en del av den gamla stadsmuren till vänster.
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