N
NAAM
hebr. ljuvlighet, behag. Spejaren Kalebs tredje son. I.Krön.4:lS.
NAAMA
hebr. ljuvlighet, behag.
l. Stad i Juda lågland, trol. identisk
med Chirbet Fered öster om Lydda.
Jos.lS :41.
2. Jobs vän Sofars hemort. Job 2:11;
11:1;20:1;42:9.
NAAMA
hebr. ljuvlighet, behag.
l. Lemeks dotter med Silla och TubalKains syster. I.Mos.4:22.
2. En ammonitiska, en av Salomos
hustrur, konung Rehabeams moder.
I.Kon.14:2l,3l; 2.Krön.12:l3.
NAAMAN
hebr. ljuvlighet, behag.
l. Son till Jakobs son Benjamin.
l.Mos.46 :21.
2. En sonson till Benjamin, Belas son,
naamiternas stamfader. 4.Mos.26:40;
l.Krön.8:4,7.
3. Den syriske konungen Ben-Hadads
härhövitsman, som led av spetälska. En
ung tjänsteflicka från Israel var orsaken till att han reste till profeten Elisa
i Samarien, där han blev botad. Naamans helande omtalas av Jesus i hans
stora tal i Nasarets synagoga, Luk.4:27
(här kallad Naiman).
NAAMAN
N. hade stort anseende
2. Kon.
kom i tjänst hos N.s hustru
jag har sänt till dig min tjänare N.
kom då N. till Elisas hus
N. blev vred och for sin väg
Då sade N. : Om du icke vill
släppt denne N. från Aram
gav sig Gehasi åstad efter N.
när N. såg ngn skynda efter sig
N. svarade: Värdes taga två talenter
N.s spetälska låda vid dig

5: 1
S:2
5:6
5:9
5:11
5:17
5:20
5:21
5 :21
5:23
5:27

NAAMITER
Naamiternas släkt, se Naaman 2.
4.Mos.26:40.
NAARA
hebr. flicka, ung kvinna. Gränsort i
Efraim, öster om Betel och inte långt
från Jeriko. Arkelaus ledde vattnet
härifrån till sitt palats i Jeriko för att
kunna vattna palmerna. Orten är även
nämnd under namnformen Naaran, se
d.o. Jos.16:7.
NAARA
hebr. flicka, ung kvinna. Hustru till
Tekoas fader AsllUr. I.Krön.4:S,6.

Esbais son, en av Davids tappraste
män. Se : Paarai. I.Krön.ll :37 .

NAARAN
Se: Naara (geogr.). I.Krön.7:28.
NAASSON
N.T.s form av personnamnet Naheson,
se d.o. Matt. l :4; Luk.3 :32.
NABAL
hebr. dåre. En rik fårägare i Maon. Han
var av Kalebs släkt. David bad en gång
Näbal om hjälp under den tid då han
var förföljd av konung Saul, men
avvisades med förakt. När Nabal kort
tid därefter dog, tog David hans kloka
änka Abigail till hustru.
NASAL
I.Sam .25:3
fick höra att N . klippte får
25 :4
begiven eder till N.
25:5
25:9
talade på Davids vägnar till N.
25 :10
N. svarade Davids tjänare
25:14
berättade för Abigail, N.s hustru
för sin man N. sade hon intet
25:19
Icke fästa avseende vid N.
25 :25
N. heter han, dårskap bor i hm
25:25
gå dina fiender ss. det må gå N.
25:26
ingen av mankön kvar av N.s hus
25:34
När Abigail kom till N.
25:36
N.s hjärta var glatt i hm
25:36
25:37
när ruset hade gått av N.
slog H. N., så att han dog
25:38
När David hörde att N. var död
25:39
på N. hämnats den smälek
25:39
H. lät N.s ondska komma tillbaka
25:39
Abigail, karmeliten N.s hustru
27:3
30:5
Abigail, karmeliten N.s hustru
Abigail, N.s hustru
2.Sam . 2:2
Abigal, karmeliten N.s hustru
3:3
Mannen hette N.

NABOT
hebr. trol. frukter. En jisreelit av Isaskars stam. Han ägde en vingård i Jisreel
vid konung Ahabs slott. Nabot anmodades av konungen att sälja sin vingård, men han vägrade. Drottning
Isebel lyckades då få Nabot anklagad
för att ha talat förgripligt mot Gud,
och han stenades till döds. På samma
ställe, där hundarna slickade Nabots
blod, fick de också en tid senare slicka
Isebels blod, alldeles som profeten Elia
hade förutsagt.

,

~

Ruiner i Damaskus, utpekade som rester av den arameiske fältherren
Naamans hus.
Du träffar hm i N.s vingård
21 : 18
hundarna slickat N.s blod
21 :19
med hm på N.s åkerstycke
2.Kon. 9:21
kasta ut (Joram) på N.s åkerstycke
9:25
så visst s. jag i går såg N.s blod
9:26

samhet under sin tjänstgöring, vilket
tyder på att Nadab och Abihu hade
vanärat helgedomen i berusat tillstånd.

NACKE

NADAS
(Eliseba) födde å t hm N.
2.Mos. 6:23
Stig upp till H ... N. och Abihu
24:1
N. och Abihu stego ditupp
24:9
Aron själv ... N. och Abihu
28:1
N. och Abihu togo fyrfat
3.Mos.10:1
Arons söner: N. och Abihu
4.Mos. 3:2
N. och Abihu föllo döda ned
3 :4
åt Aron föddes N. och Abihu
26:60
N. och Abihu träffades av
26:61
Arons söner N. och Abihu
1. Krön. 6:3
Arons söner voro N. och Abihu
24: 1
24:2
N. och Abihu dogo före sin fader

vara på dina fienders n.
skall du krossa n.n på det
skall du krossa n.n på det
krossa n.n på kvigan
på vilken man krossat n.n
föll Eli och bröt n.n
han grep mig i n.n
tillika krossar n.n på hund

I.MoS.49:8
2.Mos.13:13
34:20
5.Mos.21:4
21 :6
I.Sam. 4:18
lob 16:12
1 eS.66:3

NAARAI
hebr. ungdomlig el. Herrens tjänare.

NASaT
Jisreeliten N. hade en vingård I.Kon .21:1
21:2
Ahab talade till N. och sade
21:3
N. svarade Ahab
vred för det svars skull N. givit
21:4
21 :6
när jag talade till jisreeliten N.
21 :7
jag skall skaffa dig N.s vingård
21:8
brevet till de äldste i N.s stad
låten N. sitta längst fram
21:9
21 :12
täto N. sitta längst fram
onda männen vittnade mot N.
21 :13
21 :13
N. har talat förgripligt mot Gud
21 :14
N. har blivit stenad till döds
21 :15
lsebel hörde att N. var stenad
21:15
tag N.s vingård i besittning
ty N. är död
21 :15
21 :16
Ahab hörde att N. var död
åstad ned till N.s vingård
21:16

NADAB
hebr. villig el. ädel.
l. Arons äldste son. Tillsammans med
sin broder Abihu frambar han främmande eld 'j helgedomen. De drabbades
därför av Herrens eld, som förtärde
dem, så att de föll döda ned. Efter
detta fick prästerna påbud om avhåll-

2. En son till Israels konung Jerobeam I. Han blev konung omkring år
910 f.Kr . och regerade i knappt två år.
I likhet med sin fader bedrev han
avgudadyrkan. I.Kon.14:20; lS:2S ,
27,31.
3. Sammais son, en man av Juda stam,
fader till Appaim. l.Krön.2 :28,30.
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NACKSENA
att din n. var av järn

les.48:4

Nafat-Dor - Naken
4. Jeguels son, en benjaminit i Gibeon.
l.Krön.8 :30; 9 :36.

NAGEL
raka huvud och ansa n.lar
hs o.lar blevo ss. fågelklor

NAFAT-DOR
hebr. trol. Dors höjder. En kuperad
slätt söder om Karmel, uppkallad efter
Dor, se d.o. Jos.12:23; l.Kon.4:11.

NAGELFAREN

NAFIS
hebr. trol. svalkad, vederkvickt.
1. En son till Hagars son lsmael.
l.Mos.25:15; I.Krön.l :31.
2. Hans efterkommande. l.Krön.5:19.
NAFOT-DOR
Se: Nafat-Dor. Jos.ll :2.
NAFTALI
hebr. stridande el. min strid.
1. Jakobs sjätte son, född av Rakels
tjänstekvinna Bilha.
NAFTALI
(Rakel) gav hm namnet N.
Bilhas söner Dan och N.

N.s söner voro J aseel, Guni
N. är en snabb hind
(till Egyp ten) N .
N., Gad och Aser
N.s söner Jahasiel, Guni

I.Mos.30:8
35:25
46:24
49:21
2.Mos. 1:4
I. Krön . 2 :2
7:13

2. Naftali, Naftalis barn osv. som beteckning på Naftalis efterkommande
som stam och deras område i norra
Kanaan. Det sträckte sig utefter västra
sidan av sjön Gennesaret och norrut
mot Libanon. I N.T. brukas namnformen Nefta1im.
NAFTALI' (stam, omräde)
av N.: Ahira
4.Mos. 1:15
Avkomlingarna av N.s söner
1 :42
av N. stam inmönstrades 53400
1:43
Därnäst N. stam
2:29
(spejare) av N. stam: Nahabi
13:15
Dessa voro N. släkter
26:5 O
uttala förbannelsen ... N.
S.Mos.2?:!3
om N. sade han
33:23
N. har fätt riklig näd
33:23
Kedes (fristad) i N. bergsbygd
Jos.20:7
fingo ur N. stam 13 städer
21:6
ur N . sta~ tre städer
21 :32
N. fördrev icke invånarna
Dom. 1 :33
bädade Barak upp N. till Kedes
4:10
prisgav sitt liv åt döden, N, likaså
5: 18
sände (Gideon) budbärare till N .
6:35
församlade sig ... från N.
7:23
son till en änka av N. stam
l. Kon . 7:14
Gersoms barn ur N. stam
I.Krön. 6:62
ur N. stam Kedes
6 :76
av N. 1000 h övitsmän
12 :34
för N . Jerimot
27:19
skaran av N.s furstar
PS.68:28
skall N. hava en lott
Hes.48:3
närmast N.s område skall Manasse
48 :4
den tredje N. port
48:34
NAFTALl (barn)
N. barns hövding Ahira
kom hövdingen för N. barn
anförare för här av N. barns
N. barn, efter deras släkter
av N. barns stam Pedael
För N. barn föU sjätte lotten
för N. barn efter deras släkter
var N. barns stams arvedel
10000 man av N. barn
NAFTALl (geogr.)
(Mose se) hela N .
Barak från Kedes i N.
(fogde) Ahimaas i N.
förhärjade hela N. land
intog hela N. land
upp tilllsaskar ... N.
förrådshus i N. städer
städer ända till N.
N.s land vara ringa aktat

s. vinner ära får sin ära o.

5 .Mos.21:12
Dan. 4:30
Ords.25:27

NAGGAI
grek. av hebr., möjl. lysande, strålande.
En man i Jesu släkttavla. Luk.3:25.
NAGLA
n. (handskriften) vid korset

Kol. 2 :14

NAHALAL
hebr. betesmark. Levitstad i Sebuion.
Se : Nahalol. Jos.19:15; 21:35.
NAHALIEL
hebr. Guds dal. En av Israels lägerplatser under ökenvandringen, antagligen belägen vid en av Arnons norra
bifloder. 4.Mos.21 :19.
NAHALOL
hebr. betesmark. Levitstad drygt 5 km
väster om Nasaret. Se: Nahalal. Dom.
1:30.
NAHAM
hebr. tröst. Broder till Hodias hustru.
l.Krön.4:19.
NAHAMANI
hebr. trösterik. En hövding som återvände från Babel tillsammans med
Serubbabel. Neh.7:7.
NAHARAI
hebr. fnysande, flåsande. En av Davids
tappra hjältar, från Beerot i Benjamin.
Han är även nämnd under namnformen Naherai. 2.Sam.23:37 .
NAHAS

hebr. orm.
l. Fader till Davids halvsyster Abigal.
2.Sam_17:25.
2. Fader till Sobi, en man från Rabba i
Ammon. 2.Sam.17:27.
3. En ammonitisk konung, som belägrade Jabes i Gilead men besegrades av
Saul. Senare blev han en av Davids
vänner.
NAHAS
ammoniten N. belägrade
sade aUa män i Jabes till N.
ammoniten N . svarade dem
när I sågen att N. kom
bevisa Hanun , N.' son

I.Sam.1I :1
II :1
II :2
12:12
2.Sam.IO :2

dog N., Ammons konung
l.Krön.19:1
bevisa Hanun, N.' so n, vänskap
19:2

NAHAT
hebr. vila, ro.
l . En son till Esaus son Reguel. I.Mos.
36:13,17; l.Krön.l :37.
2. En levit av kehatiternas barn. Se:
Toa, Tohu. I.Krön.6 :26.
3. En tillsyningsman hos leviterna på
konung Hiskias tid. 2.Krön.31 :13.
NAHEBI
hebr. dold, gömd. Huvudman av NaftaIi stam, en av de tolv spejarna. Han var
son till Vofsi. 4.Mos.13:15 .
NAHERAI
hebr. fnysande, flåsande. En av Davids
hjältar. Se: Naharai. l.Krön.ll :39.
NAHESON
hebr. orm liknande el. besvärjare, orakel, trollkarl. En av Juda furstar under
ökenvandringens fö rsta tid , svåger till
Aron (2.Mos.6:23). N.T. brukar namnformen Naasson, se d.o .
NAHESON
EIiseba. N.s syster
(biträda Mose) av Juda : N.
J uda barns hövding N.
på första dagen N.
Detta var N.s offergåva
anförare för denna här var N.
Amminadab födde N.
N. födde Salma
Amminadab fö dde N.
N. födde Salma

NAHOR
hebr. fnysande, flåsande.
1. Serugs son och fader till Tera. Han
var Abrahams farfader. Se: Nakor.
NAHOR
Serug 30 år födde han N.
I.Mos. II :22
sedan Serug hade fött N.
11 :23
När N. var 29 år födde han Tera
II :24
sedan N. fött Tera levde han
11 :25
Serug. N., Tera
I.Krön. 1 :26

2. Teras son, Abrahams broder. Han
var gift med Milka, som var dotter till
Haran och syster till Lot. När hans
fader drog från Ur i Kaldeen till Haran,
följde Nahor antagligen icke med. I
I.Mos.24:1O omtalas »Nahors stad»,
som möjligen är identisk med nuvaran-
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NAHOR
född e (Ter a) Abram, N., Haran I.Mos. II:26
Tera födde Abram, N. och Haran
Abram och N. t ogo hu strur

11 :27
11 :2 9

N.s hu stru hette Milka
Milka har ock fött barn ät N.
Dessa ä tta födde s av Milka ä t N.
drog åstad till N.s stad
MiJka, Abrahams b roder N.s hu stru
Betuel S. av henne föddes å t N.
Betuel, N.s son, s. föddes av
Kännen I Laban, N.s son

II :29
22:20
22:23
24:10
24:15
24:24
24:47
29:5

Abrahams Gud och N.s Gud domare

31:53

gjorde ock Tera, N.s fader

J05.24:2

NAHUM
hebr. trösterik. Enligt Bibelns uppställning den sjunde i raden av de tolv
profeter, vilkas skrifter utgör den s.k.
Tolvprofetboken. Om Nahum personligen föreligger endast upplysningen
att han var elkosit, se d.o. - Profeten
fick möjligen uppleva den assyriske
konungen Sanheribs belägring av Jerusalem under konung Hiskia år
701 f. Kr. Hans skrift är i varje fall ett
tröstens budskap till judafolket med
förutsägelse om undergång för dess
fiender, det mäktiga assyriska riket.
Detta inträffade också genom huvudstaden Nineves fall år 612. I sin profetia om denna händelse hänvisar
Nahum till No-Amons öde. Som det
hade gått Övre Egyptens huvudstad, så
skulle det också gå Nineve, 3:7-8. Det
var år 663 som den assyriske konungen
Assurbanipal ödelade No-Amon, se
d.o. Enligt detta måste Nahum ha
uppträtt mellan de två nämnda åren,
antagligen omkring år 650 f.Kr.
NAIMAN
N.T.s namnform för Naaman, se Naaman 3. Luk.4:27.
NAIN
grek. av hebr. , möjl. ljuvlig, behaglig.
Stad i Galileen nordväst om Lilla
Hermon, 8 km sydsydost om Nasaret.
Här uppväckte Jesus för första gången
en död. Stadens nuvarande namn är
Nein (nyhebr. Naim). Luk.7:11.
NAJOT
hebr. boningar. Plats norr om Jerusalem, vid Rama, där profeten Samuel
bodde. Orten kan ha utgjort en tillhållsort för profeter.

4.Mos. 2:29
7:78
10:27
26:48
34:28
Jos. 19:32
19 :32
19:39
Dom. 4:6

NAJOT
och Samuel gingo till N.
att David var i N. vid Rama
De äro i N. vid Rama
begav (Saul) sig dit, till N.
(Saul) kom till N . vid Rama
David flydde ifrån N.

5.Mos. 34:2
Dom. 4:6
I.Kon. 4:15
15:20
2.Kon. 15 :29
I.Krön. 12:40
2. Krön.16 :4
34:6
Jes. 9:1

I.Sam.19:18
19:19
19:22
19:23
19:23
20:1

NAKEN

NAFfUHEER
Folkgrupp i Egypten av oviss identitet.
Namnet går tillbaka på egyptiskan, och
flera olika tolkningar har föreslagits.
Somliga tänker sig att det' kan ha rört
sig om invånare i mellersta Egypten,
andra att ordet avser ett folk i deltalandet. I.Mos.lO:13; l.Krön.l :11.
NAGEL
-nagel
sjönagel 2.Mos.30 :34

2.Mos. 6:23
4 .Mos. 1 :7
2:3
7 :12
7:17
10:14
Rut 4 :20
4:20
I.Krön. 2 :10
2 :11

de Nakur, söder om Haran, se d.o.
Nahor • hade tolv söner, däribland
Betuel, som blev fader till Laban och
Rebecka.

Från trakten av Nain med utsikt mot berget Tabor.
4038
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båda n.na och blygdes icke
I.Mos. 2:25
3:7
blevo varse att de voro n.na
förskräckt eftersom jag är n.
3:10
lå tit dig förstå att du är n.
3:11
I.Sam.19:24
(S au I) läg där rio hela dagen
Alla s. voro n.na klädde
2.Krön.28:15
N. kom jag ur min moders liv
Job 1 :21
n. skall jag vända åter dit
1:21
N .na ligga de om natten
24:7
N .na måste de gå omkring
24:10
lik a n. s. han kom
Pred. 5 :14
och gick o. och barfota
Jes.20:2
min tjänare Jesaja har gått n.
20:3
vandra åstad n.na och barfota
20:4
att du kläder den n.ne
58:7
Hes.16:7
du var ännu n. och blottad
då du var n. och blottad
16:22
lå ta dig ligga n. och blottad
16:39
utan kläder den n.ne
18:7
en s. kläder den n .ne
18:16
lämna dig n. och blottad
23:29
så att hon ligger n .
Hos. 2:3
skalat (fikonträden) n.na
Joel 1:7
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Nakenhet - Namn
I särklass står de teofora namnen,
dvs. namn som i sig upptager ett
gudanamn. El (Gud), Jo eller Ja
(förkortningar av det outtalbara
namnet JHWH, som i vår bibelöversättning är återgivet med »HERREN», se
d.o.) förekommer ofta i sarnn1ansättningar. Men även icke-israelitiska gudanamn förekom, såsom Baal i Esbaal,
Sedek i Adoni·Sedek. De flesta sådana
namn var dock hämtade från israelitisk
religion, som Hananja, »Herren är
nådig» eller »Herren har varit nådig»,
Elia, »Herren är Gud» eller »min Gud är
Herren», Joab, »Herren är fadeD), Natanael, »Gud har givit» eller »Guds gåva».
Ibland kunde gudsnamnet bortfalla:
Natan »(Gud) har givit», Mika(-el) »vem
är som (Gud)>>.
Ortnamnen bestämdes ofta av naturformationer, t.ex. Rama, »höjd», av
särskilda egendomligheter, t.ex. Ebal,
»kal» el. »baD), eller av bebyggelse eller
anläggningar på platsen, t.ex. Gat, »vinpress». Många av ortnamnen är förisraelitiska och av okänd betydelse.
Också i ortnamn förekommer gudanamn, t.ex. Betel, »Guds hus».
Under och efter den babyloniska
fångenskapen kom det främmande inslag in i namnskicket. Dubbla namn
förekom, ett judiskt att användas
bland landsmän och ett utländskt för
bruk bland de främmande. Sålunda
hette Daniel Beltesassar i Babylonien,
Dan.1 :7. Namnbyten förekom också,
speciellt i samband med speciella
förändringar i vederbörandes liv, i
synnerhet vid Guds utkorelse, något
som gav en ny ställning eller betydelse
i frälsningshistorien. Abram blev Abraham, »fader till många», 1.Mos.17:5,
Sarai blev Sara, »furstinna»; 17:15,
Jakob blev Israel, »Gud kämpaD) el.
»han kämpar med Gud», 32:28.
Släktnamn förekom icke i Israel,
endast egennamn (förnamn). Efterhand kände man emellertid behov av
att. skilja personer med samma namn
från varandra. Fram mot nytestamentlig tid sattes ofta bar (aram. = son)
framför faderns namn, t.ex. Bartolomeus, Bartimeus, BaIjesus, jfr Barabbas, »pappas SOW).

tillnamn Mark.3:16
ärenamn Jes.44:5
Namn
G. T. Israeliterna betraktade valet av
namn som mycket betydelsefullt. Det
avgörande var icke hur namnet klingade utan dess betydelse Ofr de många
egennamnens etymologi i1.Mos.
28:17,19; 3:20; 4:1; 5:29; 17:5,15;
25:26,30; 27:36 osv.). Namnet skulle
icke endast skilja den ena personen
från den andra, det skulle också tillkännage bärarens egenskaper, väsen
och personlighet. Namnet avslöjar personens egenskaper, t.ex. Nabal (dåre),
1.Sam.25 :25. Särskilt gäller att Gud

ger sig till känna och avslöjar sitt väsen
genom sitt namn, 1.Mos.17:1-2; 2.Mos.
3:13 ff. Se nedan: Namn, Guds.
Namnet betecknar hos israeliterna
personen, fastställer hans identitet, är
en väsentlig beståndsdel av denna.
Identifieringen av namn och person
kunde gå så långt, att kände man
namnet på en person, så menade man
sig ha makt över personen som bar det,
jfr 1.Mos.32:29; Dom.13:6. Ibland kan
namnet fullständigt personifieras, så
att det nämnes som det som utför
handlingen, Ps.20:2; Mal.1 :11. Att
ringakta namnet är att ringakta personen, 2.Mos.20:7; 3.Mos.24:16, och att
hylla namnet är att ära den som bär
det, Ps.34:4; 138:2; Neh.9:5.
Man kunde låna ut sitt namn till
någon annan, när man ville bemyndiga
vederbörande att säga eller göra något i
ens ställe. Man hänvisade då till uppdragsgivaren genom att säga att man
handlade i dennes namn. Därigenom
hade uppdraget Sanlffia kraft och verkan som om det var utfört av personen
själv, jfr 1.Mos.24:34. Sålunda åberopade profeterna Herrens namn för sitt
budskap. Den svage och ringe kunde
med hänvisning till och under åberopande av sin skyddsherres namn räkna
med att få hans hjälp till upp'gifter som
han icke ensam kunde otföra, 1.Sam.
17:45; 2.Krön.14:11; PS.44:6. Genom
att man nämnde namnet över något
eller någon blev saken eller personen
gjort till ens egendom, Ps.49:12; Jer.
14:9; Dan.9:19, jfr 4.Mos.6:27; 2.Sam.
12:28.
På grund av namnets nära sammanhang med personen, och den betydelse
ett gott namn hade, Ords.22:1; Pred.
7:1, tog man väl vara på det, 1.Sam.
18:30. »För mitt namns skull» är
därför ett uttryck som återkommer
och tillkännager den förpliktelse bäraren kände för namnet som uttryck för
sin personlighets väsen, J es.48:9; Hes.
20:44. Ansvarskänslan inför namnet
utnyttjades också av andra då det
vädjades: »för ditt namns skull», jfr
Ps.25:11; Jer.14:7. Nitälskan för
namnet var en faktor, som man måste
räkna med i folkets liv, Hes.36:20 ff.
Barns namngivning skedde i äldsta
tider omedelbart efter födelsen, 1.Mos.
19:37,38. Senare fick barnet namn i
samband med omskärelsen på den
åttonde dagen. Ett barns namn kunde
bestämmas antingen av modern,
1.Mos.19:37 f.; 29:32 ff.; 30:18 ff.;
1.Sam.1 :20; 4:21, eller av fadern,
1.Mos.16:15; 2.Mos.2:22. Vid enstaka
tillfallen bestämde Herren namnet,
1.Mos.17:19; Hos.1:4ff.; Matt.1:21;
Luk.1 :13.
Till grund för namnvalet kunde
ligga bestämda händelser vid barnets
födelse, 1.Mos.25 :26, eller egendomligheter i barnets utseende, 25 :25. De
önskningar och förhoppningar föräldrarna hyste för det nyfödda barnet kunde också komma till uttryck
vid valet av namn, t.ex. Benjamin
»Iyckosow), 35 :18, Salomo, »den fridsälle», 2.Sam.12:24. I äldre tid uppkallades barn ofta med namn på djur eller
växter, som man skattade högt, t.ex.
Rakel, »Ianlffi», Sippora, »småfågel»,
Sibja, »gasell», Debora, »bi», Tamar,
»pa!rru), Elon, )~lo>, Susanna, »li1ja».

I N. T. fInner vi vid sidan av denna
praxis också ofta uppgift om hemort
och ställning som en närmare bestämning till namnet, t.ex. Judas Iskariot,
»man från Keriot» (se emellertid Judas 5), Maria Magdalena, »från Magdala», garvaren Simon, kopparsmeden
Alexander. - Det var vanligt att uppkalla barnet efter dess fader eller en
nära släkting, Luk.1 :59 ff. För övrigt
trängde bruket av grekiska och latinska
namn igenom, ofta på det sättet att
det hebreiska omskrevs eller ett nytt
namn tillfogades. Sålunda blev det
vanligt med dubbelnamn, t.ex. Johannes Markus, Simon Niger, Josef Justus.
Man tillskrev inte namnet en så stor
betydelse som tidigare. I enstaka fall
fmner vi dock namnets språkliga betydelse åberopad, t.ex. Jesus (»Herren
är frälsning»), Matt. 1 :21, Petrus (»klippa»), 16:18. Av Luk.1 :59 och 2:21
framgår, att barnet fick sitt namn'
vid omskärelsen. När de hednakristna
(som icke blev omskurna) fick sitt
namn, är okänt.

De grundläggande hebreiska beteckningarna på en gudom är 'el, plur.
'elim, och 'Jloah (aram. 'filåh), plur.
'iJ.lohim (aram. 'Jlähin), det sistnämnda
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på den dagen fly undan n.
måste gå barfota och n.
n. och I klädden mig
när. sågo vi dig n.
n. och I klädden mig icke
H., när sågo vi dig n.
och flydde undan n.
de måste fly n.na
vi måste gå n.na
det du sår ett n.t korn
icke befinnas n.na
träd s. stå n.na på senhösten
du just är blind och n.
att han icke måste gå n.
göra henne utblottad och n.

Am. 2:16
Mika 1:8
Matt.25:36
25:38
25:43
25:44
Mark.14:52
Apg.19:16
1. Kor. 4:11
15:37
2.Kor. 5:3
Jud. v.12
Upp. 3:17
16:15
17:16

NAKENHET
hunger och törst och n.
åstad i n. och skam
Månne bedrövelse ... eller n.
under köld och n.
din n.s skam icke uppenbar

5.Mos.28:48
Mika 1:11
Rom. 8:35
2.Kor.11 :27
Upp. 3:18

NAKONS-LOGEN
hebr. gorän n~on, fast (beredd) loge
el. Nakons loge. Se: Kidons-Iogen.
2.Sam.6:6.
NAKOR
Se: Nahor. Luk.3:34.
NALKAS
när (Abram) n.des Egypten
l.Mos.12:11
prästerna s. få n. H.
2.Mos.19:22
n. de högheliga föremålen
4.Mos. 4:19
skall han icke n. ngn död
6:6
att Israels barn n. helgedomen
8:19
dagen n. ju sitt slut
Dom.19:9
När sjunde månaden n.des
Esr. 3:1
När sjunde månaden n.des
Neh. 8:1
n. hennes själ till graven
Job 33:22
ingen plåga n. din hydda
PS.91:10
när ofärden n. eder ss. storm
Ords. 1:27
n. icke dörren till hennes hus
5:8
förrän de år n., om vilka
Pred.12:1
s. Israels Helige beslutit n.
Jes. 5:19
29:13
detta folk n. mig med sin mun
jag låter min hjälp n.
46:13
ty sådant skall icke n. dig
54:14
Se, det n.
Jer.IO:22
(Jakob) skall jag låta n. mig
30:21
våga sitt liv med att n. mig
30:21
du n. mig när jag åkallar
Klag. 3:57
Stunden kommer, dagen n.
Hes. 7:12
skola icke få n. mig
44:13
n. ngt av mina heliga föremål
44:13
n.des den gamle och fördes
Dan. 7:13
han n.des väduren
8:6
Jag såg H. n.
Am. 7:4
Oss skall olyckan ej n.
9:10
n. glädjebudbärarens fötter
Nah. 1:15
När de nu n.des Jerusalem
Matt.21 :1
När sedan frukttiden n.des
21:34
När de nu n.des Jerusalem
Mark. 11 :1
dagen begynte n. sitt slut
Luk. 9:12
Då han nu n.des J eriko
18:35
När han n.des Betfage och Betania
19:29
då n. eder förlossning
21:28
Medan de samtalade n.des J.
24:15
När de nu n.des byn
24:28
dagen n. redan sitt slut
24:29
därefter såg han J. n.
Joh. 1:29
När nu J. såg Natanael n.
1 :47
J. på sjön och n. båten
6:19
alltefter s. tiden n.des
Apg. 7:17
(Saulus) på sin färd n.des
9:3
medan dessa n.des (Joppe)
10:9
när jag n.des Damaskus
22:6
hopp gm vilket vi få n. Gud
Hebr. 7:19
10:25
s. I sen huru dagen n.
N .ens Gud, skall han n. eder
Jak. 4:8

NAMN
Se även: Namngiva, namnkunnig, kalla,
benämna, Herren.

-namn

På Sanlffia sätt som i G. T. (ps.20:2;
Jes.30:i7), kan namnet i N.T. stå för
personen och betraktas som subjekt
för handlingen, Apg.3:16; 4:10.
Namn, Guds
I den bibliska uppenbarelsehistorien är
det en väsentlig grundtanke, att Abrahams, Isaks och Jakobs Gud har givit
sig tillkänna genom att uppenbara sitt
namn (hebr. ~em, grek. onoma). I
proklamerandet av sitt namn, 1.Mos.
17:1-2; 2.Mos.3:6,13·14; 33:19, jfr
Matt.16:13 ff., öppnar Gud sin personhemlighet för Israel. Genom att kungöra sitt namn, innesluter han folket i
ett personligt förhällande till sig, lyfter
det över naturfolkens naturtillbedjan,
över mysteriereligiositet och filosofiska gudsspekulationer. Guds namn är
Gud själv i hans uppenbarelserelatian,
Gud så långt han har gjort sig känd (i
släktets och i synnerhet Israels frälsningshistoria). Hela uppenbarelsehistorien pekar fram mot den fulla uppenbarelsen av Guds namn i Jesus Kristus.
»Jag har uppenbarat ditt namn för de
människor, som du har tagit ut ur
världen och givit åt mig», Joh.17:6.
Guds namn i G. T.
Etymologien av §em är oklar.
Namnet är egentligen ett kännetecken
med vars hjälp man särskiljer en person
eller sak från vaIje annan. I namnet
ligger en makt. Den som nämner sitt
namn över något, lägger beslag på det
som sin egendom, tar det under sitt
herravälde. Likaså när människor uppkallar sin egendom efter sitt namn,
Ps.49:12, när segerherrar uppkallar besegrade städer och länder efter sitt
namn, 2.Sam.12:28, och inte minst när
Gud nämner sitt namn över någon,
Jer.63:19 Ofr dopformlerna i N.T.).
Egennamnet betecknar personen,
fastslår personens identitet. »Som man
heter, sådan är maw). Många namn·
etymologier i G.T. säger just detta.
(Eva, I.Mos.3:20, Kain, 4:1, Noa,
5:29, Jakob, 25:26 osv.)
Guds namn har i sig en kraft
(potens), som på det intimaste är
förbunden, med Gud själv. När man
kungör och åkallar namnet, blir denna
kraft verksam. När någon sväljer,
1.Sam.20:42, förbannar, 2.Kon.2:24,
eller välsignar, 2.Sam.6:18, med Guds
namn, så garanterar namnet att Gud är
närvarande och aktivt ingriper till dom
eller frälsning. Dock är Guds namn
heligt på så sätt att vaIje missbruk
därav straffar sig, 2.Mos.20:7. Gud
utlämnar sig icke i sitt namn på annat
sätt än att han - när hans namn
kungöres - tar människor i anspråk
för sin maktutövning. Gud läter sig
icke tvingas på något magiskt sätt när
människor brukar hans namn (vare sig
det sker till trolldom, besväIjelser eller
liknande som i hedendomen). Det
framgår bl.a. av det förhällandet att de
som Gud i nåd uppenbarar sitt namn
för, också själva genom denna nåd får
ett nytt namn. De som Gud kungör
sitt namn för, de tas i anspråk för hans
planer, 1.Mos.17:1,5; 32:27 f. Ofr
Upp.2:17).

Namn
ofta brukat om en gudom. De är rena
art beteckningar och anger icke en indi·
.viduellt utpräglad person utan ett
väsen, som tillhör den gudomliga
arten. Ursprungligen var 'el och
'lilohim icke gammaltestamentliga
namn på uppenbarelsens Gud, utan
endast gruppnamn, som fordrade en
närmare bestämning, t.ex. med genitiv
(Israels Gud), eller apposition (Gud
den Allsmäktige, Herren Gud), för att
kunna uppfattas som en individuali·
tetsbeteckning. Uppenbarelsens Gud,
den Gud som visar att han är den ende,
sanne och levande Guden (den ende
som med all rätt kan kallas 'el), har
uppenbarat sig under namnet JHWH
(Herren), och Bibelns grundläggande
bekännelse lyder: »Hör Israel! Herren,
vår Gud ('lilohim), Herren är en.»
s.Mos.6:4, jfr 4:35.
När 'el och 'lilohim brukas utan
närmare bestämning i G.T., så sker det
just i betydelsen Herren eller' som
parallellism till Herren, ty begreppet
Gud uttömmer sig för Israel i Herren,
Ps.68:21; 16:1; 17:6; Jes.42:s; 4.Mos.
'el är den enklaste beteckningen för
att ange ett gudomsväsen till skillnad
från en människa, Hes.28:2; Hos.1l:9.
Gud är ande, rUa~, människan är kött,
båiår. 'el är över huvud i sin elementäraste definition en makt, som människan icke är på nivå med, men som
fyller hennes religiösa medvetande.
Den etymologiska grundbetydelsen av
ordet 'el (med dess utformningar)
tycks vara makt, och det används ca
250 gånger, särskilt hos Job och i
Psaltaren.
'lilåh är det arameiska ord för
gudom, som Esra och Daniel använder
89 gånger och Jeremia en gång. Formen 'lilbah brukas väsentligen endast i
G.T.s poetiska böcker (särskilt Jobs
bok) tillsammans ca SO gånger. Flertalsformen 'lilohim är den vanligaste
(ca 2500 gånger). Pluralformen har av
somliga uppfattats som en s.k. pluralis
majestatis. Den antyder i varje fall icke
någon polyteism (tro på många gudar)
utan antyder snarare gudomens rikedom och fullhet. Som numeriskt flertal förekommer 'lilohim strängt taget
endast om de hedniska gudarna,
2.Mos.12:12; 15:11; 18:11; s.Mos.
10:17. I Israels äldsta tid möter oss
kunskapen om att endast Herren är
den verklige Guden och att alla folkens
»gudar» endast är avgudar och tomhet.
Bibelns Gud uppenbarade sig för
Abram som 'el Jaddaj, Gud den Allsmäktige. Denna beteckning på Gud är
den viktigaste gudssignaturen på fadernas tid, 1.Mos.17:1; 28:3; 35:11;
43:13; 48:3; 2.Mos.6:3. Den förekommer flera gånger i Jobs bok, men för
övrigt endast i Hes.1 0:5. Beteckningen
»den Allsmäktige» återfmns i1.Mos.
49:25; 4.Mos.24:4. Betydelsen av
bddaj är icke säker, men de flesta
härleder ordet från verbet Jågag, utöva
makt. Så har också LXX förstått det
och översätter med ho pantokratör,
den Allsmäktige. Ett ställe som Jes.
13:6 visar, att Israel även senare inlade
just denna betydelse i ordet.
Till gudsnamnet knöts också patriarkernas namn: 'el bddaj är Abrahams,
Isaks och Jakobs Gud, 2.Mos.3:6;
1.Mos.32:9 m_fl. ställen. Han är fäder-

nas Gud, 2.Mos.3:13; 1.Mos.17:8;
26:3; 35:12, Israels Gud, 1.Mos.33:20,
och som sådan utkorelsens Gud, den
Gud som har givit löften och ingått
förbund med dem, uppenbarat sitt
»rådslut» och gjort dem till tjänare i sin
frälsningsplan och frälsningshistoria.
Vid enkla altaren åkallade faderna
Guds namn, 1.Mos.12:7,8. När det
heter att faderna åkallade JHWH.s
namn och reste altare åt JHWH, beror
det på att JHWH-namnet har tillbakadaterats på patriarktraditionerna.
Först för Mose uppenbarar nämligen Gud sig med det namn, som för
framtiden blir själva egennamnet på
Israels Gud, nämligen JHWH. Detta
namn är en härledning aven äldre
variant av verbet håjå, vara, nämligen
håwå. JHWH betyder egentligen »Han
än>. Ordet förekommer ca 6700 gånger
i G.T. och har i vår bibel översatts med
»HERREN». LXX har översatt JHWH
med Kyrios, Herren. Tetragrammet
JHWH var så heligt, att man i stället
läste 'ägonåj, Herren (eg. min herre),
därav övers. Herren för JHWH. Se:
Herren.
Kungörandet av detta heliga gudsnamn sker med stor högtidlighet i de
bibliska texterna. »Och Gud talade till
Mose och sade till honom: Jag är
Herren. För Abraham, Isak och Jakob
uppenbarade jag mig såsom Gud den
Allsmäktige, men under mitt namn
Herren var jag icke känd av dem»,
2.Mos.6:2 f. - Betydelsefull är också
utsagan i 2.Mos.3:13 ff., där Mose
frågar vad han skall svara Israels barn,
när han kommer som Guds sändebud
till dem och de då frågar: Vad är hans
namn? »Gud sade till Mose: Jag är den
jag är. Och han sade vidare: Så skall du
säga till Israels barn: Jag är har sänt
mig till eder. Och Gud sade ytterligare
till Mose: Så skall du säga till Israels
barn: HERREN, edra faders Gud,
Abrahams Gud, {saks Gud och Jakobs
Gud, har sänt mig till eder. Detta skall
vara mitt namn evinnerligen, och så
skall man nämna mig från släkte till
släkte.»
Det är genom den förbundsgemenskap, som Mose blev medlare för, som
Israels gudstro på allvar får sin profIl.
Israels menighet blir en Herrens menighet. Med Mose börjar livet i förbundet
med Herren, ett umgänge med den
Gud som svor folket trofasthet mot
löftena till faderna. I denna förbundsgemenskap blir för israeliten begreppet
Gud först på allvar fyllt med ett klart
och mättat uppenbarelseinnehåll. Införandet av JHWH-namnet i fadernas
berättelse visar, att identiteten hävdas.
JHWH skall icke tolkas i grekisk betydelse som en utsaga om att Gud är det
absoluta »varandet» i motsats till »vardan det»; då uppstår ett falskt, statiskt
och fIlosofiskt gudsbegrepp. Tvärtom
är Herren historiens Gud, den som
handlar och som uppenbarar sig i
släktet. JHWH skall säga något om hur
Gud vill förhålla sig i förbundsgemenskapen med Israel. Där vill han bevisa
sig som en Gud, som omöjligen kan
vara något annat än vad han enligt sitt
väsen är, den från släkte till släkte
oföränderlige i trofasthet, kärlek,
helighet och maktfullkomlighet. Herren är den Gud som icke ångrar sin

kallelse och sina nådegåvor, utan som
gör nåd med tusenden, när man älskar
honom och håller hans bud, 5.Mos.7:9;
jfr 2.Mos.34:6-7a; 4.Mos.14:18 f.
Men Herren vill också uppenbara
sin vredes nitälskan på dem som föraktar hans nåd och bryter hans förbund, 2.Mos.20:s. Deras synd retar
och förtörnar honom, 5.Mos.32:16.
»Herren heter Nitälskare (~annå'); en
nitälskande Gud är han», 2.Mos.34:14.
Nitälskan och vrede korresponderar,
29:20; 4.Mos.2s:11; Hes. 16:38,42
m.fl. ställen. Herrens nitälskan uttrycker hans handlings intensitet (iver)
för sitt folks helighet utifrån sin egen
helighets okränkbarhet. Men den Gud,
som heter »Nitälskare», ivrar också i sin
kärlek för sitt folks frälsning, J es.9:7;
Hes.39:2s,29.
I namnet Herren personifieras gudsföreställningen intensivt i Israels gudstro. Herren är förbundets Gud, den
Gud som uppenbarar sitt namn i en
frälsningshistoria med sitt folk, som
bor i dess mitt, leder och för det, talar
till det och tager det in i ett förhållande till sig, vilket psalmisten uttrycker
så: »Herren har sin umgängelse med
dem som frukta honom, och sitt
förbund vill han kungöra för dem»,
PS.2s:14.
Guds namn är en uppenbarelsegåva.
Genom sitt namn har han öppnat sin
personhemlighet för Israel. I sitt namn
vill Gud själv vara till städes på bestämda kultplatser: »Överallt på den plats,
där jag stiftar en åminnelse åt mitt
namn, skall jag komma till dig och
välsigna dig», 2.Mos.20:24. Namnet betecknar Guds frälsningshistoriska realpresens. Väl bor Gud i himmelen, men
han bor också som uppenbarelsens
Gud, som Herren, JHWH, på jorden i
sitt förbundsfolks mitt, på den eller de
platser han utväljer.
Under ökenvandringen var Guds
namn närvarande i förbundsängeln.
Om honom säger Gud: »mitt namn är i
honom», 2.Mos.23:21. Det gav ängeln
gudomlig auktoritet. Namnet (sem) är
här nästan en självständig uppenbarelseform för JHWH,. det representerar
Herrens uppenbarelsehandling. UppenbarelseängeIn, i vilken Guds nllll}ll är
närvarande, betecknar Herrens framträdande. Se även: Ängel (Herrens).
I s.Moseboken utformas närmare
föreställningen om Guds namn. Genom namnet förklaras det hur den
helige Herren kan ha sin umgängelse
med sitt syndiga folk, och hur folket
kan vara förvissat om Guds närvaro.
Gud är väl den evige, upphöjde och
transcendente Guden som bor i himmelen. Som sådan är han härskaren
över himmel och jord, den outrarmsaklige och osynlige, 26:15. Men samtidigt är han den Gud, som utväljer en
plats (m~om) på jorden som boning
åt sitt namn, 12:11; 14:23 f.; 16:11
m.fl. ställen. Där har han fast sitt
namn, och där bor han i sin frälsningshärlighet (kågog). Se: Härlighet.
Innan templet byggdes åt Herrens
namn, var tabernaklet (som uppenbarelsetältet ) den centrala kultplatsen
där Herren var närvarande, 2.Sam.7:6.
I det allraheligaste, i molnskyn över
nådastolen, uppenbarade Herren sig,
3.Mos.16:2, men tabernaklet var icke

exklusivt platsen där Herren lät sitt
namn ihågkommas och var nära. Annorlunda är förhållandet sedan templet
har byggts. Där bor (genom varaktig,
kontinuerlig närvaro) Guds namn,
2.Sam.7:13. David hade för avsikt att
bygga ett hus åt Israels Guds namn,
1.Kon.8 :17 ff. När Salomo hade realiserat sin faders plan, sade Herren:
»detta hus, som du har byggt, har jag
helgat till att där fasta mitt namn för
evig tid. Och mina ögon och mitt
hjärta skola vara där alltid», 9 :3. Huset
blev heligt just därigenom att Herren
förband sitt namn med det. Genom
namnet är han själv personligen närvarande i Israels mitt Gfr ordet om att
hans hjärta alltid skall vara där). Genom att han har fast sitt namn vid ett
hus på jorden, bor Herren i töcknet,
l.Kon.8:12-13.
Det är ett paradoxalt under i Israels
gudstro att Gud, som bor i himmelen,
och som varken himmel eller jord kan
rymma, dock bor på jorden i ett hus
som människor har byggt åt hans
namn, l.Kon.8:27,29. Men därmed är
det också klart, att Herren icke är
bunden till templet, han tronar också i
himmelen. Hans fria nåd är det, att det
har behagat honom att förbinda sitt
namn med något så lågt och att han
vill låta sig fmnas av det folk, som han
i samma suveräna frihet har slutit
förbund med. Om han än har lovat att
låta sitt namn vila på kultplatsen, så
har han icke låtit binda sig utan
behåller sin frihet. Avfaller Israel ifrån
honom i avgudadyrkan, så kan det icke
längre räkna med hans namns närvaro.
Det hus som Herren har helgat åt sitt
namn skall han förkasta från sitt ansikte, »Qm I och edra barn vänden om och
övergiven mig», 1.Kon.9:6 ff.
Israel fann, när det förhöll sig rätt i
förbundet, en väldig hjälp och makt i
anropandet av Herrens namn i all sin
nöd, Ps.20:2; 33:21, men om det
förhöll sig orätt till Herren, kunde det
icke tvinga honom genom hans namn.
Hans namns helighet omöjliggör all
magi, trolldom och besvärjelse genom
namnet. »Du skall icke missbruka
Herrens, din Guds, namn, ty Herren
skall icke låta den bliva ostraffad, som
missbrukar hans namn», 2.Mos.20:7,
jfr S.Mos.s :11. Herrens namn blir
aldrig ett trollrnedel, utan behåller hela
tiden sin karaktär av uppenbarelsegåva
för dem som är trogna i förbundet,
Jos.7:8 ff.
Särskilt i psalm1itteraturen kommer
»namne1» ofta in som växelbegrepp för
Herren själv i de många fall, där vi har
parallellismus membrorum, 7:18; 9:11;
18:50; 68:5; 74:18; 86:12; 92:2, se
även Jes.2s:1; 26:8; 56:6. Det skiljes
sålunda icke längre så klart mellan Gud
i himmelen och hans namn på kultplatsen. Därmed är steget icke längt till
den hypostasering av begreppet som vi
fmner i judendomens tid. Genom
denna hypostasering blir »namnet»
nästan ett självständigt maktväsen, ett
mellanväsen. I efterexilisk tid kommer
nämligen Herrens transcendens (övervärldslighet) under hellenistiskt inflytande att bli så accentuerat, att man
svårligen kan tänka sig att Herren
handlar omedelbart i historien. Han
verkar därför genom mellanväsen:
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Namn
»namnet», änglaväsen osv.
I senjudendomen kom Herren själv
att betraktas som så exklusiv och helig,
att tetragrammet JHWH icke uttalades
vid skriftläsningen utan endast i templets gudstjänst vid prästens meddelan·
de av den aronitiska välsignelsen. Man
läste i synagogan för de fyra konsonanterna JHWH i stället 'äganiij, medan
man i rabbinernas skolor vanligtvis
läste hassem, namnet (dvs. Herrens).
Det stränga förbudet och den stora
fruktan för att uttala JHWH.s namn
ledde med tiden till att man glömde
dess uttal. (Hebreisk text skriver nämligen endast konsonanter, icke vokaler.) Förbudet motiverades med en
särskild läsning av orden: »detta är mitt
namn för evig tid», i det att man
omvokaliserade le'oläm (»för evig tid»)
tillle'allem (»för att dölja det»). En del
forskare anser för övrigt, att JHWH·
namnet aldrig har varit uttalat i Israel
och att tetragrammets uttal aldrig har
varit känt, med andra ord att uttalet av
Herrens namn har varit en hemlighet.
Se vidare art. Herren, l c.
Namnet Herren tycks ha utgått helt
ur kultiskt bruk redan omkr. år 100
f.Kr. Läsningen Jehova uppstod under
reformationstiden bland kristna humanister, som lärde sig hebreiska. Denna
läsning kommer av att massoreterna
(de judiska skrifttolkare som från ca
600 e.Kr. satte vokaltecken till texterna) vokaliserade JHWH efter det som
skulle läsas, nämligen 'agonäj, Herren,
och icke efter som det var skrivet.
Från dem tog Luther upp läsningen
Jehova.
När det i G.T. talas om att Herren
vill helga sitt namn, som har blivit
vanärat bland folken genom Israels
synd, Hes.20:9,14, så betyder det att
han genom dom och frälsning vill
hävda sin gudomliga verklighet, hävda
sin ära och sitt majestät, inte minst
genom att realisera sin förbundsvilja
med sitt utvalda folk, föra sin fräls·
ningshistoria till ett slut, så att de
eskatologiska frälsningslöftena infrias.
Detta sker genom att Herrens vilja att
vara sitt folks konung kommer till sin
rätt (jfr de tre första bönerna i Fader
vår), 36:33. Stående motiv för Herrens
handlingssätt är »för mitt namns skull»,
Jes.48:9; Hes.20:9; PS.23:3. Israel
hänvisar också ofta till att Herren
måste hjälpa för sitt namns skull (av
hänsyn till sin egen ära), Jer.14:7;
PS.79:9.
G. T. är fullt av vittnesbörd om att
Herrens folk har vanärat hans heliga
namn, Hes.36:20. Herren vill, att hans
namn skall helgas av hans eget folk; i
hans folk skall hedningarna se något av
hans egen etiska renhet och helighet. »1
skolen icke ohelga mitt heliga namn,
ty jag vill bliva helgad bland Israels
barn. Jag är HERREN, som helgar
eden), 3.Mos.22:32. (Dessa. löften står
bakom den första bönen i Fader vår.)
I den yttersta tiden har Herren
lovat att ingripa och göra sitt heliga
namn erkänt genom sin messianska
förlossning,
Jes.29:22 f.;
48:11;
52:5 f.; Hes.36:23 ff., jfr Joh.17:4-6.
Egennamnet Herren förekommer
ofta även i sammanställningar som
JHWH 'dZahim, 1.Mos.2:7-9,15,16,18,
19,21,22. En mycket vanlig samman-

ställning är JHWH 'I1Zahim ~eQii'a!
(Herren, härskarornas Gud) eller endast JHWH ~eQä'ot (härskarornas
Herre el. Gud, övers. Herren Sebaot),
1.Sam.l :3; 2.Sam.6:2; Ps.24:1O; 46:8;
80:20; 89:9; Jes.6:3; Jer.31:3S;
Am.9:S m.fl. ställen. Härskarorna avser
här dels de himmelska väsendena,
änglar (ps. 103 :21), som står till
Herrens förfogande i hans kamp för
sitt folk, dels stjärnehärarna och dels
Herrens folks härar på jorden.
På flera ställen benämnes Herren
också 'ägan eller 'äganäj (ca 310
gånger). Dessa namn uttrycker Herrens
herravälde, hans krav på folkets oförbehållsamma undergivenhet och lydnad i förbundsförhållandet, samt hans
ledning, hans maktfullkomlighet. Se:
Herren.
I Jesajas bok, och till en del också i
Psaltaren och hos Jeremia, återkommer ofta /segal Jisrä 'el, Israels Helige,
eller enbart ha/SJsådal, den Helige,
2.Kon.19:22; Jes.l :4; 5:19,24; 10:17;
12:6; Ps.71:22; 78:41; 89:19; Jer.
50:29; 51 :5. Detta namn uttrycker
Guds transcendens, hans upphöjdhet
över allt skapat, men också hans enastående trofasta förbundsförhållande
till Israel som dess förlossare och
frälsare, Jes.48:17; 43:3 m.fl. ställen.

4049

Guds namn i N. T.
N.T.s beteckningar på Gud vilar
helt och fullt på de gammaltestament·
liga. Särskilt i J ohannes-evangeliet
framställs hela Kristus-skeendet som
ett kungörande av Guds namn. »Och
jag har kungjort för dem ditt namn»,
17:26. »Jag har uppenbarat ditt namn
för de människor, som du har tagit ut
ur världen och givit åt mig», 17 :6. Som
gudsuppenbararen har Jesus till uppgift att förhärliga Guds namn, dvs.
genom sin frälsargärning uppenbara
dess nådes- och sanningsfullhet, 1:14,
vilket beskrives med namnet Fader.
»Fader, förhärliga ditt namn», 12:28.
Gud är i Jesu verk förhärligad som den
helige Fadern, 17:11, och som
rättfardig Fader, 17:25.
Genom uppenbarelsen av namnet
Fader har frälsningshistorien nått sitt
mål,
barnaskapsförhållandet
har
därmed blivit en realitet, !.Joh.3:1;
Ef.l :5; Gal.4:S. Genom Kristi försoningsverk har Gud själv uppenbarat
hela sin förlösande nåd, som öppnar
väg till det eskatologiska gudsförhållandet, barnaskapet, Joh.l :12; Rom.
8:15. Redan i G.T. pekar Herrens
kärlek tydligt hän mot detta gudsförhållande. Se: Barnaskap.

N.T.s vanligaste namn på Gud är
theos, som korresponderar med G.T_s
'hlohim. I sin innehållsrikedom svarar
det mot vad Herren står för i den
gammaltestamentliga
uppenbarelsehistorien. Beteckningen av Herren som
kyrias (= 'li~onäj), som hade blivit
vanlig på Jesu tid, kommer mycket
snart att bli den oftast brukade benämningen på Jesus. Namnet kyrios förekommer ca 275 gånger hos Paulus och
står med få undantag alltid om Jesus
Kristus. Därmed likställes Jesus Kristus
faktiskt med JHWH själv, Fil.2:9 f. (jfr
Jes.42:8; 45:23 f.). Den preexistente
Kristus blir därmed organ för gudsuppenbarelsen också i G.T., 1.Kor.
10:4,9.
Liksom Herrens namn fick en boning i Jerusalems tempel, så har det i
det nya förbundet fått en boning i
Jesu Kristi kropp. Jesus Kristus (Messias) är i sin person bärare av Guds
fullhet, dvs. frälsningsfullhet, en från
Fadern mottagen fullhet, Joh.2:19 ff.;
KoI.2:9; 1:19; Joh.l:14, jfr Jes.9:6. Jesu gärning sker »i min Faders namn» på uppdrag av Herren för att uppfylla
hans vilja, Joh.1O:25.
Hela de troendes liv leves i Jesu Kristi
namn, dvs. i hans persons makt- och
verksamhetsområde. I hans namn upplever de frälsning, Apg.4:12, genom
hans namn har de fått förlåtelse, 10:43;
l.Joh.2:12. Genom tron har de evigt liv
i hans namn, Joh.20:31. Jesu namn
representerar i dylika sammanhang kontentan av hela det fullbordade frälsningsverket. Att tro på Jesu namn är att
tro på hans messianska sändning, Joh.
2:23.
Även i N.T. kommer det fram i hela
sin gammaltestamentliga pregnans, att
namnet representerar Gud själv. r"Jesu
namn är Gud själv realpresent, dvs.
sant närvarande. Den för vilken Guds
namn i nåd har kungjorts i Sonen, den
människan står under namnets maktsfar, beskydd och omsorg.
-Den första bönen i Fader vår gäller
helgandet av Guds namn, Matt.6:9. Det
är en bön om att Gud slutgiltigt skall
hävda sin gudomliga verklighet på sådant sätt att världen skall komma till
kunskap om hans namn, så att hans
konungaväIde förverkligas och hans
vilja sker. Denna bön hör Gud begynnelsevis genom Kristi historiska verk, hans
död och uppståndelse, Andens sändande och slutligen genom hans tillkommelse.

14:13 f.; 15:16; 16:23,26. Men förutsättnin8lln är oföränderligt att vaIje
handling och vaIje bön genom namnet
alltid står i samklang med namnets
helighet. Handlingen måste ske på uppdrag av Kristus och enligt hans vilja. I
annat fall drar missbruket med sig
återverkningar till fördärv, just på grund
av att namnet verkligen är bärare aven
potens, som verkar frälsning eller dom,
allt efter som förhållandet därtill är rätt
eller felaktigt.
Guds namn uppenbaras också som
Fader, San och Ande genom den
gudsuppenbarelse, som fullbordas i
Kristus-skeendet. Först som Fader, Son
och helig Ande får Guds namn hela sin
uppenbarelsefullhet. Se: Treenighet.
Att döpas till den treenige Gudens
namn innebär att överlämnas till att
vara den Guds egendom, som genom sin
Sons försoning vill vara de döptas Fader
i ett gudsförhållande som står under
hans helige Andes verksamhet.
»1 mitt namn»
l) Bedjen i mitt namn, Joh.14:13. 2)
Församlens i mitt namn, Matt.18:20. 3)
Hållen fast vid mitt namn, Upp.2:13.
GudsnamniG_T.
l) Herren utser, 1.Mos.22:14. 2)
Herren vår rättfardighet, Jer.23:6. 3)
Herren är frid, Dom.6:24. 4) Herren
min herde, PS.23:1. 5) Herren din
läkare, 2.Mos.lS:26. 6) Herren mitt
baner, 2.Mos.17:IS. 7) Herren min
klippa och förlossare, PS.19:1S.
Guds namn iN_T.
l) All nåds Gud, 1.Pet.S!lO. 2)
Kärlekens Gud, 2.Kor.13:11. 3) Fridens
Gud, 2.Kor.13:11; Fil.4:9; 1.Kor.
14:33; Rom.lS:33; 16:20.4) Ståndaktighetens Gud, Rom.15:S. 5) Tröstens
Gud, Rom.lS :5.6) Hoppets Gud, Rom.
15 :13. 7) Härlighetens Gud, Apg.7 :2.

Även i N.T. är Guds namn Gud i
hans uppenbarelserelation. Namnet
representerar Guds uppenbarelsesida,
Gud så långt han har behagat att
öppna sin personhemlighet för oss.
Genom kungörandet av hans namn kan
det personliga jag-du-förhållandet konstitueras.
I N.T. förbinds Guds namn, person
och handling oskiliaktigt med Jesus
Kristus, som är »hans härlighets återsk-en och hans väsens avbild», Hebr.l:3.
Guds namns innehållsrikedom avslöjas
i Jesu Kristi person och gärning. »Den
som har sett mig, han har sett Fadern»,
Joh.14:9.

I N.T., lika litet som i G.T., betyder
Guds kungörande av sitt namn i Jesus
Kristus, att Gud utlämnar sitt namn till
andra än dem han genom namnet tar i
besittning och gör till organ för sitt rikes
syften. Magi och trolldom kan icke
bedrivas genom »namnet», och det kan
icke göras till en besväIjelseformel,
Mark.S :7; Apg.19: 13-16. Inga former av
theurgi (det att tvinga Gud) förekommer i N.T. Guds, resp. Kristi namn och
kraft (dynamis ) är på flera ställen
parallellbegrepp, Apg.3:16; jfr PS.54:3.
De troende, som är ställda under Kristi
namns verksamma kraft, kan därför
också handla i detta namns kraft,
Luk.1O:17; Apg.3:6; 16:18; Jak.5:14,
de kan bedja i detta namn, dvs. under
åberopande av detta namn, och erfara
mäktig bönhörelse genom det, Joh.

NAMN (Herrens, Guds, Jesu)
begynte man åkalla H. n.
l.Mos. 4:26
(Abram) åkallade H. n.
12:8
där åkallade Abram H. n.
13:4
(Hagar) gav H. ett n.
16:13
(Abraham) åkellade H. n.
21 :33
(!sak) åkallade H. n.
26:25
Låt mig veta ditt n.
32:29
Varför frågar du efter mitt n.
32:29
Med ditt n. skall Israel
48:20
Vad är hs n.
2.Mos. 3:13
skall vara mitt n. evinnerligen
3:15
5:23
till Farao att tala i ditt n.
under mitt n. H. icke känd
6:3
mitt n. förkunnat på jorden
9:16
H. är stridsman, H. är hs n.
1 S:3
20:7
icke missbruka H., din Guds, n.
stiftar åminnelse åt mitt n.
20:24
mitt n. är i hm
23:21
utropa n.et H. inför dig
33:19
(Mose) åkallade H. n.
34:5
3.Mos.18:21
icke ohelga din Guds n.
då ohelgar du din Guds n.
19:12
må icke ohelga sin Guds n.
21 :6
icke må ohelga mitt heliga n.
22:2
ohelgat mitt heliga n.
20:3
icke Ohelga mitt heliga n.
22:32
s. smädar H. n. straffas
24:16
icke missbruka H. n.
S.Mos. 5:11
icke ostraffas s. missbrukar hs n.
5 :11
vid hs n. skall du svärja
6:13
till att välsigna i hs n.
10:8
vid hs n. skall du svärja
10:20
till att där fästa sitt n.
12:5
12:11
H. utväljer till boning åt sitt n.
12:21
H. utväljer att fästa sitt n.
plats till boning åt sitt n.
14:23
H. utväljer att där fästa sitt n.
14:24
H. utväljer till boning åt sitt n.
16:2
H. utväljer till boning åt sitt n.
16:6
H. utväljer till boning åt sitt n.
16:11
och göra tjänst i H. n.
18:5
må då göra tjänst i H. n.
18:7
otd s. han talar i mitt n.
18:19
i mitt n. talar vad jag icke
18 :20
när profeten talar i H. n.
18:22
21 :5
till att välsigna i H. n.
H. utväljer till boning åt sitt n.
26:2
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Namn
28:10
du är uppkaUad efter H. n.
28:58
fruktansvärda n. H., din Gud
32:3
H. n. vill jag förkunna
Jos. 7:9
göra för ditt stora n.S ära
9:9
för H., din Guds, n.s skull
Dom.13:6
sitt n. lät han mig icke veta
13:17
till H. ängel: Vad är ditt n.
13:18
Varför frågar du efter mitt n.
l.Sam.12:22
för sitt stora n.s skull
17:45
mot dig i H. Sebaots n.
20:42
ss. vi båda svuro vid H. n.
2.Sam. 6:18
välsignade folket i H. n.
7:13
bygga ett hus åt mitt n.
7:23
för att så göra sig ett n.
7:26
Då skall ditt n. bliva stort
22:50
H. jag vill lovsjunga ditt n.
l.Kon. 3:2
intet hus åt H. n.
5:3
bygga hus åt H., sin Guds, n.
bygga huset åt mitt n.
5:5
bygga hus där mitt n. skulle vara
8:16
8:17
bygga hus åt H., Israels Guds, n.
8:19
bygga ett hus åt mitt n.
byggt huset år H., Israels Guds, n.
8:20
8:29
Mitt n. skall vara där
8:33
prisa ditt n. och bedja
8:35
prisa ditt n. och omvända sig
8:41
kommer för ditt n.s skull
8:42
höra talas om ditt stofa n.
8:43
är uppkallat efter ditt n.
8:43
alla jordens folk känna ditt n.
8:44
hus s. jag byggt åt ditt n.
8:48
hus s. jag byggt åt ditt n.
9:3
där fästa mitt n. för evig *id
vad han gjort för H. n.
10:1
till att där fästa mitt n.
11 :36
14:21
till aU där fästa sitt n.
själv vill jag åkalla H. n.
18:24
byggde ett altare i H. n.
18:32
annat än sanning i H. h.
22:16
en förbannelse i H. n.
2.Kon. 2:24
åkalla H., sin Guds, n.
5:11
Vid Jerusalem vill jag fästa mitt n.
21:4
fästa mitt n. för evig tid
21:7
Mitt n. skall vara där
23:27
välsignade folket i H. n.
l.Krön.16:2
Tacken H., åkallen hs n.
16:8
16:10
Berömmen eder av hs heliga n.
given åt H. hs n.s ära
16:29
17:21
göra dig ett stort n.
Då skall ditt n. anses fast
17:24
ord s. Gad talat i H. n.
21 :19
bygga ett hus åt H. n.
22:7
icke bygga ett hus åt mitt n.
22:8
Han skall bygga ett hus åt mitt n.
22:10
hus s. skall byggas åt H. n.
22:19
23:13
avskild att välsigna i hs n.
icke bygga hus åt mitt n.
28:3
29:13
och lova ditt härliga n.
bygga ett hus åt ditt heliga n.
29:16
bygga hus åt H. n.
2.Krön. 2:1
bygga ett hus åt H. n.
2:4
ett hus där mitt n. skulle vara
6:5
6:6
för att mitt n. skall vara där
bygga ett hus åt H. n.
6:7
att bygga ett hus åt mitt n.
6:8
han skall bygga huset åt mitt n.
6:9
har byggt huset åt H. n.
6:10
där viII rasta ditt n.
6:20
omvända sig och prisa ditt n.
6:24
6:26
bedja och prisa ditt n.
för ditt stora n.s skull
6:32
jordens folk må känna ditt n.
6:33
uppkallat efter ditt n.
6:33
det hus jag byggt åt ditt n.
6:34,38
det s. är uppkallat efter mitt n.
7:14
7:16
mitt n. vara där till evig tid
7:20
hus jag helgat åt mitt n.
att där fästa sitt n.
12:13
14:11
i ditt n. hava vi kommit hit
18:15
icke annat än sanning i H. n.
byggde helgedom åt ditt n.
20:8
ditt n. är i detta hus
20:9
33:4
I Jerusalem mitt n. till evig tid
33:7
f"åsta mitt n. för evig tid
33:18
ord siarna talade i H. n.
Gud s. låtit sitt n. bo där
6:12
Neh. 1:9
till boning åt mitt n.
s. vilja frukta ditt n.
1 :11
9:5
lovat vare ditt härliga n.
9:10
du gjorde dig ett n.
Lovat vare H. n.
Job 1:21
s. hava ditt n. kärt
Ps. 5:12
7:18
lovsjunga H., den Högstes, n.
H., huru härligt är icke ditt n.
8:2
H., huru härligt är icke ditt n.
8:10
9:3
lovsjunga ditt n., du den Högste
s. känna ditt n. förtrösta på
9:11
18:50
vill jag lovsjunga ditt n.
20:2
Jakobs Guds n. beskydde dig
20:6
i vår Guds n. resa upp baneret
vi prisa H., vår Guds, n.
20:8
22:23
förkunna ditt n. för mina bröder
23:3
leder mig för sitt n.S skull
För ditt n.s skull, H., förlåt
25:11
29:2
given åt H. hs n.s ära
30:5
och prisen hs heliga n.
för ditt n.s skuUleda
31:4
vi förtrösta på hs heliga n.
33:21
med varandra upphöja hs n.
34:4
i ditt n. förtrampa motståndare
44:6
44:9
ditt n. prisa vi evinnerligen

hade förgätit vår Guds n.
44:21
Ditt n. vill jag göra prisat
45 :18
48:11
Ss. ditt n., o Gud, så når
förbida ditt n., det är gott
52:11
Gud, fräls mig gm ditt n.
54:3
jag skall prisa ditt n., o H.
54:8
åt dem s. frukta ditt n.
61 :6
lovsjunga ditt n. till evig tid
61:9
i ditt n. upplyfta mina händer
63:5
66:2
lovsjungen hs n.S ära
de skola lovsjunga ditt n.
66:4
Hs n. är H., fröjdens inför hm
68:5
68:5
lovsägert hs n.
Jag viII lova Guds n. med sång
69:31
69:37
de s. älska hs n. bo däri
72:17
Hs n. förblive evinnerligen
72:17
fortplante sig hs n.
lovat vare hs härliga n.
72:19
oskärat ditt n.S boning
74:7
74:10
fienden få förakta ditt n.
dåraktigt folk föraktar ditt n.
74:18
den fattige lova ditt n.
74:21
75:2
Ditt n. är oss nära
i Israel är hs n. stort
76:2
riken s. icke åkalla ditt n.
79:6
79:9
för ditt n.s äras skull
79:9
rädda oss för ditt n.s skull
skola vi åkalla ditt n.
80:19
så att de söka ditt n. o H.
83:17
att du allena bär n.et H.
83:19
Hedningarna skola ära ditt n.
86:9
att jag fruktar ditt n.
86:11
vill jag ära ditt n. evinnerligen
86:12
89:13
Tabor och Hermon jubla i ditt n.
I ditt n. fröjda de sig
89:17
i mitt n. skall hs horn varda
89:25
91:14
därför att han känrter mitt n.
lovsjunga ditt n., du den Högste
92:2
96:2
Sjungen till H. ära, loven hs n.
given åt H. hs n.s ära
96:8
och prisen hs heliga n.
97:12
prisen hs heliga n.
97:12
99:3
prisar man ditt n., det stora
Samuel bland dem s. åkallade hs n.
99:6
tacken hm, loven hs n.
100:4
102:16
skola hedningarna frukta H. n.
102:22
i Sion må förkunna H. n.
103:1
det i mig är, hs heliga n.
105:1
Tacken H., åkallen hs n.
Berömmen eder av hs heliga n.
105:3
frälste dem för sitt n.s skull
106:8
att vi få prisa ditt heliga n.
106:47
109:21
H., stå mig bi för ditt n.S skull
heligt och fruktansvärt är hs n.
111:9
113:1
I H. tjänare, loven H. n.
113:2
Välsignat vare H. n.
113:3
vare H. n. högtlovat
115:1
H. utan åt ditt n. giv äran
116:4
Men jag åkallade H. n.
116:13
J ag vill åkalla H. n.
116:17
och H. n. viII jag åkalla
118:10
i H. n. skall jag förgöra dem
118:11
i H. n. skall jag förgöra dem
118:12
i H. n. skall jag förgöra dem
118:26
Välsignad han s. kommer i H. n.
119:55
tänker om natten på ditt n.
119:132
dem s. hava ditt n. kärt
122:4
till att prisa H. n.
Vår hjälp är i H. n.
124:8
129:8
Vi välsigna eder i H. n.
135:1
Loven H. n., I H. tjänare
lovsjungen hs n.
135:3
135:13
H., ditt n. varar evinnerligen
prisa ditt n. för din nåd
138:2
138:2
allt vad ditt n. hade sagt
140:14
rättf"årdiga skola prisa ditt n.
så att jag får prisa ditt n.
142:8
143:11
H., behåll mig vid liv för ditt n.S
lova ditt n. alltid
145:1
145 :2
prisa ditt n. alltid
allt kött prisa hs heliga n.
145 :21
148:5
de må lova H. n.
148:13
de må lova H. n.
ty hs n. allena är högt
148:13
Må de lova hs n. under dans
149:3
Ords.18:10
H. n. är ett starkt torn
30:9
förgripa mig på min Guds n.
HV. 1:3
utgjuten salva är ditt n.
giva hm n.et Immanuel
Jes, 7:14
hs n. skall vara: Underbar i råd
9:6
Tacken H., åkallen hs n.
12:4
förtäljen att hs n. är högt
12:4
18:7
där H. Sebaots n. bor
ären i havsländerna H. n.
24:15
jag vill prisa ditt n.
25:1
till ditt n. och ditt pris står
26:8
26:13
dig prisa. vi, allenast ditt n.
29:23
då skola de hålla mitt n. heligt
30:27
H. n. kommer fjärran ifrån
en s. skulle åkalla mitt n.
41 :25
J ag H., det är mitt n.
42:8
s. är uppkallad efter mitt n.
43:7
V år förlossares n. är H. Sebaot
47:4
I s. svärjen vid H. n.
48:1
48:2
på hm vilkens n. är H. Sebaot
för mitt n.s skull är jag långmodig
48:9
låta mitt n. bliva Ohelgat
48:11
förtröste han dock på H. n.
50:10
han vilkens n. är H. Sebaot
51:15
mitt n. beständigt smädat
52:5
mitt folk få lära känna mitt n.
52:6
han vilkens n. är H. Sebaot
54:5

för att älska H. n.
56:6
skall H. n. bliva fruktat
59:19
åt H., din Guds, n.
60:9
och så gjorde sig ett evigt n.
63:12
och gjorde dig ett härligt n.
63:14
förlossare av evighet, är ditt n.
63:16
uppkallade efter ditt n.
63:19
gjorde ditt n. kunnigt
64:2
Ingen fanns s. åkaUade ditt n.
64:7
icke uppkallat efter mitt n.
65:f
stöta eder bort för mitt n.s skull
66:5
församla sig till H. n.
Jer. 3:17
s. är uppkallat efter mitt n.
7:10
s. är uppkallat efter mitt n.
7:11
i Silo där jag lät mitt n. bo
7:12
hus uppkallat efter mitt n.
7:14
hus uppkallat efter mitt n.
7:30
ditt n. är stort i makt
10:6
H. Sebaot är hs n.
10:16
släkter s. ej åkalla ditt n.
10:25
Profetera icke i H. n.
Il :21
så att de svärja vid mitt n.
12:16
hjälp dock, H., för ditt n.s skull
14:7
vi äro uppkallade efter ditt n.
14:9
Profeterna profetera lögn i mitt n.
14:14
s. profetera i mitt n.
14:15
För ditt n.s skull, förkasta oss
14:21
jag är uppkallad efter ditt n., H.
15:16
må veta att mitt n. är H.
16:21
Pashur är icke det n. varmed H.
20:3
Jag vill icke ... tala i hs n.
20:9
skall vara det n. han skall få
23:6
de s. profetera lögn i mitt n.
23:25
komma mitt folk att förgäta mitt n.
23:27
likasom deras fäder glömde mitt n.
23:27
stad s. är uppkallad efter mitt n.
25:29
djärves du profetera i H. n.
26:9
i H. n. har han talat
26:16
Uria profeterade i H. n.
26:20
s. profetera lögn i mitt n.
27:15
profeterar lögn för eder i mitt n.
29:9
i mitt n. profetera lögn för eder
29:21
fört lögnaktigt tal i mitt n.
29:23
han vilkens n. är H. Sebaot
31 :35
Gud vilkens n. är H. Sebaot
32:18
s. har gjort dig ett n.
32:20
s. är uppkallat efter ditt n.
32:34
han vilkens n. är H.
33:2
hus s. är uppkallat efter mitt n.
34: 1 S
haven I åter ohelgat mitt n.
34:16
s. du talat till oss i H. n.
44:16
svär vid mitt stora n.
44:26
mitt n. icke mer varda nämnt
44 :26
han vilkens n. är H. Sebaot
46:18
han vilkens n. är H. Sebaot
48:15
Ömken hm, I alla s. kännen hs n.
48:17
H. Sebao! är hs n.
50:34
H. Sebaot är hs n.
S l :19
konungen, vilkens n. är H. Sebaot
51 :57
J ag åkallar ditt n., o H.
K1ag. 3:5 S
gjorde jag för mitt n.s skull
Hes.20:9
gjorde jag för mitt n.S skull
20:14,22
icke mer ohelga mitt heliga n.
20:39
handlar för mitt n.s skull
20:44
vanärade de mitt heliga n.
36:20
ville jag skona mitt heliga n.
36:21
utan för mitt heliga n.s skull
36:22
Jag vill nu helga mitt stora n.
36:23
göra mitt heliga n. kunnigt
39:7
icke mer mitt heliga n. ohelgat
39:7
nitälska för mitt heliga n.
39:25
icke orena mitt heliga n.
43:7
så orenade mitt heliga n.
43:8
Lovat vare Guds n.
Dan. 2 :20
profeterna s. talade i ditt n.
9:6
och så gjorde dig ett n.
9:15
staden s. är uppkallad efter ditt n.
9:18
folk uppkallade efter ditt n.
9:19
H., härskarornas Gud, är hs n.
Hos.12:5
skolen I lova H., eder Gud .. n.
Joel 2 :26
s. åkallar H. n. skall varda frälst
2 :32
ohelga så mitt heliga n.
Am. 2:7
H., härskarornas Gud, är hs n.
4:13
H. är hs n.
5:8
säger han vilkens n. är H.
5 :27
H. n. får icke bliva nämnt
6:10
H. är hs n.
9:6
s. uppkallats efter mitt n.
9:12
vi vilja vandra i H. n.
Mika 4:5
i H., sin Guds, n.s höghet
5:4
säll är den s. aktar på ditt n.
6:9
så att de åkalla H. n.
Sef. 3:9
skola förtrösta på H. n.
3:12
s. svär falskt vid mitt n.
Sak. 5:4
i hs n. skola de gå fram
10:12
du s. talar lögn i H. n.
13:3
Så skola de åkalla mitt n.
13:9
skall H. vara en, och hs n. ett
14:9
I präster s. förakten mitt n.
Mal. 1:6
visat förakt för ditt n.
1:6
mitt n. stort bland folken
1 :11
frambäras rökoffer åt mitt n.
1 :11
ja, mitt n. är stort
l: 11
mitt n. är fruktansvärt
1 :14
given mitt n. ära, säger H.
2:2
och bävade för mitt n.
2:5
s. frukta H..och tänka på hs n.
3:16
I s. frukten mitt n.
4:2
hm skall du giva n.et J.
Matt. 1 :21
man skall giva hm n.et Emmanuel
1:23
hm gav han n.et J.
1 :25
Helgat varde ditt n.
6:9

icke profeterat i ditt n.
7:22
7:22
gm ditt n. drivit ut onda andar
gm ditt n. gjort kraft gärningar
7:22
hatade av alla, för mitt n.s skull
10:22
till hs n. skola sätta sitt hopp
12:21
tager emot barn i mitt n.
18:5
18:20
äro församlade i mitt n.
19:29
övergivit ... för mitt n.s skull
Välsignad han s. kommer i H. n.
21 :9
Välsignad han s. kommer i H. n.
23:39
skola komma under mitt n.
24:5
hatade av alla folk för mitt n.s
24:9
Faderns och Sonens och den h.A. n. 28:19
hs n. hade blivit känt
Mark. 6:14
ett sådant barn i mitt n.
9:37
drev ut onda andar gm ditt n.
9:38
9:39
ingen s. gm mitt n. gjort
11:9
V älsignad han s. kommer i H. n.
13:6
Många skola komma under mitt n.
hatade av aUa för mitt n.S skull
13:13
gm mitt n. driva ut onda andar
16:17
hm skall du giva n.et Jesus
Luk. 1:31
och heligt är hs n.
1:49
gavs hm n.et J., det n. s. blivit
2:21
s. tager emot barn i mitt n.
9:48
9:49
drev ut onda andar gm ditt n.
underdåniga gm ditt n.
10:17
Fader, helgat varde ditt n.
11:2
Välsignad han s. kommer i H. n.
13:35
19:38
Välsignad han s. kommer i H. n.
komma under mitt n. och säga
21 :8
inför konungar för mitt n.s skull
21 :12
hatade av alla för mitt n.S skull
21 :17
syndernas förlåtelse i hs n.
24:47
Guds barn, s. tro på hs n.
Joh. 1:12
många till tro på hs n.
2:23
icke tror på Guds enfödde Sons n.
3:18
kommit i min Faders n.
5:43
gärningar jag gör i min Faders n.
10:25
Välsignad han s. kommer i H. n.
12:13
Fader, förhärliga ditt n.
12:28
vadhelst I bedjen om i mitt n.
14:13
om l bedjen om ngt i mitt n.
14:14
Fadern skall sända i mitt n.
14:26
vadhelst I bedjen hm om i mitt n.
15:16
15:21
göra mot eder för mitt n.S skull
skall han giva eder i mitt n.
16:23
icke bett om ngt i mitt n.
16:24
den dagen skolen I bedja i mitt n.
16:26
Jag har uppenbarat ditt n.
17:6
Helige Fader, bevara dem i ditt n.
17:11
bevarade jag dem i ditt n.
17:12
kungjort för dem ditt n.
17:26
gm tron hava liv i hs n.
20:31
s. åkallar H. n. varda frälst
Apg. 2:21
låten ana döpa eder i 10. n.
2:38
I JK. n.: stå upp och gå
3:6
på grund av tron på hs n.
3:16
undfått styrka av hs n.
3:16
gm vilket n. haven I gjort detta
4:7
det är gm JK. n.
4:10
4:10
gm det n.et s. denne man står
ej heller ngt annat n.
4:12
4:17
i det n.et tala för ngn mska
förbjödo undervisa i J. n.
4:18
under gm din helige tjänare J. n.
4:30
att undervisa i det n.et
5:28
förbjödo dem att tala i J. n.
5:40
lida smälek för det n.ets skuU
5:41
evangelium om J K. n.
8:12
aUenast döpta i H. 1. n.
8:16
fängsla dem s. åkalla ditt n.
9:14
bära fram mitt n. inför hedningar
9:15
måste lida för mitt n.s skull
9:16
s. åkallade det n.et
9:21
frimodigt predikat i J. n.
9:27
predikade frimodigt i H. n.
9:28
syndernas förlåtelse gm hs n.
10:43
10:48
döpa dem i J K. n.
folk s. kunde kallas efter hs n.
15:14
15:17
hava uppkallats efter mitt n.
vågat sina liv för vår H., J K. n.s
15:26
I J K. n. bjuder jag dig
16:18
är det ngn tVistefråga om n.
18:15
läto de döpa sig i H.J. n.
19:5
besatta ... nämna H.J. n.
19:13
H.J. n. blev storligen prisat
19:17
redo dö för H.J. n.s skuU
21 :13
oc h åkalla därvid hs n.
22:16
borde strida mot J. fl.
26:9
hs n. till ära upprätta trons
Rom. 1:5
varder Guds n. smädat
2:24
mitt n. varda förkunnat
9:17
s. åkallar H. n. varda frälst
10:13
lovsjunga ditt n.
15:9
15:20
där K. n. redan var känt
alla s. åkalla vår H., J K. n.
l.Kor. '1:2
vid vår H., J.K., n.
1:10
i H.J. n. skola vi komma
5:4
rättfärdiggjort i H., J K. n.
6:11
från vilken allt ... har sitt n.
Ef. 3:15
tacken .•. i vår H., J K., n.
5:20
n. s. är över alla n.
Fil. 2:9
i J. n. aUa knän böja sig
2:10
gören det allt i H. J. n.
Kol. 3:17
2.Tess. 1:12
vår H. J. n. förhärligat
3:6
bjuda eder i vår H., JK., n.
l.Tim. 6:1
Guds n. och läran icke
s. åkallar H. n.
2.Tim. 2:19
Hebr. 1 :4
det n. han har ärvt
2:12
Jag skall förkunna ditt n.
6:10
kärlek I bevisaden mot hs n.
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profeterade i Israels Guds n.

Esr. 5:1

Namn-Nardus
frukt ifrån läppar s. prisa hs n.
13:15
1.Pet. 4:14
för K. n.s skull smädade
1.Ioh. 2:12
förlåtna för hs n.s skull
3:23
tto på hs Sons, IK. n.
5:13
I s. tron på Guds Sons n.
3.Ioh. v.7
för hs n.s skull dragit åstad
smäda det goda n. s. är nämnt
Iak. 2:7
5:10
profeterna s. talade i H. n.
5:14
i H. n. smörja hm med olja
burit mycket för mitt n.s skull
Upp. 2:3
häller du fast vid mitt n.
2:13
3:8
du har icke förnekat mitt n.
skriva på hm min Guds n.
3:12
3:12
skriva på hm mitt eget nya n.
11:18
löna dem s. frukta ditt n.
öppnade sin mun att häda hs n.
13:6
144000 s. hade dess n.
14:1
dess Faders n. på sina pannor
14:1
Vem skulle icke prisa ditt n.
15:4
hädade de Guds n.
16:9
det n. han fått är Guds Ord
19:13
19:16
på sin mantel detta n. skrivet
hs n. tecknat på deras pannor
22:4

Israels söners n. i domsskölden
28:29
Iag känner d ig vid n.
33:12
jag känner dig vid n.
33:17
voro Israels söners n. inristade
39:6
efter Israels söners n.
39:14
en (sten) för vart n.
39:14
var sten n.et på en av de 12
39:14
n.en på de m.n
4.Mos. 1:5
vart n. räknat särskilt
1:2,18,20,22
1 :24,26,28,30,32,34,36,38,40,42
Dessa äro n.en på Arons söner
3:2
Dessa voro n.en på Arons söner
3:3
Levis söner, efter deras n.
3:17
n.en på Gersons söner
3:18
räkna antalet av deras n.
3 :40
av mankön, vart n. särskilt
3:43
detta ställe fick n.et Tabeera
11 :3
ställe fick n.et Kibrot-Hattaava
11:34
n.en på (spejarna)
13:5
n.en på män s. Mose sände åstad
13:17
Mose gav Hosea n.et Iosua
13:17
n. skall du skriva på hs stav
1 7:2
Arons n. på Levi stav
17:3
aå fick stället n.et Horma
21:3
NAMN (människors)
n.en på sina fädernestammar
26:55
gavn. åt alla boskapsdjur
1.Mos. 2:20
Icke faders n. utplånas
27:4
mannen gav sin hustru n.et Eva
3:20
de gåvo n. åt städerna
32:38
staden Hanak, efter sin sons n.
4:17
vilkas n. hava ändrats
32:38
födde en son och gav hm n.et Set
4:25
kallade det Noba, efter sitt n.
32:42
(Set) gav hm n.et Enos
4:26
n.en på de s. utskifta landet
34:17
5:2
och gav dem n.et ~ska
de männens n.
34:19
(Adam) gav hm n.et Set
5:3
efter sitt n ...Iairs byar
5.Mos. 3:14
5:29 . du skall utrota deras n.
(Lemek) gav hm n.et Noa
7 :24
så göra oss ett n.
11:4
förgöra dem och utplåna deras n.
9:14
I skolen utrota deras n.
12:3
Därav fick den n.et Babel
11:9
12:2
s. talar i andra gudars n.
18:20
jag skall göra ditt n. stort
upptaga den döde broders n.
25:6
hm skall du giva n.et Ismael
16:11
att dennes n. icke må utplånas
25:6
16:15
Abram gav den son n.et Ismael
17:5
upprätthålla sin broders n.
25:7
Abraham skall vara ditt n.
H. skall aå utplåna hs n.
29:20
Sara skall vara hemes n.
17:15
en sköka vid n. Rahab
Ios. 2:1
17:19
du skall giva hm n.et Isak
detta
ställe
fick
n.et
Gilgal
5:9
Därav fick staden n.et Soar
19:22
utrota vårt n. från jorden
7:9
hon gav hm n.et Moab
19:37
fick stället n.et Akors dal
7:26
19:38
hon gav hm n.et Ben-Ammi
21:3
Dan, efter sin faders n.
19:47
Abraham gav den son n.et lsak
gåvo n. åt altaret
22:34
Abraham gav platsen n.et H. utser
22:14
n.en på Ismaels söner, med n.
25:13
ej heller nämnen deras gudars n.
23:7
25:16
fick den n.et Horma
Dom. 1:17
Ismaels söner och deras n.
25:25
en stad och gav den n.et Lus
1 :26
de gåvo hm n.et Esau
han fick n.et Iakob
25:26
de gåvo platsen n.et Bokim
2:5
Därav fick han n.et Edom
25:30
denne gav han n.et Abimelek
8 :31
(Isak) gav dem åter de n.
26:18
I Sorga en man vid n. Manoa
13:2
26:20
gav han den brunnen n.et Esek
gav hm n.et Simson
13:24
gav (Isak) den n.et Sitna
26:21
de gåvo staden n.et Dan
18:29
gav han denna n.et Rehobot
26:22
en frände vid n. Boas
Rut 2:1
han gav den platsen n.et Betel
28:19
nämnde (Boas) hm vid n.
4:1
(Lea) gav hm n.et Ruben
29:32
skyldighet uppväcka den dödes n.
4:5
(Lea) gav hm n.et Simeon
29:33
för att uppväcka den dödes n.
4:10
Därav fick denne n.et Levi
29:34
den dödes n. icke utrotat
4:10
29:35
Därför gav (Lea) hm n.et Iuda
göra dig ett n. i Bet·Lehem
4:11
Därför gav (Rakel) hm n.et Dan
30:6
bördeman s. skall få n. i Israel
4:14
(Rakel) gav hm n.et Naftali
30:8
gåvo hm n., kallade hm Obed
4:17
30:11
(Lea) gav hm n.et Gad
denne gav hon n.et Samuel
I.Sam. 1:20
ho n gav hm n.et Aser
30:13
7:12
gav den n.et Eben·Haeser
ho n gav hm n.et Isaskar
30:18
en envigeskämpe vid n. Goljat
17:4
ho n gav hm n.et Sebulon
30:20
(Davids) n. blev myeket berömt
18:30
(Lea) gav henne n.et Dina
30:21
en edome vid n. Doeg
21:7
(Rakel) gav hm n.et Iosef
30:24
son till Ahimelek vid n. Ebjatar
22:20
Därav fick det n.et Galed
31:48
stället n.et Sela·Hammalekot
23:28
han gav platsen n.et Mahanaim
32:2
icke utplånar mitt n.
24:22
32:27
sade han: Vad är ditt n.
vad hs n. betyder, är han (Nabal)
25 :25
Iakob gav platsen n.et Peniel
32:30
bihustru vid n. Rispa
2.Sam. 3:7
därav fick platsen n.et Suckot
33:17
n.en på söner s. föddes
5 :14
en ek, den fick n.et Gråtoeken
35:8
5 :20
fick stället n.et Baal·Perasim
Så fick (Jakob) n.et Israel
35:10
ark s. fått sitt n. efter H.
6:2
Ditt n. är Iakob
35:10
.. de störstes n. på jorden
7:9
Israel skall vara ditt n.
35:10
8:13
gjorde sig ett n. iSaltdalen
Iakob gav åt platsen n.et ]letel
35:15
Sauls hus en tjänare vid n. Siba
9:2
gav (Rakel) hm n.et Ben·Oni
35:18
åt vilken han gav n.et Salomo
12:24
n.en på Esaus söner
36:10
gav hm n.et Iedidja
12:25
n.en på Esaus stam furstar
36:40
icke bliver jag s. får bära n.et
12:28
efter deres släkter, med deras n.
36:40
varken n. eller efterkommande
14:7
födde en son, han fick n.et Er
38:3
en dotter s. fick n.et Tamar
14:27
38:4
en son och gav hm n.et Onan
Amasa son till en man vid n. Iitra
17:25
åt denne gav hon n.et Sela
38:5
stoden han uppkallat efter sitt n.
18:18
han fick n.et Peres
38:29
s. kan bevara mitt n.såminnelse
18:18
han fick n.et Sera
38:30
20:1
illasinnad man vid n. Seba
gav Iosef n.et Safenat·Panea
41:45
en man vid n. Seba rest sig upp
20:21
41:51
åt den förstfödde n.et Manasse
Dessa äro n.en på Davids hjältar
23:8
åt den andre n.et Efraim
41:52
(Abisai) hade ett stort n.
23:18
n.en på Israels barn
46:8
(Benaja) hade ett stort n.
23.:22
sina bröders n. i dessas arvedel
48:6
Din Gud låte Salomos n.
1. Kon. 1:47
må de uppkallas efter mitt n.
48:16
bliva ännu större än ditt n.
1:47
fick stället n.et Abel·Misraim
50:11
följande voro deras n.
4:8
n.en på Israels söner
2.Mos. 1:1
den pelare gav han n.et Iakin
7:21
gav hm n.et Mose
2:10
och åt ... gav han n.et Boas
7:21
(Mose) gav hm n.et Gersom
2:22
födas en son vid n. Iosia
13:2
dessa voro n.en på Levis söner
6:16
mån I åkalla eder guds n.
18:24
Därav fick stället n.et Mara
15:23
åkallen därefter eder guds n.
18:25
17:7
gav stället n.et Massa och Meriba
sedan åkallade de Baals n.
18:26
17:15
gav det n.et H. mitt baner
Israel skllll vara ditt n.
18:31
18:3
hade den ene fått n.et Gersom
21:8
skrev hon ett brev i Ahabs n.
den andre n.et Elieser
18:4
(Amasja) gav det n.et Iokteel 2.Kon.14:7
andra gudars n. Icke nämna
23:13
utplåna Israels n. under himmelen
14:27
på dem inrista Israels söners n.
28:9
åt vilken han gav n.et Israel
17:34
28:10
sex av n.en på ena stenen
förändrade hs n. till Iojakim
23:34
28:10
de sex övrigas n. på den andra
förändrade dennes n. till Sldkia
24:17
Israels söners n. på stenarna
28:11
givit hm n.et Iaebes
I.Krön. 4:9
Aron skall bära deras n. Inför
·28:12
4:41
blivit upptecknade vid n.
n.et på en av de 12 stammarna
28.:21
n.en på Gersoms söner
6:17
12, efter Israels söners n.,
28:21
och gav hm n.et Peres
7:16
28:21
en för vart n.
(Efraim) gav hm n.et Beria
7:23
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ett stort n. bland de tre
11:20
ett stort n. bland de tre
11:24
efter vilken den fått sitt n.
13:6
14:4
Dessa äro n.en på de söner
fick stället n.et Baal·Perasim
14:11
17:8
jag vill gÖra dig ett n.
s. de störstes n. på jorden
17:8
ett stort och fruktansvärt n.
17:21
Levi barn ...vart n. särskilt
23:24
2.Krön. 3:17
åt den högra n.et Iakin
åt den vänstra n.et Boas
3:17
fick stället n.et Berakadalen
20:26
förändrade hs n. till Iojakim
36:4
Esr. 2:61
uppkallad efter deras n.
profeterade i Israels Guds n.
5:1
teckna upp n.en på de män
5:10
en man vid n. Sesbassar
5:14
uppkallad efter deras n.
Neh. 7:63
och gav hm n.et Abraham
9:7
på skrivelsen ...våra prästers n.
9:38
Följande n. på skrivelserna
10:1
Est. 3:12
I konung Ahasveros' n.
en skrivelse i konungens n.
8:8
skrivelse utrårdad i konungens n.
8:8
8:10
skrivelsen i konung Ahasveros' n.
hs n. lever icke kvar
Iob 18:17
gav vishet n. av mörker
42:3
deras n. har du utplånat
Ps. 9:6
icke deras n. på mina läppar
16:4
När skall han dö och hs n. förgås
41:6
uppkalla jordagods efter sina n.
49:12
83:5
ingen mer tänker på Israels n.
där man övar våld i lagens n.
94:20
förbanna med mitt n.
102:9
vare aådanas n. utplånat
109:13
147:4
nämner dem alla vid n.
de ogudaktigas n. multnar
Ords.10:7
Ett gott n. är mer värt
22:1
i mörker höljes dess n.
Pred. 6:4
redan förut nämnt vid n.
6:10
7:2
Bättre gott n. än god salva
Ies. 4:1
låt oss få bära ditt n.
8:3
Giv hm n.et Maher·salal Ha..bas
14:22
utrota ur Babel n. och kvarleva
nämner dem alla vid n.
40:26
kallat dig vid ditt n.
43:1
44:5
den andre skall åberopa Iakobs n.
45:3
s. kallat dig vid ditt n.
kallade jag dig vid ditt n.
45:4
48:19
dess n. aldrig bliva utrotat
49:1
H. nämnde mitt n.
56:5
skall jag giva ett n.
56:5
jag skall giva dem ett evigt n.
59:4
sin röst i rättfärdighetens n.
du skall få ett nytt n.
62:2
65:15
åt sina tjänare ett annat n.
65:15
edert n. till förbannelsens ord
66:22
med edra barn och edert n.
profeterade i Baals n.
Ier. 2:8
11:19
icke mer kommer ihåg hs n.
profeterade i Baals n.
23:13
Du har i ditt n. sänt brev
29:25
vakthavande vid n. J iria
37:13
sådan plats n.et offerhöjd
Hes.20:29
du vilkens n. är skändat
22:5
om deras n. är att veta
23:4
skriv upp n.et på denna dag
24:2
en stad med n.et Hamona
39:16
dessa Iro n.en på stammarna
48:1
uppkallade efter Israels stammars n. 48:31
stadens n.: Här är H.
48:35
gav dem andra n.
Dan. 1:7
2:26
Daniel s. fått n.et BeltelSssar
Daniel s. fått n.et Beltesassar
4:5
efter min guds n.
4:5
s. ockaå hade n.et Beltesassar
4:16
konungen givit n.et Be)tesassar
5:12
Giv denne n.et Jisreel
Hos. 1:4
Giv denna n.et Lo·Ruhama
1:6
Giv denne n.et Lo·Ammi
1:9
ioke mer skola nämnas vid n.
2:17
Baalernas n. skall jag skaffa bort
2:17
hs n. skall vara ss. Libanons vin
14:8
var och en i sin guds n.
Mlka 4:5
Nah. 1:14
Ingen avkomma av ditt n.
utrota avgudaprofeternas n.
Sef. 1:4
utrota avgudarnas n. ur landet
Sak.13:2
Matt.10:2
äro de 12 apostlarnas n.
man från Arimatea vid n; Iosef
27:57
Vad är ditt n.
Mark. 5:9
5:9
Legion är mitt n., vi äro mänga
synagogföreståndare vid n. I airus
5:22
levde en präst vid n. Sakarias
Luk. 1:5
1:13
skall du giva n.et Iohannes
jungfruns n. var Maria
1:27
1:27
trolovad med en man vid n. Iosef
1:61
ingen s. har det n.et (Iohannes)
Iohannes är hs n.
1:63
levde en man vid n. Sim eon
2:25
5:27
en publikan vid n. Levi
kasta bort edert n. ss. ont
6:22
J. frågade hm: Vad är ditt n.
8:30
kom där en' man vid n. J airus
8:41
edra n. skrivna I himmelen
10:20
en kvinna vid n. Marta
10:38
fattig man vid n. LaSBrus
16:20
fanns en man vid n. Sackeus
19:2
en rådsherre vid n. Iosef
23:50
hs n. var Johannes
Ioh. 1:6
han kallar sina får vid n.
10:3
en man vid n. Lasarus låg sjuk
11:1
tjänarens n. var Malkus
18:10

en man vid n. Ananias
Apg. 5:1
en laglärare vid n. Gamaliei
5:34
en man vid n. Simeon
8:9
en lärjunge vid n. Ananias
9:10
9:11
fråga efter en man vid n. Saulus
en man vid n. Ananias kom in
9:12
en man vid n. Eneas
9:33
en lärjunginna vid n. Tabita
9:36
hos en garvare vid n. Simon
9:43
10:1
bodde en man vid n. Kornelius
gästar hos en garvare vid n. Simon
10:6
11:28
en av dem, vid n. Agabus
kom en tjänsteflicka, vid n. Rode
12:13
falsk profet, vid n. Barjesus
13:6
ty n.et (Ely mas) har betydelsen
13:8
en lärjunge vid n. Timoteus
16:1
purpurkrämerska vid n. Lydia
16:14
17:34
en kvinna vid n. Damaris
träffade en jude vid n. Akvila
18:2
en man vid n. Titius Justus
18:7
kom en jude vid n. Apollos
18:24
guldsmed vid n. Demetrius
19:24
en yngling vid n. Eutykus
20:9
en profet vid n. Agabus
21 :10
27:1
en hövitsman vid n. Julius
I väl döpta i Paulus' n.
1. Kor. 1:13
1:15
att I blivit döpta i mitt n.
Fil. 4:3
s. med rätta bär det n.et
4:3
vilkas n. äro skrivna i livets bok
Kol. 2:23
n. om sig att vara vishet
1.Pet. 4:16
prisa Gud för detta n.s skull
ett nytt n. skrivet på stenen
Upp. 2:17
2:17
ett n. s. ingen känner
3:1
du har n.et om dig att du lever
3:5
aldrig utplåna hs n. ur livets
3:5
kännas vid hs n. inför min Fader
hs n. var Döden
6:8
stjärnans n. var Malört
8:11
9:11
n. på hebreiska är Abaddon
s. på grekiska har n.et Apollyon
9:11
13:1
på sina huvuden hädiska n.
13:8
sitt n. skrivet i livets bok
märkt med vilddjurets n.
13:17
13:17
eller dess n.s tal
låta märka sig med dess n.
14:11
med dess bild och dess n.s tal
15:2
vildi!jur, fulltecknat med hädiska n.
17:3
på hennes panna skrivet ett n.
17:5
vilkas n. icke äro skrivna i livets
17:8
han hade ett n. där skrivet
19:12
över portarna voro skrivna n.
21 :12
n.en på Israels barns 12 stammar
21:12
på dem stodo 12 n.
21 :14
n.en på Lammets 12 apostlar
21:14
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NAMNET
Beteckningen ht&~em, »namne1», avser
Guds, Herrens, namn, som skulle hållas
heligt i Israel, 2.Mos.20:7; 3.Mos.
19:12, jfr Matt.6:9. Se: Namn (Guds),
Herren.
NAMNET
kvinnans son smädade N.
eUer inföding s. smädar N.

3.Mos.24:1I
24:16

NAMNGIVA
togo till sig dessa n.na män
4.Mos. 1:17
gav följande här n.na städer
Jos.21:9
städer s. de namngåvo
1.Krön. 6:65
ena hälften av Manasse 18000 n.na
12:31
de övriga n.na utvalda
16 :41
i var stad n.na män tillsatta
2.Krön.31 :19
220 tempelträlar, alla n.na
Esr. 8:20
särskilda familjerna, alla n.na
10:16
NAMNKUNNIG
forntidens män s. voro n.a
l.Mos. 6:4
dessa voro n.a män
l.Krön. S :24
av Efraims barn 20800 n.na män
12:30
n.t och prisat i alla länder
22:S

NARCISSUS
grek. Nårkissos, narciss. En romare,
bland vilkens husfolk och tjänare det
fanns kristna. Rom.16 :11.
NARDUS
Nardusplantan, lat. Nardostachys jatamansi, växer i Indien. Av desg rotstock
pressades den välluktande nardusoljan,
som var en uppskattad lyxartikel, en
av de handelsvaror som fenicierna
fönnedlade till Medelhavsländerna.
Doften av kostbar nardus var värdig en
konung när han »håller sin fest», får vi
veta av HV.l:12. Sådan olja var det
också som Maria smorde Jesus med
enligt Mark.14:3 och Joh.12:3. Den
var av hög kvalitet (>xlyrbar äkta nardus») och värderades till 300 silverpenningar. Se även: Alabasterflaska.

Nardusplantor- Natan
NARDUS
sprider min n. sin doft

med n. och saffran
smörjelse av dyrbar äkta n.
smörjelse av dyrbar äkta n.

HY. 1:12
4 :14
Mark. 14:3
Joh. 12 :3

NARDUSPLANTOR
park med cyperb lommor och n.

HV . 4 : 13

NASARE
Invånare i Nasaret, Jesu barndomsstad.
Jesus benämns vid ett par tillflillen i
N.T. nasare. De kristna omtalas som
nasareer och den kristna församlingen
som >m asareernas partil>, Apg.24:S.

likaså de romerska rnilitärvägarna.
Längs dessa har det säkert varit en
livlig trafIk av många slag. - GaliIeen
hade en stor hednisk befolkning, jfr
Jes.9:l: »hedningarnas område», medan
Nasarets invånare väsentligen var judar.
Den unge Jesus har på det sättet lärt
känna många olika slags människor av

NASARE
att han skulle kallas n.
du var med o.en, denne J.
I J K., n.ens, namn : stå upp
det är gm J K., n .ens, namn
huvudman för n.ernas parti
strida mot J OJ n.ens, namn

Matt. 2:23
Mark.14:67
Apg. 3:6
4 :10
24:5
26:9

NASARET
grek. av hebr. , möjl. väktarinna el. rik
på grenar (kvistar j. Stad i GaliIeen, ca
170 km norr om Jerusalem, på södra
sidan av ett brant kalkberg, som höjer
sig 140 m över dalbottnen. Dess arabiska namn är en-Nasira. Nasaret var
Jesu barndomsstad. Här bosatte sig
hans föräldrar efter att ha återvänt
från Egypten. Staden nämns icke i
G.T. och var även på Jesu tid liten och
obetydlig, jfr Joh.l :46. Ändå var det
ingen avkrok Jesus växte upp i. Gamla
handelsvägar gick alldeles i närheten,

Nardostachys Jatamansi, varur
nardusoljan pressades.

såväl judisk som hednisk härkomst,
både folk från hans eget land och från
avlägsnare trakter.
Fastän Jesus slog sig ned i Kapernaum, sedan han hade böljat sin
Messias-gärning, fortfor man likväl att

betrakta Nasaret som hans hemort, jfr
Matt.! 3 :S4. I denna stad höll han
också sitt program tal, Luk.4:16 ff.
Bland folket gick Jesus under benämningen »nasareefl» eller »profeten från
Nasaret». De kristna kallades senare
ibland för >masareerna», jfr Apg.24:S.
NASARET
i en stad s. hette N.
Matt. 2:23
4 :13
(J.) lämnade N. och begav sig
Det är 1., profeten , fr å n N.
21 :11
26:71
Denne var med J. från N.
J. kom från N. till Galileen
Mark. 1 :9
med oss att göra, J. från N.
1:24
hörde att det var J. från N.
10 :47
16 :6
1 söken J. frän N.
stad s. hett e N.
Luk . 1:26
2 :4
(Josef) från N . i Galileen
2:39
vände tillbaka till sin stad , N.
2:51
fÖ lj de med och kom ned till N .
till N. där han var uppfödd
4 :16
4:34
med oss att gö ra , J. från N.
18:37
J. från N. s. kom på vägen
Det s. skett med J. från N.
24:19
J., Josefs son, från N.
Joh. 1 :45
1 :46
Kan ngt gott komma från N.
18 :5
De svarade: J. från N.
Vem söken l ? De svarad e: J . från N.
18 :7
19:19
J. frå n N., judarnas konung
J. från N. , s. fick vittnesbörd
Apg. 2:22
6:14·
J ., han från N., skall bryta ned
10 :38
fö rku nnelsen om J. från N.
Jag är J. fr å n N. , den du förfö ljer
22:8

NASIR
Ordet »nasID> är en direkt återgivning
av hebr. näzir, som betyder »avskild»
el. »invigd»; av verbet näzar, avskilja,
inviga. På ett speciellt sätt var nasirerna avskilda från den stora massan.
Lagen om nasiratet återfInns i 4.Mos.
6:1 ff. , där det framgår att var och en,
man eller kvinna, kunde avlägga ett
heligt löfte om att vilja leva som nasir
och inviga sig åt Herren. Detta löfte
kunde gälla för hela livet eller för en
begränsad tid. Den som avlade nasirlöftet, måste under den aktuella tiden
avhälla sig från vin och starka drycker,
från valje form av ättika och från saft
tillagad av druvor. Icke ens flirska eller
torkade druvor fIck förtäras, över
huvud icke något som kom från vinträdet. Ingen rakkniv fick gå över
nasirens huvud utan håret skulle växa
fritt. Nasiren var förbjuden att komma
i när)1eten av ett lik, även om den döde
var en nära släkting. Hela invigningstiden skulle vara helig för Herren.
Förutom vuxna, som frivilligt avgav
nasirlöfte, hände det också att barn
blev givna åt Herren till att vara
nasirer, såsom Samuel, jfr I.Sam.l :11.
Simson var förutbestämd att bli nasir,
jfr Dom.13:3 ff. , likaså Johannes döpanin, Luk.l:lS.
Liknande· bestämmelser fanns också
för prästerna i G.T. Dessa fIck icke
dricka vin eller starka drycker under
utövandet av sin tjänst, 3.Mos.I0:9 ff.
Likaså fIck icke heller översteprästen
under någon omständighet komma i
beröring med lik, 21 :11.
Rehabiterna (se d.o.) hade många
likheter med nasirerna, Jer.3S:S ff. En
sammanställning av nasirer och profeter hos profeten Arnos kan tyda på att
det icke var ovanligt med nasirer,
Am.2 :12.
En återklang av nasiratet återfmns i
N.T., förutom i Luk.l:1S även i Apg.
18 :18 och 21:23, där det heter, att
Paulus och fyra andra män hade avlagt
ett tillflilligt nasirlöfte. Ett sådant varade vanligtvis i 30 dagar. Ofta infriades
löftena i samband med bestämda offer
och hårklippning.
NAS IR

Från basargatan i Nasarets gamla stadsdel.
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löft e att vara H. n.

4.Mos. 6:2
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under vilken han skall vara H. n.
6:5
Så länge han är H . n.
6:6
6:7
tec knet att han ä r sin Guds n.
inviga sig till n. å t H.
6:12
detta är lagen om en n.
6:13
6:18
n.en skall raka sitt huvud
6:19
lägga detta på n.e ns händer
Sedan får n.en å t er dricka vin
6:20
gossen skall vara e n G ud s n.
Dom.13:5
gosse n skall vara e n G ud s n.
13:7
(Simson :) jag är en G ud s n.
16:17
so mbga bland ed ra unga män n.er Am. 2:11
I gåven n.erna vin att dricka
2 :12

NASIRAT
att hs n . blev o renat
enligt lagen om h s n.

4.Mos. 6:12
6:21

NASIRLÖFTE
har att fullgö ra ett n.
Så länge h s n. vara r inge n rakkniv
lagen om den s. avlagt ett n .
pä grund av n.t skall offra

6:2
6:5
6:21
6:21

NASIRTID
Så länge hs n. varar icke äta
4.Mos. 6 :4
så länge hs n. varar, h elgad ä t H .
6 :8
Den dag hs n. är ut e
6:13

NASIRTECKEN
på vilket han bär n.net
huvud på vilket han bär n. net
taga si tt huvudh år, sitt n.
sedan denne rakat av sig n.net

4 .Mos. 6:9
6 :18
6:18
6 :19

NATAM
Se: Natan I. Luk.3:31.
NATAN
hebr. han (Gud) har givit.
1. En av Davids söner med Bat-Seba.
Han omtalas i N.T. som Natam, se d.o.
2.Sam.S: 14; I.Krön.3:S; 14:4; Sak.
12 :12.
2. En profet på Davids och Salomos
tid , vilken stod konungahuset nära.
Natan nämnes första gången i samband
med Davids plan om att uppföra ett
tempel åt Herren i Jerusalem. Profeten
uppmuntrade konungen härtill, men
frambar icke långt därefter en uppenbarelse från Herren om att Davids son
skulle bygga templet. Profetens budskap var samtidigt ett Herrens förbund
med David och hans hus, 2.Sam .7:
1-16.

Från Bebådelsekyrkan i Nasaret.

Efter Davids syndafall återfmner vi
Natan vid konungens hov, denna gång
för att förkunna Herrens dom . Genom
en liknelse, som väckte konungens
vrede, leddes David till att förkunna
domen över sig själv. Men härmed
fördes han också in på ångerns och
botgöringens väg, som ännu en gång
förde honom i ett rätt förhållande till
Gud. 2.Sam.12:1-14, jfr Ps.Sl och 32.
Vid Salomos födelse sände Herren
bud med Natan, och denne gav honom
namnet Jedidja, »Herrens älskling» ,
4064

Natanael - Natt
2.Sam.12:24-25. - Då det mot slutet
av Davids levnad uppstod en tron följarstrid och sonen Adonia sökte rycka
till sig konungamakten, stödde Natan
Salomos kandidatur, I.Kon.1.
Natans söner åtnjöt hos Salomo samma förtroende som hade kommit deras
fader till del, och konungen gav dem
betrodda ställningar vid hovet, 4 :5.
Natan efterlämnade en krönika om
David och likaså en om Salomo,
I.Krön.29:29; 2.Krön.9:29. Dessa har
emellertid gått förlorade för eftervärl·
den. Man vet icke om Natan dog före
eller efter Salomo. Hans grav visas vid
HaJhul, nära Hebron.
NATAN
sade (Dav id) till profeten N.

2.Sam. 7 :2

N. sade till konungen
om natten kom H. o rd till N.
i överensstämmelse ... talade N.

7:3
7:4

7 : 17
12 :1
12 :5
12:7 ,13
12 :13
12 :1 S
12:25

H. sände N. till David
(David) sade till N.
N. sade till David
Då sade David till N.
Sedan gick N. hem igen
ett budskap med profeten N.
profeten N ... h ö lJo icke med

loKon . 1:8

N. inbjöd (Adonia) icke
sade N. så till Bat·Seba
höll på att tala ... kom N.
Profeten N. är här
N.sade
Kallen till mig pro feten N.
må N. smörja (Salomo) till konung
N. och Benaja fö rd e hm till Gihon

1:10
1 :11
1:22
1 :23

sänt åstad profeten N.

1 :44

1~4

1:32
1 :3 4
1:3 8

Sadok och N. smo rt hm till konung
1:45
sade till profeten N.
I .Krön.!? : l
17:2
N . sade till David
om natten kom Guds ord till N.
17:3
i överen sstämmelse ... talade N.
17:15
om David i profeten N.s krönika
29:29
Salomo i profeten N.s krönika 2.Krön. 9:29
ss. David och profeten N. bjudit
29 :25
när profeten N. kom
PS. S 1:2

3. Fader till Jigeal, som var en av
Davids tappraste män. 2.Sam.23 :36.
4. Attais son. I.Krön.2 :36.
5. En broder till Joel (se Joel 7), som
var en av Davids tappra hjältar.
I.Krön.l1 :38.
6. En av de huvudmän, som Esra sände
åstad till Kasifja för att skaffa leviter
till tempeltjänsten. Esr.8 :16.
7. En man av Banis barn. Esr.10 :39.
8. Fader till överfogden Asarja och
konung Salomos vän Sabud. l.Kon.
4 :5.
NATANAEL
grek. av hebr. Gud har givit. En man
från Kana i Gallleen, »en rätt israelit»,
som genom Filippus korn i beröring
med Jesus. Se : Bartolomeus.
NATANAEL
Filipp u s träffade N .
N. sade till hm
N. nu J. såg N. nalkas
N. frågade (J.)
N. sva rad e (J .)
N ., han s. var från Kana

J oh. 1:45
1 :46
1:47
1:48
1:49
21:2

Från Nasarets nya stadsdel.
hör icke natten eller mörkret till,
I.Tess.5 :5-8. Med uttrycket >matten
kommer då ingen kan verka», Joh .9:4,
syftar Jesus uppenbarligen på livets
avslutning genom döden .
NATT

l) lajil, lajlä, il ~ : ) 7' 7
natt; den längre formen, lajla, är den
vanligaste.
2) lin, 1 '7
övernatta, stanna över natten. Job
29:19, se Falla 27. Se: Gäst 5,
Härbärge 2, Leva 21.
3) '6päl, 7:JX
mörker; i Job 10:22 övers. djup natt.
Jfr 23:17, övers. dödsnatt . Se : Mörker 4.
4) utf.ord. I Ps.63:7; 119 :148 står
plur. av 'a~mura, väkt (=nattväkt); här
övers. nattens väkter; jfr Klag.2:19,
övers. väkter; se även Morgonväkt,
Na ttväkt, Väkt.
5) nli~äp, '11Jj l.
ego blåsande ' (om vinden); därav :
skymning; av: na~ap , blåsa. I Jes.5 :11
står banna~p, i skymningen, i motsats
tijl babbo~är, på morgonen. Vanl. är
nä§äp övers. skymning, t.ex. I.Sam.
30:17; 2.Kon.7:5; Job 24:15; Ords.79;
Jes.59 :10. Se : Morgon 2, Morgongryning l.
6) må 'up, '1 1 liC)
mörker; av: 'up, s~ Mörker 6.
7) mu'äp, '1 li 1r.l
= ma 'up , se 6.T
8) 'limä~, tV t:> lo(
i går kväll,' ( natt. Jfr 2.Kon.9 :26,
övers. i går; Job 30 :3 i förväg.
9) 'äpelä, il ~8 X
mörker; i Je~~59'9 övers. djupaste natt.
Se: Mörker 12.

12) dianyktereuö,
oLUIJVKTEPEVW
stanna natten igenom, tillbringa hela
natten; av: prep. dia, genom, och
nyktereuö, tillbringa natten (av: nykteros, nattlig; av : nyx, se 13).
13) nyx, IJV~
natt; ofta i överförd betydelse om
andligt mörker. Ordet står ofta i gen.
nyktos i betydelsen : om natten. Se:
Afton 7.
14) semeron, arllJ.EpoIJ
i dag; här i betydelsen : i natt; tro!. av:
hemera , dag.
15) mesonyktian, jlEaOIJVKTf.OIJ
midnatt; av: mesos, mitt emellan, mellerst, och nyx, se 13. I Luk.ll:5 står
gen. mesonyktiou , vid midnatt, mitt i
natten. I N.T. förekommer ordet också
i Mark.l3:35 ; Apg.16:25; 20 :7.
16) aulizomai, av"Ail;ojlat
bo på en gård el. i ett hus (över
natten); övernatta ute ; även aJJrnänt:
övernatta, tillbringa natten; av: aule ,
(kringbyggd) gård; hus.
NATT
Uppdelning : natt; i förbindelse m e d dag,
natt en, i/denna natt, om natten, mitt i
natten , stanna över natten.
h~la

Natt
I Israel räknades dygnet från solnedgång till solnedgång, natten från solnedgång till soluppgång. I Bibelns bildspråk är natten stundom en beteckning
för den nuvarande tidsåldern , som
präglas av mörkrets makter i motsats
till den kommande salighetens dag. De
kristna är ljusets och dagens barn, de

la) leljä ', X ~ ? '.7
aram. = hebr. laj'il (lajla), se l.
11) bu!, n 1 ::1
aram. övernatta, tillbringa natten; trol.
av: baji!, hus.

NATT
I mörkret kallad e han n.
LMos. 1:5
1 :16
1 mindre att r åda över n.en
l vin att dricka den n.en
19 :33
1 den n.en sin fader vin
19 :35
1 H. upp enbarade sig den n.e n
26:24
I låg hos (Lea) den n.en
30 :16
I (Jakob) stannade den n.en
32: 13
32:22
1 under n.en stod han upp
1 under samma n . var sin dröm
40 :5
1 under samma n . en dröm
41 :11
1 äta köttet samma n.
2.Mos.12:8
1 jag skall p å den n.en gå fram
12 :12
12 :42
1 denna samma n . är H.
I upplyste (molnet) n.en
14:20
2 d et feta icke kvar över n .en
23 :18
2 slaktoffer icke kvar över n..en
34 :25
2 icke f ö rhå Ua lön över n.en 3.Mos.19:13
I folket grät den n.en
4 .Mos.14:1
2 inte t kött kvar över n.en
5 .Mos. 16:4
21 :23
2 icke kvar på träet över n.en
1 ngt hänt hm under n.en
23 :10
1 gick Josua den n.en fram
Jo s. 8:13
I Den n.en sade H .
DOm . 6 :25
I Gud gjorde så den n.en
6 :40
I H. sade den n .en till (Gideon)
7 :9
2 och voro där nätterna över
19 :4
2 i sitt hu s över n.en
19 :15
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NATT
Se även : Nattväkt, midnatt, mörker,
dag.
-natt
dödsnatt Job 23 :17
midnatt Dom.16 :3
vakenatt 2.Mos.12 :42

l
l
2
2
l
l
I
l
l
l

David kom undan samma n. l.Sam.19 :10
gingo samma n. si na färde
28 :25
på bara marken över n .en
2.Sam.12 :16
icke vilar under n .en
J 7:8
en n . dog denna kvinnas
l.Kon. 3 :19
samma n. gick H. ängel
2.Kon . 19 :35
upptagna ända till n.en
2.Krö n.35 :14
Den n. en kunde kon. icke
E-st. 6 :1
utpl å na s ... den n . s. sade
Job 3 :3
Den n.en gripas av mörker
3 :6
J ofrukt sa m blive d en n. en
3 :7
l tankarna svävade vid n.ens sy ner
4 : 13
5 :14
1 famla likasom vore det n .
l nätter av vedermöda min lott
7:3
3 dunkel är ss. djupa n.en
10:22
3 dagsljuset självt ss. djupa n.en
10:22
3 dit där stenen är n.
28 :3
29:19
2 i min krona n.en s dagg
l N.en bortfräter benen
30:17
l I drömmen, i n.ens syn
33:15
l längta ivrigt efte r n.en
36 :20
I den n. då folken ryckas bort
36:20
1 var n . fuktar jag min säng
Ps. 6 :7
19:3
1 den ena n .e n kungör det
4 under n.ens väkter tänker på
63:7
l icke frukta n ,e ns faso r
91 :5
92 :3
l när n .en kommit trofasthet
l sä nder mörker, det bliver n.
104:20
4 ögon hasta före n .ens väkter
119: 148
l månen till att r åda över n.en
136 :9
l ljuset bliva n. omk ring mig
139 :11
l i n.e ns dunkel
Ords. 7:9
l Medan det ännu är n.
31 :15
HV. 3:8
l värn mot n .ens faror
l mina locka r av n.ens droppar
5:2
Jes. 5 :1 1
5 s. sitta intill sena n.en
6 mörker och n . av ångest
8:22
7 n. skall icke förbliva
9 :1
15 :1
l med Ar-Moab ute den n.
15 :1
l med Kir-Moab ut e den n . det
16 :3
l din skugga ss. n.en
21 :8
l här på min post, n. efter n.
21 :11
l Väktare, vad lider n.en
21 :11
l Väktare, vad lider n.en
21 :12
1 och likväl är det n.
l en n . d å man firar högtid
30:29
9 n . lik m iddagens sken
58:10
9 men vi få vand ra i djupaste n.
59 :9
65:4
2 n.en i undangömda nästen
2 slår upp sitt tä lt för en n.
Jer.14:8
l om intet mitt förbund med n.en
33 :20
l icke bliver n . i rätt tid
33:20
l Bittert gråter hon i n .en
Klag. 1:2
2 :19
1 Stå upp, ropa högt i n .e n
10 Samma n. blev Belsassar
Dan. 5 :30
2 i so rgdräkt n.en igenom
Joel 1:13
I s. kom till på en n.
Jona 4 :10
l och förgicks efter en n.
4 :10
1 skall n. komma över eder
Mika 3:6
12 över n .en i bön tilJ Gud
Luk. 6:12
"13 Den n.en skola två ligga i
17 :34
13 n.en k o mmer, då ingen kan
Joh . 9 :4
13 det var n .
13 :30
13 den n .e n fingo de intet
21:3
13 togo hs lä rj . hm en n.
Apg. 9:25
13 N .en fö re den dag Herodes
12 :6
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13 under samma timme på n.en
16:33
13 N.en därefter kom H.
23:11
13 fjortonde n.en drevo omkring
27:27
13 N.en är framskriden
Rom.13:12
13 den n. H.J. blev förrådd
l.Kor.ll :23
13 vi höra icke n.en till
1. Tess. 5:5
13 n. skaU icke finnas där
Upp.2l :25
13 ingen n. skall vara mer
22:5
NATT (i förbindelse med dag)
l skilja dagen från n.en
l.Mos. 1:14
l råda över dagen och n.en
1:18
l 40 dagar och 40 nätter
7:4
l regn 40 dagar och 40 nätter
7:12
l dag och n. aldrig upphöra
8:22

1 om dagen eller om n.en
31 :39
l och om n.en av köld
31 :40
l blåsa dagen och n.en
2.Mos.10:13
l tåga både dag och n.·
13 :21
l 40 dagar och 40 nätter
24:18
l hos H. 40 dagar och 40 nätter
34:28
l i sju dygn, dag och n.
3.Mos. 8:35
1 stannade en dag och en n.
4.Mos. 9 :21
l i 40 dagar och 40 nätter
S .Mos. 9:9
l 40 dagarna och 40 nätterna
9:11
l i 40 dagar och 40 nätter
9:18
l 40 dagarna och 40 nätterna
9:25
140 dagar och 40 nätter
10:10
l känna fruktan n. och dag
28:66
l tänk på den dag och n.
J os. 1:8
l hela dagen och n.en
l.Sam.19:24
l en mur både dag och n.
25:16
l dina ögon n. och dag öPl'na l.Kon. 8:29
1 mina ord nära H. dag oen n.
8:59
l i 40 dagar och 40 nätter
19:8
1 dag och n. upptagna
l. Krön. 9:33
1 dag och n. vara öppna
2.Krön. 6:20
1 beder både dag och n.
Neh. 1:6
1 vakt mot dem dag och n.
4:9
10m n.enmed en eldstod
9:12
1 ej heUer eldstoden om n.en
9:19
1 vare sig dag eUer n.
Est. 4:16
l sju dagar och sju nätter
Job 2:13
l den dag utplånas och den n.
3:3
1 n.en vill man göra till dag
17:12
1 tänker på hs lag dag och n.
Ps. 1:2
1 ropar om dagen.o.så ock om n.en 22:3
1 dag och n. var din hand tung
32:4
1 tårar min spis dag och n.
42:4
1 Dag och n. gå de omkring
55:11
1 Din är dagen, din är ock n.en
74:16
1 H. dag och n. ropar jag
88:2
1 n.en lysa ss. dagen
139:12
1 sömn varken dag eller n.
Pred. 8 :16
1 vaktar den n. och dag
J es. 2 7:3
1 ja, både dag och n.
28:19
1 Varken n. eUer dag slockna
34:10
l innan dagen gått över till n.
38 :12
38 :13
1 innan dagen gått över till n.
1 varken dag eller n. stängas
60:11
1 varken dag eller n. tystna
62:6
1 gråta dag och n.
Jer. 9:1
14:17
1 flyta i tårar n. och dag
1 andra gudar dag och n.
16:13
1 förbund med dagen och n.en
33:20
1 förbund med dag och n.
33:25
1 och åt kölden om n.en
36:30
1 tårar rinna dag och n.
Klag. 2:18
1 göra dagen ss. n.en
Am. S:8
Jana 2:1
1 tre dagar och tre nätter
1 varken är dag eUer n.
Sak.14:7
13 40 dagar och 40 nätter
Matt. 4:2
13 J onas tre dagar och tre nätter
12 :40
13 tre dagar och tre nätter i
12 :40
13 nätter och dagar gå
Mark. 4:27
13 dag och n. bland gravarna
5:5
13 och böner, n. och dag
Luk. 2:37
13 utvalda s. ropa dag och n.
18:7
13 höDo vakt dag och n.
Apg. 9:24
13 n. och dag förmanat
20:31
13 tjäna Gud n. och dag
26:7
13 strävade n. och dag
l. Tess. 2:9
13 N. och dag vår bön
3:10
13 vi strävade n. och dag
2.Tess. 3:8
13 och åkallan n. och dag
I.Tim. 5:5
13 i mina böner, n. och dag
2.Tim. 1:3
13 dag och n. sade de
Upp. 4:8
13 tjäna hm dag och
7:15
13 sammalunda ock n.en
8:12
13 dag och n. anklagade dem
12:10
13 ingen ro, varken dag. eller n.
14:11
13 skola där plågas dag och n.
20:10

13 arbetat hela n.en

Luk. 5:5

NATT (i natt, denna natt)
1 s. kommit till dig i n.
I.Mos.19:5
8 jag låg i n. hos min fader
19:34
l också denna n. giva hm vin
19:34
1 Må han i n.ligga hos dig
30:15
8 Gud sade till mig i n.
31:29
8 han fällde domen i n.
31 :42
l I n. hava några män
J os. 2:2
1 skolen lägra eder i n.
4:3
l redan i n. överlämnade mig
Rut 1:12
l i n. kastar han korn
3:2
3:13
l Stanna nu kvar i n.
1 Låt oss i n. draga
I.Sam.14:36
1 vad H. i n. talat till mig
15:16
1 Om du icke i n. räddar ditt liv
19:11
1 förfÖlja David in.
2.Sam.17:1
13 I denna n. skolen I aUa
Matt.26:31
131 denna n. tre gånger förneka
26:34
14 i n. lidit mycket i drömmen
27:19
13 i denna n., förrän hanen
Mark.14:30
13 i denna n. skall din själ
Luk.12:20
13 i n. avgå till Cesarea
Apg.23:23
13 i n. kom en ängel från den Gud
27:23

NATT (hela natten)
l östanvind blåsa hela n.en
2.Mos.10:13
l under hela n.en
14:20
1 östanvind blåste hela n.en
14:21
1 på altarets ... hela n.en
3.Mos. 6:9
1 folket gick hela n.en
4.Mos.11:32
l (Josua) tågade hela n.en
Jos.10:9
1 i försåt för hm hela n.en
Dom.16:2
l hela n.en höDo de sig stilla
16:2
l hanterade skändligt hela n.en
19:25
1 ropade till H. hela n.en
l.Sam.1 5:11
l (Saul) låg naken hela n.en
19:24
l gingo hela n.en
31 :12
1 gm Hedmarken hela n.en
2.Sam. 2:29
l togade Joab hela n.en
2:32
l gm Hedmarken hela n.en
4:7
1 hela n.en med eldens sken
PS.78:14
11 hela n.en under fasta
Dan. 6:18
1 sover bagaren hela n.en
Hos. 7:6

NA TT (mitt i natten)
Job 34:20
1 omkomma de mitt i n.en
35:10
1 lovsånger ljuda mitt i n.en
1 Mitt i n.en står jag upp
Ps.119:62
Luk.11:5
15 mitt i n.en kommer
NATT (om natten)
I.Mos.14: 1 S
1 överföll dem om n.en
l i en dröm om n.en
20:3
31:24
l till Laban i en dröm om n.en
31 :39
l eller stulet om n.en
31:40
l och om n.en av köld
46:2
l i en syn om n.en
1 stod Farao upp om n.en
2.Mos.12:30
12:31
1 kallade till sig om n.en
13:21
1 om n.en i en eldstod
13:22
1 ej heller eldstoden om n.en
40:38
1 om n.en var eld i den
1 om n.en ss. en eld
4.Mos. 9:16
l daggen om n.en föll
11:9
1 i en eldstod om n.en
14:14
1 Gud kom till Bileam om n.en
22:20
1 om n.en i eld
S .Mos. 1 :33
1 ut ur Egypten om n.en
16:1
J os. 3: 1
2 stannade de om n.en
8:3
1 sände dem ut om n.en
1 gjorde (Gideon) det om n.en Dom. 6:27
1 Bryt upp om n.en
9:32
1 bröt Abimelek upp om n.en
9:34
1 omringade huset om n.en
20:5
1 om n.en fram oxar
l.Sam.14:34
1 komma David och Abisai om n.en 26:7
1 komma till kvinnan om n.en
28:8
1 om n.en kom H. ord
2.Sam. 7:4
l icke göra det om n.en
21:10
1 H. i en dröm om n.en
l.Kon. 3:5
1 stod hon upp om n.en
3:20
1 komma dit om n.en
2.Kon. 6:14
1 Konungen stod upp om n.en
7:12
1 om n.en gjorde han ett anfall
8 :21
1 krigsfolket flydde om n.en
25:4
2 om n.en runt Guds hus
l.Krön. 9:27
l om n.en kom Guds ord till
17:3
l om n.en uppenbarade sig 2.Krön. 1:7
7:12
l H. uppenbarade sig om n.en
21:9
1 om n.en gjorde han ett anfall
1 stod jag upp om n.en
Neh. 2:12
10m n.en ut gm Dalporten
2:13
1 uppför dalen om n.en
2:1 S
1 om n.en den till vakt
4:22
1 om n.en för att dräpa
6:10
10m n.en med en eldstod
9:12
1 ej heUer eldstoden om n.en
9:19
1 förjagas ss. syn om n.en
Job 20:8
1 Nakna ligga de om n.en
24:7
1 om n.en till tjuvars like
24:14
1 om n.en rövas bort av storme-n
27:20
1 omstörtar dem om n.en
34:25
l om n.en manar mig
PS.16:7
l utforskar det om n.en
17:3
l Min Gud, jag ropar ... om n.en
22:3
1 om n.en vill jag sjunga
42:9
1 min hand utsträckt om n.en
77:3
1 om n.en komma ihåg strängaspel 77;7
1 eld att lysa om n.en
105 :39
l tänker om n.en på ditt namn
119:55
1 ej heller månen om n.en
121 :6
134:1
1 s. stån om n.en i H. hus
1 släckes icke ut om n.en
Ords.31:18
l icke ens om n.en ro
Pred. 2:23
1 på mitt läger om n.en
HV. 3: 1
Jes. 4:5
l lågande eld om n.en
1 trängtar efter dig om n.en
26:9
1 ss. en drömsyn om n.en
29:7
1 låt oss draga ditupp om n.en
Jer. 6:5
l att lysa om n.en
31 :35
36:30
1 och åt kölden om n.en
1 droga om n.en ur staden
39:4
l tjuvar komma om n.en
49:9
1 drog ut ur staden om n.en
52:7
10 i en syn om n.en
Dan. 2:19
10 Jag hade en syn om n.en
7:2
100m n.en se ett fjärde djur
7:7
10 fick i min syn om n.en se
7:13
1 profeten komma om n.en
Hos. 4:5
l tjuvar och rövare om n.en
Ob. v.5
1 Jag hade en syn om n.en
Sak. 1:8

4069

4070

n.

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

tog barnet om n.en
Matt. 2:14
28:13
Hs lärjungar komma om n.en
Luk. 2:8
höllo vakt om n.en
Denne kom till J. om n.en
Joh. 3:2
den s. vandrar om n.en
11:10
19:39
hade besökt hm om n.en
öppnade om n.en fängelsets
Apg. 5:19
i en syn om n.en macedonisk
16:9
17:10
strax om n.en blevo Paulus och
18:9
i en syn om n.en sade H.
23:31
om n.en till Antipatris
I.Tess. 5:2
H. dag ss. tjuv om n.en
5:7
de sova om n.en
5:7
de äro druckna om n.en

NATIVARD
Se även: Brödsbrytelse, måltid, bröd,
vin, kalk, gemenskap, församling, påsk.
Nattvarden (Herrens måltid)
Den sakrala kristna måltiden benämnes
i N.T. »Herrens måltid», kyriakon deipnon, ego den måltid som tillhör Herren
(Kyrios) el. härrör från Herren, 1.Kor.
Il :20. Den är ett centralt moment i
den kristna församlingens gudstjänstliv. Denna heliga måltid har också
andra namn: brödsbrytelse, kltisis tou
artou, Apg.2:42, jfr 2:46; 20:7, Herrens bord, trapeza kyriou, 1.Kor.
10:21, jfr Apg.6:2, och i det kyrkliga
språkbruket: altarets sakråment, eukaristi (av grek. eucharistia, tacksägelse),
kommunion (av lat. communio, gemenskap), nattvard med flera benämningar.
l. Nattvardens bakgrund i G.T.
Flera gammaltestamentliga ställen
kan bilda bakgrund för nattvardens
instiftande. Den israelitiska synen på
måltidsgemenskap i allmänhet var i sig
själv en naturlig anknytningspunkt, likaså seden med heliga måltider. I hög
grad har nattvardens instiftande haft
anknytning till den gammaltestamentliga tackoffersmåltiden och till
påskmåltiden.
a. Måltidsgemenskap i Israel. Redan
den rent profana måltidsgemenskapen
spelar en viktig roll i Israels liv. Den
hade sin plats i både glädje och sorg.
På nationella högtidsdagar skulle man
äta sin bästa mat och dricka sitt
sötaste vin, Neh.8:1O, och profeten

Jeremia pekar på en gammal sed, där
man bryter bröd för att trösta söljande
och räcker dem »tröstebägaren», 16:7.
Att man äter och dricker tillsammans är hos israeliterna uttryck för
gemenskap. Så bekräftar man ett fredslut eller upprättandet av ett förbund
människor emellan. Denna syn på
måltidsgemenskapen fmns på många
ställen i G.T., särskilt i patriarkberättelserna. På det sättet stadfästes förlikningen mellan Isak och Abimelek,
1.Mos.26 :26-31, och förbundet mellan
Jakob och Laban, 31 :44-55. Josefs
måltid tillsammans med sina bröder,
när dessa kom till Egypten för att
köpa säd, var ett uttryck för att han
redan i sitt hjärta hade förlåtit dem
och ville återupptaga gemenskapen
med dem, 43:15-33. Man undvek
nämligen att äta tillsammans med dem
man ej kunde ha gemenskap med,
l.Kon.13:7.
Betecknande är berättelsen i Jos.
9:3-15, där det framgår, att måltidsgemenskap betyder upprättande av ett
förbund, eller till och med att främlingar' upptages i Israel. Gibeons invånare lockade israeliterna till att dricka
av deras vin och äta av deras bröd, och
fick därmed till stånd ett förbund med
Israel om att de skulle få leva.
b. Israels offermåltider. Ett klart sammanhang tycks föreligga mellan nattvarden och de gammaltestamentliga
förbundsmåltiderna och då naturligtvis
särskilt de måltider som hade religiös
betydelse.
Som en sådan »helig måltid» fär
man antagligen räkna den som prästkonungen Melki-Sedek gjorde för
Abraham, när han kom honom till
mötes med bröd och vin, 1.Mos.14:18.
Jakobs måltid med sina fränder fick
också karaktär av helig måltid, därför
att den var en offerrnåltid och därför
att Gud var närvarande som vittne till
förbundet, 31 :6-54, likaså Jetros måltid tillsammans med Mose och Israels
äldste, 2.Mos.18:12, Något helt
speciellt blir den måltid, som Abraham
tillredde för Herren och änglarna i
Marnres terebintlund, då Abraham
själv stod hos dem under trädet,
medan de åt, 1.Mos.18:5-8. Både Saul,
1.Sam.9:19-10:1, och David, 16:1-13,
smordes till konung i samband med en
offermåltid.
Offermåltiden skapade gemenskap
mellan Gud och människor och mellan
deltagarna inbördes. Förbundet på
Sinal mellan Gud och Israel följdes av
en förbundsrnåltid, där Israels äldste
skådade Gud, ät och drack, 2.Mos.
24:9-11. Tabernaklets skådebröd kan
möjligen betraktas som Herrens del i
denna förbundsrnåltid, som då tänkes
som ständigt återkommande. Skådebröden höll vid makt den ingångna
gemenskapen, liksom blodet, som
ständigt stänktes på altaret, upprätthöll det försonade förhållandet.
Förbundsrnåltid och blodigt offer
tycks höra samman, 24:8 ff. Därför
blir också vinet i de israelitiska kultmåltiderna en symbol för blodet. I
nästan alla offer var vin en nödvändig
beståndsdel,
2.Mos.22:29; 4.Mos.
28:7,14; 5.Mos.14:26.
Det är dock aldrig fråga om att
maten skulle innehälla gudomliga kraf-
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NATT (stanna över natten)
2 stanna på gatan över n.en
I.Mos.19:2
2 stannen där över n.en
19:2
2 stannade sedan där Över n.en
24:54
2 (Jakob) stannade över n.en
28:11
2 stannade på berget över n.en
31 :54
l Stannen här över n.en
4.Mos.22:8
l stannen kvar här över n.en
22 :19
2 stannade i lägret över n.en
J os. 6: 11
2 J osua stannade över n.en
8:9
2 stannade de över n.en
Dom.18:2
2 Beslut dig stanna över n.en
19:6
19:7
2 stannade kvar över n.en
2 stannen kvar över n.en
19:9
19:9
2 ja, stanna kvar här över n.en
2 ville icke stanna över n.en
19:10
2 låt oss stanna över n.en
19:11
19:13
2 stanna över n.en i Gibea
2 stanna över n.en i Gibea
19:15
19:20
2 må du icke stanna över n.en
20:4
2 för att stanna där över n.en
2.Sam.17:16
l Stanna icke över n.en
19:7
l kvar hos dig över denna n.
l.Kon.19:9
2 stannade (Elia) över n.en
2 stanna över n.en i Jerusalem Neh. 4:22
13:20
2 utanför Jerusalem över n.en
13:21
2 Varför stannen I över n.en
Job 31:32
2 ej stanna över n.en
39:12
2 över n.en invid din krubba
2 stanna kvar över n.en
Ps.59:16
HV. 7:11
2 stanna i byarna över n.en
16 stannade där över n.en
Malt.21 :17
Luk.21:37
16 stannade där över n.en

NA TIHÄRBÄRGE
få n. i din faders pus
(Rebecka:) n. kan du ock få
Tagen n. i Arabiens vildmark
rördrommar skola taga n.

I.Mos.24:23
24:25
Jes.21:13
Sef. 2:14

NATIKVARTER
i Geba taga (Assur) n.

Jes.10:29

Nattvard
ter eller ha egenskaper, som på någo t
sätt skulle verka gudomliggörande på
den som deltog i de ssa måltider. Dylika föreställningar från omvärldens
kultiska fester var fj ärran från Israels
sanna gudsdyrkan _ Avståndet . mellan
Gud och människan är hela tiden klart,
vilket understrykes just genom att
måltiden äger rum »inför Guds ansikte»_ Israel förblir Guds tjänare, 'dqälj ,
blir icke vän eller kamrat, 'piqer. Detta
förhällande är viktigt fö r en rätt
förståelse också av nattvarden. Den
gemenskap som förmedlas och kommer till uttryck genom offermåltiden
är av den innerligaste art, PS.23:5. Men
betecknande är att den består i en
förbundsgemenskap (beri[, förbund),
och måltiden är en förbundsrnåltid . Se:
Förbund.
I synnerhet tycks det fmnas ett
samband mellan nattvarden och den
gammaltestamentliga
tackoffersmåltiden. När tackoffer frambars, gaVs en
del av offerdjuret åt Herren för att
brännas på altaret som försoningsoffer.
Det skulle bringa försoning för den
synd som skilde den offrande från
Gud. Sedan försoningen var fullförd ,
åts resten av offerköttet under en
festmåltid tillsammans med släkt och
vänner till tack för det återupprättade
gudsförhällandet, 3.Mos.7: 11-20; 19:
5-8. Tackoffersmåltiden var en glädjefest. Gemenskapen med Gud tog sig
uttryck i att den offrande och Herren så att säga hade bordsgemenskap med varandra och åt av samma
mat. Både den del av offerdjuret som
offrades på altaret och det som åts i
tackoffersmåltiden, kom ju från samma offergåva. - Tackoffersmåltiden
tycks alltså vara den gammaltestamentliga förebilden till den nya måltidsavdelningen (nattvarden), utdelandet av
bröd och vin, som Jesus vid sitt avsked
från lärjungarna införde i den judiska
påskmåltidens ram.
e. Den judiska påskmåltiden. Uttåget
ur Egypten är den största och betydelsefullaste händelsen i Israels historia,
och denna tilldragelse återupplevdes av
alla senare generationer på ett konkret
sätt i den årligen återkommande
påskmåltiden, 2.Mos.l3 :8-1O. Judarna
åt påskalammet med osyrat bröd och
bittra örter, alldeles som i befrielsens
natt i Egypten. För Israel var denna
måltid en erinran om befrielsen ur
träldomen i Egypten och samtidigt en
påminnelse om en kommande förlossning, som uttåget ur Egypten var en
förebild till. Efter hand fick påskmåltiden stark eskatologisk och messiansk
betydelse. Den natt då judarna åt
påskmåltiden var den natt under året,
då de på ett särskilt sätt väntade
Messias. Enligt judisk sed fanns en
bägare särskilt framsatt för Messias,
om han skulle komma för att deltaga
med dem i måltiden. Hur långt tillbaka
denna sedvänja går, är ovisst, men den
är i alla fall ett vittnesbörd om det
messianska och eskatologiska innehållet i påskmåltiden. Därigenom att
Jesus instiftar nattvarden under en
judisk påskmåltid, framhäver han
måltidens profetiska innehäll, samtidigt som han överför denna betydelse
till nattvarden. De två måltiderna, det
gamla och det nya förbundets, utgör
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bröllopstid. Nu är tiden, då bröllopssvennerna börjar äta och dricka med
Människosonen, så som det säges i
1.Henok 62 :14, jfr Mark.2 :18-20.
Jesu måltider med syndare skulle.
öppna folks ögon för vem han var. De
var ett viktigt frälsningshistoriskt
tecken , men framför. allt var det bespisningsundren som var det stora
tecknet, Mark.6:31-44; 8 :1-9 med par.,
jfr J oh.6 :26. Här deltog hela den skara,
som genom Jesu förkunnelse hade
kommit till tro på himmelrikets närhet. Måltiden var ett föregripande av
den messianska måltidsgemenskapen.
Folket förstod dock inte till fullo
detta tecken, ja inte en gång lärjungarna, Mark.8:15-21.
Måltidsbilderna är många i Jesu
förkunnelse, t.ex . liknelsen om den
stora måltiden , Luk.14:16-24, konungasonens bröllop, Matt.22:2-14, de
tio jungfrurna, 25:1-13, liknelserna i
Luk.13 :23-30; 14:7-15. Viktig är utsagan i Luk.13 :29 om att många skall
komma från öster och väster, från norr
och söder och sitta till bords i Guds
rike. Jfr Matt.8:11-12. Vidare är det
måltidstanken, som står bakom samtalet med den kananeiska kvinnan. Bordet är redan dukat, och snart skall
också hedningarna få sätta sig till
bords, Mark.7:27-29 och Matt.15 :2628.' Man lägge märke till Luk.17:7-10
och 12:35-40 (husbonden själv betjänar sina slavar, så gör inte en jordisk
husbonde), samt 28 :28-30:»1 skolen få
äta och dricka vid mitt bord i mitt
rike». - Den som förstår Jesu förkunnelse genom förbundsmåltiderna utropar : llSalig är den som får bliva bordsgäst i Guds rike! II 14:15.
,!

Del av Leonardo da Vin cis målning »Nattvardert».
vid instiftandet en sammanhängande
måltid . Förbindelsen mellan nattvard
och påskmåltid är tydlig.

b. Jesu sista måltid. Jesu instiftande av
nattvarden sker vid den sista måltid
han häller med sina lärjungar. Av de
synoptiska evangelierna framgår klart,
att detta är en påskalammsmåltid,
Mark.14 :16-17; Luk.22 :13-14; Matt.
26 :19,20. Enligt judisk sed slaktades
påskalammen i templet den 14.Nisan
på eftermiddagen. Vid 18-tiden åt man
påskmåltiden till minne av uttåget ur
Egypten, 2.Mos.l2:1 ff. Måltiden intogs mellan de två aftonstunderna, i
det man räknade med att den nya
dagen, den 15.Nisan, som inledde det
osyrade brödets högtid, började vid
denna tid. - Johannes berättar inte
om instiftandet av nattvarden vid Jesu
sista samvaro med lärjungarna, endast
att de höll måltid (och om fottvagningen). Men nattvarden anknyter naturligt till J ohannesevangeliets kristologiska förkunnelse, 6:52-59; 2:1-11.
Just hos Johannes kommer det också
klarast fram, att Jesus skall förstås som
det sanna påskalammet.

2. Nattvarden i N. T.
a. Måltids"gemenskapen i Jesu liv och
verksamhet. Vi har redan sett vilken
roll måltidsgemenskapen spelade i israeliternas liv, inte minst i Israels eskatologi. Folkets djupaste upplevelser var
k nu tna
till
måltidsgemenskapen,
därför blev också måltidens bilder och
metaforer de käraste i de profetiska

framtidssynerna. Ingenting är då rimligare än att Jesus, som uppfyllaren av
de eskatologiska löftena, ställer in
måltidsgemenskapen som den centrala
)lliknelsehandlingen» i hela sin verksamhet. En helig måltid '(nattvarden) blir
sedan huvudpunkten i den kristna
gudstjänsten.
Nattvarden måste ses i samband
med Jesu tidigare måltidsgemenskap
med sina lärjungar. Därvid skall icke
entlast det som är gemensamt för dessa
måltider komma fram , utan också det
helt särpräglade hos denna sista. Sammanhanget märks redan därigenom att
Markus skildrar de två bespisningsundren, 6:41; 8:6, i liknande ordalag
som nattvarden i 14:22, och därigenom att Johannes i kap.6, i förbindelse med samma \Inder, talar om att
äta Människosonens kött och dricka
hans blod.
När Jesus äter och dricker med
publikaner och syndare, Mark.2:l 5-17,
så innebär detta att han med gudomlig fullmakt , . som Människosonen
(Messias), umgås med dessa människor
i en ömsesidig gemenskap och i och
med detta lovar dem del i gudsrikets
förlossning. De blir »en utvald skarall
som redan här och nu får åtnjuta
gemenskapen med honom, som
skänker tillträde till den eskatologiska
gudsrikesfesten. Det är gudsrikestid,

Jesu instiftande av nattvarden sker
alltså inom den judiska påskhögtidens
ram, och den får sin meningsfullhet
inte minst i ljuset av påskmåltidens
frälsningshistoriska innehäll : Israeliterna fuade befrielsen från vreden genom
att stryka blodet på dörrposterna i
Egypten och intog offermåltiden, som
konstituerade förbundsgemenskapen
med Herren, en gemenskap som senare
också realiserades med offerblod och
förbundsrnåltid på Sinai berg, 2.Mos.
24. I uppfyllelsens ljus blir nattvarden
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d. Den messianska festen. Några texter
i G.T. framställer den messianska
frälsningstiden som en stor förbundsmåltid , som Herren i ändens tid skall
tillreda för sitt folk Israel och för alla
hednafolk, Jes.65 :13-14. Denna tanke
tas upp i senjudendomens skrifter. Här
talas om en u tvald skara, som skall ha
bordsgemenskap med Människosonen i
all
evighet,
1.Henok 62 :14, jfr
2_Henok 42:3 ff. Den rabbinska litteraturen talar om att Gud har berett en
måltid i Edens lustgård i den kommande världen. Särskilt vinet och vinträdet
har en viktig plats i dessa sammanhang.
De gammaltestamentliga profetiorna
och senjudendomens föreställningar
om den messianska festen föres vidare
i Herrens nattvardsmåltid, och nattvarden är en pant på uppfyllelsen av
dessa profetior.

Nattvard

d. Nattvardens betydelse. Den gemenskapstanke som redan är till städes i
samband med de gammaltestamentliga
måltiderna, har då det gäller nattvarden särskilt klart utformats av Paulus,
l.Kor.1O:17. Nattvarden är inte som
dopet en individuell handling utan en
gemenskapshandling, en församlingsmåltid (lat. communio). Nattvarden är
en sammankomst (grek. sYnaxis), Apg.
20:7; l.Kor.11 :17, och i denna blir de

troende förenade till )>en kropp», )>ett
bröd». Därför är alla partier och alla
separationstendenser i församlingen en
kränkning av nattvardens enhetstecken. Denna tanke är det som ligger
bakom l.Kor.1l:17 ff. Genom nattvarden kallas och ropas de kringspridda samman för att i gemenskap
med varandra möta sin ende Herre.
Nattvarden får därför konstitutiv funktion för församlingens gemenskapsliv.
Genom instiftandet av nattvarden
förenar Jesus den judiska påskmåltiden
och den messianska festen, gästabudet
för alla folk, Jes.25:6-9. Jesus hade
lovat dem som höll ut med honom i
hans prövningar, att de skulle få sitta
till bords med honom i hans rike
tillsammans med Abraham, Isak och
Jakob, Luk.22:2S-30, jfr Matt.S:1l.
Herrens nattvard har fått sin plats mitt
emellan påskmåltiden och den stora
fullkomningsfesten i Guds rike, och
den hämtar mening och innehåll från
dem bägge. Den är sålunda en åminnelsemåltid, l.Kor.l1 :24, men även en
förväntningens måltid. Kristi synliga
tillkommelse och den slutliga fullkomningens högtid i Guds rike förväntas,
Luk.22:16. Vid sidan av frälsningstidens »redalJ)) fInns ett »ännu icke».
Alltfort gäller orden: »till dess han
kommer». Tills detta sker, är nattvarden en bekännelse av Jesu namn och
hans seger på korset, i denna måltid
förkunnar församlingen Kristi död,
l.Kor.11 :26.
Det urkristna maranata-ropet var
troligen ett kultiskt rop, som hade
plats i nattvardsliturgien, l.Kor.16:22.
Det var ett bönerop om Herrens ankomst i nattvardsmåltiden. Men samtidigt har varje nattvard upplevts som
ett föregripande av Herrens återkomst
och den himmelska måltiden i det
fullkomnade gudsriket. Ropet om att
Jesus måtte komma i den aktuella
nattvarden och att han måtte komma
på skyn så att nattvardsgemenskapen
kan nå sin fullkomning har gått upp i
varandra. Nattvarden tycks på ett speciellt sätt ha stimulerat förväntningen
om Herrens återkomst. Detta har givit
nattvarden en särskild karaktär av
jubelrnåltid. Den upplevdes som himmelska stunder på jorden.
Liksom den judiska påskmåltiden
bygger nattvarden bro mellan forntid
och framtid, och den knyter dem
samman i en nutidig erfarenhet och
upplevelse. Det förgångna och det
kommande är närvarande i honom,
som är och som var och som skall
komma, Upp.1 :S. Nattvarden talar om
den förlossning som är vunnen, om
den som vi äger och om den som vi
skall uppnå, jfr Hebr.9:12-15; Kol.
1:14; Ef.l :14. Hela denna förlossning
är till städes i honom, som för oss har
blivit till förlossning, l.Kor.1 :30. Liksom Jesu förklaring på berget inte
endast var en vision av Guds rike, utan
en verklig uppenbarelse och erfarenhet
av Riket för de närvarande, Matt.
16:2S; 17:1 ff., så är ej heller nattvarden endast en profetisk förebild till
den kommande messianska bröllopsnattvarden, utan en verklig försmak av
denna måltid, ett tecken på att Guds
rike, den eskatologiska frälsningsverkligheten, är närvarande i Kristi person.

b. Läran om nattvarden som åminnelsehögtid.
Den reformerta kyrkan ser i nattvarden närmast en symbol. Brödet och
vinet skall minna om eller är pant på
Jesu lekamen och blod. Jesu ord om
brödet och vinet: »detta är min lekamen - detta är mitt blod» uppfattas
gärna som att brödet och vinet betyder
eller är en bild för Jesu lekamen och
blod. Nattvarden uppfattas då endast
som en ren åminnelsemåltid om Kristi
död, där Anden gör den till rummet
frånvarande Kristus närvarande. Den
betraktas som ett tecken, en återupprepad påminnelse om och ett insegel

på Guds förbund och Guds nåd. Kristi
lekamoo och blod är icke i elementen,
men från den upphöjde Frälsaren på
Guds högra sida utgår det en kraft till
den troende. Det att äta Kristi lekamen uppfattas rent andligt, och det
medel varigenom Kristi lekamen på så
sätt mottages är tron. Den gemenskap
med Herren som uppleves i nattvarden,
är så betraktad fullt verkljg.
Den reformerta kyrkans syn på
nattvarden är bestämd av Augustinus'
kristologi, som i sig har tanken om att
Kristus till sin uppståndelsekropp är
lokalt och rumsligt begränsad till himmelen. Augustinus har dragit den logiska konsekvensen av detta genom att
hävda, att Kristus ej kan vara verkligt
närvarande till sin lekamliga sida i
nattvarden. Samma syn förfliktar
Zwingli och ännu mer konsekvent
Calvin. I Heidelbergkatekesen blir
Kristi människonatur utesIu ten från
hans närvaro på jorden (Spm.47).
Endast till sin gudomliga natur är
Kristus närvarande på jorden. Hans
mänskliga natur - även dfm förhärligade - betyder en begränsning, den
har inte del i den gudomliga naturens
allestädesnärvaro.
Till grund för denna lära ligger den
åskådningen, att det ändliga ej kan
rymma det oändliga. Det betyder, att
Guds Son, då han blev människa,
måste låta en del av sin gudomliga
natur bli kvar i himmelen. För hans
nuvarande upphöjda ställning innebär
det, att han måste låta sin människonatur bli kvar i himmelen för att
kunna vara allestädesnärvarande till sin
gudomsnatur på jorden.
c. Läran om konsubstantiationen.
I motsats till den katolska kyrkans transsubstantiationslära står den
lutherska kyrkans lära om konsubstantiationen. Denna går ut på att Kristus
är verkligt närvarande i nattvarden »i,
med och under» den oförändrade substansen av bröd och vin. J fr Lilla
katekesen: »Altarets sakrament är vår
Herres, Jesu Kristi, sarma lekamen och
blod, under bröd och vin». Luther
använder följande bild: »Liksom järnet,
när det lägges i ässjan, i sig upptager
elden och blir bärare av denna utan att
upphöra att vara järn, så upptager
brödet och vinet, när de lägges i
nattvardsmåltidens ässja, Kristi lekamen och blod i sig, och blir alltså
bärare av Kristus till oss utan att
upphöra att vara bröd och vin.» Bevis
för detta är själva lydelsen av instiftelseorden: »detta är min lekamen»,
)xletta är mitt blod».
Dessa ord visar, att Guds Son också
till sin förhärligade människonatur kan
vara allestädes närvarande på jorden.
Lovar han att ge oss sin lekamen och
sitt blod i brödet och vinet, så kan de
icke vara att söka i himmelen. Denna
lekamen är det, enligt luthersk uppfattning, som ges i nattvarden som
andlig spis. Denna mat är bortom »kött
och blod» i jordisk mening. Den är en
osynlig och eskatologisk mat, som
dock skänker gemenskap med det kött
och det blod som offrades på Golgata.
Att deltagandet i nattvarden skapar
verklig gemenskap, koinönia, med
Herren Jesus personligen som försonaren, visar l.Kor.10:16: »Välsignelsens
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fIrandet av den eskatologiska försoningen, en förbundsmåltid med Herren
på denna försonings grund. Nattvarden
visar att Jesus är den som genom sitt
blod (sin död) skänker »syndernas
förlåtelse» och upprättar »det nya
förbundet» på grundval av denna sin
offerdöd.
c. Nattvardens instiftande. I var och en
av N.T.s fyra berättelser om nattvardens instiftande är alla huvuddrag
medtagna, även om det till en del fmns
olikheter i detaljerna, Matt.26:26-2S;
Mark.14:22-24; Luk.22:19-20; l.Kor.
11 :23-25. Enligt samtliga berättelser
tog Jesus ett bröd (som ingick i
påskmåltidens ritual), tackade och
bröt det, så som han så många gånger
förr hade gjort det vid sina måltider
tillsammans med lärjungarna. Men denna gång lät han utdelningen åtföljas av
orden: »Detta är min lekamen som
varder utgiven för eden), Luk.22:19;
l.Kor.11 :24. Vid brödets brytande
och utdelning hade lärjungarna redan
tidigare smakat bordsgemenskap med
Jesus som Messias och i denna gemenskap upplevat en föregripen andel i
den eskatologiska gudsrikesfesten. Men
i orden )/Utgiven för eden) (om hans
lekamen) ligger en speciell hänvisning
till Jesu förestående självutgivelse på
korset. Jfr Joh.6:51: »det bröd som jag
skall giva är mitt kött; och jag giver
det, för att världen skall leva».
Därefter tog han kalken, tackade,
gav åt sina lärjungar och sade: »Denna
kalk är det nya förbundet i mitt blod,
som varder utgjutet för eden>, Luk.
22:20. Matteus tillfogar här: »till
syndernas förlåtelse». Lukas har till
ordet om brödet och Paulus också till
ordet om vinet tillägget: )/Gören detta
till min åminnelse». Att kalken (resp.
vinet) kan vara bärare av gudsgemenskapens förbundsnåd (det genom offer
försonade förhållandet), var judarna
redan förtrogna med genom sin offermåltidstradition. Det speciella är här
att Jesus sätter vinet i omedelbar
förbindelse med sin förestående död,
låter det representera sitt försoningsblod till syndernas förlåtelse.
Markus och Matteus har i stället för
orden »som varder utgjutet för eden)
versionen: »som vardet utgjutet för
många»,
Mark.l4:24; Matt.26:2S.
Ordet »för många» får emellertid inte
förstås som en inskränkning, som om
Kristi självutgivande inte gäller alla. De
betyder i sitt gammaltestamentliga
sammanhang, Jes.53:12: alla, folket,
allmänheten. - I korrespondens med
synoptikernas återgivning av Herrens
ord om återförening med lärjungarna i
det fullkomnade gudsriket, Matt.
26:29; Mark.14:25; Luk.22:1S, säger
Paulus med inriktning mot framtiden:
»till dess han kommen), l.Kor.1l:26.

e. Nattvardens bruk. Det var Jesu förutsättning att den heliga nattvardshandlingen skulle upprepas i den kristna församlingen. Detta framgår av instiftelseorden: )/Gören detta till min
åminnelse». Det heter då också att
urförsamlingen i Jerusalem troget höll
fast vid brödsbrytelsen, Apg.2 :42. Urförsamlingen tycks ha brukat nattvarden mycket ofta, 2:46. Jfr l.Kor.
11 :26: »så ofta I äten detta bröd och
dricken Herrens kalk».
Nattvardsgudstjänsterna var slutna
möten, endast döpta hade tillträde.
Detta omvittnas av Didache 10:1.
Nattvardsmåltiden inleddes med den
s.k. kärleksmåltiden, agape, som antagligen har haft i sig ett moment av
bespisning av behövande i församlingen. Apg.6:1-6 tycks enligt flera
bibeltolkare ha' samband med 2:42
(brödsbrytelsen). Här fmns ett sammanhang med Jesu bespisningsunder i
öknen. Jfr Jud.v.12: »edra kärleksmåltiden). Dessa måltider mynnade ut
nattvard, l.Kor.ll :17 ff.
3. Nattvarden i dogmatisk belysning.
När det gäller Jesu ord om hans
lekamen och blod i samband med
nattvardens instiftande, har tre huvudtankar gjort sig gällande inom den
katolska, den lutherska och den reformerta kyrkan.

a. Läran om transsubstantiationen.
Den katolska kyrkan lär att det under
nattvarden sker en förvandling (transsubstantiation) av brödet och vinet.
Elementen är - efter invigningen till
nattvardselement - förvandlade till
Kristi lekamen och blod, även om de
fortfarande ser ut och smakar som
bröd och vin. - I kommunionen får
lekfolket endast brödet. Då detta som
Kristi lekamen också innehåller hans
blod, anser nämligen kyrkan, att den
som äter brödet också får del i Kristi
blod. Det bröd som blir över efter
h311dlingen är föremål för tillbedjan
som Kristi lekamen. I mässoffret bär
prästen brödet och vinet, som nu anses
förvandlat till Kristi lekamen och blod,
fram inför Gud som ett oblodigt upprepande av offret på Golgata, i det
Kristus genom prästens händer offrar
sig åt sin himmelske Fader på ett
ob.1odigt sätt.
Nyare katolsk teologi ställer sig
visserligen tveksam till talet om en
upprepning av Golgata-offret, som
också enligt katolsk uppfattning är
oupprepligt, och föredrager att säga att
det oupprepliga Golgata-offret på nytt
göres närvarande i mässoffret.

Nattvakt-Nebo
kalk, över vilken vi uttala välsignelsen,
är icke den en delaktighet av Kristi
blod" Brödet, som vi bryta, är icke det
en delaktighet av Kristi kropp?» Analogien med de judiska offermåltiderna,
10:18, och med de hedniska offermåltiderna, 10:20 L, låter förstå att nattvardsmåltiden tänkes skänka en verklig
gemenskap med Jesus som den korsfaste och uppståndne_ Se: Gemenskap_
Paulus har, i överensstämmelse med
gammaltestamentlig kultisk realism,
förstått nattvarden som en måltid, där
Kristus själv är till städes och skänker
sin försoningsnåd genom brödet och
vinet. Emedan Kristus sålunda själv är
närvarande, är det farligt att äta och
dricka »på ett ovärdigt sätt»_ Endast
för tron blir nattvarden till välsignelse,
för de övriga blir mötet med Kristus
till fördärv_ Den som kommer på ett
ovärdigt sätt, han »försyndar sig på
Herrens lekamen och blod», eftersom
han icke aktar Herrens lekamen förmer
än annan spis, LKoL 11 :27 fL
Det fmns inga magiska föreställningar häL Nattvarden verkar ej till
välsignelse genom själva deltagandet.
Nådemedlet förutsätter föregående
bot, dop till Kristi död och uppståndelse och inträde i det nya förbundets
nåd_ Nattvarden har i urkyrkan varit
»stadfastelsens sakrament», en måltid
som ständigt åter förnyade församlingens gemenskap med sin Herre på
Golgata-förbundets grund_
När Jesus vid nattvardens instiftande säger: >)(;ören detta till min
åminnelse», Luk_22:19; LKoL11 :2425, så ligger det alltså i dessa ord inte
endast den meningen att nattvarden
skall vara en måltid, där man minns
hans död_ Det hebreiska zikkåron
(grek_ anamnesis, åminnelse) betyder
enligt biblisk tankegång något realt.
Jesus lovar att vaIje gång hans läIjungar upprepar måltiden, skall han personligen vara närvarande, så att kraften av
hans död blir verksam_ Nattvardsgästerna stad fastes i förbundsnåden
och åtnjuter real gemenskap med sin
Herre och Frälsare_ I denna Kristusnärvaro består nattvardens välsignelse_
Enligt luthersk uppfattning är nattvardens egentliga gåva gömd i orden:
»som varder utgjuten för eder till
syndernas förlåtelse»_ I Luthers Lilla
katekes heter det, att »syndernas
förlåtelse, liv och salighet genom dessa
ord givas oss i detta sakrament.» Men
den lutherska uppfattningen förutsätter tron_ »Den som sätter tro till de
orden (för eder utgiven och utgjutet
till syndernas förlåtelse), han har vad
de innehålla och lova_ Men den som
icke tror dessa ord, utan tvivlar, han är
icke värdig och beredd, ty det ordet:
för eder fordrar först och sist trogna
hjärtan»_ Pontoppidan frågar: »Kan
icke den ogudaktige väckas och bliva
bättre genom att mottaga sakramentet
och av den orsaken beredas tillträde
till nattvarden?» Och svarar: »Nej.
Altarets sakrament är nämligen endast
ett bekräftande sakrament. Därför
måste den som kommer, först ha
omvänt sig av hjärtat genom Guds nåd.
Eljest blir han värre och icke bättre
genom sakramentet».
För Luther och hans arvtagare
förblev nattvarden ett mysterium.

»Brödet och vinet i altarets sakrament
är Kristi lekamen och blod genom en
förening eller förbindelse, som väl är
dold för oss, men dock sann och
verklig».
4. Nattvarden - ett mysterium.
Man vågar väl säga att uppfattningarna i nattvardsfrågan bland protestantiska kristna har kommit varandra
närmare under senare åL Orsaken
härtill torde dock mindre vara att
fmna i försöken till en läromässig
syntes än i insikten om det mysteriösa
hos den heliga handlingen. Detta
mysterium kan icke förklaras i fIlosofiska eller dogmatiska termeL Det är
viktigt, att nattvardsläran framlägges så
klart som möjligt; man får emellertid
inte mena att mänskligt förstånd kan
fullt ut fatta eller förklara det som
tillhör trons och Andens områden. Det
som kan förstås i dessa frågor, tillägnar
man sig endast genom tron och det
kan endast förstås i uppenbarelsens
ljus. Ingen vågar väl här påstå, att han
har nått fram till »en full förståndsvisshets hela rikedom». »Ty vår kunskap är
ett styckverk.»
Detta att Kristi lekamen och blod
knyts till det invigda brödet och det
invigda vinet, är till sin djupaste grund
en hemlighet för församlingen under
dess jordiska villkor, så som det säkert
också var för apostlarna vid instiftandet. I nattvarden är det outsägliga
uttryckt, icke i tankeklara begrepp,
utan i en handling som förmedlar
gemenskap med Herren själv. Just
därför att vi här står inför det som
svårligen låter sig tolkas med mänskliga
ord, är det så mycket viktigare att man
låter Guds eget ord stå fast. När
Herren själv säger: »Detta är min lekamen», »detta är mitt blod», och hans
apostel talar om »delaktighet av Kristi
blod», »delaktighet av Kristi kropp»,
kan det väl icke uttryckas starkare att
det här gäller en realpresens. Kristus är
verkligen till städes, och det sker ett
verkligt möte mellan församlingen och
Herren i den heliga handlingen. Nattvarden förmedlar det den betecknar,
deltagarna får delaktighet av och gemenskap med Jesu kropp och blod.
Jesu ord i nattvarden är ett löfte
om hans fortsatta gemenskap med sina
läIjungar, och han knyter sin personliga närvaro till nattvardselementen.
För den som tror detta och som därför
i vördnad ställer sig inför detta heliga
mysterium, kommer nattvardsmåltiden
att medföra den välsignelse Herren har
bestämt det till, även om den troende
inte förmår att klargöra för sig de svåra
teologiska spörsmål, som knyter sig till
ämnet.
Tre nattvarder
l) Instiftelsens nattvard, under Jesu
jordeliv, Matt.26 :26 ff_ 2) Bekännelsens nattvard, i vårt eget liv, 1.KOL
Il :26. 3) Segerns nattvard, i det eviga
livet, Upp.l9:9.
Nattvardens betydelse
l) Delaktighet av Kristi blod och
kropp, LKoLlO:16. 2) Kristi åminnelse, Luk_22:19; 1.KOLll :24,25. 3)
Förkunnelse av Kristi död, LKoL
Il :26. 4) Bekännelse av frälsningen i
Kristi blod, Matt.26:28, 5) Tacksägelse
och lovprisning för Kristi verk, Luk.
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22:19; LKoLI0:16; II :24. 6) Kungörelse av Kristi tillkommelse, 1.Kor.
Il :26. 7) Enande av Kristi vänner,
LKoLI0:17.
Vid Herrens bord, I.Kor.ll :23-28.
l) Bot - »Pröve då människan sig
själv», v_28. 2) Gåva - »utgiven för
eden>, v.24. 3) Tack - »tackade Gud
och bröt det», v.24.
»Till min åminnelse»
Vi minns: l) Den Kristus som var.
2) Den Kristus som är. 3) Den Kristus
som kommer.
Nattvard, 1.Kor.ll :23-26_
l) Herren Jesu åminnelse, v.24,2S.
2) Budskapet om Herrens död, v.26. 3)
Väntan på Herrens tillkommelse, v.26.
Nattvarder
l) Gemensam nattvard - Församlingens nattvard, Apg.2 :42. 2) Enskild
nattvard - Hjärtats nattvard, Upp.3 :20.
3) Bröllopsnattvard - Den himmelska
nattvarden, Upp.19:9.
NATTVÄKT
Av uttrycket »den mellersta nattväkten», hebr. hå 'aJmorä! hatti]sonä, synes
framgå, att natten (kl.18 - kL6) i
äldsta tid var indelad i tre väkter; i
Dom.7 :19 avses i så fall tiden mellan
kl.22 och kl.2. Somliga menar, att
hebn\erna - liksom senare romarna indelade natten i fyra väkter; i så fall
skulle här avses en av de två mellersta
nattväkterna. Också i 2.Mos.14:24;
I.Sam.ll :11 förekommer 'a§morä!.
Se: Morgonväkt.
På övriga ställen i G_T. brukas
formen 'a~murå (plur. 'a§muro!) för
nattväkt, Ps.63:7; 90:4; 119:148; Klag.
2:19. Till grund för 'a§morä! och
'a§murå ligger verbet ~åmar, hägna,
skydda, bevaka. J fr ordanalys Iakttaga 3.
NATTVÄKT
när mellersta n.en ingick
de äro ss. en n.
under fjärde n.en kom J.
under vilken n. tjuven skulle
Vid fjärde n.en kom han
kommer under andra n.en

Dom. 7:19
Ps_90:4
Matt.14:25
24:43
Mark. 6:48
Luk.12:38

NATUR
Se även: Gamla människan, väsen, själ,
skapelse, människa, jordisk, köttslig,
mänsklig, gudomlig, andlig, förnya,
pånyttfödelse, liv.
Två naturer
1) Den gamla naturen: a) är köttslig, Rom_7:14, b) leder till fördärv,
Ef.4:22, c) frambringar köttets gärningar, Gal.S:19-21. 2) Den nya naturen: a) är gudomlig, 2.Pet.l :4, b) leder
till förnyelse och gudslikhet, Ef.4:2324, c) frambringar Andens frukt, Gal.
5:22-23.

Rom. 1:26
utbytte det n.a umgänget
övergåvo det n.a umgänget
1 :27
11:21
Gud icke skonat de n.a grenarna
annat umgänge än det n.a
Jud. v.7
med n.a sinnen kunna fatta
v.IO

NAUM
grek. av hebr. trösterik. En man i Jesu
släkttavla_ Luk.3:25.
NAV
n.ar allasammans gjutna
NAVELSTRÄNG
skar ingen av din n.

l.Kon. 7:33
Hes.16:4

NEA
hebr. trol. skakning, rörelse. Ort på
Sebulons stams område, vid dess norra
gräns_ Jos_19:13_
NEAPOLIS
grek. den nya staden. Stad på Macedoniens ostkust, 15 km ostsydost om
Filippi, som där hade sin hamn. Neapolis' nuvarande namn är Kavalla. Hit
kom Paulus på sin andra missionsresa,
och han har möjligen besökt staden
också på den tredje. Apg.16:11.
NEARJA
hebr. Herrens tjänare.
l. Semajas son, en efterkommande till
Serubbabel. I.Krön.3 :22,23.
2. Jiseis son, en anförare för simeoniterna på konung Hiskias tid_ I.Krön.
4:42.
NEBAJOT
hebr. trol. fruktbarhet.
1. Ismaels äldste son.
NEBAJOT
N., Ismaels förstfödde
l.Mos.2S:13
Mahalat, Ismaels dotter, N.s syster
28:9
Basernat, Ismaels dotter, N.s syster
36:3
N., Ismaels förstfödde
l.Krön. 1:29

2. Hans efterkommande. Möjligen är
de identiska med nabateerna, som under det fjärde århundradet f.Kr. erövrade Seirs bergsbygd och därifrån utbredde sig mot nordost till landet öster
om Jordan, ja ända till Damaskus. Hela
landet från Eufrat till den Elanitiska
viken (Akabaviken) i Röda havet blev
känt som Nabatene. Huvudstaden var
Petra, det gamla Sela. En av dess
konungar, Areta (se Aretas), omtalas i
N.T. Jes.60:7.
NEBALLAT
hebr. möjl. hemlig dårskap. Ort i Benjamin som befolkades av de från Babel
återvändande. Möjligen identisk med
nuv. Beit Nebala, 6-7 km nordost om
Lydda. Neh.ll :34.
NEBAT
hebr. blick, anblick. Fader till konung
Jerobeam L
NEBAT

NATUR
mskor av samma n. s. I
av n.en göra vad lagen
men jag är av köttslig n.
ditt av n.en vilda olivträd
mot n.en inympats i ädelt
det s. de efter n.en tillhöra
till mskor av köttslig n.
bruka sig till synd mot n.en
Lär icke själva n.en eder
gm vår o. hemfallna åt
delaktiga av gudomlig n.
av n.en födda att fångas
alla varelsers n. tämja sig
blivit tamd, gm mskors o.
Elias... med samma n. s. vi

Apg.14:15
Rom. 2:14
7:14
11:24
11:24
11:24
l. Kor. 3:1
6:9
11:14
Ef. 2:3
2.Pet. 1:4
2:12
Jak_ 3:7
3:7
5:17

(Jerobeam) var son till N.
l.Kon.II:26
När Jerobeam, N.s son, hörde detta
12:2
s. H. talat till Jerobeam, N.s son
12:15
I Jerobeams, N.s sons, 18.regeringsår 15:1
med Jerobeams, N.s sons, hus
16:3
på Jerobeams, N.s sons, väg
16:26
i Jerobeams, N.s sons, synder
16:31
med Jerobeams, N.s sons, synder
21:22
på Jerobeams, N.s sons, väg
22:S3
Jerobeams, N.s sons, synder
2.Kon. 3:3
med Jerobeams, N.s sons, hus
9:9
Jerobeams, N.s sons, synder
10:29
efter Jerobeams, N.s sons, synder
13:2
Jerobeams, N.s sons, synder
13:11
Jerobeams, N.s sons, synder
14:24
Jerobeams, N.s sons, synder 15:9,18,24,28
Jerobeam, N.s son, till konung
17:21
offerhöjd Jerobeam, N.s son, byggt
23:1S
syner om Jerobeam, N.s son
2.Krön. 9:29
När. Jerobeam, N.s son, hörde
10:2
till Jerobeam, N.s son, gm Ahia
10:15
Jerobeam, N.s son, uppreste sig
13:6

NATURLIG
har sin n.a utgång
det har sin n.a utgång

Matt.15:17
Mark. 7:19

NEBO
hebr. möjl. höjd.
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Nebo - Nebusaradan
I. En stad i Ruben, öster om J ordan
vid bergstoppen med samma nanm.
NEBO
N. och Beon (för boskap)
4.Mos.32 :3
N. och Baal-Meon vilkas namn ändrats 32:38
lägrade sig framför N.
33 :47
boningsplatser tiJI N.
.l.Krön. 5:8
i N. oc h Medeba jämrar sig
J eS. l 5:2
Ve över N., det är först ö rt
ler.4S:!
över N . och Bet-Diblataim
48:22

2. Stad i Juda, omtalad efter Betel och
Ai. Esr.2:29; 10:43; Neh.7:33.
3. En av bergstopparna i Abarimbergen, 13 km öster om nedre Jordan,
möjligen uppkallad efter guden Nebo ,
se nedan. Berget Nebo låg mitt emOl
Jeriko . Härifrån fick Mose se in i
Kanaan innan han dog. Sannolikt är
Nebo identiskt med nuv. Neba, ca 20
km öster om Döda havet. Här erbjuder
sig ett storslaget panorama över hela
Palestina, från Judi~ens sydgräns och
ända upp till Hermon i norr. 5.M os.
32:49; 34:1.
NEBO
Den babyloniska gudomligheten Nabu ,
son till Bel (Ma rduk), skrivkonstens
och vetenskapernas gud. Huvudorten
för hans dyrkan var Borsippa, nära
Babylon . Jes.46: 1.
NEBUKADNESSAR
hebr. Nebukadnä'ssar el. mer korrekt
Nepu~a9;ä'i~a~ (Nebukadressar), av
babyl. Nabukudurriu~ur, Nabu (babyl.
gud), beskydda gränsen! Konung i
Babylonien ca 605-562 f.Kr. I Bibeln
ofta onmämnd av profeterna Jeremia ,
Hesekiel och Daniel. Han var den
världshärskare som blev orsaken till
Juda rikes undergång och folkets bortförande till fångenskap i Ba bel.
Nebukadnessar var son till grundaren av det kaldeiska eller nybabyloniska välde som hade efterträ tt det
assyriska efter Assurbanipals död år
626 (se Assyrien , Babylonien). Redan
under faderns livstid kom hans stora
egenskaper som f<iltherre och statsman
till synes, då han kraftfullt medverkade till det nya väldets tryggande och
mäktiga expansion. Det var han som
vid Karkernis (assyrisk stad vid Eufrat)
år 605 så grundligt slog Egyptens farao
Neko , att det inte endast omin tetgjorde dennes planer på att genom
restauration av det assyriska väJdet
återställa den tidigare maktbalansen i
Orienten utan även över huvud starkt
reducerade Egyptens möjligheter att i
fortsättningen göra sig gällande. I
stället inträdde nu Babel som den
dominerande makten i det främreasiatiska området fram till Medelhavet,
inklusive Palestina och dess närmaste
grannländer där Egypten förut hade
haft ett stort insteg_
Bibeln berättar att farao Neko tog
vägen genom Palestina, då han skulle
till floden Frat (Eufrat) »för att strida
vid Karkernis» (2.Krön.35 :20; 2.Kon.
23 :29). Förgäves sökte judakonungen
J osia hejda hans framryckning; han
fann själv sin död i slaget vid Megiddo.
Han stupade redan i första drabbningen mot egyptierna. Detta skedde
år 609, och det var genom denna och
andra framgångar för Faraos trupper,
som Palestina och dess grannländer för
några år kom under egyptiskt beroende .
Farao tillsatte efter sitt behag en ny
konung i Juda efter Josia. Det' blev
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Jojakin1. Detta ändrades emellertid ,
efter egyptie rnas nederlag 605 , på det
sättet att J ojakim i stället fick svärja
Nebukad nessar en vasalled vid Gud.
Den höll han i tre år, men sökte sedan
trots Jerernias varningar ett bedrägligt
skydd och bistånd hos det försvagade
för att ej säga vanmäktiga Egypten.
Detta blev också början till J uda rikes
olycka och undergång.
Nebukadnessars hänmande hand
föll sedan tungt på Jerusalem och

Berget Nebo.
konungahuset.
Den första sto ra
olyckan var Jerusalems erövring år
597. Jojakims unge son, den 18-årige
Jojakin , som just hade tillträtt tronen
efter sin fader, hade efter tre månaders
belägring inget annat att gö ra än att
öve rlämna staden , sig själv och de sina
i den babyloniske konungens hand.
Den första stora deportationen ägde
nu rum_
Den andra och definitiva katastrofen kom år 586. Det var nu som
Jerusalems och rikets öde beseglades.
Templet, konungaborgen och övriga
byggnader i staden brändes upp i eld,
och muren bröts ned. Nebukadnessar
hänmades grymt på Sidkia - den
lydregent som han hade insatt II år
tidigare - för hans trohetsbrott och
uppror. SidIGa tvingades att se på hur
man slaktade hans barn. Sedan stack
man ut ögonen på honom själv. Tillsammans med en stor del av sitt folk
fördes han så bort i fångenskap.
Nebukadnessar behandlade Jeremia
väj på grund av hans profeterande mot
upproret. Två andra profeter hade
förts till Babel vid tidigare deportationer: Daniel år 605 och Hesekiel år 597.
Nebukadnessars krönikor berättar
lika mycket om hans fredliga värv som
om hans krigiska bed~ifter. Framför
allt var han en stor byggherre. Han
byggde eller återuppbyggde en rad
tempel åt babyloniska gudar, bL a. Bels
tempel i Babel. Om den byggnadsverksamhet varigenom han utvidgade ,
förskönade och bef<iste sin huvudstad ,
se Babel. I allmän t kulturellt hänseende sökte han pietetsfullt tillvarata och
vidare utveckla arvet från den fornbabyloniska storhetstiden.
Vid Nebukadnessars hov levde och
verkade profeten Daniel, se d.o_ Kontmgens drömmar omtalas i Dan_2 och
4, hans sinnessjukdom och tillfrisknande i 4 :25-34. Nebukadnessar regerade i 43 år och efterträddes av sonen
Evil-Merodak, se d.o.
NEBU KADNESSAR
drog N., k o nungen i Babel
N.s tjänare upp till J eru salem
N. k o m till staden
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kom N. till Jeru sa lem och be lägrad e
25: 1
i N. s 19.regeringsår kom Ne busaradan 25 :8
folk s. N. lät b liva kvar
25 :22
lät Jud a föras bort gm N.
loKrön. 6 :15
2 . Krön .36 :6
N. d rog upp mot hm
en del av kärl e n fö rde N. till
36 :7
N. lät hämta (Jojakin) till Babel
36 :10
(Sidkia) avföll från konung N.
36 :13
kärl s. N. fört bo rt
Esr. 1:7
hade blivit bortfö rd a av N.
2 :1
gav dem i ka ld een N.s hand
5:12
kärl s. N. tagit ur t emplet
5 :14
kärl av gu ld s. N. tog ur t emplet
6:5
de hade blivit bo rtfö rd a av N.
Ne h . 7:6
(J ekonja) fö rdes bort av N.
Est. 2:6
i min tjänares N.s hand
ler.27:6
s. icke vill vara N. underdänigt
27:8
N. icke t og det med sig
27:20
kärl s. N. tagit bort
28:3
br yta sönd er N.s ok
28 :11
för att de mä tjäna N.
28 : 14
s. N. fört bort ifrån J erusalem
29 :1
när Sidkia sä nd e dessa till N.
29 :3
kom N. mot J erusalem
Dan . 1 : 1
blevo de förda inför N.
1:18
hade N. drömmar ... b lev o rolig
2:1
låtit konung N. ve t a
2 :28
2:46
föll ko nun g N. på sitt ansik t e
N . lä t göra e n gy ll ene bildstod
3 :1
N. lät församla sa traper
3 :2
b ild st od N. låt it stä lla upp
3 :2 ,3 ,5 ,7
sade till konung N.
3 :9
befalld e N. i vrede
3 :13
tal ade N. t iII dem
3:14
O N., vi behöva icke giva svar
3: 1 6
uppfylldes N,. av vrede
3 :1 9
3 :24
blev konung N. förskräckt
trädde N. fram till öpp nin ge n
3:26
hov N. upp sin röst och sade
3 :28
Ko nun g N. till alla fo lk och
3 :31
Jag, N. , satt i god ro
4:1
dröm s. jag, konung N., had e
4 : 15
4 :25
detta drabbad e också konung N.
D ig, konung N., vare det sagt
4 :28
4:30
gick ordet i fullbordan på N.
upplyfte jag, N., mina ögo n
4 :31
prisar jag, N., himm ele ns konung
4:34
s. hs fader N. t ag it ur templet
5:2
N. satte (Dan iel) till den överste
5: 1 I
At din fad er N. gav den högste
5: 18

NEBUKADRESSAR
Mer korrekt namnform för Nebukadnessar, se d.o.

NEBU KA DR ESSAR
då nu N. ang r ipit o ss
l e r.21 :2
låta Sidkia falla i N.s hand
21 :7
jag skall giva d ig i N. s h a nd
22 :25
N. had e fö rt bort J ekonja
24: 1
var N.s fö rsta rege rin gså r
25 :1
sända bud till min tjänare N.
25:9
jag skall giva dem i N.s hand
29 :2 l
var N.s 18.regeringså r
32:1
giva de nna stad i N.s hand
32:2 8
när N. med hela sin här ang rep
34 :1
när N. drog upp och fö ll in
35:11
N. gj o rde (Sidkia) till konung
37:1
efter det att N. kommit till J erus.
39 :1
(Sidkia) och förde hm till N.
39 :5
N. gav befallning ang ående Jeremia
39:11
jag skall hämta min tjänare N.
43 :10
givit Sidk ia i N.s hand
44:30
Fa rao Nekos här slagen av N.
46:2
N. slå Egyplens land
46:13
giva dem i N.s hand
46 :26
s. blevo slag na av N.
49:28
ty N. har lag t råd mot eder
49:30
sist har N. gnagt dess b en
50:17
förgjort mig har han , N.
5 l :34
i hs 9. rege rin gså r kom N.
52 :4
52:12
detta i N.s 19 .regeringså r
anta let av dem s, N. förde bort
52 :2 8
i N.s 18.regt>ringså r 832 persone r
52 :29
i N.s 23 .rege rin gså r 745
52:30
N. norrifrå n över Tyrus
Hes.26 :7
29 :18
N. låtit sin här fö rrätta
giva Egyp t ens land å t N.
29:19
slut på Egyptens rikedomar gm N.
30: 10

NEBUSARADAN
hebr. Nepuzar'a9an, av babyl. Nabuzeriddin , (guden) Nabu har skänkt avkomma. Den babyloniske office r som
på Nebukadnessars befallning verkställde plundringen och förstörelsen av
Jerusalem år 586 f.Kr. samt ledde
deportationen av dess invånare till
Babel. Han kallas i Bibeln »översten för
drabanterna» och »den babyloniske konungens fört roendeman vid Jerusalem»).
I templet påträffade han några som
ej hade hunnit eller velat fly: överste-

2.Kon.24:1
24:10
24:11
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Nebusasban - Nedanför
prästen, en annan präst och tre dörrvaktare, ute i staden fem av konungens
närmaste män, två officerare och 60
andra män av landets folk _ Alla förde
han till Nebukadnessar i Ribla, och
konungen lä t där avliva dem_
Nebusaradan samlade ihop alla
dyrbarheter i staden, allt av guld , silver
och koppar - och i templet fick man
bryta loss eller slå sönder den myckna
kopparinredningen för att få den med
sig. Först därefter har han kunnat ge
signal till att sticka staden i brand. Om
stadsmurens nedbrytande heter det,
att det skedde med anlitande av »hela
den här av kaldeer som översten för
drabanterna hade med sig», 2.Kon.
25 :10; Jer.52:14.
Från deportation undantog Nebusaradan »några av de ringaste», vilka .
lämnades kvar »till vingårdsmän och
åkermän». - Fyra år senare ledde han
en ny deportation av judar till Babel,
Jer.52:30;jfr 2.Kon.25:8.
NEBUSARADAN
babyloniske konungens tjänare N.2.Kon.2S:8
förde N. till fångenskap
25:11
N. förde den till babyloniske
25 :2 0
förde N. bort till Babel
Jer.39:9
lämnade N. några i loda land
39:10
gm N. befallning angående Jeremia
39:11
sände N. och Nebusasban
39:13
N. släppt hm lös från Rama
40:1
s. N. anförtrott å t Gedalja
41: l O
s. N.lämnat kvar
43:6
I femte månaden kom N.
fö rde N. bort till fångenskap

ringaste lämnade N. n åg ra kvar
N. förde dem till babyloniske
bortförde N. 745 perso ner

52:12
52:15
52:16
52:26
52:30

NEBUSASBAN
hebr. NetJu§azbån, av babyl. Nabushezibanni, Nabu, rädda mig! Konung
Nebukadnessars överste hovman. ler.
39:13.
NED '"
Uppdelning: allmänt, ned fr å n himmelen.
NED (allmänt)
böjde mig n. och tillbad
I .Mos.24 :4 8
med so rg fara n. i dödsriket
37:35
43:28
bugade sig och föllo n. för hm
draga n. m ed dig till Egypten
46:4
50:18
hs bröder föllo n.
när solen gått n. ren
3.Mos.22:7
föllo n. på sina ansikten
4.Mos.16:22
levande fara n. i dödsriket
16:30
16 :33
de foro levande n.
gå med hast n. härifr ån
5.Mos. 9:12
när solen går n ... in i lägret
23:11
vatten n. ifrån molnen
Dom. 5:4
H . så hade brutit n. Ussa
2.Sam. 6:8
böjde sig n. och tillb å do
2.Krön.29:30
Job 7:9
farit n. i dödsriket
att jag far n. i graven
Ps.30:10
Gud störta dig n. för alltid
52:7
stöta hm n. från hans höjd
62:5
ana konungar falle n.
72:11
upp mot himmelen, n. i djupen
107:26
har farit n. i det ty sta
11 5:17
med sitt hus n. i döden
Ords. 2:18
n. till hjärtats innandömen
18:8
Örontasslarens ord n. till hjärtats
26:22
30:4
till himmelen och å ter farit n.
n. tiH dödsriket m åste du fara
Jes.14:15
ett beläte och faller n.
44:15
Stig n. och sätt dig i stoftet
47 : 1
Fall n. så att vi få gå
5 l :23
57:9
ända n. till dödsriket
Din sol icke mer gå n .
60:20
trampade n. din helgedom
63:18
uppbygga och icke slå n.
Jer.24:6
fara n. i jordens djup
Hes.32:18
redan farit n. i graven
32:18
falla n. och tillbedja
Dan. 3:10
böja mig n. inför Gud
Mika 6:6
föllo n. och gåvo hyllning
Matt. 2:11
4:6
kasta dig n ., de~ är ju skrivet
med sina söner och föll n.
20:20
Du s. bryter n. templet
27:40
föll (Jairus) n.
Mark. 5:22
föll n. och sade hela sanningen
5 :33
kvinna föll n. för hs fötter
7:25
(J.) föll n. på jorden och bad
14:35
stig n. från korset
15:30
föll n. på sitt ansikte
Luk.17:16
Sackeus, skynda dig n.
19:5
19:21
taga vad du icke har lagt n.
fara n. till avgrunden
Rom.10:7
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Jshtar-porten i Baby /on, uppförd under Nebukadnessars regeringstid.
rivit n. dina altaren
s. jag redan brutit n.
störtade dem n. i avgrunden
fö ll jag n. för hs fötter
och falla n . för dina fötter
falla de tjugofyra äldste n .
fyra väsendena n . inför
och de äldste föllo n.
föllo n . på sina ansikten
föllo n. och tillb ådo Gud
jag föll n. för h s fötter
föll jag n . för att tillb e dja

NED ( = fr å n himm e len)
steg H . n. för att se staden
I.Mos. II:5
stigit n. för att rädda dem
2.Mos. 3:8
skall H. stiga n. p å Sinai
19 :11
H . kom n. därpå i eld
19 : 18
H. steg n. på Sinai berg
19 :20
Då steg H . ned i molnskyn
34 :5
vill jag då stiga n.
4 .Mos.ll: 17
steg H. n. i molnskyn
II :25
steg H. n ed i en molnstod
12:5
Skåda n. fr å n din heliga boning 5.Mos.26:15
från himmelen ska ll det komma n.
28:24
sänkte himmelen och for n.
2.Sam.22 :10
sänkte himmelen och for n.
PS.18 : 10
skåda n . fr å n himmelen
80:15
rättfärdighet blicka n . från him.
85:12
blickat n. från sin heliga höjd
102 :20
från himmelen n. till jorden
102 :20
han s. ser n. så djupt
113:6

sänk din himmel oc h far n.
144:5
till himmel e n oc h åter farit n.
O rd s.3 0:4
rättfärdighet ström ma n.
J es. 45 :8
skåda n. från himmelen
63:15
H. blickar n. från himmelen
Klag. 3:50
ängel steg n . från himmelen
Dan. 4:10
far n. oc h gå r fram över jorden
Mika J:3
n . ifrån H. har en olycka k o mmit
J :J2
Guds A. sänka sig n. ss.
Matt. 3 :16
H. ängel n. från himm e len
28:2
den h.A. sä nkt e sig n.
Luk. 3:22
Guds änglar fara upp o c h fara n. J oh. J :5 I
s. steg n. fr å n himmelen
3: 13
bröd s. kommer n . fr ån himm elen
6:33
jag har kommit n. från himm e len
6:38 ,42
bröd s. kommit n. fr å n himm e le n
6:41,58
bröd s. kommer n. från himm e len
6:50
leva nde bröde t s. kommit n.
6:51
stigit n . för att rädda dem
Apg.7:34
n ågo nting komma n . s. liknade
10 :11
11 :5
i en syn n ågonting komma n .
för att hämta ~ K. n.
Rom.10:6
hit n. till jordens lägre
E f. 4:9
4:10
s. for n ., är den s. for upp
H . skall själv stiga n.
I.Tess. 4 :16
s. kommer n. fr å n himmelen
Upp. 3:12
himm elens stjärn o r fö llo n.
6:13
det kast ades n . på jorden
8:7
föll n. över tredjedelen
8: 10
stjärna fallen n. på jorden
9: 1
väldig ängel komma n.
10:1
hs änglar kastades n.
12:9

de ställd e sig n. berget
2.Mos.19:17
byggd e ett altare n. berget
24:4
sä tta dem n . rand e n
30 :4
slog sö nd er dem n. b erge t
32:19
satte dem n. rand e n
37 :27
n . Pisgas sluttnin ga r
5.Mos. 3:17
bleve n ståe nde n. berget
4:11
Hedmarkshavet n. Pisgas sluttningar
4:49
hiveerna n. Hermon
Jos. II :3
Libanonsdalen n . berget Herrnon
II :17
trakten n . Pisgas sluttningar
12 :3
8sal-Gad , n . berget Herman
13 :5
midjaniternas läger n. i dalen
Dom. 7:8
till trakt e n n. Bet-Kar
l.sam . 7:11
Saretan, n. Ji sreel
I.Kon. 4 :12
n. dessa tempelkamrar var
Hes. 42 :9
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II :3
Gal. 2: 18
2.Pet. 2:4
Upp . 1:17
3 :9
4:10
5:8
5 : 14
7:11
19:4
19 : 10
22:8

djävulen har kommi t n.
lå ter eld falla n. fr ån himmelen
hage l, ce ntn ertun ga , föllo n.
såg en an n an ängel komma n .
såg en ängel komma n.
eld faller n . från himmelen
nytt J eru salem , komma n.
den heliga staden kom n.

12:12
13:13
16 :2 1
18: 1
20:1
20:9
21 :2
21 :10

NEDABJA
hebr. Herren driver el. manar. En av
konung Jekonjas söner. I.Krön.3:1 8.
NEDANFÖR

Nedantill- Nehemja
NEDANTILL
runt omkring n. voro bilder
N. förtorkas hs rötter
förgjorde deras rötter n.

2.Krön. 4:3
Job 18:16
Am. 2:9

NEDBRYTA
BaaIs altare nedbrutet
Dom. 6:28
där den var nedbruten
2.Krön.32:S
J erusalems mur är nedbruten
Neh. 1:3
murar huru de voro nedbrutna
2:13
stad vars murar äro nedbrutna
Ords.2S:28
männens övermod nedbrutet
1 es. 2 :17
gudabeläten nedbrutna till jorden
21:9
i Synernas dal, med nedbrutna murar 22:5
Nedbruten ligger den öde staden
24:10
hs högmod bliva nedbrutet
25 :11
att du skalluppryckaochn.
Jer.I:IO
dess städer voro nedbrutna
4:26
n. och förgöra det
18:7
vakat över dem till att n.
31 :28
Efraim skall bliva nedbruten
Hos. 9:16
Assurs stolthet nedbruten
Sak.IO:11
allt skall bliva nedbrutet
Matt.24:2
allt skall bliva nedbrutet
Mark.13:2
allt skall bliva nedbrutet
Luk.21:6
om vår kroPPshydda n.es
2.Kor. 5:1
och icke till att n.
10:8
uppbygga och icke till att n.
13:10

NEDBÖjA
tillbett, n.d på sin säng
1. Kon. 1:47
Ps.44:26
vår själ är n.d i stoftet
(H.) har på vägen n.t min kraft
102:24
107:39
bleve de sedan ringa och n.da
145:14
och han upprättar alla n.da
146:8
H. upprättar de n.da
Därför bliva mskarna n.da
Jes. 2:9
2:11
männens övermod skall bliva n.t
2:17
mskornas högmod skall bliva n. t
5:15
Så bliva mskorna n.da

NEDERLAG
ropande ss. efter n.
H. anställde mycket stort n.
tillfogade dem ett stort n.
tillfogat dem ett stort n.
(J efta) tillfogade dem n.
n.et blev mycket stort
större filisteernas n.
David tillfogade dem stort n.
tillfogade dem ett stort n.
folk har lidit ett n.
tillfogade arameerna stort n.
Abia anställde ett n.
tillfogade hm elt stort n.
anställde med svärd ett n.

2.Mos.32:18
4.Mos.11 :33
Jos.IO:IO
10:20
Dom.II:33
1.Sam. 4:10
14:30
19:8
23:5
2.Sam.17:9
1.Kon.20:21
2.Krön.13:17
28:5
Est. 9:5

nedgjorde 3000 av invånarna
Fienderna äro nedgjorda
N .en alla dess tjurar
att n. hs flyktingar
de blevo nedgjorda i öknen

n.a våningen i ytterbyggnaden 1. Kon. 6:6
från n.a våningen steg man
Hes.41:7
mer rum från dem än från de n.a
42:5
mer indragna än den n.a
42:6
med skam intaga n.a platsen
Luk.14:9
tag den n.a platsen vid bordet
14:10

NEDFALLA
låtom oss tillbedja och n.

Ps.9S:6

NEDFLÄCKAD
så fick jag hela min dräkt n.

(Sanherib) n.en med svärd
tjocka skogen n.es gm järnet
edra solstoder bliva n.na

1.Kon. 7:29

NEDIFRÅN
begära vari sig n. djupet
skall du tala djupt n. jorden

Jes. 7:11
29:4

NEDKASTA
den stora draken blev n.d
han blev n.d till jorden
våra bröders åklagare är n.d
draken såg att han var n.d

Upp.12:9
12:9
12:10
12:13

NEDLÄGGA
icke nedlagt ngt arbete
J os.24:13
1.Kon.10:24
vishet s. Gud hade nedlagt
vishet s. Gud nedlagt
2.Krön. 9:23
Esr. 6:1
där skatterna nedlades
förstling och tionde nedlades
Neh.12:44
möda s. jag nedlagt på dem
Pred. 2:11
2:19
varpå jag nedlagt min möda
sedan (senapskornet) är nedlagt Mark. 4:32

NEDRE
på dess n. fåll granatäpplen
2.Mos.28:33
,39:24
på kåpans n. fåll granatäpplen
detta var det n. stengolvet
Hes.40:18
från den n. portens framsida
40:19
upp til1 den n. avsatsen två alnar
43:14

NEDRE BET-HORON
Se: Bet-Horon. Jos.16:3; 18:13; I.Kon.
9:17; 2.Krön.8:5.
NEDRE DAMMEN
Vattenreservoar i Jerusalem. Jfr Övre
dammen. Jes.22:9.
NEDRIVA
H. altare s. blivit n.et
dess stenmur låg n.en
n.na hennes murar

1.Kon.18:30
Ords.24:31
Jer.SO:IS

NEDSJUNKA
Hos. 9:9

NEDSKRIVA
Tertius s. n.it detta brev

Rom.16:22

NEDSLÅ
kan jag n. härskaror
2.Sam.22:30
han n.s av dem ss. av
Job 15:24
funder med vilja I viljen n. mig
21:27
Gud, men ingen mska, kan n.
32:13
till att n. fienden
Ps. 8:3
med dig kan jag n. härskaror
18:30

NEDSTJÄLPT

HV. 4:1
6:4

NEDSTUCKEN

Job

med spjutet n.t i jorden
de äro n. och kunna icke

NEDGRÄVT

n.na av Ismael, N etanjas son

Job30:19
Jer.4I:7

NEDSTÖTA

lik ett n. foster

3:16

NEDGÅNG

NEDGÅNG
solens uppgång till dess n.
solens uppgång till dess n.

i helig ande, n. från himmelen
Ps.113:3
Mal. 1:11

jag bad med n.t huvud
hölto de sina vingar n.ta
höllo de sina vingar n.ta

Jes.24:11

NEDSÄTfA

NEDGÖRA
dessa nedgjorde (ajitema)
Jos. 8:22
fallit och blivit nedgjorda
8:24
och nedgjorde (amoreerna)
10:10
och n.en dem s. bliva efter
10:19
nederlag och nedgjort dem
10:20
anföll dem och nedgjorde dem Dom. 9:43
s. voro på fältet och nedgjorde dem
9:44
Benjamins barn nedgjorde 22000
20:21
Benjamin nedgjorde 18000 man
20:25
Israels barn nedgjorde 25100 man
20:35
s. bodde i städerna nedgjorde dem
20:42
nedgjorde på slagfältet 4000
1.Sam. 4:2
Israels män nedgjorde dem
7:11
och nedgjorde ammoniterna
11: 11
nedgjorde Jonatan vid pass. 20 män
14:14
höll David på med att n. dem
30:17
nedgjorde David 22000 man
2.Sam. 8:5
försökt att n. dem
21 :2
blev han nedgjord av J onatan
21 :21
nedgjorde David 22000 man 1.Krön.18:S
blev han nedgjord av J onatan
20:7
blevo nedgjorda av H.
2.Krön.14:13
hjälptes de åt att n. varandra
20:23
nedgjorde av Seirs barn 10000
25:11
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1.Pet. 1:12

NEDSÄNKA

NEDGÅNGEN
all glädje är ss. en n. sol

1.Sam.26:7
Ps.36:13

NEDSÄND

-nedgång
solnedgång Dan.6:l4

NEHEMJA
hebr. Herren tröstar.
l. Ståthållare i Juda, den judiska statens återupprättare. De flesta upplysningarna om Nehemja är hämtade från
den bok som bär hans namn. Av denna
framgår att han var HakaIjas son och
broder till Hanani, 1:1,2; 7 :2, och att
han hade en hög ställning som munskänk vid hovet hos perserkonungen
Artasasta I Longimanus (465-424
f.Kr.), 1 :11; 2:1.
Genom sin broder Hanani och några
andra män från Juda ftck Nehemja
höra om de bedrövliga förhållandena i
hemlandet, där folket led nöd och
smälek och där Jerusalems murar var
nedrivna och portarna uppbrända.
Detta gjorde ett starkt intryck på
Nehemja, 1 :1-3. »När jag hade hört
detta, satt jag gråtande och söIjande i
flera dagar och fastade och bad inför
himmelens Gud», 1 :4. I sin bön bekände han sitt folks synder och påminde
Herren om hans löften. Han bad också
att Gud måtte låta honom fmna barmhärtighet inför konungen, troligen med
tanke på en anhållan att få göra en resa
till sitt hemland, 1 :5-11.
Nehemjas bön blev hörd. Konung
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Mika 7:10
Luk. 8:5

NEDTRAMPNING
en dag med n. från H.

Jes.22:S

vår kropp n. till jorden
Min själ n. i stoftet
draga omkring i landet, n.a

Ps.44:26
119:25
Jes. 8:21

NEDÅT

sutto n.nde blomsterslingor

I orenlighet har jag blivit n.

getter n. Gileads berg
getter s. strömma n. Gilead

2.Krön.32:21
J es.1 0:34
Hes. 6:6

NEDHÄNGA

Jes.63:3

NEDFÖR

Artasasta märkte hans sorg och gav
honom tillåtelse att resa till Jerusalem
för att bygga upp stadens murar och
portar. Konungen utrustade honom
icke endast med rekommendationsbrev
till ståthållarna i de olika provinserna,
för underlä ttande av hans resa, utan
även med fullmakt att i Juda själv
fungera som ståthållare. Är 445 anträdde Nehemja denna resa, 2:1-9;
5:14.
Knappt hade Nehelllj a kommit till
Jerusalem, förrän han satte sig i förbindelse med stadens ledande män för
att stimulera dem till att deltaga i
återuppbyggnaden av stadsmurarna.
Planen rönte motstånd från ickejudiska element, såsom ammoniten
Tobias och araben Gesem, men framför allt från ståthållaren i Samarien,
horoniten Sanballat, se d.o. Men
Nehemja var en viljestark man, som
arbetade med Guds välsignelse vilande
över sig. Han lät sig icke hejdas av de
många svårigheterna, icke heller stadens invånare. De murade med svärdet
vid sin sida, och efte~ 52 dagar var
verket fullfört, kap.3; 4; 6. Alla de
vilkas förfader hade bott i Jerusalem,
uppmuntrades nu till att bosätta sig i
staden, för att invånarantalet skulle
öka.
J erusalems murar invigdes med en
stor glädjefest i den sjunde månaden.
Prästen Esra föreläste ur Mose lag,
varmed sedan fortsattes dagligen under
den påföljande lövhyddohögtiden.
Samma månad hölls också en fasteoch bönedag, då israeliterna skilde sig
från de främmande, bekände sina
synder och än en gång hörde lagen
uppläsas. Folket gjorde så ett förbund
med Herren, och förbundsskrivelsen
underskrevs av hövdingarna, leviterna
och prästerna, kap.8; 9; lO; 12:27-43.
Nehemja söIjde emellertid inte endast för murens återuppbyggnad. Han
tog sig också an de fattigas sak mot
alla ockrare bland de rika. Själv föregick han med gott exempel. Under alla
sina tolv år som ståthållare njöt varken
han eller hans bröder något av den
kost som en ståthållare hade rätt att
utkräva. De förra ståthållarna hade
tagit bröd och vin av folket, till och
med deras tjänare förtryckte dem. Men
Nehemja gjorde icke så, ty han fruktade Gud. Nehemja deltog också personligen i arbetet på mUrarna, och
hundra femtio föreståndare och andra
åt vid hans bord, förutom dem som
kom till honom från hednafolken runt
omkring, kap.5. Sin broder Hanani
satte han till befalhavare över J erusalem, och jämte honom arbetade Hananja, borgens hövitsman. Nehemja anställde också dörrvaktare, sångare och
leviter, 7:1,2, samt lät göra en
släktförteckning, 7:5 ff. Vidare ansatte
han tillsyningsmän över förrådskamrarna för prästerna och leviterna,
12:44-47.
Efter tolv års tjänst återvände
Nehemja till Persien (433), men redan
följande år drog han för andra gången
till Jerusalem. Här fortsatte han sitt
reformarbete. Han söIjde för att leviterna ftck siR tionde, tillsatte tillsyningsmän över förrådskamrarna, förbjöd allt arbete på sabbaten, upphävde äktenskapen med främmande

n.de ss. orenlighet på gatan
somt vid vägen och blev n.t

NEDTRYCKT

NEDHUGGA

I djupt fördärv äro de n.

NEDERST

25:13
Ps. 9:7
Jer.SO:27
Ob. v.14
1.Kor.IO:S

bliva nedsatt på sin plats

Ps.3S:13
Hes. 1:24
1:25
Sak. 5:11

NEDSÖLA
landet s. du n.t

Hes.32:6

NEDTAGA
skola leviterna n. det
sedan tabernaklet blivit n.et

4.Mos. 1:51
10:17

NEDTILL
berörde hm därmed n.
2.Mos. 4:25
skall vara sammanfogat av två n.
26:24
under avsatsen på altaret, n.
27:5
axelstycken n. på dess framsida
28:27
var sammanfogat av två n.
36:29
under (altarets) avsats, n.
38:4
n. på dess framsida, där den fästes
39:20
åter skjuta rot n.
2.Kon.19:30
raka av hår på huvudet och n.
Jes. 7:20
skall åter skjuta rot n.
37:31
n. vid muren eldstäder
Hes.46:23

NEDTRAMPA
den skall bliva n.d
för att n. det ss. orenlighet
Moab skall bliva n.d
då skolen I varda n.de
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Jes. 5:5
10:6
25:10
28:18

Hiskia s. ledde vattnet n.
fötter styra n. mot döden
s. föra n. till dödens kamrar
solvisarskuggan s. gått n.
n. ngt s. såg ut ss. eld
och sedan allt n., var eld
från nordgränsen n.

2.Krön.32:30
Ords. 5:5
7:27
Jes.38:8
Hes. 1:27
8:2
47:18

NEFEG
hebr. brodd, (blom-)skott.
l. Son till Kehats son Jishar. 2.Mos.
6:21.
2. En av de söner, som föddes åt David
i Jerusalem. 2.Sam.5:15; I.Krön.3:7;
14:6.
• NEFISIM
hebr. möjl. utvidgning. Huvudman el.
stamfader för en släkt av tempel trälar
som återvände från fångenskapen i
Babel. I Neh.7:52 kallas han Nefusesim. Esr.2:50.
NEFTALIM
Se: Naftali 2. Matt.4:13,15; Upp.7:6.
NEFTOAVATTNETSKÄLLA
hebr. ma 'jan me napt6ai)., det öppna
vattnets källa. En källa på gränsen
mellan Juda och Benjamin, väster om
Jerusalem. Jos.15:9; 18:15.
NEFUSESIM
hebr. möjl. utvidgning. Densamme som
Neftsim, se d.o. Neh.7:52.
NEGIEL
hebr. trol. rörd av Gud. Gränsstad i
Aser. Den har lokaliserats till Chirbet
Janin, 3 km norr om Kabul, väster om
Gennesaret. Jos.19:27.
NEHELAMIT
En beteckning på den falske profeten
Semaja. Ordet avser en person från en
elje~t okänd ort eller släkt med namnet Nehelam. Jer.29:24,31,32.

Nehilot - Nemuel

N., Kain skall bliva hämnad
l.Mos. 4:15
N., denne skall icke bliva arvinge
15:4
N., din hustru Sara skall föda
17:19
N., vi vilja stanna på gatan
19:2
Lot sade: Ack n., H.
19:18
Ack 'n., om jag funnit nåd
33:10
N., låt oss sälja hm
37:27
N., gån i stället till edert
2.Mos. 5:18
N., I män mån gå åstad
10:11
N., till fromma för dem
3.Mo5.26:4S
Ack n., övergiv oss icke
4.Mos.I0:31
N., må H. kraft bevisa sig stor
14:17
N., vi komma icke
16:14
N 0' du får icke tåga härigenom
20:20
(Bileam) svarade: N.
22:30
N., nu måste sägas Jakob
23:23
hennes fader säger n. därtill
30:6
hennes fader sade n. till henne
30:6
om hennes man säger n. därtill
30:9
men icke säger n. till henne
30:12
n., dit I nu dragen
5.Mos.11:11
n., på den plats H. utväljer
12:14
N., på det sättet skall icke du
12 :31
n., H. vrede och nitälskan
29:20
N., ordet är dig mycket nära
30:14
N., jag är hövitsman över H. här
Jos. 5:14
N., vi hava gjort så av fruktan
22:24
N., till H. skolen I hålla eder
23:8
N., H. är vår Gud
24:17
frågar om ngn är hä', svara n.
Dom. 4:20
N., tjänen män s. härstamma
9:28
Om han då svarade n.
12:5
N., vi viIja allenast binda dig
15:13
N., varen ej sena att tåga
18:9
N., mina bröder, gören icke illa
19:23
N., vi viIja följa med dig
Rut l: l O
N., min herre,jag är
l.Sam. 1:15
n., nu skall du lämna det
2 :16
n., mig hava de förkastat
8:7
N., en konung måste vi hava
8: 19
N., en konung måste regera
12: 12
N., lydnad är bättre än offer
15:22
N., så skall icke ske
20:2
N., sådan deras lott är
30:24
N., att undersöka staden
2.Sam.10:3
Ack n., min broder
13:12
konungen svarade Absalom: N.
13:25
n., Amnon allena är död
13:33
N., den s. H. och detta folk
16:18
n., alla hs rätter för ögonen
22:23
N., jag vill köpa det av dig
24:24
N., vår herre har gjort Salomo l.Kon. 1 :43
N., här vill jag dö
2 :30

N., jag bor här
2.Kon. 4:13
N., min herre, du gudsman
4:16
N., H. allena s. förde eder upp
17:36
N., det är H. s. sagt till mig
18:25
N., låt skuggan gå tio steg
20:10
N., för att undersöka landet
l.Krön.19:3
N., jag vill köpa det
21:24
N., från dig kommer allt
29:14
N., låten icke Hiskia bedraga 2.Krön.32:15
N.,jagvillickegådit
Neh.6:11
N., fastän de gjorde en kalv
9:18
N., du är rättfärdig vid allt
9:33
N., om du tiger stilla
Est. 4:14
N., så har jag sett det
Job 4:8
n., mskan varder född till olycka
5:7
N., förvisso gives ingen hjälp
6:13
N., hellre vill jag bliva kvävd
7:15
N., bäst den står grön
8:12
N., om jag än hade rätt
9:15
n., med bedrövelser mättar han
9:18
N., ss. skyldig måste jag stå
9:29
N., om allenast Gud ville tala
11 :5
N., förvisso skaU han straffa
13:10
N., nu har all min kraft blivit
16:7
N., huru jag än bidar bliver dödsriket 17:13
N., den ogudaktiges ljus skall
18:5
n., han borde lyssna till mig
23:6
27:7
N., ss. ogudaktig må min fiende
N., mig till plåga, lossa de
30:11
N., må jag vägas på riktig våg
31 :6
N., fråm min ungdom fostrades
31 :18
N., också det straffbar missgärning
31 :28
N., jag tillstadde ej min mun synda
31 :30
N., också jag vill svara i ordning
32:17
32:22
N., jag förstår ej tala inställsamma
33:12
N., häri har du orätt
N., han vedergäller var msk a
34:11
35:8
N., för din like kunde ogudaktighet
N., därtill är jag för ringa
39:37
N., den sådant vågar, hopp sviket
40:28
N., alla äro de avfälliga
PS.14:3
n., alla hs rätter för ögonen
18:23
N., du skall driva dem tillbaka
21:13
N., ingen kommer på skam
25:3
N., om än min fader ... övergiva
17:10
n., svekets ord tänka de ut
35:20
N., du giver oss seger
44:8
N., för din skull varda vi dödade
44:23
N., man skall se att visa män dö
49:11
N., offra lovets offer åt Gud
50:14
N., jag vill straffa dig
50:21
N., alla hava de avfallit
53:4
N., du gör det, s. var min jämlike
55:14
N., slå ned folken, Gud
56:8
N., i hjärtat uppgören landa anslag
58:3
n., Gud är den s. dömer
75:8
77:11
N., detta är min plågas tid
n., jag skall krossa hs ovänner
89:24
N., rättfärdighet skall åter gäUa
94:15
N., han s. bevarar Israel
121 :4
N., jag har lugnat min själ
131 :2
N., om jag förgäter dig
137:5
N., håll din fot ifrån deras
Ords. 1:15
N., dig allena må de tillhöra
5:17
N., åt den olycklige give man
31:6
N., alla sina livsdagar
Pred. 5:16
N., H. Sebaot skolen I hålla
Jes. 8:13
N., hållen eder till lagen
8:20
N., öknens djur skola lägra sig
13:21
N., till dödsriket måste du fara
14:15
N., jag skall stå upp emot dem
14:22
N., Soans furstar blivit dårar
19:13
N., stån upp, I furstar
21:5
n., om tistel och törne begynna strid 27:4
N., väl näpste han folket
27:8
N., fastmer: sedan han jämnat
28:25
tröskar man sönder den'? N.
28:28
N., på hästar vilja vi jaga fram
30:16
N., det är H. s. har sagt
36:10
N., folken äro att akta ss. droppe
40:15
N., du har vållat mig arbete
43:24
Finnes väl ngn Gud förutom mig'? N. 44:8
n., ingen finnes jämte mig
45:21
N., gm edra missgärningar sålda
50:1
N., du skall få förgäta ungdoms
54:4
N., så mycket s. him. är högre
55:9
57:13
N., en vind skall taga dem
N., detta är den fasta jag vill
58:6
N., det är edra missgärningar
59:2
N., de s. insamla säden
62:9
Var ej förtörnad, H., n. se därtill
64:9
N., I skolen fröjdas och jubla
65:18
65:20
n., den s. dör ung skall dö
N., jag älskar de främmande
Jer. 2:25
n., därför att din håg står till
2:34
N., jag vill gå till rälta med dig
2:35
n., en våldsammare vind än s. så
4:12
N., om I bättre n edert leverne
7:5
N., de från ogärning till
9:3
N., den s. vill berömma sig
9:24
N., allasammans äro de oförnuftiga
10:8
n., det är han s. skapat allt
10:16
n., han kommer ihåg missgärning
14:10
n., varaktig frid skall jag giva
14:13
N., de gudarna äro inga gudar
16:20
N., :;å skolen I fråga varandra
23:35
N., I skolen icke bliva ostraffade
25:29
N., var och en dö gm missgärning
31:30
N., detta är det förbund jag skall
31:33
N., i frid skall du dö
34:5
N., om I än så slogen
37:10
N., vi vilja begiva oss till
42:14

N., det är Baruk s. uppeggar dig
43:3
N., de skola icke vända tillbaka
44:14
N., du skall icke bliva ostraffad
49:12
n., det är han s. skapat allt
51:19
N., frukta icke för deras ord
Hes. 2:6
n., jag skall låta dina gärningar
7:4
n., vid Israels gräns skall jag döma
11 :11
n., jag, H., skall tala det ord
12:25
N., deras sy ner voro falskhet
13:6
N., därför säger H. så
13:20
N., tala därför med dem och säg
14:4
N., han skall icke få leva
18: 13
N., intet av den rättfärdighet
18:24
N., så sant jag lever, säger H.
20:31
N., han har lämnat det att fejas
21:11
N., sätt på dig din huvudbindel
24:17
n., intet träd i Guds lustgård
31:8
N., låt dig bäddas bland oomskurna
32:19
N., missgärningar över deras ben
32:27
N_, så skall du säga till dem
33:27
N., därför säger H. så
34:20
N., mitt oryggliga beslut är
Dan. 2:5
N., hela Israel överträdde din lag
9:11
N., Efraim står i förbund
Hos. 4:17
N., Samariens kalv krossad
8:6
N., om detta mån I förtälja
J oel 1:3
N., vad gott är har han kungjort Mika 6:8
N., därför måste jag slå dig
6:13
N., ingen vänder sig om
Nah. 2:8
Prästerna svarade: N.
Hagg. 2:13
N., varken vinträdet eller
2 :20
N., men mina ord och rådslut
Sak. 1:6
J ag svarade: N., min herre
4:5
Jag svarade: N., min herre
4:13
N., förbannad den bedragare
Mal. 1:14
N., fräcka vilja vi prisa sälla
3:15
ja är ja, och n. är n.
Matt. 5 :37
N., när du giver allmosa
6:3
N., när du vill bedja
6:6
N., när du fastar, smörj ditt
6:17
N., söken först efter hs rike
6:33
N., man slår nytt vin i nya läglar
9:17
N., till dödsriket måste du fara
11:23
N., då kunden I rycka upp vetet
13:29
förståndiga svarade: N.
25:9
N., så länge de hava brudgummen Mark.2:19
N., nytt vin i nya läglar
2:22
N., ingen kan gå in i stark
3:27
N., nytt vin i nya läglar
Luk. 5 :38
N., älsken edra ovänner
6:35
N., till dödsriket måste du fara
10:15
N., söken efter hs rike
12:31
N., fastmer söndring
12:51
N., om I icke gören bättring
13:3
N., om I icke gören bättring
13:5
N., när du blivit bjuden
14:10
N., när du gör gästabud
14:13
Han.svarade: N., fader Abraham
16:30
Petrus svarade: N., det är jag icke
22:58
Är du Profeten? Han svarade: N. Joh. 1:-21
N., han förvillar folket
7:12
N., detta folk s. icke känner lagen
7:49
N., I gören eder faders gärningar
8:41
N., men han är lik hm
9:9
N., det är jag icke
18:17
De svarade hm: N.
21:5
N_, här uppfylles det s. är
Apg. 2:16
N_, Abrahams Gud har förhärligat
3:13
N., I buren Moloks tält
7:43
släpa oss ut! N., icke så
16:37
N., vi hava icke ens hört
19:2
N., jag är en judisk man
21 :39
N., den är jude •.. invärtes
Rom. 2:29
N., alla hava de avvikit
3:12
N., gm en trons lag
3:27
N., i allt delta vinna vi
8:37
N., det heter: Gm Isak är det s. säd
9:7
N., om du skulle vilja förhäva dig
11:18
N., vi tala Guds hemliga
l. Kor. 2:7
N., då jag skrev så till eder
5:11
N., ingen skall göra min berömmelse
9: 15
N., vad hedningarna offra
10:20
N., i detta stycke prisar jag
11 :22
N., just de kroppens lemmar
12:22
n., varen barn i ondskan
14:20
ja, ja och n., n.
2.Kor. 1 :17
tala till eder icke ja och n.
1:18
han kom icke ss. ja och n.
l: 19
N., om jag förut ångrade det
7:8
N., en utjämning skall ske
8:13
N., det är inför Gud vi tala
12: 19
N., om jag ville vara till behag
Gal. I: 1 O
n., de vilja avspärra eder
4:17
N., det är för att kunna berömma
6: 13
N., vi skulle hålla oss till
Ef. 4:15
n. t vad jag åstundar är frukt
Fil. 4:17
n., K. är allt och i alla
Kol. 3:11
N., fastän vi i Filippi
l.Tess. 2:2
N., detta är det förbund
Hebr. 8:10
N., I haven kommit till Sions
12:22
n., H. skolen I hålla helig
l. Pet. 3:15
N., närhelst ngn frestas
Jak. l: 14
låten edert n. vara n.
5:12

NEKA

l) käl:taJ, t71J ~
bli mager el. tunn; pi. ljuga; förneka.

NEMUEL
hebr. trol. = Jemuel, möjl. Guds dag el.
Guds hav.
1. En son till Eliab (se Eliab 2) och
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lCYmnor och föreskrev prästerna och
leviterna deras åligganden, vidare hur
man skulle förhålla sig med ved offrets
avlämnande på bestämda tider och
med förstlingsgrödan. Ammoniten
Tobias bohag, som hade inrymts i en
kammare i templets förgårdar, lät han
kasta ut, kap.13. Om Nehemjas vidare
levnad är ingenting känt.
NEHEMJA
N .s, Hakaijas sons, berättelse
N _, han s. var ståthållare, sade

N", ståthållaren
i N .s, ståthållarens, tid

under Serubbabels och N.s tid

Neh. 1:1
8:9
10:1
12:26
12:47

2. En judisk hövding, som återvände
från Babel med Serubbabel. Esr.2 :2;
Neh.7:7.
3. Asbuks son, hövding över halva BetSurs område. Han återuppbyggde en
del av Jerusalems mur. Neh.3 :16.
NEillLOT
Blåsinstrument, troligen flöjter. PS.S:1.
NEHUM
hebr. tröstad. En hövding, som återvände med Serubbabel. I Esr.2:2 kallas
han Rehum. Neh.7:7.
NEHUSTA
hebr. koppar, brons. Dotter till Elnatan (se Elnatan I) och moder till konung Jojakin. Hon fördes till Babylon
tillsammans med sin son. I Jer.29:2 är
hon nämnd som »konungamoderw). Jfr
även profetian i Jer.22:24-27. 2.Kon.
24:8.
NEHUSTAN
hebr. av koppar. Israeliternas namn på
den kopparorm, som Mose hade låtit
göra på Herrens befallning. Se: Kopparorm.2.Kon.18:4.
NEJ

NEJD
n.en runt omkring Jerusalem
I samma n. vara några herdar

Neh.12:28
Luk. 2:8

Se: Fel 7, Fela 4, Förlora 9, Förneka I, Ljuga I.
2) lo', K?
neg. icke. 2.Mos.II:9 ordagrant: Farao
skall icke höra på eder.
3) måna', V l ~
hålla tillbaka, hindra; här med prep.
min, undarJhålla (något) från (någon),
vägra (någon något). Verbet (i regel
med prep. min) är ofta övers. vägra,
t.ex.
2.Sam.13:13;
I.Kon.20:7;
Job 31:16; Ords.30:7. Jfr LMos.30:2;
4.Mos.24 :11, övers. förmena; Neh.9 :20
förvägra; Jer.S:2S; Arn.4:7 förhålla;
Jer.42:4 undanhålla; Ords.23:13 låta
vara utarJ. Se: Akta 35, Avhålla 3.
4) häser, l D n
fatt~s; sakna, lida brist (på); i Pred.4:8
pi., Jes.32:6 hif. låta fattas, låta lida
brist (på). Se: Lida 25.
5) arneomai, åpv€Ollat
med. neka, vägra, avslå; förneka, icke
kännas vid. Se t.ex. Förneka 3.
6) antilogia, aVTtAoria
motsägelse, opposition. I Hebr.7:7 står
ordagrant: utan all motsägelse. Se:
Gensträvig 7.
NEKA
l Då n.de Sara och sade
2 Farao skall n. höra eder
l n.r angående ngt s. denne
l hittat borttappat, n.r därtill
3 den hungrige n.de du bröd
3 N. icke behövande hjälp
3 ingen glädje n.de jag
4 n.r mig själv vad gott är
4 n.r den törstige vatten
5 han n.de inför alla
5 Ater n.de (Petrus) med ed
5 han n.de och sade
5 Då n.de han åter
5 Då alla n.de att hava gjort
5 (Petrus) n.de och sade
5 Han n.de och sade
5 Då n.de Petrus åter
6 lär ingen kunna n.

l.Mos.18:15
2.Mos.ll:9
3.Mos. 6:2
6:3
Job 22:7
Ords. 3:27
Pred. 2:10
4:8
Jes.32:6
Matt.26:70
26:72
Mark.14:68
14:70
Luk. 8:45
22:57
Joh.18:25
'18:27
Hebr. 7:7

NEKO
hebr. Neb:o av egypt. Nekau. Farao
Neko II, egyptisk konung under
26.dynastien, son till Psammetik I.
Han regerade 609-593 f.Kr. och var en
kraftfull härskare, som sökte göra
Egypten till en stormakt ännu en
gång. Inåt ökade harJ landets välstånd genom att anlägga kanaler och
vägar, utåt företog harJ en rad erövringståg till Främre Asien. På ett av
dessa sökte judakonungen J osia att
hejda honom vid Megiddo, men Josia
föll i det slaget. Neko avsatte hans son
och tronföljare Joahas och insatte i
stället harJs arJdre son, J ojakim, som
egyptisk vasallkonung. Farao Neko besegrades av Nebukadnessar i slaget vid
Karkemis (år 605) och förlorade då
alla sina erövringar i Syrien och Palestina. Se även: Egypten.
NEKO
drog Farao N. mot Assyrien
2.Kon.23:29
Farao N. lät sätta hm i fängelse
23:33
Farao N. gjorde Eljakom till konung 23:34
utbetalas åt Farao N.
23:35
drog N. upp för alt strida
2.Krön.35:20
utan att höra på N.s ord
35:22
Joahas tog N. med sig
36:4
konungen Farao N.s här
Jer. 46:2

NEKODA
hebr. trol. märkt, utmärkt. En tempelträl. Nekodas barn var en släkt av
tempelträlar, som återvände från
Babel. Esr.2:48,60; Neh.7:S0,62.

Nemueliter-Nibhas
broder till Datan och Abiram. 4.Mos.
26:9.
2. En son till Simeon , nemueliternas
stamfader. Se : Jemuel. 4.Mos.26 :12;
I.Krön.4 :24 .
NEMUELITER
Av Nemuel n .nas släkt

4 .Mo s.26:12

NER
hebr. lykta, lampa. En benjaminit,
farbroder till konung Saul och fader
till hans härhövitsman Abner; själv var
Ner Abiels son, I.Sam.14 :50 f. Häremot står uppgiften i I.Krön.8:33 att
Ner var Sauls farfader. Det kan emellertid röra sig om två olika personer
med samma namn.
NER
Abiner , son till N.
oc h N. söner till Abiel
Sau t med Abner, N.s so n

l . Son till Mahaseja och fader till
skrivaren Baruk.
NERIA
J er.32 :12
Baruk , so n till N.
32:16
givit k öpe brevet å t Baruk , N .s son
36:4
kallad e till sig Baruk, N.s son
36:8
Baruk, N.s so n, gjo r de ss. Je remia
36 :14
Baruk , N.s son, tog rull e n med
gav den åt sk rivaren Baruk, N.s so n
36:32
43 :3
det är Baruk , N.s so n, s. uppeggar
43 :6
J eremia och Baruk, N.s son
4S:1
s. Jeremia t alade till Baruk , N.s

2. Son till Mahaseja och fader till den
Seraja, som hade bestyret med lägerplatserna. Han är möjligen identisk
med nr l. Jer.51:59 .

l.Sam.14:S0
14:5 1
26 :5

David ropade till Abner , N.s so n
26:14
Abner , N.s so n, tog Sauls
2.Sam . 2:8
Abn er , N.s son, drog ut
2 :12
Abner, N.s son, kom till konungen
3 :23
Du k ä nn er väl Abner. N .s son
3:25
till Abners, N.s so ns, blod
3:28
Abner , N.s son, blivit d ö dad
3 :37
mot Abner, N.s son
l.Kon. 2:5
2 :3 2
st ö tte ned två män ... A bner , N.s son
N. födde Kis
I.Krön. 8: 33 ; 9: 39
hs förstfö dd e Abdon , v id are N.
9:36
vad siaren Samuel och Abner , N.s son 26:28

NEREUS
grek .-Iat. (namn på en havsgud i grek.romersk mytologi). I sin hälsning till
»Nereus och hans system, Rom.! 6 :15,
innefattar Paulus också »Filologus och
Julia», vilka han nämner först, gissningsvis Nereus' föräldrar , samt Olympas, alla representanter för en grupp
kristna som samlas för sig. Nereus var
ett vanligt namn och bars ofta av
slavar. Att en kristen skulle vilja bära
eller behålla en hednisk gudomlighets
namn, kan synas underligt. Detsamma
var emellertid förhållandet med Febe i
v.1 och Hermes i v.14 . Rom.16:15.

Marmorbyst av kejsar Nero.

det osannolikt att han kan ha anlagt en
brand , som förstörde ovärderliga
konstskatter och även byggnadsverk
som han själv hade uppfört.
Dä remot råqer inga tvivel om att
Nero har utnyttjat branden för att
anklaga de kristna och att han därvid
har givit sina sämsta lidelse r fritt spelrum. Bekant är ju bl.a. hur han lä t en
del av sina offer som levande facklor
illuminera sina trädgårdar vid nattliga
fester. Razziorna mot de kristna framkallade långt ifrån någon avsky mot
kejsaren från den romerska allmänhetens sida. Det fanns de som satte
u pp dem på hans kreditlista på samma
sätt som de vanliga reformer som även
denne kejsare kunde berömmas för. I
de breda folklagren av oberörd hedendom fanns det en djupt rotad misstro
- fö r att ej säga hat - mot kristendomen och de kristna. Och Nero måste
ha varit medveten om hur han behagade folket med vad han gjorde.
Med stor sannolikhet har både
Paulus och Petrus lidit martyrdöden i
Rom under kejsar Neros förföljelse
mo t de kristna . Se : Förfö ljel se, Paulus,
Petrus.
Då Paulus i Cesarea uttalade orden:
»Jag vädjar till kejsaren», Apg.25:11,
innebar det att han hänsköt sin sak
under Neros avgörande.
Till de kristna i Rom skrev Paulus
omkring år 55, att de skulle vara sin
öve rhet lydiga , ty all överhet, även
deras, är förordnad av Gud, och därför
bär den ej heller svärdet förgäves , nämligen som en Guds tjänare till att straffa
det onda, Rom.13:1 ff.

2. En av Davids bröder. I.Krön.2: 14.
3. En präst, som blåste i trumpet
framför Guds ark, då denna fördes upp
till Davids stad. I.Krön.15 :24.
4. Obed-Edoms femte son, en dörrvaktare i templet. I.Krö n.26:4 .
'5. En av de hövdingar, som judakonungen Josafat sände ut i landet tillsammans med en del leviter för att
undervisa folket
Herrens lag.
2.Krön.!7 :7.
6. En av de ledande leviterna på konung Josias tid . 2.Krön.35 :9.
7. En präst av Pashurs släkt. Han tillhörde dem som hade äktat främmande
kvinnor. Esr.IO :22.
8. Huvudman för en av de prästerliga
familjerna. Neh.!2 :2 1.

9. En präst , som deltog med musik vid
invigningen av Jerusalems mur. Neh.
12:36.
10. Fader till sekreteraren Semaja, av
Levi stam. I.Krön.24:6.
NETANJA
hebr. Herren har givit.
l. Hövitsmannen Ismaels fader. Han
var son till Elisama, av konungslig
släkt.
NETAN JA
till Ge dalj a lsmael, N.s so n
2.Kon.2S:23
2S:2S
son till N., son till Elisama
J er.40 :8
i Mispa Ismael , N.s son
40:14
Ismael, N.s so n, att slå ihjä l
40 : IS
Låt mig dräpa Ismael, N.s son
41:1
Ism ael, son till N .
41 :2
Ismael, N.s so n , ö verföll Ge dalja
Ismael , N.s so n, gick ut emot dem
41 :6
41 :7
ned stuck na av Ismael, N.s so n
41 :9
fylldes av Ismael, N. s so n
41 :10
bortförde Ismael, N.s so n, ss.
41 :11
onda s. Ismael, N.s so n, gjort
fö r att strid a m o t Ismael, N.s son
41 :12
41 :15
Ismael, N.s so n, räddade sig
tillbaka fr ån I smael , N.s so n
41 :16
41 :18
Ismael, N.s so n, dräpt Gedalja

NERI
grek. av hebr. m in ly kta el. Herrens
ljus. En man i Jesu släkttavla. Luk.
3:27.
NERlA
hebr. Herrens lju s el. Herren är mitt
ljus.

NERO
Romersk kejsare år 54-68. Fastän ej
nämnd vid namn i Skriften är han på
flera sätt indirekt knuten till urkristendomens historia.
Nero tillhörde på fadernet den gamla romerska aristokratien, samtidigt
som han på mödernet kunde räkna
härstamning från den store Augustus.
Vad som för honom själv jämnade
vägen till kejsartronen , var att hans
moder gifte om sig med kejsar Klaudius, se d.o., och att denne gjorde
honom till sin adoptivson. Nero var
endast 17 år, då han efter Klaudius'
död blev romarrikets härskare .
Den unge kejsaren lät sig till en
början vägledas av goda rådgivare ,
bland vilka var hans forne lärare ftlosofen Seneca; och de första fem regeringsåren tedde sig därför relativt
lyckosamma. Men det fanns också
andra som . ville regera geno m honom,
först hans härsklystna moder, som han
också av and ra anledningar stod i spänt
förhållande till , sedan favoriten bland
hans älskarinnor - en dam som med
all makt strävade efter att bli hans
kejsarinna - och som även blev det.
Det var hon, som förledde honom till
att röja sin egen moder ur vägen (år
59) och att förskj uta och döda den
ädla kvinna som var hans gemål, en
dotter till kejsar Klaudius·. Även andra
ogärningar av samma beskaffenhet tillskrivs Nero med rätt eller orätt.
Neros begåvning var på det hela
taget mer estetens än statsmannens.
Bland romarna väckte han ovilja
genom sitt föga kejsarvärdiga uppträdande som scenartist med sång, flöjtoch citterspel samt i rollen som kappkörare på cirkus. Den stora branden i
Rom år 64, som Nero misstänktes för,
har en senare historisk kritik velat
frikänna honom från, då den fmner

NETANEL
av Isaskar : N.
4 .Mos. 1 :8
2:S
Isaskars barns hävding No, Suars
fö rde N . fram sin gåva
7 :18
Detta var N.s offergåva
7:23
10:IS
a nfö rare för den här var N.

Med hebr. Ni!?l;1az betecknas en avgud,
som aviterna medförde till Samarien.
Judiska rabbiner härleder namnet från
verbet näl}al:z, skälla, och hävdar, att
Nibhas hade formen aven hund.
Denna förklaring är dock en ren gissning. Troligare är förknippandet av
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NERGAL
En babylonisk gudom, solguden , även
dyrkad som pestens, krigets och underjordens gud . Mergal avbildades med
lejonkropp, vingar och människoansikte. Huvudort för Nergal-kulten var
Kut, se d .o. 2.Kon.17:30.
NERGAL-SARESER
hebr. av babyl. Nergalsharu~ur , Nergal,
beskydda konungen!

l. En av konung Nebukadnessars furstar. Han var med och stormade Jerusalem år 586 f.Kr. Jer.3 9:3.
2. Överste magern hos konung Nebukadnessar. Även han deltog i stormningen av Jerusalem år 586 f.Kr. Tillsammans med andra av den babyloniske konungens furstar gick han till
flingelset och frigav profeten Jeremia.
Man antar, att denne Nergal- Sareser är
densamme som grekernas Neriglissar
eller Nerigasolasar. Han äktade en dotter till Nebukadnessar, dräpte sin
svåger Evil-Merodak och blev dennes
tronföljare . Jer. 39:3,13.

2. Sångledaren Asafs son. I.Krön.25:

Mynt med bilder av: 1) Nero och hans
moder, 2) Pollcea Sabina, Neros andra
hustru.
NESIA
hebr. glänsande el. framstående. En
tempel träl. Nesias efterkommande var
en av de släkter, som återvände från
fångenskapen i Babel. Esr.2 :54; Neh.
7 :56.
NESIB
hebr. ställning el. postering. Stad i
Juda lågland, troligen nuv. Bet-Nesib ,
en ruinplats ca 10 km nordväst om
Hebron. JosjS :43.
NESLIGT
o ch dina fötter n . blottade

J e r . 13 :22

NETAlM
hebr. planteringar. Ort i Juda lågland .
Där fanns det krukmakarverkstäder.
I.Krön.4:23 .
NETANEL
hebr. Gud har givit .
1. Suars son, en huvudman för Isaskars
stams fa{f1i1jer, ombud för Israels menighet och härförare för sin stams stridbara män .

2,12.
3. En levit på konung Josafats tid . Han
drog omkring i Juda städer och undervisade i lagen. 2 .Krön.!7 :8.
4. Fader till sändebudet Jehudi. Jer.
36:14.
NETAl'J-MELEK
hebr. konungens gåva. En hovman hos
konung Josia. Han hade en kammare
nära templet. 2.Kon.23:11.
NETOFA
hebr. dropp, droppande. Stad i Juda,
söder om Jerusalem, nära Betlehem.
Troligen identisk med nuv '- Chirbet
Bedd Faluch , 5 km sydost om Betlehem . Två av Davids hjältar härstammade från Netofa. Netofatiternas städer
beboddes av leviter. Esr.2:22; Neh.
7 :26 .
NETOFATIT
n.en Mah erai
n.en Heleb, Baanas son
n.en Seraja, Tanhumets son
Salmas söner va ra n .erna
s. bodde i n.ernas byar
n.e n Maherai, n.en Heled
Den tionde var n.en Maherai
Den tolfte var n .en Heldai
från n .ernas byar
n .en Ofais sö ner och Jesanja

2.Sam.23:28
23 :29
2 .Kon .2S:23
l.Krön. 2:S4
9:16
11 :30
27 :13
27:IS
Neh. 12 :28
Jer.40:8

NIBHAS

Nibsan - Nilen
Nibhas med den elamitiska gudomen
Ibnachaza. Man har också tänkt sig, att
det kan röra sig om en lokal u tformning av den babyloniske guden Nabu.
Se : Nebo. NipJ:iaz kan då uppfattas i
betydelsen : »Nabu siarem>, »skådandets
Nabu» el. dyl. 2.Kon.17 :31 .
NIBSAN
hebr. hannibMn, trol. den jämna och
fruktbara. Stad i Juda öken. Jos.lS :62.
NIGER
lat. svart. Profeten el. läraren Sim eons
tillnamn. Apg.13:!.
NI KANOR
grek. segerherre. Diakon i församlingen
i Jerusalem. Han varen av de sju, som
utvaldes till att göra tj änst vid borden.
Apg.6:S.
NIKODEMUS
grek. Nikademos, folkets segrare. En
ansedd farise , skriftlärd och rådsherre,
som kom till Jesus en natt och fick
undervisning om pånyttfödelsens hemlighet. Att samtalet skedde nattetid
(kanske för större ostördhets skull)
brukar tolkas som ett utslag av feghet.
Anmärkningsvärt är också att J ohannes två gånger anför den egendomliga
omständigheten. Å andra sidan sägs
det ingenstädes direkt, att fruktan för
judarna dikterade hans handlingssätt.
Tvärtom försvarade Nikodemus i Stora
rådet öppet Jesus och ådrog sig därmed ett skarpt ogillande. Efter Jesu
död slöt han sig självklart till dem som
ville hedra Jesu döda kropp. Det har
också gjorts gällande, att »första» besöket (Joh.l9:39 antyder att det blev
flera) skedde på det tidiga stadiet i
Jesu verksamhet, då öppen fien tlighet
mot Jesus ännu ej inträtt. Förmodligen
har bedömningen av Nikodemus rönt
inverkan av vad Skriften säger om en
annan rådsherre, som också han framträdde efter Jesu död för att hedra
honom, nämligen Josef av Arimatea,
om vilket det uttryckligen heter, att
han var en lärjunge »fastän i hemlighet,
av fruktan för judarna», se Josef 13 .
Man bör emellertid observera , att det
på Jesu tid var vanligt, att man kom
samman nattetid för att dryfta religiösa och teologiska frågor.

Jesus i samtal med Nikodemus. Efter en målning av Gerrit von Honthorst.
Från Nikodemus' liv
I) Hans frågor, Joh.3. 2) Hans
bekännelse , Joh.7 . 3) Hans tjänst, Joh.
19.
NIKODEMUS
var en man s. hette N.
N. sade till (J.)
N. svarade och sade till hm
Då sade N. till (fariseerna)
jämväl N. kom dit

Joh. 3:1
3:4

3:9
7:50
1 9:39

NI KOLAITER
Villolärare," antagligen identiska med
dem som nämns i Upp .2 :l4, den lösa
moralens
förespråkare .
Sannolikt
åsyftas samma villolärare i 2 .Pet. 2 och
Judas' brev.

NIKOLAlTER
du hatar n.nas gärningar
hålla sig till n.nas lära

NIKOLAUS
grek. Nikalaos, folkbesegrare. En proselyt från Antiokia, som blev en kristen och valdes till diakon i församlingen i Jerusalem. Apg.6:S.
NIKOPOLlS
grek. segerns stad. Huvudstaden i
Epirus på Greklands västkust, det nuv.
Paleoprevisa. Staden byggdes av
Augustus till minne av segern vid
Actium år 31 f.Kr. Här hade han.också

Från de fruktbara områdena vid Nilen.
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Upp. 2:6
2:15
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haft sitt niltläger före det berömda
sjöslaget. Ingen annan stad med
namnet Nikopolis har genom läge och
betydelse kunnat motivera, att Paulus
skulle tillbringa en hel vinter här,
Tit.3 :12. Staden låg också väl till för
ett möte mellan Paulus och Titus.
Paulus kan ha planerat att utnyttja
denna ort som utgångspunkt för evangeliseringen av Epirus. Tit.3 :12.
NILEN
Namnet Nilen kommer av grek. Neilos
och lat. Nilus. Det ord, som brukas i
Bibeln, hebr. Je'or, kommer av egypt.
Jotru , »flod» el. »strÖm». Ett annat
egyptiskt namn på Nilen är Hapi,
»översvämning». LXX brukar ordet
potamas, flod. Flodens arabiska namn
är el-Bahr eller Bahr en-Nil. Nilen är
själva livsbetingelsen för Egypten.
Uppdelningen i ÖVre ( = södra) och
Nedre (= norra) Egypten har att göra
med Nilens lopp. Floden har sin upprinnelse i bergen mellan Edwardsjön
och Victoriasjön. Källfloden heter
Kagera. Från Victoriasjön rinner
floden till Kiogasjön och ut i norra
Albertsjön. Här byter den namn och
kallas Victoria-Nilen, medan den
vidare norrut till No (Thebe) heter
ÖVre Nilen. Vid Kartum får floden sitt
största tillflöde, Blå Nilen, från det
etiopiska (abessinska) höglandet. Från
No och vidare norru t kallas den Vita
Nilen. Om Kagera medräknas, är Nilen
världens näst längsta flod, ca 6600 km.
Under forntiden delade sig Nilen
vid Kairo i ett solfjäderforrnat delta
med sju armar, men i våra dagar har
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Nilflod-Nionde

RUiner frdn det gamla Nineve.
den endast två armar. Från juni till
mitten av september stiger floden oavbrutet. Efter 2-3 veckors uppehåll i
stigandet kommer så den stora översvämningen i oktober. I slutet av
december har Nilen åter normal
vattenföring. För varje sådan översvämning efterlämnar floden slam som
gör jorden fruktbar. Nilen har också
stor betydelse som en huvudåder för
samnirdseln. Vidare bedrives ett rikt
givande fiske i dess vatten. Se även:
Egypten, Egyptens flod, Flod.
NILEN
hela jorden höja sig ss. N.
ja, hela jorden höjer sig ss. N.
hon s. tronade vid N.s st römma r

Am. 8:8
9:5
Nah. 3 :8

NILFLOD
Farao säger: Min N. är min

Hes.29:3

NILFLODEN
tyckte sig stå vid N.
l.Mos.41:1
drömde jag sto r på stranden av N.
41 :17

gossebarn kasta i N.
2.Mos, 1:22
i vassen vid stranden av N.
2:3
så tag av N.s vatten
4:9
ställ dig på stranden av N.
7:15
vill jag slå på vattnet i N.
7:17
staven och slog vattnet i N.
7:20
funt omkring N. efter vatten
7 :24
H. slagit N.
7:25
N. skall frambringa ett vimmel
8:3
finnas kvar allenast i N.
8:9
Paddorna kvar allenast i N.
8:1 1
staven med vilken du slog N.
17 :5
Ängarna vid N. förtorka
Jes.19:7
av N.s skördar vinning
23:3
Bred ut dig ss. N.
23:10
denne s. stige r upp ss. N.
Jer.46:7
Egypten s. stiger upp ss. N.
46:8
(Farao) sade: N. är min
Hes.29:9 ~
aUa N.s djup torka ut
Sak.IO:11

NIMRA
hebr. leopard el. klart och friskt vatten.
En ort på östra sidan av Jordan. Se:
Bet-Nimra, Nimrim. 4.Mos.32:3 .

NIMRODS LAND
Sinears land , ett gammalt namn på
södra Babylonien. Mika 5:6.
NIMSI
hebr. trol. uppdragen. Den israelitiske
konungen Jehus farfader.
NIMSI
Jehu, N.s son, till konung
Josafat, son till N.
s. vore det Jehu, N.s son
möta J ehu, N.s so n, s. H.

babyloniska litteraturens klassiska verk
på skilda områden, vilka Assurbanipal
har låtit kopiera.
Endast några få årtionden senare
kom förstörelsen över detta blomstrande Nineve. Det var babylonierna i
förbund med mederna, som störtade
det - och det skulle aldrig mer bli
uppbyggt. Detta hände år 6 12 CK.!.
Nahum och Sefanja förut såg denna
utveckling och har i målande ordalag
profeterat om den
blomstrande
stadens förvandling till öken och ödemark .
Endast från Bibeln känner vi den
väckelse bland Nineves invånare som
Jonas förkunnelse framkallade. Jonas
uppgifter om stadens väldiga utsträckning och stora invånaran tal anses av
moderna forskare väl motsvara den
dåtida
verkligheten.
Nineviternas

I.Kon.19 :16
2.Kon.9:2,14
9:20
2.Krön.22 :7

NINEVE
hebr. av assyr. Ninua, betydelsen oviss.
Assyriens huvudstad under rikets storhetstid . Den var belägen på östra stranden av Tigris mitt emot det nuv. Mosul
(i norra Irak). Platsen utmärkes nu av
ruinkullarna Tell Qujundjik och Neb i
Junus .
Var det en gång så mäktiga Nineve
närmare bestämt låg, hade fallit i
glömska, och först 1820 blev platsen
igenfunnen. De arkeologiska grävningar, som på allvar kom i gång här i
1800-talets senare hälft och sedan dess
pågått, har lett till sensationella upptäckter. En förut föga känd forntidsvärld har därmed lyfts upp i historiens
ljus.
Nineve omtalas redan i I .Mos.
10:11. Under äldre epoke r var det
dock Assur och Kela, se d.o. , som var
Assyriens huvudstäder. Senåre uppträder Nineve som huvudstad alternativt med dessa. Känt är att både
Assurnasirpal II (885 - 860) och Sargon II (722 - 705) hade palats här. Det
är därför san nolikt att det var till
Nineve som det israelitiska nord rikets
tributer överfördes å r 738 (Menahems)

NIMRIM
hebr. leoparder el. klara och friska
vatten. Ort i Moab , känd för sitt
myckna vatten. Vid bäcken Sejl enNumera, som rinner ut i sydöstra delen
av Döda havet, ligger ruinerna av staden Rudj en-Numera, som möjligen är
identiskt med Nimrim. Kanske samma
ort som Nimra. Jes.IS:6; Jer.48:34.

och 722 (Samarias), 2.Kon.IS :20; J es.
8:4.
Sin första glansperiod som det assyriska storrikets huvudstad hade Nineve
under konung Sanheribs regeringstid
(705-681), som till en del sammanfaller med konung Hiskias. Nineve undergick nu en stor om- och utbyggnad
värdig dess ställning som huvudstad i
ett vidsträckt världsvälde. Det omgavs
med väldiga murar, och vattenförsörjningen tillgodosågs genom ett system
av kanaler. Praktfulla tempel och
palats uppfördes. Väggarna i sitt nya
konungapalats lät Sanherib pryda med
reliefer som skildrade hans krigiska
bedrifter, bl.a. den framgångsrika belägringen av Lakis, se d.o.
I 2.Kon.l9:36 omtalas hur Sanherib
efter att 'la avbrutit sitt företag mot
Jeru salem, återvände r till Nineve. På
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Blomslermoriv. ejter en relief funnen i Nineve.
en lerprisma som man har funnit i
Nineves ruiner, skryter han i alla fall
med att han höll Hiskia innesluten som
en fågel i bur.
Den siste storkonungen av Assyrien,
Assurbanipal , ej säkert omnämnd i
Bibeln (se dock : Asenappar), bragte
under sin regeringstid (669-626)
Nineve till höjdpunkten av blomstring,
prakt och rikedom. Det är honom
eftervärlden har att tacka för det
väldiga s.k. Assurbanipalbiblioteket,
funnet i Nineves ruiner. Det innehåller
på ca 10000 tä ttskrivna kilskrifts tavlor
av brän d lera ett koncentrat av den
I

bättring framhålles av Jesus som föredömlig, Luk. 11 :30; Matt.12:14. Se
även: Assyrien.
NIN EVE
(Nimrod) byggde N.
I.M os. IO:11
10:12
Resen mellan N. oc h Kela
2.Kon.19:36
(Sa nherib) stannade i N.
J es.37:37
(San herib) stannad e i N.
J o na t :2; 3:2
begiv dig till N.
3:3
J o n a begav sig till N.
Men N . va r en stor s tad inför Gud
3:3
3 :4
så ska ll N. bliva omstörtat
3:5
Då trodde folket i N. på G ud
när sake n kom fö r k o nun ge n iN .
3:6
3:7
utro pad e och förkunnade i N .
jag sk ull e icke ö mka mig öve r N.
4:11
Nah . 1: 1
Detta är e n u t saga om N .
2:8
N. lik en vattenrik damm
3:7
ska ll säga: N. är ödelagt
gö ra N. till en ödema rk
Sef. 2: 13

NINEVITER
ss. J o nas blev t ec ken fö r n.na

Luk.11 :3 0

NINEV ITlSK
N.a män s ko la vid domen
N.a män vid domen träda fram

Matt.12:41
Luk.ll :32

NIO
4.Mos.29:26; 34:13; S.Mos.3:1 1; Jo s. 13:7 ;
14:2; 15 :44,54 ; 21:16; 2.Sam.24:8; 2 .Kon.
17:1 ; l.Krö n.3:8 j Luk.17:17 .

NlO HUNDRA
Dom.4:3,13.

NIMROD
Möjligen av icke-hebreiskt ursprung,
tapper el. stark. En son till Hams son
Kus, sonson till Noa. Nimrod var »den
förste som upprättade ett välde på
jorden», I.Mos. I O:8. Detta välde omfattade både Babylonien och Assyrien .
Nimrod var Nineves grundläggare, och
han byggde även flera andra städer,
10:10-12. Han betecknas också som
»en väldig jägare inför Herren», I .Mos.
10:9. Se: Jakt.
NIMROD
Kus födde N.
väldig jägare inför H. ss. N.
Kus födde N.
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I.Mos.10:8
10:9
l. Krön. 1:10

905: I.Mos.S: Il.
910: I.Mos.S :14 ,
912: I.Mos.S:8 .
928 : Neh.11 :8.
930: I.M os.S :5.
945: Esr. 2:8.
950: I.Mos.9:29.
956: I.KrÖn.9:9.
962: I. Mos.S:20.
969: I.Mos.5:27.
973: Esr.2:36; Neh.7:39.

NIONDE
Uppdelnin g: allmänt, dag , m å nad , timme , år.
NIONDE (.Umänt)
I.Krön.12:12; 24 : 11; 25 : 16; 27:12 ; Upp.
21 :20.

Rekonstruerat motiv frdn Nineves glansperiod.
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NIONDE (dagen)
3.Mos.2 3 :32; 4.Mos.7:60; 2. Kon.2 5 :3; J er.
39:2; 52:6.
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Nisan-Nitälskan
NIONDE (månaden)
1.Krön.27:12; Esr.10:9; Jer.36:9,22; Hagg.
2:11,19; Sak.7:1.
NIONDE (timmen)
Matt.20:5; 27:45,46; Mark.15:33,34; Luk.
23:44; Apg.3:1; 10:3,30.
NIONDE (året, regeringsåret)
3.Mos.25:22; 2.Kon.17:6; 18:10; 25:1; Jer.
39:1; 52:4; Hes.24:1.
NIO TIONDELAR (se: Tiondel)

NlSAN
Judarnas från Babylon övertagna namn
på vårmånaden, motsvarande Abib, »de
gröna sädesaxens månad». Nisan inledde den israelitiska festkalendern. Den
judiska påsken infaller i denna månad.
Se: Högtid, Månad. Neh.2:1; Est.3:7.
NISROK
En assyrisk gudom, som ej med säkerhet kunnat identifieras. Den assyriske
konungen Sanherib blev dräpt vid tillbedjrut i Nisroks tempel i Nineve.
Enligt en förklaring skulle det röra sig
om solguden Nusku. 2.Kon.19:37; Jes.
37:38.
NIT
Se även: Arbete, flit, möda, idog, iver,
ivrig, enträget, nitälskan, omsorg,
tjänst, kärlek.
Nit, iver

I gamla förbundet
2.Mos.34:14; 1.Kon.19:9-1O; Ps.
119:139; Esr.S:8.
I nya förbundet
Nitisk i tjänsten, Rom.12:11. I föreståndartjänsten, Rom.12:8. Som utsänd, 2.Kor.8:22-23. I omsorg för
andra, 2.Kor.8:16-17; 2.Tim.1:17. I
brödrakärlek, 2.Kor.7 :12. I att bevara
visshet i hoppet, Hebr.6:11-12.

Kristet nit skall vara
Bestående, Gal.4:18. Förenat med
kärlek, I.Kor.l3:3; 2.Kor.8:7-8. Eggande, 2.Kor.9:2. - Skall föra till bättring,
Upp.2:19.

Judarnas felaktiga nit
Ovisligt, Rom.l0:2. Blint, Apg.
5:17; 13:45; 17:5; 21:20; 22:3; Gal.
1:13-14; Fil.3:6; Hebr.l0:29. Icke till
det goda, Matt.23:1S; Gal.4:17. Döljer
inre brister, Matt.23:29.

Hedningarnas nit
Apg.l7:22-23; Jes.41 :6-7. Har sin
grund i förstockelse, Rom.I:21-32, i
okunnighet, Apg.17:30. Kan vara anknytningspunkt för evangelii förkunnande, Apg.l7:23.
NIT

l) spoude,

o1Tovo17

brådska, skyndsamhet; nit, iver. Se:
Iver 8.
2) utf.ord.
3) spoudaios, 01TOVO, ILWC;
nitisk, ivrig; av: spoude, se 1.
4) zelos, ~fiAOC;
iver, nit, nitälskan. Se t.ex. Iver 4.
5) prosechö, 1Tpooexw
hålla el. rikta emot, föra fram till; rikta
uppmärksamheten på, ägna sig åt;
prep. pros, ,(fram) till, och echö, hava,
hälla. Se: Akta 58.
NIT
l han vare det med n.
1 icke tröga, där det gäller n.
1 huru mycket n. har det
1 edert n. för oss uppenbart
1 utmärken eder i allsköns n.
1 gm att framhålla andras n.
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1 ingiver samma n. för eder
2 prisas för sitt n. om evangelium

3 vilkens n. vi funnit hålla
4 edert n. s. eggat
1 var och en visar samma n.
NITISK
3 (Titus) var så n.
3 är ännu mycket mer n.
5 n. i att föreläsa skriften

8:16
8:18
8:22
9:2
Hebr. 6:11

2.Kor. 8:17
8:22
l.Tim. 4:13

NITTIO
1.Mos.5:9; 17:17; HeS.41:12.
95: Esr.2:20; Neh.7:25.
96: Esr.8:35; Jer.52:23.
98: 1.Sam.4:15; Esr.2:16; Neh.7:21.
99: 1.Mos.17:1,24; Matt.18:12,13;
15:4,7.

Luk.

NITTON
Jos.19:38; 2.Sam.2:30.
NITTONDE
2.Kon.25 :8; 1.Krön.24:16; 25 :26; J er.52:12.

NITÄLSKA
)p
avu~dsjuk; nitälskande (endast om
Gud); av: l~ånå'j, se 2.
l) kannä',

~

2) l?cänä 'j, ~ ~ G
pi. vara avundsjuk; nitälska. Se: Avund l, Nitälskan 2, Reta 1.
3) ?cin'ä, i1~ ~ P
iver, nitälskan; avund; av: l~ånå'j, se 2.
Se : Avund 2, Bitter 7, Bitterhet 7,
Iver 2, Nitälskan l.
4) ~anno', ~ i ) i?
= kannå' , se 1.
5)' ze/ötes, ~T/ AWT17c;
ivrig, nitisk; av: zelOö, se 7. Se: Ivrare 2, Ivrig 17.
6) zelos, ~Ti AOC;
iver, nit, nitälskan. Se t.ex. Nit 4,
Nitälskan 3.
7) zel6ö, ~T/ AOW
vara ivrig el. nitisk; här transitivt: vara
ivrig beträffande ,(någon el. något),
nitälska för; av: zeIos, se 6. Se t.ex.
Ivrig 16, Nitälskan 4.
8) philågathos, qnt..a:ya()oc;
som älskar det goda; av: philos, kär,
älskad; älskande, och agathos, god.

vrede och i Guds kärlek.

Nitälskan förekommer sällan i G.T.
som mänsklig affekt. Ordet kan beteckna den lidelsefulla, förtärande
ivern för Herren för genomförandet av
hans vilja och upprätthällandet av hans

Hesekiel och Hosea karakteriserar
Israels avfall frän Herren som äktenskapsbrott och tolkar Herrens nitälskan som en reaktion i enlighet
därmed, Hes.16:38; 23:25; 5:13. (I
kränkt kärlek reagerar han i vrede.)
Gud förkunnas dock som den som
till sist skall förbarma sig över sitt
avfalliga folk, i det han nitälskar för
sitt heliga namn, Hes.39:25. Jfr Jes.
63:15.
Särskilt talas det om Herrens nitälskan för genomförandet av sin
frälsningshistoria och världsplan med
Israel som medel. Hans nitälskan för
genomförandet av sin vilja känner inga
gränser, 2.Kon.19:31; Hes.36:6 ff.;
38:19 ff.; Jes.9:7; 37:32; 42:13; 63:15;
Sak.l :14. Flerstädes har hans nitälskan
eskatologisk aspekt, Jes.26:11; Sef.
1:18; 3:8 (hos Sefanja är den förbunden med Herrens dag).
N. T.
,
Termen zelos förekommer i evangelierna endast i J oh.2: 17, som är ett
citat från PS.69:10. Redan judendomen uppfattade detta ställe som messianskt. Ingen nitälskade så för Herrens
hus som Jesus. Jesu nitälskan för Gud
kom tydligt till uttryck i niningen av
templet, en profetisk handling som
bebådar den rening av gudsdyrkan som
förestår genom att Messias har kommit. Nitälskan (iver) för Gud (Guds
rike, Guds konungavälde) skall prägla
också Jesu lärjungar. Ett enåstående
exempel härpå är Paulus. »Ty jag nitälskar för eder, såsom Gud nitälskaD>,
2.Kor.ll :2.
Nitälskan i negativ mening (svartsjuka, avundsjuka), Apg.S:!7 f.; 13:45;
17:5, upptändes hos judarna genom
apostlarnas förkunnelse. Om nitälskan
som syndig affekt, dvs. avund, se
Rom.13:13; 1.Kor.3:3; 2.Kor.12:20;
Gal.5 :20;-Jak.3 :14,16.
Ordet ~Ios och det därav bildade
verbet zeloun förekommer ofta om de
troendes iver och nit i vardagens gärning och i församlingslivet. De troende
skall vara uppfyllda av nitälskan
genom att beflita sig om att göra vad
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NITÄLSKA
1 jag, H., är en n.nde Gud
2.Mos.20:5
1 en n.nde Gud är han
34: 14
2 Skall du så n. för mig
4.Mos.11 :29
2 n.t bland dem ss. jag n.r
25:11
2 för att han n.de för sin Gud
25:13
1 förtärande eld, n.nde Gud
5.Mos. 4:24
1 H., din Gud, är en n.nde Gud
5:9
1 ty en n.nde Gud är H.
6:15
4 han är en n.nde Gud
Jos.24:19
2 Jag har n.t för H.
1.Kon.19:10
2 Jag har n.t för H.
19:14
3 se huru jag n.r för H.
2.Kon.10:16
2 n. för H. fruktan beständigt
Ords.23:17
2 n. för mitt heliga namn
Hes.39:25
4 H. är en n.nde Gud
Nah. 1:2
2 med stor vr'ede n.r jag
Sak. 8:2
S alla n. de för lagen
Apg.21:20
5 jag var en man s. n.de för Gud
22:3
6 att de n. för Gud
Rom.10:2
7 jag n.r för eder
2.Kor.II:2
6 ss. Gud n.r
11:2
5 n.de för mina fäders stadgar
Gal. 1:14
8 bör n. för vad gott är
Tit. 1:8
1.Pet. 3:13
5 om I n.en för det s. är gott

NITÄLSKAN
Se även: Iver, nit, avund, vrede, kärlek.
Nitälskan
Till grund för den svenska bibelöversättningens »nitälskan» ligger främst
hebr. ?cin'ä och grek. zhos, vilka båda
förutom iver, nit och nitälskan också
kan beteckna avund.

G.T.
Rom.12:8
12:11
2.Kor. 7:11
7:12
8:7
8:8

ära inför människors gudlöshet, se
t.ex. PS.69:10: »Ty nitälskan för ditt
hus har förtärt mig», jfr Ps. 119 :139;
4.Mos.2S:6-13; !.Kon.19:10.
Oftast står kin'å om en bestämd
intensitet i Herr;ms handlingssätt, som
kan slå u t både till frälsning och till
olycka. Herrens nitälskan står ofta
tillsammans med hans vrede, 4.Mos.
25: 11; S.Mos.29:20;
Hes.38:19;
16:38,42; 36:6. Den är då en fördärvande makt, ofta förbunden med begreppet »eld» (metafor för vrede), t.ex.
»nitälskans eld», Sef.l:18; 3:8, jfr Jes.
26:11. »Herrens nitälskan» har alltid
relation till hans folk. »J ag, Herren, din
Gud, är en nitälskande Gud» är en
fundamental sats i Israels gudstro,
2.Mos.20:S.
Bibelns tal om att Gud är nitälskande, betyder att Herren ivrar för sin
exklusivitet. Han ivrar för att äga Israel
helt för sig, han tål ingen annan gud
vid sidan av sig. (Jfr Jak.4:S: »Med
svartsjuk kärlek trängtar den Ande,
som han har låtit taga sin boning i
oss.») Herrens nitälskan är alltså uttryck för intensiteten både i Guds

gott är, Tit.2:14; !.Pet.3:13, och vara
ivriga att undfå nådegåvorna, !.Kor.
12:31; 14:1,12,29. Paulus vittnar om
den iver, det nit, som utmärkte hans
trosfränder i Korint, 2.Kor.7:7,1!. Se:
Tjänst, Gemenskap.
När det i Rom. 11 :11,14 talas om
att »uppväcka avund» (parazeloun) hos
Israel, åsyftas den iver, den nitälskan,
som väckes hos Israel, när det ser, att
den frälsning, som utlovats i dess
heliga skrifter, kommit hedningarna
till del. Se: Israel, Mission, Utkorelse.
Nitälskan
Uppmaning till nitälskan, Rom.
12:11; Upp.3:19. Kristi exempel, Joh.
2:14-17; Luk.19:4S ff.

De troende skall nitälska
För det goda, Gal.4:18. För andras
frälsning, Apg.26:29; Rom.IO:!. För
Gud, 4.Mos.2S:11,13. För Guds hus,
PS.69:10. För de troendes väl, Kol.
4:13. För att göra vad gott är, Tit.
2:14. - Mot avgudadyrkan, 2.Kon.
23:4-24.

Troendes nitälskan
FranJkallas genom bedrövelse efter
Guds sinne, 2.Kor.7:11. Eggar andra,
2.Kor.9:2. Förtär, PS.l!9:139.

Felaktig nitälskan
För lagen, Apg.21 :20. För fadernas
stadgar, Gal. l :14. Utan rätt insikt,
Rom. 10:2. Skrymtaktig,2.Kon.l0:16;
Matt.23:1S. Oförståndig, 2.Sam.21 :2;
Apg.22:3,4; Fil.3:6.
Exempel på god nitälskan
Pinehas, 4.Mos.2S:11,13. Elia, I.Kon.
19:10. Josia, 2.Kon.23:1 ff. Apollos,
Apg.18:2S. Epafras, KoI.4:12-13.
NITÄLSKAN

l) ?cin'ä, i1~ 1p
iver, nitälskan, avund; av: [~ånå'j, se 2.
Se: Avund 2, Bitter 7, Bitterhet 7,
Iver 2, Nitälska 3.
2) l?cänä'j, ~ ~ ~
pi. vara avundsjuk, nitälska; i Joel 2:18
övers. upptändas till nitälskan; i
2.Sam.21:2 inf. övers. nitälskan. Se:
Avund I, Nitälska 2.
3) zelos, ~ij AOC;
iver, nit, nitälskan. Se t.ex. Nitälska 6.
4) zeL6ö, ~T/ AOW
vara ivrig el. nitisk, nitälska; av: zelos,
se 3. Se t.ex. Nitälska 7.
NITÄLSKAN
1 icke i min n. förgjort
1 H. vrede och n. skall vara
2 i sin n. för Israels barn
1 H. n. skall göra detta
1 n. för ditt hus förtärt
1 huru länge din n. brinna
1 J ag förtäres av n.
1 H. Sebaots n. skall göra
1 blygsel se din n.
1 H. Sebaots n. skall göra detta
1 höljde sig i n. ss. mantel
1 Var äro nu din n.
1 jag, H., har talat i min n.
1 s. uppväckt Guds n.
1 det s. uppväckt Guds n.
1 blodigt offer för vrede och n.
1 min n. kan vika ifrån dig
1 J ag skall låta min n. gå över
1 utföra mitt verk med n.
1 i brinnande n. talar jag
1 i n. och vrede jag talar
l i min n. och vredes eld
2 upptändes H. till n.
1 Av hs n.S eld förtäras
l av min n.s eld förtäras
1 J ag har stor n. för Jerusalem
l J ag har stor n. för Sion
3 N. för ditt hus förtära mig
3 uppfylldes av n.
3 uppfylldes de av n.
4 Då grepos judarna av n.
3 om n. en förföljare
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4.Mos.25:11
5.Mos.29:20
2.Sam.21:2
2.Kon.19:31
Ps.69:10
79:5
119:139
Jes. 9:7
26:11
37:32
59:17
63:15
Hes. 5:13
8:3
8:5
16:38
16:42
23:25
35:11
36:5
36:6
38:19
Joel 2:18
Sef. 1:18
3:8
Sak. 1:14
8:2
Joh. 2:17
Apg. 5:17
13:45
17:5
Fil. 3:6

Nitälskare-Noa
NITÄLSKARE
Hebr. f:;annä', nitälskande , brukas här
som namn på Gud , därav övers. Nitälskare. I samma vers står uttrycket 'el
f:;annä', övers. en nitälskande Gud.
Samma begrepp förekommer i 2.Mos.
20:5; 5.Mos.4:24; 5:9; 6:15. Se: Namn
(Guds), Nitälskan. 2.Mos.34:14.

som planterade en vingård. Han drack
av vinet och blev drucken. Efter syndafloden levde Noa i ytterligare 350 år.
Han dog i en ålder av 950 år, 9 :20-29.
Noa omtalas också flera gånger i
N.T. I sina eskatologiska tal drar Jesus
en parallell mellan gudsdomen på Noas
tid och den på Människosonens tid.
Båda kommer lika plötsligt över ett
intet anande människosläkte, Luk.17:
26,27. I det s.k . troskapitlet, Hebr.ll ,
skildras Noa som en av trons stora
män. Genom tro byggde han arken i
helig gudsfruktan, »genom den blev
han världen till dom och fick till
arvedel den rättfardighet, som hör tron
till», v.7. Aposteln Petrus kallar Noa
»rättfardighetens förkunnare», 2.Pet.
2:5 . Se: Ark (Noas), Flod.

NJUGGHET
icke ss. e n gåva i n.

2.Kor. 9:5

NJURE
2.Mos.29 :13
n.arna med det fett
29:22
båda n.arna med fettet
n.arna med det fett
3.Mos. 3:4
3:4
frånskilja invid n.arna
3:10
offra n.arna m ed d et fett
3:10
skaJl fr å nskilja invid n.arna
3:15
n.arna med det fett
3:15
frå nskilja invid n.arna
4:9
oc h båda n .arna med det fett
4:9
fr å nsk ilj a invid n .arna
7 :4
n,arna med det fett
7 :4
leve rfettet fr å nskilja invid n.arna
båda n.arna med fettet på dem
8:16
tog båda n .arn a m ed fettet
8 :25
9: 10
n.ar och leverfett fö rbränd e han
n.arn a och leverfettet
9:19
genomborrar mina n.ar
lob 16:13
s. prövar hjärtan och n.ar

Ps. 7:10

rannsaka mina n .ar
26:2
du har skapa t min a n .ar
139:13
fett ifrån väd urar s n .ar
JeS.34:6
domare s. prövar n.ar och
J er.11 :20
utrann sakar hjärtat och prövar n.arna 17:10
han ser n.ar och hjärta
20: 12
pilar in i mina n.ar
Klag. 3:13
jag är den s. rannsa kar n. ar
Upp. 2:23

Noas ark. Efter en freskomålning i Saint Savin-kyrkan i Frankrike.
terar om ett föga bä ttre öde för
Nineve, 3 :8. Ännu långt senare var No
en betydande stad. Dess ödesstund
kom långt senare då det totalförstördes av den romerske prefekten Cornelius Gallus, därför att dess befolkning
hade deltagit i ett uppror år 30-29
f.Kr. Se även: Egypten.
NO

NJUTA
-njuta
åtnjuta Hebr.3 :3
NJUTA
icke låter henne n. sin rätt
2 .Mos.21 :11
för att främlingen m å n. vi la
23:12
fö r att n. av dess lukt
30:38
du må då n. av det rov
5.Mos.20 :14
kan jag ä nnu n. av att höra
2.Sam.19:35
jag njöte då min v:ila
Job 3:13
låt he nne n. en dagakarls glädje
14:6
han får ej n. därav
20:18
aldrig fick han n. av lycka
21 :25
får n . av de levandes ljus
33:30
arb ete får du n. frukten
PS.128:2
envar n. sig fullt till godo
Ords.12:14
Sin muns frukt får envar n.
13:2
hon n.er sig mätt
30:20
Må hon få n. sina gärningars frukt
31 :31
Pred.2:25
vem kan n" mig förutan
om ngn kan äta och n. vad gott är
3 :13
5 :18
förunnat hm makt att n .
icke fö runnar hm makt att n.
6 :2
utan lå ter en främling få n.
6 :2
h s själ icke finge n. sig mätt
6:3
få n. ngt gott
6:6
Nj ut livet med ngn kvinna
9:9
nu n.er jag av brasan
J es.44:16
få n . av folkens skatter
61:6
själva n . av sina händers verk
65 :22
mina städer n. överflöd
Sak. l: 17
när de n.it nog av K.
l.Tim. 5 :11
Gud giver allt till att n.
6 :17
främst av alla n. frukten
2.Tim. 2:6

jag skall hemsöka Amon frå n N.
Jag skall hålla dom över N.
utrota den larmande hop en iN.
N. skall bliva intaget

J er.46:25
He s. 30 :14
30 :15
30:16

NOA
hebr. (nr 1) Noa!), vila; (nr 2) No 'å,
rörelse.
l. Lemeks son, den tionde från Adam.
Det hebreiska namnet Nåa~ har en viss
likhet med verbet för »tröstID>, [nä~aml, därpå anspelas i l.Mos.5:29 .
Noas söner var Sem, Ham och Jafet,
v.32.
På Noas tid hade släktet sjunkit i
djup andlig villfarelse och omoraliskt
leverne. »Men Herren såg, att männi·
skornas ondska var stor på jorden och
att deras hjärtans alla uppsåt och

tankar beständigt voro allenast ondal>,
6:5. Herren beslutade då att utrota
från jorden allt skapat, både människor och djur. Men Noa fann nåd inför
Herrens ögon. »Noa var en rättfardig
man och ostrafflig bland sitt släkte; i
umgängelse med Gud vandrade NOID>,
6:9.
Med denne man upprättade Gud ett
förbund. Han skulle bygga en ark och
gå in i arken med sin familj tillika med
ett par av allt levande på jorden. »Och
Noa gjorde så; han gjorde i alla
stycken, såsom Gud hade bjudit ho·
nom», 6 :22. På så vis blev Noa och alla
som var med honom räddade undan
den stora floden. När vattnet hade
sjunkit undan, stannade arken på Ararats berg, och Noa byggde här ett
altare åt Herren, och offrade brännoffer på altaret. Gud välsignade Noa
och upprättade ett förbund med
honom och hans familj och efterkommande . Aldrig mer skulle en flod
komma och fördärva jorden. Regnbågen var förbundstecknet, 7:1 - 9:17.
Noa var jordbrukare och den förste

Noas tro , Hebr.11 :7.
l) Trons begynnelse - »uppenbarelse». 2) Trons fortsättning - »from
förtröstan». 3) Trons arbete - »byggde
en ark». 4) Trons lön - »rädda sitt
hus». 5) Trons resultat - »världen till
dom». 6) Trons arvedel - »rättfardighet».
NOA

(Lemek) gav hm namnet N.
I.Mos.
sedan Lemek fött N.
Nä r N. var 500 år födde han Sem
N. funnit nåd för H. ögon
berättelsen om N.s släkt
N. var en rättfärdig man
i umgängelse med Gud vandrade N.
N. födde tre söner
Då sade Gud till N .
N. gjorde ... ss. Gud bjudit
H . sade till N .
N. gjorde ss. H. bjudit
N. var 600 å r gammal
N. gick in i arken med
två och två in till N.
ss. Gud had e bjudit N.
I det år då N. var 600 år
gick N. in i arken
så ock N.s söner
vidare N.s hustru
De gingo in till N. i arken
allenast N. räddades
tänkteGudpåN.
efter 40 dagar öppnade N. fönstret
förstod N. att vattnet sjunkit
tog N. av taket på arken
Då talade G ud till N.
gick N. ut med sina söner

NJUTANDE
förkvävas av n .t av livets goda

Luk. 8:14

NJUTNING
för kort tid i syndig n.
vid gästabuden frossa i n.ar

Hebr.II:25
2.Pet. 2:13

NO
hebr. av egypt. staden. ÖVre Egyptens
huvudstad, huvudort för dyrkan av
guden Amon (se Amon l). Den kallades därför också No-Amon, »Amons
stad», Nah.3 :8. Grekernas namn på No
var Thebe. No låg vid Nilen 720 km
söder om Kairo och upptog ett stort
område på båda sidor om floden. Om
dess betydenhet vittnar ännu de praktfulla tempelruinerna vid Luxor och
Karnak på östra flodstranden , bl.a. det
stora Amon-templet. Amons överste·
präst hade rang närmast efter farao,
och långa tider igenom var No den
viktigaste staden i hela Egypten. Den
assyriske konungen Esarhaddon plundrade staden år 672 f.Kr., likaså hans
son Assurbanipal år 663 , händelser
som Nahum hänsyftar på då han profe4117

Berget Ararat i Armenien, 5156 .m.ö.h. Bergets namn är av sent datum. Enligt en armenisk tradition
blev Noa begravd vid foten av detta berg.
4118

4119

4120

5:29
5 :30
5:32
6:8
6:9
6:9
6:9
6:10
6:13
6:22
7:1
7:5
7:6
7:7
7:9
7:9
7:11
7:13
7:13
7:13
7:15
7:23
8:1
8:6
8:11
8:13
8:15
8:18

Noadja - Norden
8 :20
N. byggde ett altare å t H.
9 :1
G ud välsignade N. och hs söner
9:8
Ytterligare sade Gud till N.
9 :17
Så sade nu Gud till N.
9 :18
N.5 söner voro Se m, Ham och J afet
9 :19
Dessa tfe voro N.s söner
9 :20
N. var en åkerman
9 :24
När sedan N. vaknade från ruset
9:28
N.levde efter floden 350 år
9:29
blev N .s hela ålder 950 år
10:1
berättelsen om N.s söners släkt
10:32
Dessa vora N.s söners släkter
1.Krön. 1:4
N., Sem, Ham och J afet
Jes.54:9
ss. jag gjorde vid N.s Ood
54 :9
svo r att N.s flod icke mer
Hes.14:14
tre män : N ., Daniel och lob
14:20
om N", Daniel och J ob vore
Matt.24 :37
skedde på N .s tid
24:38
den dag då N. giCk in i arken
Luk. 3 :36
Sem s. var son av N.
17:26
ss. det skedde på N.s tid
17 :27
den dag d å N. gick in i arken
Hebr.11 :7
Gm tron N . byggde en ark
1.Pet. 3 :20
gav dem anstå nd i N.s tid
2.Pet. 2:5
N. ss. rättfärdighetens

förste konung. Det innehade ställningen som landets huvudstad under
tredje till elfte dynastierna och sedan
återigen från den tjugusjätte. Arabernas invasion på 600-talet e.Kr. medförde dess fullständiga ödeläggelse.
Numera återstår endast ruinhögar.
Memfis' specielle skyddsgud var Ptah;
och oxen Apis, som hölls för att vara
en av Ptahs uppenbarelseformer, hade
sin helgedom
Memfis. Se även:
Egypten.

2. En av döttrarna till Hefers son
Selofhad .

NOFA
hebr. vindstöt, vindil. En moabitisk
stad. Den har av somliga satts i samband med Noba, se d.o. 4.Mos.21 :30.

NOA
Selofhads döttrar Mahela, N.
hs d ö ttrar Mahela, N.
N . gifte sig med farbrö ders
hs döttrar Mahela, N .

4.Mos. 26:33
27:1
36:11
Jos. 17:3

NOADJA
hebr. bestämd el. kallad av Herren.
l . En levit, Binnuis son, som vägde
upp helgedomens kärl. Esr.8 :33.
2. En profetissa som sökte att
skrämma ståthållaren Nehemja från att
återuppbygga Jerusalem. Neh.6:14.

NOF
N.s furstar äro bedragna
N.s och Tapanhes' barn avbeta
angående dem s. bodde i N .
ja, kungören i N .
N . skaU bliva en ödemark
göra slut
avgudarna iN.
N. överfallas på ljusa dagen

pa

Jes. 19: \3
Jer. 2 :16
44:1
46:14
46:19
Hes. 30:13
30 :16

NOG
fl. med vad mina män förtärt
fruktar man icke fl. Gud
Gud utser n. åt sig fåret
icke o. att du tagit min man
Jag har n., behåll du
Det är n ., min son J asef lever
hs dunder varat länge o.

hade mat o . att äta

l.Mos. 14:24
20:11
22:8
30:15
33:9
45 :28
2.Mos. 9:28

16:3

Från Memfis, i G. T. kallat Nof el. Mo!

så. att I haven n. att äta

NOF
hebr. av egypt. Men-nofer, i kilskrift
Mempi. Stad i Nedre Egypten, på
Nilens västra sida, sydväst om nuv.
Kairo. I Hos.9:6 kallas staden Mof.
Den är annars mest känd under namnet Memfis. Enligt den grekiske historieskrivaren Herodotos byggdes Memfis av Menes, det förenade Egyptens

3 .Mos.2S:19
hava bröd o. att äta
26:5
Nu må det vara n.
4.Mos.16:3
nu må det vara n., l Levi
. 16:?
icke n. att Israels Gud avskilt
16 :9
Är det icke n. att du fört oss
16 :13
e n persons vittnesmål ick e n .
35:30
Länge n. hållit på att tåga
5.Mos. 2:3
Låt det vara n., ta la icke vidare
3:26
icke n. att allenast ett vittne
19:15
så få n l n. fatt i dem
Jos. 2:5
sko la de n . intaga Ai
7:3
I bergsbygden icke rum n.
17 :16
Är det icke n. att vi begått
22:17
icke n . lade sig vinn om
Dom . 12:6
landet har utrymme n.
18:10
J ag känner redan bedrövelse n .
Rut 1 :13
n. skall du väl
1.Sam.20:14
n. skall du bevisa barmhärtighet
20:14
han (David) är n . icke ren
20:26
ngt ont är n. beslutet
25 :17
vägrar n. icke giva mig
2.Sam.13:13
(H.) sade till ängeln: Det är n.
24:16
n. gott glädjebudskap
1.Kon. 1:42
må det vara n . med edra färder
12:28
icke n . vandra i Jerobeams
16:31
stor n . för ett utsäde av
18:32
Det är n., tag mitt liv
19:4
anser H. icke detta vara n.
2.Kon . 3:18
skulle denne n. befria hm
5:3
landet hade utrymme n.
1.Krön. 4:40
Det är n., drag din hand tillbaka
21 :15
Vår skuld är redan stor n.
2.Krön. 28 :13
n. får höra talas härom
Neh. 6:7
förakt och förtret mer än n.
Est. l: 18
skall n . hjälp beredas
4:14
n. har jag fått höra av sådant
Job 16:2
25 :5
ej ens månen skiner n . klart
Länge n. har min själ
PS. 120:6
giva dig getterna mjölk n .
Ords.27:27
s. aldrig säga : Det är n.
30:15
elden s. aldrig säger: Det är n.
30:16
ej förstånd n . låta varna
Pred. 4:13
Ar det eder icke n .
Jes. 7 :13
land s. har utrymme n.
22:18
icke finna en skärva stor n.
30:14
Libanons skog icke n . till offerved
40 :16
dess djur icke n. till brännoffer
40:16
Då hade vi bröd n.
Jer.44:17
plundrare skola alla få n.
50:10
Är det icke n. för Juda hus
Hes. 8:17
icke n. att du bedrev otukt
16:20
dina händer skola vara starka n.
22 :14
stark n. att föra svärdet
30:21
Är det eder icke n. att 1 fån beta
34:18
icke n. att] fån dricka klaraste
34:18
n. med alla de styggelser
44:6
Nu må det vara n .
45 :9
icke n . att bliva mätta
Hagg. 1:6
icke n . att bliva glada
1:6
icke n . att bliva varma
1 :6
icke finnas rum n. för dem
Sak.IO:IO
Var dag n. av sin egen plåga
Matt. 6:34
Det må yara lärjungen n .
10:25
så att han får över nog
13:12
Är sj u gånger n .
18 :21
givet så att han får över n.
25:29'
Det är n. Stunden är kommen
Mark.14:41
Jagharickerumn.föratt
Luk.I2:1?
Det är n.
22 :38

NON
hebr. nytt skott (avkomma) el. fisk.

NORDEN
I Bibeln betyder norr och norden

4121

4122

4123

4124

NO-AMON
hebr. av egypt. Amons stad. Övre
Egyptens huvudstad, uppkallad efter
guden Amon. Se vidare: No. Nah.3:8.
NOB
hebr. frukt. Levitstad i Benjamin, norr
om Jerusalem. Här stod tabernaklet på
Sauls tid (jfr Ahimelek I).
NOB
till prästen Ahimelek i N.
l.Sam.21: l
lsais son komma till Ahimelek i N .
22:9
lät kalla till sig prästerna i N.
22:11
invånarna i präststaden N. slagna
22:19
(Benjamins barn i) N.
Neh . 11 :32
samma dag s tor (Assur) i N .
J es.1 0:32

NOBA
hebr. skällande, skall. Den ostjordanska staden Kenat (se d.o.), blev
intagen av och uppkallad efter Noba av
Manasse stam. Jfr Nofa. 4.Mos.32:42;
Dom.8 :!!'
NOBA
hebr. skällande, skall. En man av Manasse stam. Han intog staden Kenat,
som fick namn efter honom. 4Mos.
32:42 .
NOBAI
hebr. fruktbar. En hövding, som
undertecknade Nehemjas förbundsskrivelse. Neh.lO :19.
NOD
hebr. flykt. Landet öster om Eden.
Kain flydde dit efter att ha mördat
Abel. I.Mos.4 :16.
NODAB
hebr. villig el. ädel. En arabstam i den
syriska öknen. !.Krön.S:19.

hm skolen] n . mottaga
Joh. 5:43
Bröd ... vore icke n .
6:7
han är gammal n.
9:21
Han är gammal n., frågen hm själv
9 :23
skola hava liv och hava över n.
10:10
H., låt oss se Fadern, så hava vi n.
14:8
icke n. att själva så göra
Rom. 1 :32
ären l icke goda n . att döma
1.Kor. 6:2
så känna vi n. det talet
8:1
n. med den näpst
2.Kor .. 2:6
vi ä ro icke n. dristiga
10:12
Min nåd är dig n.
12:9
I tänkten n. för ut därpå
Fil. 4 :10
n. kunna tacka Gud för eder
I.Tess. 3:9
när de njutit n. av K.
1.Tim. 5:11
det är n. att I gjort
1.Pet. 4:3·
icke få n. av synd
2.Pet. 2 :14

NOGA
hebr. sken, glans. En av Davids söner,
född i Jerusalem. !.Krön.3:7; 14 :6.
NOGA
Mannen frågade n. om oss
1.Mos.43:7
mån I n. hava ak t
5 .Mos. 4:15
13 :14
så skall-d u n . undersöka
då skall du n. undersöka saken
17:4
domarna skola n. undersöka saken
19:18
n . håller och gör allt
24 :8
Jos.22:S
Allenast mån I n. hålla bud
haven n. akt på eder själva
23:11
1.Kon. 3:21
när jag såg n.are på hm
2. Kon.10:23
Sen nu n. efter
aktar på henne så n.
Job 7:17
32:12
J a, n. aktade jag på eder
då må han n. giva akt
Jes.21 :7
Jer. 2:10
till Kedar och forsken n.
utfrågade dem n . om tiden
Matt. 2:7
2:8
forsken n. efter barnet
han skall n. rensa sin loge
3:12
förut n. tvagit sina händer
Mark. 7 :3
han vill n. rensa sin loge
Luk. 3:17
15:8
och sopar huset och söker n.
21 :14
Märken därför n. att I icke
Om I n. tagen eder till vara
Apg.15:29
Ef. 5:15
Sen därför n. till huru I vandren

NOGGRANT
n. blivit uppläst för mig
Allt n. göras och givas Guds hus
NOGSAMT
Jag har n. sett mitt folks
I vete n n. att en furste
ss. i dag n. synes
mitt ö ra hört och n. givit akt
Jag har n . hört huru Efraim
märker n. att ] viljen vinna
vet n. vilka väldiga kämpar
n. sett mitt folks betryck
veten n. att H. dag kommer

hebr. vila.
!.Krön.8:2.

Esr. 4 :18
7 :23
2.Mos. 3:7
2.Sam. 3:38
Esr. 9 :15
Job 13:11
Jer. 31:18
.Dan. 2:8
Nah. 2 :5
Apg. 7:34
1.Tess. 5 :2

NOHA
Benjamins fjärde

Densamme som Nun, se d.o.
!'Krön.7:27.
NOOMI
hebr. min ljuvlighet, mitt behag el. den
ljuvliga, den behagliga. Betlehemiten
Elimeleks hustru , som under en hungersnöd under domartiden utvandrade
med sin familj till Moab. Under vistelsen där, som varade i ungefar tio år,
dog hennes man och två söner. Hon
återvände då till Betlehem i Juda, åtföljd av den ena svärdottern, Rut.
NOOMI
Elimelek, hs hustru N.
Elemelek, N.s man, dog
sade N. till sina sonhustrur
N. svarade : Vänden om
Detta är ju N.
Kallen mig icke N ., utan Mara
Varför kallen I mig N.
kom N. tillbaka med sonhustru
N. hade en frände
moabitiskan Rut sade till N .
kvinna s. med N . kommit
sade N . till sin sonh ustru
N. sade ytterligare
sade N. till sin sonhustru Rut
svärmoder N. sade till henne
å kerstycke har N . sålt
köper åkern av N .s hand
köpt av N .s hand allt
Då sade kvinnorna till N.
N. tog barnet i sin famn
N. har fått en son

Rut 1:2
1:3
1:8
1:11
1 :19
1 :20
1:21
1 :22
2:1
2:2
2:6
2 :20
2:20
2:22
3 :1
4:3
4:5
4 :9
4:14
4:16
4:17

NORDANIDMMELEN
Det ord, som återgivits med »nordanhimmelens stjärnOD), hebr. meziirim,
betyder ego »de förströende el. skingrande», och uppfattas vanligen som
beteckning på de nordliga vindarna,
som skingrar molnen. En del översättare och kommentatorer läser mizråjim ,
)x1e båda kastskovlarna», och låter
ordet åsyfta t.ex. stjärnbilderna Stora
och Lilla Björnen. Också andra
stjärnbilder har föreslagits, t.ex. Arcturus. Jfr Himmelstecken. Job 379.
NORDAN RYMDEN
Han spänner u t n . över tomma

Job 26:7

NORDANVIND

son.

N. föder regn
Vakna upp, du n.

Ords.2S:23
HV.4:16

Nordgräns-Ny
olycka. Möjligen kan det förklaras av
Palestinas nord-sydliga utsträckning
med havet på västra och de stora
öknarna på östra sidan. Denna belägenhet betydde ju, att invaderande härar
var hänvisade till infallsportar i söder
eller norr, men det var på norra sidan
som det verkligt stora folkhavet brusade, och även österut boende erövrarfolk (assyrier, babylonier) föll in från
det hållet. I profetens domsförkunnelse över folket för dess ohörsamhets
skull, Jer.l :14; 4:6; 259, blir hemsökelsen särskilt accentuerad därigenom
att den kommer från norr.
NORDEN
I guldglans frän n.
Jag skall säga till n.: Giv hit
bryta sönder järn från n.
hämta alla n.s folkstammar
Togarmas folk ifrån yttersta n.

Job 37:22
Jes.43:6
Jer.15:12
25:9
Hes.38:6

NORDGRÄNS
frän n.en nedåt

Hes.47:18

NORDLANDET
Ordet brukas i Bibeln dels obestämt i
betydelsen »nordligt lamb>, dels som
egennamn. I Hes.32:30 pekar textsammanhanget på att det är Syrien som
avses. Likaså står i Jer.46:24 »nordlandsfolket» för folket i Syrien och i
Dan. 11 :7,8 »Nordlandskonungen» för
konungen i Syrien. Joel 2:20 har uttrycket >)nordlandsskaran» (härsmakt
från ett nordligt land). Se: Nordlandskonungen.
NORDLANDET
de komma från n.
Jer. 3:18
ett folk kommer från n.
6:22
Ett stort dån kommer från n.
10:22
s. har fört Israels barn upp ur n.
16:15
och hämtat dem ut ur n.
23:8
.Iutligen alla konungar i n.
25:26
jag .kall föra dem från n.
31:8
slaktoffer i n. vid Frat
46:10
uppväcka från n. en hop
50:9
Flyn bort ur n., säger H.
Sak. 2:6
Vagnen med svarta hlistarna mot n.
6:6
dem s. draga ut mot n.
6:8

NORDLANDET
Där ligga N.s furstar
draga till konungen i N.
strida mot konungen iN ..
Konungen i N. ställa upp
Konungen i N . rycka an
konungen i N. storma fram

Hes.32:30
Dan.11:6
11:11
11:13
11:15
11:40

NORDLANDSFOLKET
(Egypten) givet i n.s hand

Jer.46:24

NORDLANDSKONUNGEN
I Dan.11 åsyftar Nordlandskonungen

och konungen i Nordlandet, enligt en
gängse tolkning, följande konungar i
Syrien (även omfattande Palestina),
vilka regerade angivna år:
261-246 Antiokus II, v.6.
246-226 Seleukus II, v.7-9.
223-187 Antiokus den store, v.10-19.
187-176 Seleukus IV, v.20.
175-164 Antiokus Epifanes, v.21-45.
NORD LANDS KONUNGEN
denne skall draga mot N.s här
i några år lämna N.. i ro

Dan.11:7
11:8

NORDLANDSSKARAN
n. skall jag förjaga långt

Joel 2:20

NORDLIG
från Akor. dal i n. riktning

JO'.15:7

NORDOSTORKANEN
Benänming på den häftiga storm, som
vid Kreta drev skeppet med Paulus och
hans medresenärer ut till havs. Grundtextens ord, som inte är känt annat än
från detta ställe, har antagits vara
något specifIkt sjömansuttryck. Apg.
27:14.
NORDVÄST
skyddad mot sydväst och n.
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Apg.27:12

NORR
mot n. och söder och öster
1.Mos.13:14
till Hoba, n. om Dama.ku.
14:15
utbreda dig åt n. och söder
28:14
eder grlins i n.
4.Mo •. 34:7
Detta skall vara eder gräns i n.
34:9
vänden eder nu mot n.
5.Mos. 2:3
lyft dina ögon mot väster och n.
3:27
lägrade de .ig n. om Ai
Jos. 8:11
hela lägret, n. om staden
8:13
gränsen n. om BetäHaaraba
15:6
Jearim. berg.höjd n. om denna
15:10
I n. var Mikmetat gräns
16:6
Manasse gräns n. om bäcken
17:9
det s. läg n. om den
17:10
in. nädde de till Aser
17:10
Josefs hus vid sitt område in.
18:5
drog sig mot J eriko. höjd i n.
18: 12
gränsen i n. till Hannaton
19:14
och lifta-Els dal i n.
19:27
gick så ut till Kabul i n.
19:27
n. om berget Gaas
24:30
begrov hm n. om berget Gaas
Dom. 2:9
midjaniternas läger n. om sig:
7:1
Silo s.ligger n. om Betel
21:19
Den ena klippan i n.
1.Sam.14:5
tre (oxar) vända mot n.
1.Kon. 7:25
i öster, väster, n. och söder
LKrön. 9:24
kom ut den lott s. angav n.
26:14
tre (oxar) vända mot n.
2.Krön. 4:4
ngt att skaffa i n.
Job 23:9
berget Sion läng.t uppe i n.
Ps.48:3
N. och söder har du skapat
89:13
från n. och frän havssidan
107:3
Vinden vänder sig så mot n.
Pred. 1:6
11:3
falla mot söder eller mot n.
berg längst uppe i n.
Jes.14:13
J ag lät i n. en man upp.tå
41 :25
där komma de ....omliga från n.
49:12
sjudande gryta ... åt n. till
Jer. 1:13
frän n. skall olyckan bryta in
1:14
låta olycka komma frän n.
4:6
en olycka hotar från n.
6:1
gm den port s. vetter ät n.
Hes. 8:3
lyft upp dina ögon mot n.
8:5
lyfte upp mina ögon mot n.
8:5
avgudabelätet n. om altarporten
8:5
Övre porten •. vetter åt n.
9:2
20:47
allas mellan söder och n.
allt kött m ellan söder och n.
21 :4
Du (Gog) från ditt land uppe i n.
38:15
39:2
från ditt land uppe i n.
den port s. låg mot n.
40:20
det var i n. ss. i öster
40:23
med .in framsida åt n.
40:44
vars framsida ligger mot n.
40:46
en ingång mot n.
41:11
gä ut på den väg s. gick åt n.
42:1
42:2
långsidan med .in ingäng i n.
ingångarna lågo mot n.
42:4
tempelkamrar s. vetteU n.
46:19
Damaskus' område jämte Hamat i n. 48:1
prä.terna, i n. 25000 alnar
48:10
stadens portar ... tre i n.
48:31
från öster och n. höra rykten
Dan.ll :44
driva omkring frän n. till ö.ter
Am. 8: 12
utsträcka sin hand mot n.
Sef. 2 :13
berget viker undan mot n.
Sak.14:4
mskor frän n. och .öder
Luk.13:29
i n. tre portar
Upp.21:13

NORRA
tabernaklets... n.
2.Mos.26:20
bordet pä n .•idan
26:35
för n. långsidan omhängen
27:11
den n. sidan 20 bräder
36:25
de för n .•idan 100 alnar
38:11
vid tabernaklets n. sida
40:22
pä n .•idan 2000 alnar
4.Mos.35:5
på n. sidan den vik
Jos.15:5
15:8
i n. ändan av Refaimsdalen
gräns pä n .•idan vid J ordan
18:12
gränsen till Salthavets n. vik
18:19
till husets n. sida
2.Kon.ll:11
på n .•idan om detta altare
16:14
frän husets södra .ida till n.
2.Krön.23:10
ingängen till n. porten
Hes. 8:14
på östra sidan och pä n.
40:19
förde mig till den n. porten
40:35
tempelkamrar vid den n.
40:44
vägen på n. sidan
42:11
De n. och södra tempelkamrarna
42:13
Han mätte åt n. sidan
42:17
förde han mig gm n. porten
44:4
.. gått in gm n. porten
46:9
skall gä ut gm n. porten
46:9
lät han mig gå ut gm n. porten
47:2
landets gräns på n. sidan
47:15
Detta är n. sidan
47:17
Vid n. gränsen skall Dan hava lott
48:1
n. sidan 4500 alnar
48:16
På n. sidan ett mått av 4500 alnar
48:30

NORRIFRÅNn. kommer en rök
och sen huru de komma n.
en broms kommer farande n.
vatten stiga upp n.
ett folk drager upp n.
Se, ett folk kommer n.
förhärjarna komma n.
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Jes.14:31
Jer.13:20
46:20
47:2
50:3
50:41
51:48

fick se en stormvind n.
Nebukadressar komma n.

He •. 1:4
26:7

NORRUT
vid sidan av altaret, n.
3.Mo.. l: 11
Dan skall lägra .ig n.
4.Mos. 2:25
läger vid sidan av tabernaklet, n.
3:35
till de konungar •. bodde n.
Jos. 11:2
och Ekrons omräde n.
13:3
gick gränsen till Ekrons höjd, n.
15:11
berg s. ligger n. i Refaimsdalen
18:17
framffir Hedmarken, n.
18:18
gränsen till Bet-Hoglas höjd, n.
18:19
n. fyra (leviter) för var dag
I.Krön.26:17
folkstammar i rikena n.
Jer. 1 :15
och predika så n.
3:12
N. där .tappla de och falla
46:6
Sam aria s. bodde n. från dig
He •. 16:46
yttre sidovägg s. låg n.
40:40
invid murbyggnaden n.
42:1
vidare allt längre n.
47: 17
en utmark •. n. är 250 alnar
48:17
.töta med hornet n.
Dan. 8:4

NOS
vem borrar snara gm hs n.
sätta en sävhank i hs n.
förde hm med krok i n.en
satte hm i bur med krok i n.en

Job 40:19
40:21
Hes.19:4
19:9

NOT
ss. när en n. kastas i havet

Matt.13:47

NU
jag har just n. kommit
Jos. 5:14
kommen n. till förstånd
Ps. 2:10
n. vill jag stä u pp., säger H.
Jes.33:10
N. förkunnar jag nya ting
42:9
48:7
n. hava de blivit .kapade
n. kommer ordningen
Hes. 7:7
s. n. är skall icke förbliva
21:26
n. är det fördolt för dina ögon
Luk.19:42
N. må den •. har penningpung
22:36
den du n. har icke din man
Joh. 4:18
N. är min själ i ånge.t
12:27
N. gär dom över denna världen
12:31
Vad jag gör förstår du icke n.
13:7
dit kan du icke n. följa mig
13:36
varför icke följa dig n.
13:37
n. kännen I honom
14:7
I kunnen icke n. bära det
16:12
haven ock I n. bedrövelse
16:22
n. talar du öppet
16:29
J. svarade: N. tron I
16:31
N. gär jag till dig
17:13
18:36
n. är mitt rike icke av världen
jag gär n. till hedningarna
Apg.18:6
Rom. 8:38
s. n. är eller skall komma
frälsningen är oss n. närmare
13:11
s. n. är eller skall komma
1.Kor. 3:22
N. se vi på ett dunkelt sätt
13:12
13:12
N. är min kunskap ett styckverk
känna hm n. icke på det .ättat 2.Kor. 5:16
n. är den välbehagliga tiden
6:2
n. är frälsningens dag
6:2
det liv jag n. lever i köttet
Gal. 2:20
viljen I n .•Iuta i köttet
3:3
n. sedan I lärt känna Gud
4:9
4:9
kunnen I n. vända tillbaka
Ef. 2:13
N. då I ären i Kl.
intill n. deltagit i arbetet
Fil. 1:5
K. n. förhärligad i min kropp
1:20
har han n. skaffat försoning
Kol. 1:22
J ag bjuder dig n.
1.Tim. 1:3
Hebr.12:2
n. sitter på högra .idan
n. en liten tid liden
LPet. 1:6
2:10
n. haven fått barmhärtighet
2:10
n. ären ett Gud. folk
himlar och jord s. n. finnas
2.Pet. 3:7
3:18
Hm tillhör äran, n. och till
vi äro n. Guds barn
1.Joh. 3:2
4:3
redan n. är i världen
Upp.12:10
N. har frälsningen och makten

NU (.ub.t.)
dröjt där ända till n.
från vir ungdom till n.
dess grund blev lagd till n.
olyckor frän ungdom till n.
lämnade landet ända till n.
ända till n. göra tjänst
intill n. har man byggt därpä
intill n. förkunnar under
Välsignat vare H. l1amn från n.
lova H. frän n. till evig tid
H .• kall bevara från n. till evig
omhägnar ifrän n. till evig tid
Hoppa. pä H. frän n. till evig
från n. och till evig tid
ända till n. har jag sänt
till n. uppväckt min vrede
intill n. ätit självdött
från n. till evig tid
världens begynnelse intill n.
världens begynnelse intill n.
det goda vinet ända tills n.
i ett n., i ett ögonblick
ifrån första dagen intill n.

1.Mos.32:4
46:34
2.Mos. 9:18
2.Sam.19:7
2.Kon. 8:6
1.Krön. 9:18
Esr. 5:16
PS.71:17
113:2
115:18
121:8
125:2
131:3
Jes.9:7;59:21
Jer. 7:25
32:31
Hes. 4:14
Mika 4:7
Matt.24:21
Mark.13:19
Joh. 2:10
1.Kbr.15:52
Fil. 1:5

NUMERA
Hava vi n. ngn lott
n. har ingen mod att stä
icke kunde man n. fängsla
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1.Mos.31:14
Jo •. 2:11
Mark. 5:3

NUN
hebr. nytt skott (avkomma) el. fisk.
En efraimit, fader till Israels anförare
Josua. I I.Krön.7:27 kallas han Non.
NUN
hs tjänare Jo.ua, N.s son
2.Mos.33:1J
Josua, N.s son, sade
4.Mos.l1:28
av Efraims stam: Hosea, N.s son
13:9
Mose gav Hosea, N.s son, namnet
13:17
Josua, N.s son, och Kaleb reva
14:6
förutom Kaleb och Josua, N.s son
14:30
Josua, N.s son, och Kaleb vid liv
14:38
ingen kvar förutom JOSU8, N.s son
26:65
Tag till dig Josua, N.s son
27:18
befallning åt Josua, N.s son
32:28
utskifta landet Josua, N.s son
34:17
Josua, N.s son, komma ditin
S.Mos. 1 :38
insatte Jo.ua, N.s son, i hs ämbete
31:23
Mose kom med Hosea, N.s son
32:44
Josua, N.s son, full med vishetens
34:9
sade H. till Josua, N .• son
Jos. 1:1
Josua, N.s son, sände ut spejare
2:1
männen till Josua, N.s son
2:23
kallade Josua, N.s son, till sig
6:6
Josua, N.s son, utskiftade
14:1
trädde fram inför Josua, N.s son
17:4
åt Josua, N.s son, särskild arvedel
19:49
Josua, N.s son, utskiftade
19:51
trädde fram inffir Josua, N.s son
21:1
dog H. tjänare Josua, N.s son
24:29
H. tjänare J osua, N.s son, dog
Dom. 2:8
s. H. talat gm Josua, N.s .on
1.Kon.16:34
frän Je.uas, N.s son. dagar
Neh. 8:17

NUVARANDE
n. tidsåldern. barn
Luk.20:34
den n. världsordningen går mot 1.Kor. 7:31
frän den n. onda tidsåldern
Gal. 1:4
svarar emot det n. Jerusalem
4:25
sinnebild s. avser n. tiden
Hebr. 9:9

NY
Se även: Skapelse, förnya, frälsning,
förbund, pånyttfödelse, gamla människan, människa, liv.
Någonting nytt
l) En ny födelse, Joh.3:3. 2) En ny
människa, Ef.4:24. 3) Ett nytt väsende, Rom.6:4. 4) En ny sång, Ps.40:4.
5) En ny väg, Hebr.l0:20. 6) Ett nytt
Jerusalem, Upp.21 :2.
Nytt, Upp.
l) Ett nytt namn, 2:17; 3:12. 2) Ett
nytt Jerusalem, 3:12; 21:2. 3) En ny
sång, 5:9; 14:3. 4) En ny himmel,
21:1. 5) En ny jord, 21 :1.. 6) Allting
nytt, 21:5.
Sjufalt nytt
De troende har fått: l) En ny syn
på Gud - bättring (omvändelse), Apg.
20:21. 2) En ny ställning inför Gud rättfardiggörelse, Rom.4:25. 3) Ett
nytt liv från Gud - nyfödelse, Tit.3:5.
4) En ny ställning hos Gud - barnaskap, I.Joh.3:1. 5) En ny ande från
Gud - barnaskapets ande, Rom.8:15.
6) Ett nytt sinne från Gud - sinnets
förnyelse, Rom.12:2. 7) Ett nytt slutmål hos Gud - förhärligande, Rom.
8:29.
NY

l) [hädaJ], tO 1n
grundb~t. vara -ny; pi. göra ny, förnya;

hithp. bliva förnyad. Job 10:17 ordagrant: Du skulle förnya dina vittnen
mot mig; PS.51:12 och förnya en
stadig ande i mitt inre; 103:5 din
ungdom bliver förnyad såsom örnen.
Se: Förnya 1.
2) hädäJ, t01n
ny (både i ti"dToch till beskaffenhet).
3) I}arjat, n 1 D.
aram. = hebr. I},ågu, se 2. Ordet
förekommer endast i Esr.6:4, där somliga (däribland Septuaginta) i stället
läser had = hebr. 'ähäd, en, ett. I det
senare fallet blir översättningen: ett
(betonat) varv trävirke (i motsats till
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Nya staden-Nyckel
de tre varv stora stenar som nämnes
strax innan).
4) ~eni, '!~'

(ordningstal) andre, andra; av: senajim,
två.
5) utf.ord.
6) beri'å, ii ~ , -, ::

något nyskap'at; av: bärä', skapa. Ordet
förekommer bara i 4.Mos.16:30, där
det står som objekt till bärä'.
7) Sup, :: 1':'
vända om, återvända. Job 33:25 ordagrant: Han återvänder till sin ungdomskrafts dagar. Se t.ex. Begynna 13,
Förvandla 10.
8) Ps.8l:6 ordagrant: ett tal [som) jag
icke kände; Jes.40:3l de lyfta [sina)
vingar såsom örnar; Hes.26:l6 de
förskräckas vart ögonblick.
9) dd!ä', ~ t:I ~
gröna el. farska skott; broddar, knoppar; grönt el. friskt gräs; i Ords.27:25
övers. ny brodd; av: dä~ä', vara grön,
grönska. Se: F risk 7.
10) I}ålap, "I lO
flytta sig, begiva sig iväg, gå el. passera
genom el. förbi; hif. ersätta, byta;
förvandla, förnya; här med sub st.
koa1,l, kraft, som objekt; därav övers.
hämta ny kraft. Jfr hif. i Job 14:7,
övers. åter skjuta skott; 29:20
föryngras. Se: Förgås 18, Förvandla 6.
11) 'OIj, l i V
urspr. subst. fortbestånd, beständighet;
sedan adv. oavlåtligen, beständigt;
länge; ytterligare, längre; ännu, alltjämt; igen, på nytt. Jer.3:l6 ordagrant:
och den (= förbundsarken) skall icke
göras igen.
12) nir, l ' )

obruten el. oplöjd mark, ny mark,
nyodling; här tillsammans med verbet
nir, bryta upp, plöja nytt; därav övers.
bryta sig ny mark. Subst. nir är i
Ords. 13 :23 övers. nyodling.
13) [bå~arl, 1;J~
grundbet. vara tidig el. först; i Hes.
47:12 pi. i betydelsen: bära ny frukt.
Jfr Förstling 2.
14) ähdrån,

11 ii X

aram. ~nnan; här fe~~ 'ål}.åri.
15) håpa~, l ~ O
vända; förvandla. Sef.3:9 ordagrant:
Ty då skall jag vända renade läppar till
folken (= jag skall förvandla folkens
läppar till rena läppar). Se t.ex. Förvandla 1.
16) !anå, ii) t:i
upprepa, gö;; omigen, begynna på
nytt. Se: Förvandla 4, Förvända 6.
17) kainos, K atvo<:
ny (till beskaffenhet och betydelse).
Jfr Förnya 3.
18) m~os, veo<:
ny (i tid); ung. Jfr Förnya 4.

23) pålin,

rraAtv

tillbaka; åter, på nytt. Jfr Gal.4:9,
övers. tillbaka, resp. åter.
24) palinggenesia,

rraALrrev€Uia

pånyttfödelse, ny födelse; av: pålin, se
23, och genesis, ursprung, härkomst;
tillblivelse, födelse. I Matt.19:28 står
ordagrant: i pånyttfödelsen. Sammanhanget visar, att det är fråga om
världsförnyelsen vid tidens ände, jfr
Rom.8:l9-21. I Tit.3:5 är det tal om
den individuella, andliga pånyttfödelsen, jfr Joh.3 :3-8. Se art. Pånyttfödelse.
25) prosphatos, rr poarpaTo<:
grundbet. nyligen slaktad el. dödad;
därav allmänt: farsk, ny; av pro, före,
framför; tidigare,· och sphazö, slakta,
döda. Jfr adv. prosphiltös, nyligen,
Apg.18:2.
26) ållos, äAXo<:

annan (av samma slag).
27) ånöthen, ävw /I ev
ovanifrån; på nytt; av: mö, upp, uppåt; uppe, ovan.
28) anastauroö, åvaaTavpow

på nytt korsfasta. Se vidare: Korsfasta 4.
29) anagennåö, åvarevvaw

föda på nytt; av: ana, åter, på nytt,
och gennaö, föda.
.
NY
Uppdelning: allmänt; nytt förbund; ny
mel, ny jord; ny sång; på nytt.
NY (allmänt)
5 uppstod en n. hungersnöd
2 uppstod en fl. konung
S om ngn gräver en n. brunn

him~

1.Mos.26:1
l.Mos. 1:8
21 :33

S prästen antända fl. ved
3.Mos. 6:12
S intet av det n.a skolen I äta
23:14
2 offer av den n.a grödan
23:16
2 gamla undan för den n.a
26:10
6 H.låter ngt n.tt ske
4.Mos.16:30
2 offer av den n.a grödan
28:26
2 s. byggt sig ett n.tt hus
S.Mos.20:S
2 När du bygger ett n.tt hus
22:8
2 n.a s. nyss kommit
32:17
2 vinläglar s. vora D.a
Jos. 9:13
2 Man valde sig n.a gudar
Dom. 5:8
2 bundo de med två n.a tåg
15:13
2 Om man bunde mig med n.a tåg
16:11
2 tog Delila n.a tåg och band
16:12
2 gören eder en fl. vagn
l.Sam. 6:7
2.Sam. 6:3
2 satte Guds ark på n. vagn
2 U ssa körde den o.a vagnen
6:3
2 iklädd en n. rustning
21:16
2 Ahia i en n. mantel
1.Kon.11:29
2 Ahia fattade i den n.a manteln
II :30
2 Hämten hit åt mig en n. skåI2.Kon. 2:20
S det n.a altaret och H. hus
16:14
2 satte Guds ark på fl. vagn
l.Krön.13:7
2 framför den n.a förgården 2.Krön.20:5
3 med ett varv n.tt trävirke
Esr. 6:4
4 föreskrevs i detta n.a brev
Est. 9:29
1 N.a vittnen mot mig
J ob 10: 17

lägga på i tillägg, dessutom pålägga
(någon något); i Gal.2:6 med., övers.
pålägga (någon) några nya förpliktelser; av: prep. pros, till, och anatithemi,
lägga på, pålägga.

2 Min ära bliver ständigt n.
29:20
2 likt en lägel n.tt vin
32:19
7 Hennes kropp n. ungdomskraft
33:25
8 hör ett tal s. är n.tt
Ps.81:6
9 När n. brodd Skjuter upp
Ords.27:2S
2 intet n.tt sker under solen
Pred. 1:9
1:10
2 Se, detta är n.tt
4 denne n.e s. skulle träda
4:15
2 frukter, både n.a och gamla
HV. 7:13
S bygga vi upp n.a
Jes. 9:10
lO bida efter H. hämta n. kraft
40:31
8 de få n.a vingfjädrar
40:31
lO och må folken hämta n. kraft
41:1
2 n. och med skarpa taggar
41 :15
2 förkunnar jag n.a ting
42:9
2 jag vill göra ngt n.tt
43:19
2 låter dig höra om n.a ting
48:6
2 du skall få ett n.tt namn
62:2
II man skall icke göra ngn n.
Jer. 3:16
12 Bry ten eder n. mark
4:3
2 ingången till H. n.a port
26:10
2 H. vill skapa n.tt i landet
31 :22
2 ingången till n.a porten
36:10
5 n. sorg till min förra
4S:3
5 nästa år ett n.tt olycksbud
51:46
2 Den är var morgon n.
Klag. 3:23
2 en n. ande i deras bröst
HeS.11 :19
2 skaffen eder ett n.tt hjärta
18:31
2 och en n. ande
18:31
8 förskräckelse ständigt o.
26:16
2 giva eder ett n.tt hjiirta
36:26
2 låta en n. ande komma
36:26
13 träden bära n. frukt
47:12
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19) hereros, eTEpo<:

den andre (av två); annan; av annan
beskaffenhet, annorlunda. Se: Främling 16, Förvandla 13, Nästa 7.
20) utf.ord.
21) kainates,

K

o

a tv 1'1l <:

nyhet, nytt tillstånd; av: kainos, se 17.
I Rom.6:4 står ordagrant: i livets nyhet; 7:6 i Andens nyhet.
22) prosanatithemi, rrpoaavaTiOrllJ.L

14 angående det D.a hornet
Dan. 7:20
S från ett av dem gick ut n.tt horn
8:9
S ställa upp en o. härskara
11 :13
12 bryt en eder o. mark
Hos. l O: 12
15 åt folken n.3, renade läppar
Sef. 3:9
18 n.tt vin i gamla skinnläglar
Matt. 9:17
18 slår O.tt vin
1 7 i n.a läglar
9:17
17 bär fram n.tt och gammalt
13:52
17 dricker det n.tt med eder
26:29
27·:60
17 lade den i den n.a grav
17 Det är ju en n. lära
Mark. 1:27
17 isatta n.a stycket riva bort
2:21
18 n.tt vin i gamla skinnläglar
2:22
18 n.U'vin slår man
2:22
17 i n.a läglar
2:22
17 dricker det n.U i Guds rike
14:25
17 skola tala n.a tungomål
16:17
17 en lapp från en n. mantel
Luk. 5:36
17 riva'sönder n.a manteln
5:36
17 lappen från n.a manteln
5:36
18 n. U vin i gamla skinnläglar
5:37
18 n.tt vin bör man
5:38
1 7 slå i n.a läglar
5:38
18 vill sedan gärna hava n.tt
5:39
20:35
20 få del i den n.a tidsåldern
Joh.13:34
17 Ett nytt bud giver jag
19:41
17 i örtagården en n. grav
Apg. 7:18
19 en n. konung över Egypten
1"7:19
17 vad det är för en n. lära
17 höra på ngt n.tt för dagen
17:21
28:15
20 (Paulus) fick n.tt mod
21 i ett n.tt väsende, i liv
Rom. 6:4
7:6
21 tjäna i A. n.a väsende
l. Kor. 5:7
18 att I bliven en n. deg
17 så är han en n. skapelse
2.Kor. 5:17
5:17
17 ngt n.tt har kommit
19 till ett n.tt evangelium
Gal. 1:6
2:6
22 några n.a förpliktelser
5:1
23 icke n. tt träldomsok på eder
6:15
17 huruvida han är en n. skapelse
Ef. 2:15
17 i sig skapa en n. mska
4:24
17 iklätt eder den n.a mskan
Kol. 3:10
18 iklädd eder den n.a
24 gm ett bad till n. födelse
Tit. 3:5
Hebr. 6:6
23 återföra till n. bättring
10:20
2S invigt en n. och levande väg
1.Joh. 2:7
17 icke ett n.tt bud
2:8
17 är det dock ett n.tt bud
17 giva dig ett n.tt bud
2.Joh. V.S
Upp. 2:17
17 giva hm ett n.tt namn
2:24
26 icke på eder ngn n. börda
3:12
17 Guds stad, det n.a Jerusalem
3:12
17 ock mitt eget n.a namn
21 :2
17 jag såt ett n.tt Jerusalem
21 :5
17 Se, jag gör allting n.tt
NY (nytt förbund)
Jer.31:31
2 sluta ett n.tt förbund
Luk.22:20
17 är det n.a förbundet
1.Kor.11:2S
17 n.a förbundet, i mitt blod
2.Kor. 3:6
17 ett n.tt förbund
Hebr. 8:8
17 sluta ett n.tt förbund
8:13
17 säger ett n.tt förbund
9:15
17 medlare för ett n.tt förbund
12:24
18 till ett n.tt förbunds medlare
NY (ny himmel, ny jord)
2jag vill skapa n.a himlar
2 och en n. jord
2 likasom de n.a himlar
2 och den n.a jord jag vill
17 n.a himlar och n. jord
17 n. himmel och n. jord

Jes.65:17
66:22
2.Pet. 3:13
Upp.21:1

NY (ny sång)
2 Sjungen hm en n. sång
2 lade i min mun en n. sång
2 till H. ära en n. sång
2 till H. ära en n. sång
2 Gud, en n. sång vill jag
2 till H. ära en n. sång
·2 till H. ära en n. sång
17 de sjöngo en n. sång
17 s. tycktes vara en n. sång

PS.33:3
40:4
96:1
98:1
144:9
149:1
Jes.42:10
Upp. 5:9
14:3

NY (på nytt)
7 på n.tt bryta mot dina bud
7 ansätta mig på n.tt
1 giv mig på n.tt en frimodig
1 ung på n.tt ss. en örn
16 dåre s. på n.tt begynner
24 När världen födes på n.tt
27 icke bliver född på n.tt
27 I måsten födas på n.tt
27 på n.tt bliva trälar
28 på n.tt korsfästa Guds Son
29 på n.tt till levande hopp
29 I s. ären födda på n.tt

Esr. 9:14
Job 17:10
Ps.S1:12
103:5
Ords.26:11
Matt.19:28
Joh. 3:3
3:7
Gal. 4:9
Hebr. 6:6
1.Pet. 1:3
1 :23

NYA STADEN
Stadsdel i Jerusalem på konung Josias
tid; där bodde profetissan Hulda,
2.Kon.22:l4. Den nämns av Sefanja i
parallellism med Fiskporten, 1 :10.
NYA STADEN
(Hulda) bodde i Jerus. i N.
hon bodde i J erus. iN.
höras... jämmer från N.
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2.Kon.22:14
2.Krön.34:22
Sef. 1:10

NYBAKAD
Detta vårt bröd var n.t
lägga fram n.t bröd

Jos. 9:12
l.Sam.21:6

NYCKEL
Se även: Lås, stänga, öppna, dörr,

makt, kunskap, himmelriket, dödsriket.
Nyckel
Den äldsta låsanordningen var den
skjutbara tvärslån eller bommen som
endast den kunde manövrera, som
befann sig på dörrens insida. Nehemja
lät sätta in riglar och bommar i dörrarna till portarna i Jerusalems murar,
Neh.3 :3,6. Endast i Dom.3 :25 omtalar
G.T. nyckeln som medel till att öppna
en dörr utifrån. Portarna till Herodes'
tempel var försedda med lås, som
öppnades med nycklar. Rigorösa bestämmelser gällde för förvaringen av
dessa nycklar. Om natten var de fast-

Nyckel i hellenistisk stil.

kedjade på undersidan av den golvplatta i templet, där den av prästerna
som svarade för deras förvaring hade
sin sovplats.
Att äga eller vara betrodd med
husets nycklar står som uttryck för att
råda och ha makt över det. Jesus har
nycklarna till döden och dödsriket, det
vill säga att han har makten över
döden Gfr »dödens kamraD), Ords.
7:27) och makt över alla de dödas
eviga öde. Nycklarna är symbol för att
han kan hämta alla sina troende ut ur
dödsriket vid uppståndelsen, jfr Joh.
5:25. Förutsättningen härför är att
Jesus har besegrat döden och dödsriket
och själv stigit ned dit, Ef.4:9; l.Pet.
3:19. Därför kan »dödsrikets portaD)
icke få makt över hans församling,
Matt.16:l8.
Uttrycket
»Davids
nyckel», Upp.3:7, betecknar Jesu messianska regering över det himmelska
riket och hans makt att bestämma över
församlingen som Guds hus på jorden
och över dess öde, jfr Jes.22 :22.
Bilden av församlingen som ett hus
ställt under förvaltning används också i
Matt.16:l9, där aposteln Petrus betros
med binde- och lösemakten som uttryck för hans förvaltningsrätt över
Guds rikes förmåner. Denna makt (en
nyckelrnakt) måste vara en makt som
tillhör den församling Jesus skall bygga
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Nyfödd-Nyttig
på jorden, 16:18. Petrus mottager den
som representant för alla apostlarna,
vilket framgår av 18:18. Som bärare av
»nycklama» betraktas Petrus dels som
portvaktare, dels som förvaltare av
Guds hus. Beträffande tanken om
portvaktare, jfr 23:13, förvaltare, se
l.Kor.4:l; 9:17, jfr Matt.13:S2.
Apostolatet och de som inträder i
dess fullmakter, församlingens herdar
och lärare, får i och med »nyckel·
makten» fullmakt att inför Gud lösa
och binda på jorden med giltighet i
himmelen. Detta kan betyda: dels att
förklara för tillåtet eller förbjudet (så
särskilt i rabbinska källor), dels också
att lösa eller uttala dom över något,
då väsentligen i betydelsen att förlåta
eller binda i synd, Joh.20:23.
Förkunnaren har alltså fullmakt att
i Jesu Kristi namn förkunna syndernas
förlåtelse, Luk.24:47. Genom Ordets
förkunnelse
förvaltas
gudsrikets
frälsningsförmåner, så aft Guds rikes
portar öppnas för syndare. Men för·
kunnelsens tjänst skall också med disiplinär myndighet utöva församlingstukt (binda i synd) och avgöra frågor
om lära och liv (förklara för fel eller
rätt). Se: Förlåta (Förlåtelse), N.T., 4.
Nycklar, Upp.
1) Nyckeln till döden, 1:i8. 2)
Nyckeln till dödsriket, 1:18.3) Nyck·
eln till avgrunden, 20:1; 9:1. 4) Davids
nyckel, 3:7; jfr Jes.22:22.
NYCKEL
toga n.n och öppnade
Davids hus' n. att bära
giva dig himmelrikets n.lar
tagit bort n.n till kunskapen
njarna till döden och
han •. har David. n.
gavs n.n till avgrunden. brunn
han hade n.n till avgrunden

Dom. 3:25
Jes.22:22
Matt.16:19
Luk.II:S2
Upp. 1:18
3:7
9:1
20:1

NYFÖDD
Alla n.a gossebarn
övergiver sin n.a kalv
Var är den n.e judakonungen
finna ett n.tt barn lindat
då l nu ären n.a barn

2.Mos. 1:22
Jer.14:S
Matt. 2:2
Luk. 2:12
l.Pet. 2:2

NYKLIPPT
likna en hjord av n.a tackor

HV. 4:2

nykterhet på alla områden och under
alla förhällanden, 2.Tim.4:S.
Tillsyningsmän, äldste, som är
vägledare och föredömen både för de
troende och för de utomstående,
måste också vara nyktra, l.Tim.3:2.
Detsamma gäller ovillkorligen de
äldstes hustrur och andra kvinnor som
har fått någon uppgift i församlingen,
t.ex. som försam1ingstjänarinna, och i
denna egenskap ofta har att göra hutbesök, där de uppträder å församlingens vägnar, jfr l.Tim.3:11.
Nykterhet är över huvud taget
nödvändig för varje kristen. Den hör
till den kristna vandel som är den
sunda läran värdig, Tit.2:2.
Brist på kunskap om frälsningens
sanningar leder lätt till ett slags rus
som utsätter den troende för djävulens
snaror och onda makters inflytande
över vilja och sinne, med ödesdigra
följder för hans vandel och frihet,
2.Tim.2:26.
Förföljelse, illasinnad behandling
från djävulens och -hans jordiska redskaps sida kan förorsaka de troende
lidande, men verklig fara blir det först
för dem som låter sig bringas ur
fattningen - som förlorar kontrollen
över sig själva, sina handlingar och
reaktioner, l.Pet.S:8. Nykterhet och
vaksamhet i förening med tro på Gud
skänker kraft till att hälla ut och vinna
seger.
Inför Herrens återkomst är det
nödvändigt för de troende, som ju är
ljusets och dagens bam, att vara
nyktra, vaksamma, balanserade och
besinningsfulla, så att de inte faller
offer för moraliska frestelser eller tar
skada av andliga villfarelser och
förförelser, l.Tess.S:6,8. Denna tanke
utgör också bakgrunden till aposteln
Petrus' förmaningar, l.Pet.l :13; 4:7.
Nykterhet - förmåga att döma rätt är en förutsättning för det kristna
livets normala funktion på alla områden.
Nykterhet
Det innebär att vara
Nykter, l.Tim.3:2,11. Icke begiven
på vin, l.Tim.3:3. Hörsam, Job 21:2.

NYKTER
Se även: Besinningsfull, vaka, trogen,
tuktig, bön.
Nykterhet
Till grund ror orden »nykter» och
»nykterhet» ligger verbet nJphein och
därav bildade ord. N~phein har grundbetydelsen: avstå från att dricka vin
och starka drycker; därav: vara nykter
(i såväl bokstavlig som överförd betydelse).
Ä ven om vissa av de ställen, där
n~phein eller former av detta ord
förekommer i N.T., skulle kunna tolkas utifrån ordets ursprungliga mening,
exempelvis l.Tim.3:2, synes dock den
bildliga betydelsen överall t vara den
som bäst överensstämmer med sammanhanget. Orden betecknar ett till·
stånd av balans och sund besinning, av
vaksamhet och självbehärskning, av
frihet från lidelse, överdrift och överspändhet.
Nykterhet ålägges i första hand
personer som intar en ledande ställ·
ning eller har anförtrotts en framträdande tjänst i den kristna församlingen. En Ordets förkunnare bör i sin
ansvarsfulla gärning och i kamp mot
osunda tendenser, på lärans såväl som
på moralens område, lägga sig vinn om

1) nJpho, VflrpW
grundbet. icke dricka vin; därav: vara
nykter (i både fysisk och andlig bety-
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Vak/JaJJJ, Rom.J6:17; 1. Tim.4:J6. Tuktig, l.Tim.3:2. Blygsam, Rom.12:3.
Besinningsfull,
l.Pet.4:7.
Vaken,
l. Tess.S :6: l.Pet.5 :8.
Vem skall vara nykter?
Ordets tjänare, l.Tim.3:2,3; Tit.l :7.
Kvinnan, Tit.2:3,4. Hustrun, l.Tim.
3:11. Mannen, Tit.2:2,6. Alla troende,
l. Tess.S :6,8.
Varför?
Påbjudet, l.Pet.l :13; 5:8. Änden på
allting är nära, l.Pet.4:7. Stå djävulen
emot,1.Pet.S:8,9.
Huru?
Höviskhet i klädedräkten, l. Tim.
2:9. Leva tuktigt och rättfärdigt, Tit.
2:12. Tänka blygsamt, Rom. 12:3. Vara
nykter i allting, 2.Tim.4:S.
Var nykter, l.Pet.
1) I hoppet, 1 :13.2) I bönen, 4:7.
3) I trons kamp, 5:8-9.
NYKTER

delse); vara sansad, iakttaga självbehärskning osv.
2) nephålios, VT/rpaAw<;
nykter; av: n~phö, se l.
3) ananepho, åvavflrpw
åter bli nykter; av: prep. anå (här i
betydelsen: åter, på nytt) och nephö,
sel.
4) eknJpho, fl( vflrpw
sova ruset av sig, nyktra till; av: prep.
ek (här i betydelsen: ut UJ; ett tillstånd
och in i ett annat) och nephö, se 1. I
1.Kor.lS:34 står ordagrant: Nyktren
till rätteligen (dikaiös, se Rätt 63), och
synden icke.
NYKTER
I vaka och vara n.ra
l. Te... 5:6
I vi må vara n.ra, iklädda tron.
5:8
2 bör vara n. och tuktig
I.Tim. 3:2
2 n.ra och trogna i allt
3:11
3 att de aå .kola bliva n.ra
2. Tim. 2 :26
I var n. i allting
4:5
2 de äldre männen vara n.ra
Tit. 2:2
I Omgjorden ... och varen n.ra
LPet. 1:13
I be.inning.fulla och n.ra
4:7
I Varen n.ra och vaken
S :8

NYKTERHET
4 Vaknen upp till rätt n.

I.Kor.IS:34

NYLIGEN
n. tagit sig hu.tru
n. ville judarna .tena dig
n. kommit från Italien

S.Mos.24:S
Joh.ll:8
Apg.18:2

NYMFAS
grek. trol. skänkt av bruden el. nymfen. En kristen i Laodicea som Paulus
sänder hälsning till i brevet till kolotserna. I Nymfas' hus samlades en av de
urkristna församlingarna, möjligen
Laodicea-församlingen eller en mindre
församling i stadens närhet. Enligt en
del handskrifter rör det sig här om en
kvinna vid nanm Nymfa. Kol.4:lS.
NYMÅNAD
Det var vanligt i forntiden att man
högtidlighöll den dag, då det första
skimret av månskivan åter visade sig
(hebr. /;IorjäJ, nymåne; av: [!;laga!],
vara ny). Särskilt var detta fallet med
de folk (främst nomadfolken), som
bestämde tiden efter månens lopp,
icke efter solens. Israeliterna fortfor
ävim efter nomadtiden att fna
nymånadsfesten. Denna fest föregicks
av offer och innebar att man åt Gud
invigde de dagar och veckor som låg
framför. I 4.Mos.28:ll ff. fmns de
äldsta förordningarna om de offer som
skulle frambäras, jfr 3.Mos.23:24 f. Av
4.Mos.29:l framgår att .nymånadtdagen också skulle vara vilodag, jfr
Am.8:S. - I äldre tid fIrades nymånadsfesten i hemmet som en sammankomst för släkten, l.Sam.20:S,18,24,
men senare förlades den till templet,
Esr.3:S; Jes.l:13; Hes.46:1,3, Särskilt
nymånadsfesterna i den sjunde och
första månaden framhävdes som stora
och betydelsefulla och kan på många
sätt .jämföras med de vanliga nyårsfettema, 4.Mos.29:l ff.; Hes.4S:l8 f. Se
även: Högtid.
I nytestamentlig tid träder nymånadsfesten något tillbaka. Gentemot
de judekristna som lade stor vikt på de
mosaiskIl festdagarna, hävdar Paulus
att föreskrifterna om dessa ej är bindande för de hednakristna, alltså ej
heller nymånadsfesten, Kol.2:l6, jfr
Gal.4:l0. Senare har denna fest också
helt bortfallit fuom de kristna församlingarna.
NYMANAD
när I haven D.er

4.Mos.10:10
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l morgon är ju n.
I.Sam.20:S
20:18
l morgon är n.
20:24
när R.en var inne
2.Kon. 4:23
är varken n. eller sabbat
att offra ...vid D.erna
I.Krön.23:31
2.Krön. 2:4
offra brännoffer vid D.erna
8:13
bestämda offren vid n.er~
31:3
offra brännoffer vid R.erna
offer •. hörde till n.erna
Esr. 3:5
Neh.10:33
till offren vid n.erna
Ps.81:4
Stöten i ba.un vid n.en
Je •. 1:13
N.er ... sådant kan jag icke lida
1:14
Edra n.er hatar min själ
47:13
var n. kungöra varifrån ditt öde
frambära brännoffer på n.erna
He •• 4S:17
46:3
sabbater och n.er tillbedja
Hos. 2:11
göra slut på henne........ er
Kol. 2:16
döma eder i fråga om n.
NYMUlNADSB~OFFER

4.Mos.28:14
n.ret offra. i årets månader
detta förutom n.ret ... eldsoffer
29:6

NYMUlNADSDAG
på edra n.ar skolen l offra
dagen efter n.en
åt intet på den andra n.en
n. efter n. skall det .ke
öppnas på n.en
på n.en .kaD han frambära
Därför .kall en n. förtira dem
När är då n.en förbi

4.Mos.28:11
I.Sam.20:27
20:34
Jes.66:23
He •• 46:1
46:6
Hos. 5:7
Am. 8:5

NYODLING
fattiga. n. riklig föda

Ords. 13:23

NYOMVÄND
Han bör icke vara n.

I.Tim. 3:6

NYPA
jag är danad aven n. ler

Job 33:6

NYPLANTAT
skjuta grenar likt n. träd

Job 14:9

NYSA
nös gosaen ....ju gånger

2.Kon. 4:35

NYSS
5.Mos.32:17
nya •. n. kommit till
Dom. 7:13
Jag har n. haft en dröm
utom att hon n. vilat
Rut 2:7
det s. n. blivit sagt
I.Sam.1 7:27
tackor n. uppkomna ur badet
HV.4:2
6:5
tackor, n. uppkomna ur badet
n. avvanda från moder.mjölken
Jes.28:9
28:9
n. tagna från modersbröstet
Jer. 3:4
har du n. ropat till mig
34:15
l haven n. vänt om

NYSTAN
hopny.ta dig ss. ett n.

Je•. 22:18

NYTrA
1) symphoros, ovp.rpopo<;
gagnelig, nyttig; neutr. to sYmphoron
som subst. gagn, nytta; av: sympherö,
se 2.
2) symphero, ovp.rpepw
föra el. bära samman; bidraga, hjälpa,
gagna, vara nyttig; i 1.Kor.12:7 neutr.
part. to sympheron, gagn, nytta. Se
t.ex. Gagn 20, Nyttig 4.
NYTTA
I säger till eder egen n.
1 icke söker min egen D.
2 att kunna bliva till n.

I.Kor. 7:35
10:33
12:7

NYTI1G
1) !oq,::l i~
god, förträfflig. Se t.ex. Bättre 1,
Dyrbar 3, Gagn 2, Godhet 2, Hjälp 16.
2) [jö'al], ., II '
endast hif. g;gna, vara nyttig, hjälpa.
Se: Gagn 10,.Hjälp 18, Hjälpa 7.
3) melå'!sä, i1~X~9
anställning, tjänst, uppdrag; arbete,
verk, gärning. Se: Arbete S, Gärning 19.
4) sympherö, ovp.rpepw
gagna, vara nyttig. Se vidare t.ex.
Nytta 2.
S) kenoo, l( €v6w
tömma, utblotta; göra tom el. onyttig;
i Rom.4:14 pass., övers. vara till intet
nyttig. Se: Kraft 28.
6) ophelimos, wrpeAcp.o<;
gagnelig, nyttig. Se: Gagn 22.
7) alysitelJs, åAVOtHAfI<;
icke fördelaktig, icke nyttig; av neg. a4136

Nyuppbyggd-Nåd
och lysitel~s, ego som betalar kostnaden; därav: fördelaktig, nyttig (av:
lysiteleö, se Bättre 12).
NYTTIG
1 varit oss mycket n.a
l I skolen fälla aUa n.a träd
l aUa n.a träd fällde de
2 den S. lär dig vad n.t är
3 att förfärdiga ngt n.t
3 duger det då till ngt n.t
3 förf"årdiga ngt n.t därav
3 förfärdiga ngt n.t därav
4 n. t för eder att jag går bort
4 ngt s. kunde vara eder n.t
5 tron till intet n.
4 men icke allt är n.t
4 icke aUt är n.t
4 detta kan vara n.t för eder
4 sådant icke eljest n.t
6 n. till undervisning
7 detta vore eder icke n.t
NYUPPBYGGD
offrad på n.a altaret
J erusalem, du n.a stad

l.Sam.25 :15
2.Kon. 3:19
3:25
Je5.48:17
Hes.lS:3
15:4
15:5
15:5
Joh.16:7
Apg.20:20
Rom. 4:14
l.Kor. 6:12
10:23
2.Kor. 8:10
12:1
2.Tim. 3:16
Hebr.13:17
Dom. 6:28
Ps.122:3

NYÅR - Se: Högtid.

-nå
NÅ
uppnå Jes.65:22
NÅ
n. icke upp till antalet av
l.Mos.47:9
dess grenar n. upp över muren
49:22
välsignelser n. högt
49:26
de D. upp till eviga höjdernas
49:26
Nofa s. n.r till Medeba
4.Mos.21:30
så långt dess gränser n.
34:2
n.dde över sina bräddar
Jos. 4:18
i norr n.dde de till Aser
17:10
n.dde striden tm portarna
Dom. 5:8
övermod n.tt till mina öron
2.Kon.19:28
boningsplatser n.dde till
l.Krön. 5:8
österut n.dde hs boningsplatser
5:9
n.dde intill första kerubens
2.Krön. 3:12
hitskhet s. n.tt till himmelen
28:9
hs huvud n.r intill molnen
Job 20:6
hs månaders antal n.tt sin ände
21:21
så långt himmelen n.r
37:3
n.r intill himmelens grinser
Ps.19:7
Din hand n. dina fiender
21 :9
32:6
skole de icke n. till dem
n.r ditt lov intill jordens
48:11
55:24
falska ej n. sin halva ålder
rättfärdighet n.r till himmelen
71 :19
hs ära n.r över himmelen
1.13:4
hs majestät n.r över jorden
148:13
till dagen n.r sin höjd
Ords. 4:18
avund n.tt sin ände
Pred. 9:6
till Eglaim n.r dess jämmer
J es.15:8
rankor n.dde till Jaeser
16:8
n.r dem budskapet härom
23:1
sent omsider n.r dem hemsökelsen
24:22
28:15
skall det icke n. oss
30:28
n.r ända upp tm halsen
övermod har n;tt till mina öron
37:29
49:6
frälsning n. till jordens ända
det n.r till jordens ända
62:11
rankor n.dde tm Jaesers
Jer.48:32
straffdom n.r upp till skyarna
51:9
så att ingen bön n.tt fram
K1ag. 3:44
jag skall n. edra bindlar
Hes.13:20
östanvinden n.r det
17:10
din missgärning n.tt sin gräns
21 :25
21 :29
missgärningar n.tt sin grins
då missgärningen n.tt sin gräns
35:5
storhet n.tt upp till himmelen
Dan. 4:19
Israels synd n.r tillbaka
Hos.10:9
Icke skulle hämndekriget n. dem
10:9
slaget har n.tt till Juda
Mika 1:9
när hemsökelsen n.r dig
7:4
så vitt s. jorden n.r
Hab. 1:6
Ett H. ord skall n. dig
Sef. 2:5
hs herradöme n. från hav till
Sak. 9:10
din hälsning n.dde mina öron
Luk. 1:44
himmelen dit ingen tjuv n.r
12:33
n.dde församlingen i Jerusalem Apg.ll:22
stammar hoppas att n. fram
26:7
n. fram jämväl till eder
2.Kor.l0:13
ss. n.dde vi icke fram
10:14
n. fram till uppståndelsen
Fil. 3:11
ankare n.r innanför förlåten
Hebr. 6:19
sju plågor n.tt fuUbordan
Upp.15:8

gunst, misskund, nåd. Grundbetydelsen av motsvarande verb är: vara from
el. god. Innebörden i ~en är: gunst,
välbehag, ynnest, nåd. Motsvarande
verbs grundbetydelse är: böja sig ned (i
vänlighet och förbarmande).
N.T.s centrala ord for »nåd» är
chåris, som är uttryck dels för Guds
nådiga sinnelag, hans ynnest, välbehag
och välvilja, dels för Guds ynnestbevis
i form av nådegärningar, välgärningar.
Chåris ligger till grund för och ingår i
en mängd ord, t.ex. chllritoim, benåda,
charizesthai, ego vara till behag; bevisa
välvilja el. nåd; även allmänt: skänka,
giva, chårisTlUl, (fri) skänk, ynnestbevis; i N.T. nådegåva, eucharistein,
vara tacksam, tacka, och eucharistia,
tacksägelse.
Nåd är ett av de viktigaste begreppen i Skriften. Genom nåden uppenbarar Gud sin kärleks väsen, rikedom
och fullhet. I nåden har han givit oss
del i sitt största mysterium. I sin
helighet är Gud både nådens och vredens Gud. Bådadera framgår ur hans
helighet, som är den grundläggande
bestämningen av hans väsen. Han är
helig i sin nåd och helig i sin vrede.
Gud visar sin nåd - och kan visa den endast på förbundets grund, dvs. på
forsoningens grund, mot dem han får
frälsa in i sitt nådesforbund.
G.T.

Nåd
För vårt begrepp »nåd» finns i G.T.
flera ord med olika betydelsenyanser
och skiftande innehåll. De vanligaste är
och /.len. Det forra betyder:
fromhet, godhet; kärlek, vänlighet;

Liksom förbundstron dominerar
hela den gammaltestamentliga uppenbarelsehistorien, så bestämmer också
tron på Guds nåd hela denna förbund&tros egenart. De två begreppen »nåd»
och »forbund» hör samntan. Israels
förbundsgemenskap med Herren är ett
nådesförbund. Förbundet har blivit till
på Guds nådesinitiativ , det består i
kraft av Guds nådiga förbundstrohet,
restitueras och fornyas över Israels
avfall genom Guds nådesingripande.
Alla frälsningsgärningar i Israel ses som
uttryck för Herrens förbundsnåd.
Termen hen används särskilt när
ensidig gunst, utan forpliktelse eller
betingelse, visas eller utbedes. Sålunda
fann Noa och Mose »nåd (gunst) för
Herrens ögon», l.Mos.6:8; 2.Mos.
33:12,16. Denna Guds nåd beder man
särskilt om i många psalmer som uttryck för att man vet sig totalt hänvisad till den, t.ex. Ps.4:2; 6:3.
Nådesbegreppet kommer ofta nära
barmhärtighetstanken. Termen
mim, förbarmande, barmhärtighet,
är uttryck för den mer känslobetonade
nåden, gärna utifrån en ursprunglig
forbundenhet mellan den som skänker
nåd och den som mottager den.
Föräldrar visar nåd (barmhärtighet)
mot sina barn, Jes.49:l5; Ps.l03:13,
jfr Hos. 1 :6, broder mot broder, l.Mos.
43:29. Där Herrens rahämim visas mot
Israel, är det fråga o~ en sådan förbundenhet, Jes.49:13,15; 54:7; Jer.
30:18; 31:20.
Ännu mer gemenskapsbetonat är
nådesbegreppet i grundtextens \liisä~.
Här är nåden starkt forbunden med
förbundstanken. Orden for »forbund»
(b!ri!) och »nåd» auisä~) står jämsides
i 5.Mos.7:l2; PS.106:45 m.fl. ställen.
Begreppet ~~ står for gemenskap&trohet, om det handlingssätt som de
bör vänta av varmdra som är forenade
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NÅD

Se även: Barmhärtig, förbarma, förlåta,
frälsning, kärlek, misskund, ömka,
medlidande, omsorg, mild, god, gåva,
nådegåva, tacka, tacksägelse.
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i forbundsgemenskap, 1.Sam.20:8;
2.Sam.9:l,7.
.
Gemenskapstrohet, ~äsä~, kräves av
Israel i forbundet med Herren, Hos.
6:6; Mika 6:8, men särskilt kommer
\liisä~ till uttryck i Herrens gemenskapstrohet mot Israel. I ljuset av
förbundets väsen som etablerat genom
Guds suveränt fria och oförpliktade
utkorelse och trofasthet trots Israels
gränslösa otacksamhet och avfallstendenser, får denna Herrens \liisä~ visa
sin karaktär av gränslös, forbarmande
forbundstrohet, Jer.3:l2; Hos.2:2l-23;
Neh.9 :17. l;Iäsä~ står ofta parallellt
med r~ämim, Jes.63:7; Hos.2:l9; Jer.
16:5; Ps.25:6; 104:3; Klag.3:22.
Herren betecknar sig därfor också i de
fundamentala självvittnesbörden i G.T.
med en fullhet av nådesbegrepp.
»Herren! Herren! - en Gud, barmhärtig och nådig, långmodig och stor i
mildhet och trofasthet, som bevarar
nåd mot tusenden, som forlåter mis&gärning och överträdelse och synd»,
2.Mos.34:6, jfr 4.Mos.14:l8; Neh.9:l7;
Ps.l03:8 ff.
Herren är nådig i sin ledning av
Israel, 2.Mos.15:13, i förlossningen ur
nöd, Ps.44:27; 106:45, i förlåtelsen av
synder framfor allt, 4.Mos.14:l9;
PS.103:1O fr., i återupprättandet av
forbundet efter domen, Jes.54:8. Alla
Herrens frälsningsverk är nådesbevis,
och detta är grundtemat i G.T. Det är
över huvud taget så att nåden är det
dominerande draget i G. T.s gudsbild.
»Ty ett ögonblick varar hans vrede,
men hela livet hans nåd», Ps.30:6, jfr
Jes.54:8; 57:15 ff. Herren hemsöker
intill tredje och fjärde led, men gör
nåd med tusenden när man älskar
honom och håller hans bud, 2.Mos.
20:6.
Under domsprofeterna träder Guds
nåd tillbaka for förkunnelsen av Guds
vrede, då Israels avfall skapade kris i
Guds nådesförhållande till ett folk som
icke ville leva inom förbundets ram,
dvs. som ställde sig utanfor forlåtelsens
kraftfålt genom sin obotfårdighet.
Under Guds vrede dras nåden tillfålligt
tillbaka från folket, Hos. 1 :6; Jer.
13:14; 16:5; 21:7.· Guds vrede och
dom är djupast sett icke en sida av
Guds nåd, utan upphäver nåden. De
står i ett starkt spänningsforhållande
till varandra i G.T. Se: Vrede. Genom
dpmen skiljs de trolösa ut, och en
kvarleva finner nåd, Hos.2.
Under Israels vistelse i Babel forkunnas Herrens forbundstrohet med
väldig kraft och tändes hoppet om att
han åter skall taga sig an sitt förskjutna
folk, Hes.39:25 ff.; 34·:23 ff.
Nåden är i G.T. exklusivt knuten
till Israel, emedan den är förknippad
med forbundet och alltså forst och
fräntst är forbundsnåd. Men i »Trösteboken» kommer tanken om Herrens
nåd mot alla folk klart fram, Jes.
42:1 ff.; 49:1 ff.
Guds nåd prisas särskilt i psalmlitteraturen. Den är det mäktigaste vittne&börd om hur starkt det gammaltestamentliga trosforhållandet präglades av
tilliten till och erfarenheten av Guds
nåd, se särskilt Ps. 103 och 136.

N. T.
I Nya Testamentet har Guds nåd
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blivit själva huvudbegreppet. Genom
chåris har det nytestamentliga gudsförhållandet fått sin kvalitativa bestämning. Nåden är Guds rikes egentliga
signatur. Guds rike är ett nådens rike.
Nåden präglar det nya förbundet, Luk.
4:19. Begreppet chåris är alltid knutet
till Guds nådesverk i Kristi återlö&ningsgärning, hans förbundsupprättande ingripande och förbundsuppehållande verksamhet, jfr G.T. Guds nåd är
både den genom vår Herres, Jesu
Kristi, frälsningsverk bevisade nådesgärningen och det genom samma verk
forvärvade nådesförhållandet. - Resultatet av Guds nådesgärning i Kristi
frälsningsverk är att Guds välbehag och
ynnest härskar över dem som genom
tron står i det nya forbundsförhållandet till Gud. Nådens primära gåva är
syndernas forlåtelse och omedelbar
gudsgemenskap, evigt liv. Se Rom.
3:24 ff.; 5:1 ff.; Ef.2:5 ff.
Jesus använder icke själv begreppet
chåris, men allt vad han säger och gör,
är uppenbarelse och förverkligande av
Guds nåd. Nåden kom genom Jesus
Kristus, Joh.l:17, och »av hans fullhet
hava vi alla fått, ja, nåd utöver nåd»,
1:16. Jesu budskap om Guds rike (det
centrala begreppet i Jesu forkunnelse)
är hans uttryck för Guds nåd. Rikets
kommande är for Jesus en suverän
nådesakt - ren gåva - oforskylld,
forbarmande och för intet given, Luk.
12:32; 2:14; Matt.18:l4, till ovärdiga,
Luk.18:13-l4; 15:21 ff.; Matt.5:5;
11:5, förlorade, Luk.15, syndare,
Matt.9:l3~ Genom sitt forbundsblod
(Matt.26:28) fullbordar han försoningen och grundlägger Guds rike for
benådade syndare.
Paulus har gjort nåden till ett
huvudbegrepp. Hela hans teologi är
»nådens teologi», en lära om Guds nåd.
I N.T. möter oss begreppet chåris
samntanlagt 155 gånger, därav enbart
hos Paulus 100 gånger. Guds nåd är for
Paulus dels Guds ynnest (välvilja) mot
syndare, vilken avlöser hans vrede,
Rom.5:2, dels Guds förbarmande
nådesgäming (nådesbevisning) i sändandet av sin Son till försoning for
våra synder, 5:8-9, varmed han oforskyllt, utan någon deras förtjänst eller
värdighet, kan rättfårdiggöra dem och
skänka dem del i det eviga livet,
3:24 ff.; 5:1 ff.,lSff.
Det nya försonade gudsforhållandet, nådaståndet, Rom.5:2, är resultatet av Guds nådesverk i Kristus. Guds
nådesbevisning har sin dramatiska
höjdpunkt i utgivandet av Sonen på
korset, 5 :8. Gud har ställt fram Kristus
som en nådastol i kraft av fOrsoning&blodet, 3:25; Kristi kors är nådens
uppenbarelseort. Kristi person är
nådens förmedlare och redskap.
Genom Kristus realiserar Gud sin eviga
nådesvilja. »Han som har frälst oss...
efter sitt eget rådsIu t och sin nåd, den
nåd, som redan for evärdliga tider
sedan gavs oss i Kristus Jesus», 2.Tim.
1:9.
Att vara en kristen är att ha del i
nåden, Fil. l :7, stå i nåden, Rom.5 :2,
mottaga Guds nåd, 2.Kor.6:1. Att
komma bort från Kristus är att falla ur
nåden, Gal.5 :4. Nåden är de troendes
livsrum och livssfår, Rom.l:7; l Kor.
1:3; Kol.l:2, den är en allt behärskan4140

Nåd
de livsmakt som de troende lever
under Gfr Rom.6:14: »stå under nå·
dem».
Då Guds nådesbevisning fönnedlas
av Kristi självutgivande, kan nåden
också kallas »Jesu Kristi nåd», Rom.
5:15; Gal.1:6; 2.Kor.8:9; 13:13;
l.Tess.5:28; 2.Tess.1 :12.
Nåden representerar också en
frälsningsväg, som står i radikal mot·
sättning till lagens (gärningsrättfårdig·
hetens och självförlossningens) frälsningsväg, Rom.6:14; Gal.5:4. Den utestänger gärningar och varje tanke på
lön, Rom.4:4; 11:6; 3:24, likaså all
mänsklig berömmelse och vishet,
2.Kor.1:12. »Ty av nåden ären I frälsta
genom tro - och det icke av eder
själva, Guds gåva är det - icke av
gärningar, för att ingen skall berömma
sig», Ef.2:8-9, jfr Tit.3:5. Nåd och tro
korresponderar, Rom.4:16; Ef.2:8.
Genom tron antager vi nåden, och
genom tron blir nåden verksam. Nåd
och tro bildar en oupplöslig enhet,
l.Tim.1:14.
I nåden fmns tillväxt, 2.Tim.2:1 Gfr
2.Pet.3:18; Joh.1:16), olika grader av
nåd, Ef.4:7; Rom.12:6, som sammanhänger med att Guds nåd är en verksam makt, som utvecklar sig genom
nådegåvorna, charismata, vilka Anden
utdelar, Rom. 12:6; 2.Kor.9:8. Se:
Nådegåva.
Nådeverkningarna och
nådeserfarenheterna är många (»Guds
mångfaldiga nåd», 1.Pet.4:1 O, jfr Rom.
1 :11; 2.Kor.1 :15 bl.a.). De många
nådegåvorna och nådesbevisningarna
utstrålar alla från en enda nåd: Guds
nåd i Kristus. Nåden fostrar till ett
heligt liv, Tit.2:12, är helgelsens drivande kraft, 2.Tim.2:l.
Det paulinska bruket av nådesbegreppet återkommer också för övrigt i
N.T. Budskapet om Guds frälsningsverk i Kristus betecknas sålunda som
»Guds nåds evangeliuffi)), Apg.20:24,
»hans nådesord», v.32; 14:3. - I Guds
nådesverk smakar Kristus döden, Hebr.
2:9. Vid »nådens trOD» får den troende
»nåd till hjälp», 4:16. Att vara en
kristen är att få erfara nåden och hålla
fast därvid, Apg.11 :23; 13 :43.
Johannes talar icke så ofta om
nåden som Paulus, därför att kärleksbegreppet (huvudbegreppet hos honom) i sig har upptagit nådesbegreppet. Men också här står begreppet som
uttryck för Guds totala frälsningsverklighet (liksom hos Paulus), 1 :14,16,
och i motsats till lagen, 1 :17. Nåden i
1:16 är den nåd, som stiftar gemenskap på syndaförlåtelsens grund,
l.Joh.2:2, genom tron, Joh.3:16,36.
Sammanfattningsvis kan sägas, att
chåris primärt står för Guds nådesbevisning, nådegärning i Kristi verk,
därnäst används det om det genom
denna nådesbevisning förvärvade resultatet: Guds nådiga sinnelag, hans välbehag mot syndare. Chåris förekommer
också om de många nådesbevisningar
de troende mottar i nådaståndet (som
sådana som står under Guds välbehag).
Guds nådesgärning i Kristi död har
skett för alla människor, Tit.2:11, men
nåd såsom Guds välbehag över människorna är endast verksam på Golgataförbundets
grund,
Rom.3:22-25.
Endast de som genom tron har del i
Guds nådesgärning i Kristus, står i
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Nåden, Ef.l.
l) Nådens välsignelse, v.2. 2) Nå-

NAD (Guds, Herrens, Jesu)
8 Noa funnit n. för H. ögon
l.Mos. 6:8
8 H., har jag funnit n. för dina
18:3
8 funnit n. för dina ögon
19:19
l Gud gör n. med Abraham
24:12
l Du har gjort n. med min herre
24:14
l icke tagit sin n. från min
24:27
l jag å,' för ringa till all den n.
32:10
l ledde m~d din n. det folk
2.Mos.15:13
l s. gör n. mod tusenden
20:6
8 funnit n. fÖl dina ögon
33:12

8 Om jag funnit n. för dina ögon
33:13
8 finna n. för dina ögon
33:13
8 ditt folk funnit n. för dina
33:16
8 funnit n. för mina ögon
33:17
l s. bevarar n. mot tusenden
34:7
8 funnit n. för dina ögon, H.
34:9
8 så litet funnit n.
4.Mos.11:11
8 funnit n. för dina ögon
11 :15
I enligt din stora n.
14:19
l n. med tusenden
5.Mos. 5:10
l s. bevarar n. intill tusende
7:9
l Gud låta sin n. bestå
7:12
3 n. från hm s. bodde i busken
33:16
8 funnit n. för dina ögon
Dom. 6:17
l min n. skall icke vika
2.Sam. 7:15
8 finner n. för H. ögon
l S :25
22:5 l
I gör n. mot din smorde
l n. med min fader David
l.Kon. 3:6
l bevarade åt hm denna stora n.
3:6
1 s. bevarar n. mot dina tjänare
8 :23
I ty hs n. varar evinnerligen l.Krön.16:34
1 hs n. varar evinnerligen
16 :41
I min n. icke vika ifrån hm
17:13
l Du har gjort stor n.
2.Krön. 1:8
1 hs n. varar evinnerligen
5:13
l bevarar n. mot dina tjänare
6:14
l tänk på den n. du har lovat
6:42
1 hs n. varar evinnerligen
7:3
1 tacka H., hs n. varar evinnerligen
7:6
1 ty hs n. varar evinnerligen
20:21
1 hs n. varar evinnerligen
Esr. 3:11
l n. vederfarits oss från H.
9:8
l Gud bevarar n. mot dem s.
N eho 1:5
l vår Gud, du s. bevarar n.
9:32
l misskund efter din stora n.
13:22
6 så sökte jag n. hos Gud
Job 5:8
l Liv och n. beskärde du mig
10:12
l med n. han låter dem komma
37:13
7 av n. mot hm avstå från att
42:8
l i ditt h us gm din stora n.
Ps. 5:8
3 betäcker hm med n.
5:13
l fräls mig för din n.s skull
6:5
l Jag förtröstar på din n.
13:6
l Bevisa din underbara n.
17:7
l du gör n. mot din smorde
18:5 l
21:8
I gm den Högstes n. icke vackla
l Godhet allenast och n.
23:6
l Tänk, H., på din n.
25:6
l tänk på mig efter din n.
25:7
l Alla H. vägar n. och trofasthet
25:10
1 din n. är inför mina ögon
26:3
3 men hela livet hs n.
30:6
3 H., i din n. gjort mitt berg
30:8
I vara glad över din n.
31 :8
31:17
l fräls mig gm din n.
I H. bevisat sin underbara n.
31 :22
32:10
l hm omgiver han med n.
l jorden är full av H. n.
33:5
l till dem s. hoppas på hs n.
33:18
1 Din n., H., över oss
33:22
l upp i himmelen räcker din n.
36:6
I Huru dyrbar är icke din n.
36:8
l Låt din n. förbliva
36:11
l jag förtiger icke din n.
40:11
I din n. må alltid bevara mig
40:12
l Om dagen må H. beskära sin n.
42:9
l förlossa oss för din n.s
44:27
l Vi tänka, o Gud, på din n.
48:10
3 Gör väl mot Sion i din n.
S l :20
l Guds n. varar beständigt
52:3
l jag förtröstar på Guds n.
52:10
l Gud skall sända sin n.
57:4
l din n. stor allt upp till him.
57:11
2 hemsök utan n. ogärningsmän
59:6
l Gud kommer till mötes med sin n. 59:11
l jubla var morgon över din n.
59:17
l låt n. och trofasthet bevara
61:8
l hos dig, H., är n.
62:13
l din n. är bättre än liv
63:4
l icke vänt ifrån mig sin n.
66:20
l till dig gm din stora n.
69:14
l Svara mig H., ty god är din n.
69:17
9 H. ingen n. mer bevisa
77:8
8 H. giver n. och ära
84:12
l H., låt oss se din n.
85:8
l stor i n. mot alla S. åkalla
86:5
l din n. är stor över mig
86:13
l Förtäljer i graven om din n.
88:12
l För evig tid n. byggas upp
89:3
l n. och sanning inför ditt ansikte
89:15
3 gm din n. upphöjer vårt horn
89:18
l och min n. varS med hm
89:25
l bevara min n. il hm
89:29
l min n. ej taga ifrån hm
89:34
l Mälta oss med din n.
90:14
l om morgonen förkunna din
92:3
l då stödde mig din n., o H.
94:18
l tänkt på sin n. och trofasthet
98:3
l hs n. varar evinnerligen
100:5
10m n. och rätt vill jag sjunga
101:1
2 tid alt du bevisar det n.
102:14
l han s. kröner dig med n.
103:4
l väldig är hs n. över dem S.
103:11
l H. n. varar från evighet till
103:17
l ty hs n. varar evinnerligen
106:1
3 Tänk på mig, H., efter din n.
106:4
l ömkade sig efter sin stora n.
106:45
1 ty hs n. varar evinnerligen
107:1
l De må tacka H. för hs n.
107:8,15
l De må tacka H. för hs n.
107:21,31
1 din n. är stor uppöver himmelen 108:5
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Guds nåd, KoI.2:12-14; Rom.8:l.
Utanför Kristus-gemenskapen härskar
ännu Guds vrede, 5:1 ff.; 8:1; Ef.
2:3 ff., jfr Joh.3:36. Nåden som Guds
ynnest och välbehag härskar (Rom.
5:21) endast där nådens rättfärdighetsgåva (försoningen i Kristus) mottages i
tro (5:17, jfr 5:1-2), 6:1 ff. Utan att
nåden mottages genom tron har ingen
del i det genom Kristi verk stiftade
nådesförhållandet (upphävandet av
vredestillståndet). Därför är nåden som
ynnest, liksom i G.T., knuten till
förbundstanken. Nåden härskar endast
på förbundets (förlåtelsens) grund.
Nåd

Gud - all nåds Gud
1.Pet.5:10. Nåd kommer från Gud,
Ps.84:l2; 2.Kor.9:8. Guds tron nådens tron, Hebr.4:16.

Kristus
Full av nåd, Joh.l :14. Nådens medlare, Joh.l:17; Rom.5:l5; l.Kor.l:4.
Nådens härlighet i Kristus, Ef.1 :6.
Nådens rikedom i Kristus, Ef.2:7.

Den helige Ande
Nådens Ande, Sak.12:1O; Hebr.
10:29.

Guds nåd är
Mångfaldig, l.Pet.4:10. Stor, Apg.
4:33. Rik, Ef.l:7; 2:7. överflödande,
Rom.5:l5,20; 2.Kor.9:14. Tillräcklig,
2.Kor.12:9. Härlig, Ef.l:6. Varaktig,
Ps.30:6.

Verkar
Förbannande, Jes.60:10. Utkorelse,
Rom.11:5. Kallelse, Gal.l:15. Rättfärdiggörelse, Rom.3:24; 4:4 f.; 11:6;
Gal.5 :4; Tit.3:7. Syndernas förlåtelse,
Ef.1:7. Frälsning, Apg.15:11;Ef.2:5,8.
Tröst och hopp, 2.Tess.2:16. Glädje,
Apg.11:23.

Föremål för Guds nåd
Alla människor, Rom.5:l5; Hebr.
2:9. Ordets tjänare, Rom.12:3,6;
15:15; l.Kor.3:l0; Gal.2:9; Ef.3:7. De
ödmjuka, Ords.3:34; Jak.4:6. De
oskyldiga, Ps.84:l2.

dens härlighet, v.6. 3) Nådens rikedom, v.7.
Tillsammans med nåd
l) Nåd och sanning, Joh.1 :14,17.2)
Nåd och frid, Ef.1:2. 3) Nåd och ära,
PS.84:12. 4) Nåd och kraft, Apg.6:8.
5) Nåd och kunskap, 2.Pet.3:18.
NÅD

l) l;iisär!, ., tJ 11
fromhet, godhet; kärlek, vänlighet;
nåd, barmhärtighet; nådesbevis, nådesgärning (ofta i plur. l}.äsädim); av:
[l}.äsa!,l], vara from el. god. Se t.ex.
Barmhärtig 5, Barmhärtighet l, From
2, Godhet l, Kärlek 1, Mild 5, Misskund 4, Nådegärning l, Nådig 7.

2) !Wnan, l ~ O
grundbet. böja sig ned; därav: vara
nådig el. barmhärtig (mot), förbanna
sig (över); i Jes.26:10 hof. bli bevisad
nåd; i Hos.12:4 hithp. bedja el. bönfalla om nåd. Se t.ex. Bannhärtig 4,
Barmhärtighet 3, Bedja 4, Bönfalla 2,
Förbarma 3, Nådig 2.

3)

rä~on,

l i lt .,

behag, välbehag; av: r~ä, se 9. Se:
Begära 19, Behag 11, Behaglig 3.

4) tehinnä, n j n l'I
nåd, förbarma~de '(som svar på bön);
av:l}.änan, se 2. Se: Bön 10, Bönfalla 6,
Förbön 2.
5) nå/ä' roJ, tO
X tv )
upphöja el. upplyfta (;igons) huvud;
här övers. taga till nåder. Samma uttryck är i I.Mos.40:13,20 övers. upphöja (någons) huvud.
6) utf.ord.
7) nåSä' pänim, I:l 'Hl X tv )
upplyfta (någons) ~Jkte; Tdärav: taga
nådigt emot, visa nåd mot. Se: Akta
20, Anseende 2, Försyn 2, Myndig l,
Nådig l, Partisk 2.
.

x.,

8) /.len, l D
nåd, ynnest; av: l}.änan, se 2. Se:
Anseende 6, Ljuvlig 10.

9) räsä,

n lt.,

till,

ha b~hag
T vara välvillig, visa nåd el.
ynnest. Se t.ex. Behag 7, Behaglig l,
Glädje 8, Kär 7, Lust 10, Nådig 4.

De troende

10) chtiris, Xåp te;

Står under nåden, Rom.6:l4, jfr
Apg.4:33; 2.Kor.8:1; 9:8,14. Omslutes
av den, Ps.5:13. Befästes i den,
Ps.30:8. Blir starka genom den, 2.Tim.
2:1; Hebr.13:9. Skall tillväxa i den,
2.Pet.3 :18. Är medarvingar till den,
l.Pet.3:7. Frestas dock till tvivel på
nåden, PS.77:8. Skall bedja om nåd för
sig själva, Ps.119:58; Hebr.4:16, och
för andra, 2.Kor.13:13; Ef.6:24.

behag; välvilja, ynnest; nåd; nådesbevis. Ordet är N.T.s vanligaste ord för
»nåd» och motsvarar i LXX framför
allt hebr. l}.en, se 8. Se t.ex. Kärleksbevis 1.

11) chtirisma, xåpLOp.a
(fri) skänk, ynnestbevis; i N.T. nådegåva, gåva som gives av nåd. Se:
Gåva 30, Nådegåva 1.
12) utf.ord.

De obotfärdiga

13) hiIeös,

Mottager icke Guds nåd, Jes.26:10.
Missbrukar nåden, Jud.v.4. Får icke
nåd, Jes.27:l1; Jer.16:13.

nådig, mild (främst om Gud). I Hebr.
8:12 står ordagrant: vara nådig mot,
övers. i nåd förlåta. Se: Bevara 16.

u..ewe;

Nådfrån Gud

14) dektos,

Förutsagd av profeterna, l.Pet.
1 :10. Erbjuden i evangelium, Apg.
20:24,32. Förhärligar Kristi namn i de
troende, 2.Tess.l:12. Får icke mottagas förgäves, 2.Kor.6:l. Icke missbrukas, Rom.6:l,15. Icke förloras,
Hebr.12:15. Erhålles i och med Kristi
uppenbarelse, l.Pet.l :13.
Guds nåd, Ps.30.
l) Varaktighet, v.6. 2) Gärning, v.8.
3) Nödvändighet, v.ll.

som mottages el. accepteras, behaglig,
välbehaglig; i Luk.4:19 övers. nådens.
Se vidare: Behaglig 4, Mottaga 6.

ÖeKT(jc;

NÅD
Uppdelning: Guds nåd, människors nåd.

n.

NAdastol-Nädegåva
1 god är ju din n.
109:21
1 fräls mig efter din n.
109:26
1 giv äran, för din n.s skull
115:1
1 hs n .. är väldig över oss
117:2
1 hsn.varar evinnerligen
118:1,2,3,4,29
1 Din n. komme över mig, H.
119 :41
1 J orden är full av din n.
119 :64
1 Din n. vare min tröst
119:76
1 Behåll mig vid liv efter din n.
119:88
1 Gör med din tjänare efter din n. 119:124
1 Hör min röst efter din n.
119:149
1 behåll mig vid liv efter din n.
119:159
1 ty hos H. är n.
130:7
1 hs n. varar evinnerligen
136:1,2,3,26'
1 prisa ditt namn för din n.
138:2
1 H., din n. varar evinnerligen
138:8
1 bittida förnimma din n.
143:8
1 Utrota fiender för din n.S skull
143:12
1 min n.s Gud och min borg
144:2
3 mättar allt levande med n.
145:16
1 behag till dem s. hoppas på hs n. 147:11
8 skall du finna n.
Ords. 3:4
8 de ödmjuka giver han n.
3:34
3 han undfår n. från H.
8 :35
3 Den gode undfår n. av H.
12:2
3 han strävar efter n.
11 :27
18:22
3 han har undfått n. av H.
2 om n. bevisas ogudaktige
Jes.26:10
1 med evig n. förbarma mig
54:8
1 min n. icke vika ifrån dig
54:10
1 trofasta n. jag lovat David
55:3
3 i min n. förbarmar jag mig
60:10
3 predika ett n.ens år från H.
61 :2
63:7
1 H. gjort efter sin stora n.
1 H. s. gör n., rätt och
J er. 9:24
1 ja, min n. och barmhärtighet
16:5
8 s. finner n. i öknen
31 :2
1 låter min n. förbliva
31 :3
32:18
1 s. gör n. med tusenden
1 Hs n. varar evinnerligen
33:11
1 H. n. är det
Klas. 3 :22
3:32
1 förbarmar sig efter sin n.
1 bevarar n. mot dem s. älska
Dan. 9:4
1 i n. och barmhärtighet
Hos. 2 :19
2 och bad hm om n.
12:4
1 låta sin n.s Gud fara
J ona 2:9
1 ty du har lust till n.
Mika 7 :18
7 :20
1 och n. mot Abraham
8 N., n. må vila över den
Sak. 4:7
8 utgjuta n.ens och bönens ande
12:10
10 du har funnit n. för Gud
Luk. 1:30
10 Guds n. var över hm
2 :40
10 J. växte till i n. inför Gud
2:52
14 predika ett n.ens år från H.
4:19
10 n.ens ord s. utgingo
4:22
10 full av n. och sanning
Joh. 1 :14
10 alla fått,ja n. utöver n.
1:16
10 n.en och sanningen gm J K.
1 : 17
10 stor n. var över dem alla
Apg. 4:33
10 Stefanus var full av n.
6:8
10 lät hm finna n.
7:10
10 (David) fann n. inför Gud
7:46
10 fick se vad Guds n. verkat
11 :23
10 stadigt hålla sig till Guds n.
13 :43
10 anbefallt dem åt Guds n.
14:26
10 gm H.J. n. vi bliva frälsta
15:11
10 blivit anbefalld åt H. n.
15:40
10 gm den n. han undfått
18:27
10 fått n. och apostiaämbete
Rom. 1:5
lON. vare med eder och frid
1 :7
10 av hs n. gm förlossningen i
3:24
10 icke på grund av n.
4:4
10 för att det skulle vara av n.
4: 16
10 tillträde till den n. vari vi
5:2
10 Gud n. och gåvan beskärd
5:15
10 undfå den överflödande n.en
5: 17
10 överflödade n.en mycket mer
5:20
10 n.en gm rättfärdighet utöva
5:21
10 för att n.en skaR bliva större
6:1
10 icke under lagen utan under n.en
6:14
10 utan under n.en
6:15
6:23
11 gåva s. Gud av n. giver
10 utkorelse s. skett av n.
11:5
10 Men har den skett av n.
11 :6
10 annars vore n. icke mer n.
11:6
lOden n. s. blivit mig given
12:3
10 den n. s. blivit oss given
12:6
lOden n. s. blivit mig given
15: 15
10 Vår H., JK., n. vare med eder
16:20
10 N. ifrån Gud, vår Fader
1.Kor. 1:3
10 tackar .•. för den Guds n.
1:4
10 Efter den Guds n. s. blev
3:10
10 gm Gudsn. är jag vad jag är
15:10
10 hs n. mot mig icke fåfäng
15:10
10 Gudsn. s. varit med mig
·15:10
10 H.J. n. vare med eder
16:23
10 N. vare med eder och frid
2.Kor. 1:2
1:11
11 för den D. s. kommit oss till del
10 icke vishet, utan Guds n.
1:12
10 n.en må bliva så mycket större
4:15
10 icke så mottaga Guds n.
6:1
10 huru Guds n. verket
8:1
10 I kännenju vår H., JK., n.
8:9
10 all n. komma eder till del
9:8
10 för den Guds n.s skull
9:14
10 Min n. är dig nog
12:9
10 H., JK., n. vare med eder alla
13:13
lON. vare med eder och frid
Gal. 1:3
10 till att vara i K. n.
1:6
10 gm sin n. kallat mig
1 :15
10 vilken n. s. blivit mig given
2:9

2:21
lOJ ag förkastar icke Guds n.
5:4
10 l haven fallit ur n.en
10 Vår H., JK., n. vare med eder ande 6:18
10 N. vare med eder och frid
Ef. 1:2
1:7
10 förlåtelse efter hs n.S rikedom
12 denna n. oss till del
1:8
2:5
10 Av n. ären I frälsta
10 sin n.s översvinnliga rikedom
2:7
2:8
10 av n.en ären I frälsta
3:7
10 den Guds n.S gäva mig given
3:8
10 åt mig blev den n.en given
10 åt var och en blev n.en given
4:7
lON. vare med alla s. älska
6:24
6:24
12 n. i oförgängligt liv
Fil. 1:2
10 N. vare med eder och frid
1:7
10 med mig delaktiga i n.en
10 H., J K. t n. vare med eder ande
4:23
lON. vare med eder och frid
Kol. 1:2
1:6
10 i sanning känna Guds n.
10 N. vare med eder
4:18
10 N. och frid vare med
1.Tess. 1:1
lOV år H., J K., n. vare med eder
5:28
10 N. Vl!fe med eder och frid
2.Tess. 1:2
1:12
10 efter vår Guds och H., J K., n.
2:16
10 i n. berett oss evig hugnad
10 Vår H., JK., n. vare med eder
3:18
10 N., barmhärtighet och frid 1.Tim. 1:2
10 vär H. n. så mycket mer
1:14
6:21
10 N. vare med eder
10 N., barmhärtighet och frid 2.Tim. 1:2
1:9
10 sitt eget rådslut och sin n.
1:9
12 den n. s. gavs oss
2:1
10 starkare i den n. s. är i KJ.
4:22
10 N. vJre med eder
10 N. och frid ifrån Gud, Fadern Tit. 1:4
10 Guds n. har uppenbarats
2:11
3:7
10 rättflirdiggjorda gm hs n.
3:15
10 N. vare med eder alla
10 N. vare med eder och frid
Filem. v.3
10 H., JK., n. vare med eder
v.25
10 gm Guds n. alla till godo
Hebr. 2:9
10 med frimodighet till n.ens tron
4:16
10 n. till hjälp i rätt tid
4:16
8:12
13 i n. förlåta missgärningar
10:29
10 s. smädar n.ens A.
12:15
10 ingen går miste om Guds n.
10 styrkt i sitt hjärta gm n.
13:9
13:25
10 N. vare med eder alla
1.Pet. 1:2
10 N. och frid föröke sig
10 n. s. skulle vederfaras
1:10
lOden n. s. bjudes eder
1:13
3:7
10 medarvingar till livets n.
4:10
10 förvaltare av Guds mångfaldiga n.
5:5
10 de ödmjuka giver han n.
5:10
10 all n.s Gud s. kallat eder
5 :12
12 den n. I stån i
5 :12
10 är Guds rätta n.
lON. och frid föröke sig
2.Pet. 1:2
3:18
10 Växen i stället till i n.
lON., barmhärtighet och frid
2.Joh. v.3
10 så mycket större den n.
Jak. 4:6
4:6
10 de ödmjuka giver han n.
Jud. v.4
10 missbruka vår Guds n.
Upp. 1:4
lON. vare med eder och frid
22:21
10 H. J. n. vare med eder alla
NÅD (människors)
8 finna n. för dina ögon
1.Mos.30:27
8 finna n. för dina ögon
32:5
33:8
8 finna n. för min herres ögon
8 funnit n. för dina ögon
33:10
8 allenast finna n. för min herres
33:15
8 finna n. för edra ögon
34:11
39:4
8 Josef fann n. för hs ögon
8 finnan. hos föreståndaren
39:21
8 finna n. för min herres ögon
47:25
8 Om jag funnit n. för dina ögon
47:29
8 Om jag funnit n. för edra ögon
50:4
8 n. för egyptiernas ögon
2.Mos. 3:21
11:3
8 finna n. för egyptiernas ögon
8 finna n. för egyptiernas ögon
12:36
8 funnit n. för dina ögon
4.Mos.32:5
2 icke visa dem n.
5.Mos. 7:2
24:1
8 icke längre n. för hs ögon
J 0s.11 :20
4 n. icke vederfaras dem
8 jag finner n.
Rut 2:2
8 funnit sådan n. för dina ögon
2:10
8 finna n. för dina ögon
2:13
8 finna n. för dina ögon
1.Sam. 1 :18
8 funnit n. för mina ögon
16:22
8 funnit n. för dina ögon
20:3
1 Visa din n. mot din tjänare
20:8
8 funnit n. för dina ögon
20:29
8 våra män finna D. för dina ögon
25:8
8 funnit n. för dina ögon
27:5
8 funnit n. för dina ögon
2.Sam.14:22
1 n. och trofasthet bevisas
15 :20
8 låt mig finna n. för dina ögon
16:4
8 n. för Faraos ögon
1.Kon.ll :19
5 tog JOjakin till n.er
2.Kon.25:27
1 låt mig finna n. inför kon.
Esr. 7:28
1 låtit oss finna n.
9:9
1 och fann n. inför hm
Est. 2:9
8 Ester fann n. för allas ögon
2:15
2:17
8 fann n. och ynnest inför hm
6 söka n. hos hm för sitt folk
4:8
8 fann hon n. för hs ögon
5:2
8 funnit n. för konungens ögon
5:8
8 Om jag funnit n. för dina ögon
7:3
8:5
8 om jag funnit n. inför hm
Ords.19:12
3 n. ss. dagg på gräset
5 tog JOjakin till n.er
Jer.52:31
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Dan. 1:9
Luk. 2:52

föreståndare, församlingstjänare, evangelist, herde.

NÅDASTOL
Se även: Tab~rnakel, tempel, ark, altare, allraheligaste, kerub, blod, förlossning, försoning, försoningsdag, försoningsmedel, nåd, frälsning.

Nådegåvor
l. Det grekiska begreppet cJulrisma
ligger till grund för vårt »nådegåva».
Ordet kommer av verbet charizesthai,
skänka (av nåd), vilket i sin tur kommer av charis, som är ett stående
uttryck i N.T. för Guds nåd och
välbehag. Se: Nåd. Av grundtextens
chårisma har man bildat de teologiska
fackuttrycken karisma, karismatiker
och karismatisk för att beteckna
gåvan, dess bärare och dess art. I
bestämd fonn singularis kan begreppet
nådegåva användas som en mer omfattande bestänming på Guds frälsande
nåd genom evangelium. Så är det
särskilt i Romarbrevet, där det t.ex. i
S :IS talas om nådegåvan, i motsats till
fallet, som uttryck för att »Guds nåd
och gåvan i och genom nåd» blivit på
ett överflödande sätt de många beskärd. I Rom.6:23 heter det: »Guds
nådegåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår
Herre» (grt.).

1 Gud lät Daniel finna n.
10 i n. inför Gud och mskor

Nådastolen
Nådastolen, hebr. kapparä! (av: kippär,
sona, försona), grek. hilast~rion (av:
hilaskesthai, försona, bemöta med
nåd), var förbundsarkens lock. Beteckningen »nådastob> härstanunar från
Luthers bibelöversättning (ty. »Gna·
denstuhb».
Nådastolen var gjord av rent guld,
och den var två och en halv aln lång
och en och en halv aln bred. Vid dess
båda ändar satt keruber, en kerub vid
vardera änden, och de var gjorda av
rent guld i drivet arbete. De hade
ansiktena vända mot varandra och
täckte nådastolen med sina vingar,
2.Mos.2S:17 ff. Se: Kerub.
Nådastolen var Herrens tron och
särskilda uppenbarelseplats. Herren
sade till Mose: »Och där skall jag
uppenbara mig för dig; från nådastolen, från platsen mellan de två keruberna som stå på vittnesbördets ark, skall
jag tala med dig om alla bud som jag
genom dig vill giva Israels barn»,
2.Mos.2S:22, jfr 30:6; 4.Mos.7:89. På den stora försoningsdagen, då översteprästen gick in i det allraheligaste
för att bringa försoning för sina och
folkets synder, var nådastolen medelpunkten. Men en molnsky dolde nådastolen, så att prästen icke skulle dö, jfr
2.Mos.33:20. Prästen stänkte blod från
syndofferstjuren
och
syndoffersbocken på nådastolen och framför
nådastolen. På så sätt bragtes försoning
för helgedomen, och den renades från
Israels barns orenhet och från alla
deras överträdelser, 3.Mos.16:IS f. Se:
Försoning, Försoningsdag.
Nådastolens ganunaltestamentliga
betydelse återklingar i Rom.3:2S, där
det heter att Gud ställde fram Kristus
Jesus såsom ett hilas~rion, övers.
försoningsmedel, se d.o. Nådastolen
nämns också i Hebr.9:S i samband med
beskrivningen av det allraheligaste och
de heliga föremålen där.

NÅDEGÅVA
Se även: Gåva, nåd, andlig, församling,
tjänst, ämbete, apostel, profet, lärare,

2. I mer avgränsad och speciell betydelse förekommer, särskilt i de paulinska breven, nådegåvor som benämning
på de särskilda gåvor, som genom
Anden meddelas den enskilde till
församlingens uppbyggelse. I denna
betydelse växlar uttrycket nådegåvor
med andra belysande parallella uttryck, särskilt »de andliga gåvorna».
Dessa nådegåvor eller andliga gåvor och de motsvarande tjänsterna - omtalas mer detaljerat i t.ex. Rom.I.2:6-8
och Ef.4:1l-16. Men särskilt l.Kor.12
och 14 ger en ingående framställning
av de olika nådegåvornas väsen och
funktion. Utanför de paulinska breven
omtalas nådegåvorna direkt endast i
l.Pet.4:IO. På ett enstaka ställe, Ef.
4:7, brukaS benämningen »Kristi gåva»
i samband med den nåd till tjänst som
ges var och en i församlingen. Till
saken, se även MattJO:7-8; Mark.
16:17-18.
Några skrifttolkare har velat förstå
också Jesu liknelser om de anförtrodda
punden som uttryck för nådegåvor,
som i större eller mindre mått tilldelas
hans tjänare, Matt.2S:14-30; Luk.
19:12-27. I så fall ligger den slutsatsen
nära, då det gäller att bestämma nådegåvornas väsen, att de är att uppfatta
som Kristi gåvor i den meningen att
Kristi egna resurser och verkningsmedel genom Anden överföres och
fördelas på församlingen vid Herrens
himmelsfärd och Andens ankomst.
Men hur man än vill placera liknelserna i bilden, är det likväl klart, att
nådegåve-meddelelsen har sammanhang med pingstens andeutgjutelse. I
Jesu löften om Andens kommande
och gärning är visserligen icke begreppet nådegåvor direkt nänmt, men
löftet om kraft genom Anden gäller
tydligt iståndsättelsen till att vara vitt·
nen, Luk.24:47-49; Joh.1S:26-27;
Apg.1 :8. I sin pingstpredikan kommer
Petrus in på det som är sagt genom
profeten Joel om andeutgjutelsen,
2~8 f. De Andens verkningar som
denna profetia nämner, korresponderar med några av dem som hos Paulus
omtalas som andliga gåvor.
3. »Gåvor» är i de olika kombinationer-
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NÅDASTOL
göra en R. av ren~ guld
2.Mos.25:17
vid båda ändarna av n.en
25:18
l ett stycke med n.en keruberna
25:19
övertäcka n.en med sina vingar
25:20
ned mot n.en vända sina ansikten
25:20
sätta n.en ovanpå arken
25 :21
från n.en tala med dig om alla bud
25:22
n.en på vittnesbördets ark
26:34
så att det står framför n.en
30:6
n.en därpå
31 :7
n.en och den förlåt s. skall hänga
35:12
gjorde en n. av rent guld
37:6
vid de båda ändarna av n.en
37:7
I ett stycke med n.en keruberna
37:8
övertäckte n.en med sina vingar
37:9
ned mot n.en vände keruberna
37:9
vittnesbördets ark, så ock n.en
39:35
satte n.en ovanpå arken
40:20
framför n.en s. är ovanpå arken 3.Mos.16:2
vill jag uppenbara mig över n.en
16:2
ett moln av rökelse skyler n.en
16:13
framtill på n.en
16:14
och framför n.en stänka blodet
16:14
st~nka därmed på n.en
16:15
och framför n.en
16:15
tala till sig från n.en
4.Mos. 7:89
mönsterbild av n.ens boning 1.Krön.28:11
överskyggade n.en
Hebr. 9:5

N6degärning - NAdig
na det genomgående begreppet i de
benämningar Skriften använder i den
sak som här behandlas. En gåva är
något man får och meddelas - icke
något man har från sig själv. Redan en
dylik benämning pekar ut över de
naturmänsldiga och medfödda förmågorna. Därtill talas det klart om
de andliga gåvornas utdelande genom
Anden, I.Kor.12:11. Och pingstens
löften talar om beklädande med kraft
från höjden, Luk.24:49.
Även om det väl gärna kan vara ett
visst sammanhang och samband mellan
naturbegåvning och nådegåvor, är det
icke i Skriftens intresse att peka på
detta förhållande, utan mycket mer att
få fram att nådegåvorna hör hemma i
Guds frälsningshushållning och icke i
hans skapelsehushållning. De - tillhör
nådens rike, icke naturens. De hör in i
evangeliets nya sammanhang och tillhör Guds nyskapande gärning i det nya
nådens rike, som är &fUndat på Jesu
verk. Detta understrykes genom själva
namnet nådegåvor - gåvor som är
givna av nåd och som skall tjäna
nådens hushållning, I.Pet.4:1O.
Beteckningen
»andliga
gåvOI»,
l.Kor.12:1, vittnar om att det är något
som är meddelat, givet och verkat
genom Anden. Genom den helige
Ande utdelar Kristus sina gåvor till
församlingen, 12:7. Därför förmanas
församlingen att eftersträva de andliga
gåvorna, 14:1, och så söka en utrustning, som går över den enskildes naturliga och inneboende förmåga. Strävan
efter denna andeutrustning -skall ske
med församlingens uppbyggelse till
mål,14:12.
4. Värderingen av de olika nådegåvorna skall ske med hänsyn till vad som
bäst tjänar församlingen till uppbyggelse. I korintierförsamlingens situation
finner aposteln det angeläget, att den
profetiska nådegåvan får prioritet
framför t.ex. tungotalets gåva, l.Kor.
14:4-5. Just utifrån värderingen av det
för uppbyggelsen mest gagneliga framhäver han profetian och undervisningen som tjänligare än tungotalet,
14:1-28.
Detta betyder emellertid icke att
tungotalets gåva avvisas. Den hör
hemma bland de andliga gåvorna men
har sin speciella uppgift i böneurllgänget med Gud. Den som talar i
tungor talar »i andehänryckning hemlighetsfulla ord», I.Kor.14:2. Här avses
den bön och lovprisning med anden,
som i tungotalets uttrycksform låter
förståndet vara »utan frukt» och alltså
icke uppfattas och förstås rent tankemässigt, varken av den som beder eller
av den som hör en sådan bön,
14:13-19.
Skall en bön eller ett budskap i
tungor få värde för församlingen och
bli till uppbyggelse, måste uttydningens nådegåva få vara verksam
jämte tungota1et. Sådan uttydning är
väl icke,att förstå som en rent språklig
översättning av tungota1et ord för ord,
utan mer så att Anden inger den som
har uttydningen samma budskap som
den som talar i tungor. För övrigt bör
märkas, att Paulus tillägger tungotalet
ett speciellt värde som tecken - icke
för dem som tror utan för dem som
icke tror, 14:22_ Enligt sammanhanget

måste detta vara att förstå som ett
domstecken. Det skall stå för de icketroende som ett tecken på den andliga
verklighet, som de står utanför och
som de icke förstår sig på.
Sitt förkunnande och frälsningsförmedlande värde får de andliga
gåvornas funktion genom att de
hjälper åhöraren att förstå budskapet.
Därför understrykes uttydningens
nödvändighet. Och därför uppvärderas
just den profetiska gåvan, eftersom
den ger Herrens ord aktuell och fattbar
adress, 14:23-25. I sammanhanget
nämns ytterligare ett par nådegåvor
med funktion att låta förstå och bringa
till insikt, nämligen gåvan att tala
visdomens ord genom Anden och
gåvan att tala kunskapens ord genom
samme Ande, eller helt enkelt gåvan
att undervisa och lära, 12:8; 14:19;
Ef.4:11.
5. Tecken och nådegåvor är korresponderande begrepp. När Jesus talar om
de tecken som skall åtfölja -dem som
tror, nämner han speciella fenomen
som svarar mot 'dem som yttrar sig
genom de andliga gåvornas verkningar,
Mark.16:17 f. Exempelvis kan nämnas
att helbrägdagörelsens nådegåva har
denna funktion som ett tecken. Tecknet uppträder som synligt och förnimbart vittnesbörd om att Andens kraft
är verksam och att Guds rike har
kommit nära. Tecknets förkunnande
uppgift är att peka fram mot den
eskatologiska verklighet som i sin fullhet uppenbaras först när Guds rike får
sitt synliga genombrott vid Kristi återkomst.
På detta sätt har tecknen värde som
stadfästelse av det frälsningens och
hoppets budskap som förkunnas. De
kallas därför »åtföljande» tecken just
för att de skall följa Ordets förkunnelse som stadfästande manifestationer,
Mark. 16:20; Apg.14:3; Hebr.2:3-4;
Rom.15:17-19, jfr Apg.4:29 f. Tecknen får således icke samma betydelse
om de uppträder utan samband med
Ordets förkunnelse.
Detta förhållande understryker betydelsen av samspel mellan de olika
nådegåvorna. Ingen av dem kan fungera rätt utan att samverka med de
andra. Det är denna nådegåvornas samverkande funktion Paulus har för
ögonen, när han i I.Kor.12 använder
bilden av kroppen och lemmarna. När
det här talas om lemmar i församlingskroppen, så är det så till vida som de
representerar olika nådegåvor vilka är
beroende av varandra och måste fungera tillsammans, så som lemmarna i en
kropp. Det är detta som enligt
manhanget ligger i v.26: »Om nu en
lem lider, så lida alla de andra lemmarna med den». Meningen är att om en
nådegåve-funktion lider eller förlamas,
så inverkar detta på hela kropps.
funktionen. Därför får icke heller den
ene nådegåve-bäraren uppträda högmodigt och nedvärderande mot den
andre: »ögat kan icke säga till handen:
Jag behöver dig icke, ej heller huvudet
till fötterna: Jag behöver eder icke»,
v.21.
Sålunda får icke heller de andliga
gåvor, som bildar förutsättningen för
de mer instituerade tjänsterna och
ämbetena, ställa sig nedvärderande
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sam-

eller hindrande till de nådegåvor, som
yttrar sig fritt och spontant på det
allmänna prästadömets plan. Skriften
känner över huvud icke någon spänning eller något motsatsförhållande
mellan tjänster och nådegåvor. Tvärtom understrykes nödvändigheten av de
andliga gåvornas fullhet och samverkan
i allt vad Bibeln säger om församlingens både reglerade och spontana
verksamhet.
Genom denna samverkan av alla de
nådegåve-bestämda tjänsterna skall
Kristi kropp, församlingen, byggas upp
och nå fram till enheten i tron på Guds
Son samt i kunskapen om honom
mogna och bli fullvuxen intill Kristi
fullhet, Ef.4:12-13. På så sätt är det
som Andens utgjutelse och verksamhet
genom sina gåvor skall förverkliga
Kristi församlings enhet i tron och
rätta växt och utveckling. Se: Enhet.
Nådegåvor
1) Nådegåvor (1.Kor.12:4) är andliga gåvor (1.Kor.12:1), något mer än
naturliga anlag. 2) Alla Guds barn har
rätt till en nådegåva, l.Pet,4:lO. 3)
Nådegåvorna är mångahanda, l.Kor.
12:4. 4) Man skall eftersträva de
största nådegåvorna, 1.Kor.12:31;
14:1. 5) Söka att undfå nådegåvor i
rikligt mått till församlingens uppbyggelse, 1.Kor.14:12. 6) Nådegåvor kan
försummas, I.Tim.4:14. 7) Nådegåvor
kan återupplivas, 2.Tim.l :6.
Olika nådegåvor, Rom.12:6-8.
1) Gåvan -att profetera, v.6. 2)
Gåvan att tjäna, v.7. 3) Gåvan att lära,
v.7. 4) Gåvan att förmana, v.8. 5)
Gåvan att utdela gåvor, v.8. 6) Gåvan
att vara föreståndare, v.8. 7) Gåvan att
öva barmhärtighet, v.8. - Jämför dessa
med de åtta gåvor, som ar omnämnda i
l.Kor.12:28 och de fem gåvorna i
Ef.4:11.
Utomordentliga nådegåvor, I.Kor.12.
I. Förståndsgåvorna:
1) Visdomens tal, v.8. 2) Kunskapens tal, v.8. 3) Förmågan att kunna
skilja mellan andar, v.lO.

Illnspirationsgåvoma:
1) Olika slags tungomål, v.lO. 2)
Uttydning av tungotal, v.lO. 3) Profetiskt tal, v.lO.
III. Kraftgärningsgdvorna:
1) Trons nådegåva, 11.9. 2) Gåvan
att utföra kraftgärningar, v.lO. 3) Helbrägdagörelsens gåva, v.9.
NÅDEGÅVA

1) chdrisma, xåptop.a
(fri) skänk, ynnestbevis; i N.T. nådegåva, gåva som gives av nåd; av: charizomai, ego vara till- behag; bevisa välvilja el. nåd; även allmänt: skänka, giva
(av: chåris, se Nåd 10). Se: Gåva 30.
NÅDEGAVA
1 meddela ngn andlig n.
Rom. 1:11
1 icke med n.n s. syndafallet
5:15
1 n.n kom i följd av mångas fall
5:16
1 sina n.or... kan Gud icke ångra
11 :29
l.Kor. 1:7
1 i fråga om ngn n.
1 sin särskilda n. från Gud
7:7
1 N .oma äro mångahanda
12:4
1 undfå de n.or S. äro de största
12:31
1 vårda den n. s. finnes
1.Tim. 4:14
1 uppliva den n. från Gud
2. Tim. 1:6
1 den n. han har undfått
1.Pet. 4:10

NÅDEGÄRNING
1) 1)i;sä4, , QO
fromhet, godhet; kärlek, vänlighet;
nåd, barmhärtighet; nådebevis, nåde41S1

garrung; här plur. I:täsågim, nådegärningar. Se t.ex. Nåd 1.
NADEGÄRNING
1 sjunga om H. n.ar evinnerligen
1 H., var äro dina forna D.ar
1 tänkte icke på dina många n.ar
1 s. är vis besinne H. D.ar
1 H. n.ar vill jag förkunna

PS.89:2
89:50
106:7
107:43
Jes.63:7

NÅDERIK
1) I)Jsä4, , q fl
fromhet, godhet; kärlek, vänlighet;
nåd, barmhärtighet; nådebevis, nådegärning. Ps.59:18 ordagrant: min nåds
Gud (= den Gud-som bevisar mig nåd).
Se t.ex. Nåd l, Nådegärning 1.
2) neqtil]ti, il ~ ~ ?
frivillighet; frivillig gåva;,riklighet, ymnighet. I PS.68:10 står gä§äm negål>o~,
ymnighet(er)s regn, övers. nåderikt
regn. Se: Fri 25, Frivillig l, Hjärta 13.
3) ral]-fUl], J 1 ~ - J '}
stor i godhet; ral>, stor, mäktig (se t.ex.
Mäktig 18); tul>, godhet (se t.ex. Godhet 3).
4) polysplangchnos, lI'OAUOll'Aa'YXjlO~
mycket barmhärtig el. medlidsam, full
av barmhärtighet el. medlidande; av:
polys, mycken, och splångchna, se
t.ex. Kärlek 14.
NADERIK
1 min borg, min n.e Gud
2 Ett n.t regn lät du falla
3 den n.e mot Israels hus
4 H. är n. och barmhärtig

Ps.59:18
68:10
Jes.63:7
Jsk. 5:11

NÅDESHÄRLIGHET
Med Guds »nådeshärlighet», grek. doxa
tJs chåritos, avses den härlighet
(doxa), som har sin grund i och kommer till uttryck i hans nåd (chåris),
uppenbarad i Jesus Kristus, hans älskade Son. Se vidare: Nåd, Härlighet.
NADESHÄRLlGHET
den n. till pris varmed han benådat Ef. 1:6

NÅDESORD
gav vittnesbörd åt sitt n.
anbefaller eder åt Gud och hs n.
NÅDESUPPDRAG
det n. av Gud s. är mig givet

Apg.14:3
20:32
Ef. 3:2

NÅDIG
1) näSö' ptinim, tl ' )!l X to )
upplyfta (någons) ~~te; Tdärav: taga
nådigt emot. Se t.ex. Nåd 7.
2) I}tinan, l J O
grundbet. böja sig ned; därav: vara
nådig el. barmhärtig (mot), förbarma
sig (över). Se t.ex. Nåd 2.
3) J:zannun, l 1 3 IJ
nådig, barmhärtig; av: I:tånan, se 2.
Ordet står mestadels tillsammans med
ral,lum, se Barmhärtig 2. Se: Barmhärtig 1.

4) rti~, i l n
ha behag till, vara välvillig el. nådig
mot. Se t.ex. Nåd 9.
5) !ol], J i~
god. Se t.ex. Bättre l, Dyrbar 3.
6) lJäsiq, , , QO
from, god, vänlig; nådig, barmhärtig;
av: [I:tåsagl, vara from el. god. Se:
From l, Fromhet 1.
7) 1)i;sä4, , RO
fromhet, godhet; kärlek, vänlighet;
nåd, barmhärtighet; av: [I:tåsagl, se 6. I
I.Kon.20:31 står ordagrant: nåds konungar. Se t.ex. Nåd 1.
8) euergeres, fUfP'YfTT/~
välgörare; i N.T. endast i Luk.22:25,
plur. övers. nådige herrar. Se vidare:
Herre 19_
NADIG
1 tager n.t emot mig
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l.Mos.32:20

Någon-Nära
2 Gud har varit mig n.
33:11
2 Gud vare dig n., min son
43:29
2 jag skall vara n. mot
2.Mos.33:19
2 den jag vill vara n. emot
33:19
3 H .. en Gud barmhärtig och n.
34:6
2 och vare dig n.
4.Mos. 6:25
2 kanhända bliver H. mig n.
2.Sam.12:22
4 Må H., din Gud, vara dig n.
24:23
7 konungarna av Israels hus n.a I:Kon.20:31
2 Men H. blev dem n.
2.Kon.13:23
4 Om du är n. mot dem
2.Krön.l0:7
3 H. är n. och barmhärtig
30:9
5 min Guds hand varit mig n.
Neh. 2:18
3 du är n.
9:17
3 du är en n. Gud
9:31
Job 33:26
4 beder till Gud. är han n.
1 H. tog n.t emot Jobs bön
42:9
2 var mig n. och hör min bön
Ps. 4:2
2 Var mig n .• H.
6:3: 9:14
2 Vänd dig till mig och var mig n.
25:16
2 förlossa mig och var mig n.
26:11
2 var mig n. och svara mig
27:7
2 Hör, o H., och var mig n.
30:11
2 Yar mig n., H., jag är i nöd
31:10
2 H., var du mig n.
41:5
2 du, H., var mig n. och upprätta
41 :11
51:3
2 Gud, var mig n. efter din godhet
2 Var mig n .• o Gud
56:2
2 Yar mig n., o Gud, var mig n.
57:2
2 Gud vare oss n.
67:2
2 Har Gud förgätit att vara n.
77:10
4 H., du var förr ditt land n.
85:2
2 Yar mig n., o H.
86:3
3 en barmhärtig och n. Gud
86:15
2 Vänd dig till mig och var mig n.
86:16
3 Barmhärtig och n. är H.
103:8
3 n. och barmhärtig är H.
111:4
3 n. och barmhärtig och rättfärdig
112:4
3 H. är n. och rättfärdig
116:S
119:58
2 var mig n. efter ditt tal
2 Vänd dig till mig och var mig n.
119:132
2 till dess han varder oss n.
123:2
2 Var oss n., H., var oss n.
123:3
3 N. och barmhärtig är H.
145:8
6 H. är n. i alla sina verk
145 :17
Jes.30:18
2 till dess han kan vara eder n.
2 skall förvisso vara dig n.
30:19
2 H., var oss n.
33:2
6 ty jag är n., säger H.
Jer. 3:12
3 n. och barmhärtig är han
Joel 2:13
2 H. vara n. mot J osefs kvarleva Am. 5:15
3 en n. och barmhärtig Gud
J ona 4:2
2 att han må bliva oss n.
Mal. 1:9
Luk.22:2S
8 låta kalla sig n.e herrar

n. mig från släkte till
2.Mos. 3:15
andra gudars namn icke n.
23:13
kallat och n.t Besalei
31:2
H. har kallat och n.t Besalei
35 :30
löst på ngt av de n.da sätten
3.Mos.25:54
n.er när man förbannar
4.Mos. 5:21
n.er när man förbannar
5 :27
n.da städerna med sina byar
Jos.19:16
n.da städerna med sina byar
19:31,48
icke n. de folk jag utrotat
23:4
ej heller n.en deras gudars namn
23:7
n.de han hm vid namn
Rut 4:1
När han n.de om Guds ark
l.Sam. 4:18
de n.da fogdarna sörjde
l.Kon. 4:27
n.da föremål s. Hiram gjorde
7 :45
n.er när man förbannar
2.Kon.22:19
Dessa n.da voro hövdingar
l.Krön. 4:38
de n.da männen stodo upp
2.Krön.28:1S
afarsekiter, de n.das medbröder
Esr. 6:6
ytterligare är att n.
Neh. 5:14
Koraller och kristall icke n.s
Job 28:18
Babel skall jag n. bland bekännare PS.87:4
han n.er dem alla vid namn
147:4
redan förut n.t vid namn
Pred. 6:10
så ofta man n.er det
Jes.19:17
han n.er dem alla vid namn
40:26
H. n.de mitt namn
49:1
s. man n.er när man förbanner
Jer. 24:9
25:18: 26:6: 29:18: 42:18: 44:8,12

aldrig varit trälar under n.

NÅGONSIN
n. ngt så stort s. detta skett
ingen skall n. bliva gammal i
Har jag n. sagt så
varken dag ... få de n. tystna
Aldrig n. har man ju hört
NÅGONSTÄDES
vistas n. i Israel
icke mer hava bestånd n.
n. i ett mörkt land

Joh. 8:33
Pred. 4:10
S.Mos. 4:32
l.sam. 2:32
1.Krön.17:6
Jes.62:6
64:4
S.Mos.18:6
2.Sam.21:S
Jes.4S:19

NÅGONTING~

hennes man icke säger n.

4.Mos.30:IS

NÅLSÖGA
När Jesus talar om att det är lättare för
en kamel att komma in genom ett
nålsöga än för den som är rik att
komma in i Guds rike, avser han med
ordet »nålsöga» inte en av Jerusalems
portar, vilket somliga hävdat. I Jerusa·
lem fanns ingen port med detta namn.
Ordet får alltså förstås som ett vanligt
nålsöga, använt som bild på att det är
svårt för den som är rik att komma in i
hin!melriket. Men för Gud är allting
möjligt, Matt.19:23·26.

NÄPSA
1 Du har n.t hedningarna
Ps. 9:6
1 Näps odjuret i vassen
68 :31
1 Han n.te Röda havet
106:9
1 Du n.er de fräcka, de förbannade 119:21
1 han n.er dem, och de fly bort
Jes.17:13
2 väl n.te han folket
27:8
1 att jag icke mer skall n. dig
'54:9
1 Varför har du icke n.t Jeremia Jer.29:27
1 Han n.er havet
N ah. 1:4
1 H. skall n. dig, Åklagare
Sak. 3:2
1 ja, H. skaU n. dig
3:2
1 jag skall n. gräshopporna
Mal. 3 :11
3 n.te vindarna och sjön
Matt. 8:26
3 n.te han vinden och sade
Mark. 4:39
3 och n.te febern
Luk. 4:39
3 När han vaknat, n.te han vinden
8:24
4 redo att n. all olydnad
2.Kor.10:6
3 H. n.e dig
Jud. v.9

NÄPST
Se även: Straff, aga, tuktan.
NÄPST

1) mig'lirät, rl1. V. J Q
tillrättavisning, . h~t, varning, bestraff·
ning; av: gå'ar, se 5.
2) ge'årå, n1 V j
tillrättavisning~T hot, varning, bestraff·
ning; av: gå 'ar, se 5. Jfr Ords.13:8;
Jes.30:17, övers. hot; Ords. 17:10 före·
bråelse.
3) totål,lat, r1Q2 \l'I
tillrättavisning, tuktan, straff. Se:
Aga 4, Bevis 3, Klagomål 1.
4) musar, 1D m
tuktan, straff; tillrättavisning; av: jåsar,
tukta, straffa; tillrättavisa. I Jes.S3:S
står ordagrant: vår frids tuktan el.
straff [var) på honom. Se: Aga 2.
5) gå 'ar, 1 V j
tillrättavisa,-hota, varna, bestraffa; i
Mal.2:3 övers. låta (sin) näpst drabba.
Se: Banna l, Näpsa l.
6) epitimia, e7r tTI.f.I. ia
straff, bestraffning; av: epitimåö, se
Näpsa 3.

NÅGON~

NÅGONDERA
Om n. faller. kan den andre

4) ekdikeö, el< ö tl< €W
utkräva rätt el. rättvisa, skaffa rätt;
hänmas, straffa. Se: Hänma 10.

Rekonstruktion av palestinensiska
nålar av ben, brons och järn.
icke mer varda n.t av judisk
s. man n.er när man förbannar
icke hördes n. din syster
icke n. andra styggelser
icke mer n.s vid namn
H. namn får icke bliva n.t
exempel s. man har n.t
n.da när man välsignar
att de icke mer skola n.s
namn s. blivit n.t av ängeln
J ag är den du nu n.de
besatta n. H.J. namn
över allt s. kan n.s
icke ens låta n.s bland eder
säger hos David ss. förut n. t
s. icke n.es efter Arons sätt
goda namn s. är n.t
hos dig iSardes n.s nägra få

44:26
49:13
Hes.16:56
44:7
Hos. 2:17
Am. 6:10
Sak. 8:13
8:13
13:2
Luk. 2:21
Joh. 4:26
Apg.19:13
Ef. 1:21
5:3
Hebr. 4:7
7:11
Jak. 2:7
Upp. 3:4

NÄPST
5.Mos.28:20
1 H. sända över dig n.
2.Sam.22:16
2 för H. n. och vredes
2 förfäran vid hs n.
Job 26:11
2 för din n., o H.
Ps.18:16
39:12
3 Om du tuktar ngn med n.
2 För din n. ligga domnade
76:7
2 för ditt ansiktes n. förgås de
80:17
2 för din n. flydde de
104:7
2 bespottare hör icke på n.
Ords.13:1
2 Med min n. uttorkar"jag
Jes.50:2
2 drabbade av din Guds n.
51:20
4 n.en var lagd på hm
.53:5
2 sin n. med eldslågor
66:15
Mal. 2:3
5 min n. drabba eder avkomma
6 nog med den n. han fått
2.Kor. 2:6
NÄR (adv.)
Jag hade så n. stapplat
så n. fördärvat mig på jorden
icke gjort mig ngt för n.
NÄR (konj.)
N. tabernaklet skall bryta
n. tabernaklet skall slås upp

Ps.73:2
119:87
Gal. 4:12
4.Mos. 1:51
1 :51

NÄRA
Uppdelning: nära (adverb); nära (verb).

NÄMNA
n.er om mig för Farao
l.Mos.40:14
togo männen de n.da skänkerna
43:15

1) gå 'ar, 1 V J
gräla (på); -kl";mdra, tillrättavisa, hota,
varna, bestraffa (i ord). Se: Banna 1,
Näpst 5.
2) ril!, J '1
strida,. tvista (i synnerhet inför rätta),
gå tillrätta med. Se: Avgöra 2, Hämna 5, Rätt 29.
.
3) epitimåö, e1I'tTI.IJ.aw
grundbet. sätta värde el. pris på; sedan:
lägga straff på, bestraffa. Se: Ivrig 7.

NÄRA (adverb)
solen var n. att gå ned
l.Mos.15 :12
staden därborta ligger helt n.
19:20
Jag är ju döden n.
25:32
När så Farao var helt n.
2.Mos.14:10
här är en plats n. intill mig
33:21
ställde sig där n. intill hm
34:5
fruktade för att komma hm n.
34:30
s. stå mig n. bevisa mig
3.Mos.10:3
s. är hs n. blodsförvant
18:6
hon är din faders n. blodsförvant
18:12
hon är din moders n. blodsförvant
18: 13
de äro ju n. blodsförvanter
18 :17
avtäcker n. blodsförvants
20:19
må ngn annan n. blodsförvant lösa
25 :49
ingen främmande komma eder n.4.Mos.18:4
jag skådar hm, men icke n.
24:17
gudar äro det så n. s. H.
5.Mos. 4:7
n. dig eller fjärran ifrån dig
13:7
Det sjunde året, friåret, är n.
15:9
ordet är dig mycket n.
30:14
Ty n. är deras orards dag
32:35
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NÅLSÖGA
kamel att komma in gm ett n.
Matt. 19:24
kamel att komma igenom ett n. Mark.l0:25
kamel att komma in gm ett n.
Luk.18:25
NÅVÄL
N., när H. giver Seba i min
N., uppfyllen edra fäders mått

Dom. 8:7
Matt.23:32

NÄBB
friskt olivlöv i sin n.
eller öppnade n.en till ngt ljud

l.Mos. 8 :11
Jes.10:14

NÄMLIGEN ~
Hesbon var n. Sihons stad

4.Mos.21:26

31 • Illustrerat Bibel·lexikon

NÄNNAS
n.des icke taga av sina får
NÄPPELIGEN
N. vill eljest ngn dö ens

NÄPSA

2.Sam.12:4
Rom. 5:7

olyckan var dem så n.
Dom.20:34
olyckan var dem n.
20 :41
mannen är vår n. frände
Rut 2:20
havande och n. att föda
l.sam. 4:19
svarade: Ja, helt n.
9:12
gingen under striden så n.
2.Sam.1l :20
gingen I då så n. intill muren
11 :21
fiendens land, fjärran eller n.
1.Kon. 8:46
må dessa mina ord vara n. H.
8:59
ligger så n. intill mitt hus
21:2
han var n. besläktad med
2.Kon. 8:27
annat land, fjärran eller n.
2.Krön. 6:36
konungen stå n. ingången
23:13
både n. och fjärran
Est. 9 :20
ljuset skulle vara n.
Job 17:12
icke långt ifrån, ty nöd är n.
Ps.22:12
H. är n. dem s. hava förkrossat
34:19
jag är n. att falla
38:18
mina steg voro n. att slinta
73:2
Ditt namn är oss n.
75:2
hs frälsning är n. dem s. frukta
85:10
mitt liv kommit n. dödsriket
88:4
jag är n. att förtvivla
88:16
de voro n. dödens portar
107:18
N. de s. jaga efter skändlighet
119:150
N. är ock du, H.
119:151
H. är n. dem s. åkalla hm
145:18
Israels barn, det folk s. står hm n.
148:14
en granne s. står dig n.
Ords.27:10
Jämren eder, n. är H. dag
Jes.13:6
då hon är n. att föda
26:17
förnimmen min makt, I s. n. ären
33:13
Den s. dömer mig fri är n.
50:8
Min rättfärdighet är n.
51:5
åkallen hm medan han är n.
55:6
frid över dem s. äro n.
57:19
Svärdet n. taga vårt liv
Jer. 4:10
N. är du i deras mun
12:2
en Gud allenast på n. håll
23:23
dem s. bo n. och s. bo fjärran
25:26
skall jag låta komma mig n.
30:21
ligga fjärran eller n.
48:24
Vår ände är n.
Klag. 4:18
den s. är n. falla för svärd
Hes. 6:12
förvirringens dag är n.
7:7
dina n. fränder och Israels hus
II :15
n. och fjärran bespotta dig
22:5
dagen är n., H. dag är n.
30:3
kommit n. intill gropen
Dan. 6:20
de s. bo n. och s. bo fjärran
9:7
TyH.dagärn.
Joel 1:15
H. dag kommer, den är n.
2:1
ty H. dag är n. i Domens dal
3:14
H. dag är n. för alla hednafolk
Ob. v.15
skeppet var n. att krossas
J ona 1:4
H. dag är n.
Sef. 1:7
1 :14
H. stora dag är n., ja, den ärn.
ty himmelriket är n.
Matt. 3:2
ty himmelriket är n.
4:17
Himmelriket är n.
10:7
då veten I att sommaren är n.
24:32
kunnen I veta att han är n.
24:33
Min tid är n.
26:18
Se, stunden är n.
26:45
den är n., s. förråder mig
26:46
Guds rike är n.
Mark. I: IS
veten I att sommaren är n.
13:28
han är n. och står för dörren
13:29
den s. förråder mig är n.
14:42
låg sjuk och var n. döden
Luk. 7:2
då han kom n. stadsporten
7 :12
Guds rike är eder n.
10:9
Guds rike är n.
10:11
hade kommit n. huset
15:25
eftersom han var n. Jerusalem
19:11
då han var n. foten av Oljeberget
19:37
Tidenärn.
21:8
dess Ödeläggelse är n.
21 :20
veten I att sommaren är n.
21 :30
veta att Guds rike är n.
21 :31
osyrade brödets högtid n.
22:1
Judarnas påsk var nu n.
Joh. 2:13
Johannes döpte i Enon, n. Salim
3:23
Sykar, n. det jordstycke Jakob gav
4:5
påsken, judarnas högtid, var n.
6:4
n. det ställe där folket bespisades
6:23
judarnas lövhyddohögtid var n.
7:2
låg Betania n. Jerusalem
11 :18
judarnas påsk var n.
11 :55
J. korsfäst n. staden
19:20
eftersom graven låg n.
19:42
OIjeberget n. Jerusalem
Apg. 1:12
Då nu Lydda låg n. Joppe
9:38
n. att han blivit dödad
23:27
Ordet är dig n.
Rom.10:8
Natten framskriden, dagen är n.
13:12
kommit n., i och gm K. blod
Ef. 2:13
frid för dem s. voro n.
2:17
när och omhuldar man det
5:29
för K. verks skull n. döden
Fil. 2 :30
kunnigt för alla, H. är n.
4:5
den är förbannelsen n.
Hebr. 6:8
gammalt, är n. att försvinna
8:13
änden på allting är nu n.
1.Pet. 4:7
H. tillkommelse är n.
Jak. 5:8
ty tiden är n.
Upp. 1:3
det s. varit n. att dö
3:2
ty tiden är n.
22:10
NÄRA (verb)
Med vedermöda n. dig
n. det köttsliga sinnet
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l.Mos. 3:17
Kol. 2:23

Närande-Nästa
NÄRANDE
bröd s. är kraftigt och n.

Jes.30:23

NÄRHELST
n.
n.
n.
n.

H. fördriver ett folk

konungen tillfrågade dem
I viljen kunnen I göra gott
ngn frestas ... av begärelse

Dom.11:24
Dan. 1:20
Mark.14:7
Jak. 1:14

NÄRHET
om ngn dör i hs n.
4.Mos. 6:9
komma i n.en av Ammans barn S.Mos. 2: 19

om din broder icke bor i din n.
22:2
bosatta i n.en av Mikas hus
Dom.18:22
i dess n. avskjuta tre pilar
l.Sam.20:20
droga omkring i deras n.

bo trygg i din n.
fariseer s. voro i hs n.
Efraim i n.en av öknen
I n.en av detta ställe var

25:15

Ords. 3:29
J oh. 9 :40
11 :54
Apg.28:7

ss. vore jag n., fällt domen
i gärningarna, när vi äro n.
icke ss. då jag var n.

NÄRVARO
Abraham i n. av Hets barn
l.Mos.23:10
till Efron i n. av landets folk
23:13
uppgivit i n. av Hets barn
23:16
I våra fränders n. må du se efter
31:32
och i n. av huvudmännen
l.Krön.24:6
kastade lott i n. av konung David
24:31
spetälska i prästernas n.
2.Krön.26:19
öva våld .. .i min n.
Est. 7:8
Jer.28:1
prästernas och allt folkets n.
i n. av prästerna
28:5
Hananja sade i folkets n.
28:11
i n. av min frände Hanarnei
32:12
32:13
bjöd Baruk, i deras n.
i eder n. rannsakning
Luk.23:14
sade jag till Cefas i allas n.
Gal. 2: 14

NÄRING

NÄSA

bereder n. i rikligt mått
Job 36:31
Jes.S8:14
till n. din fader Jakobs arvedel
under kval, utan n. från marken K1ag. 4:9
Apg.12:20
deras land hade sin n. av
I.Tim. 4:6
hämtar din n. av trons ord

livsande i hennes n.
fläkt av livsande i sin n.
Då satte jag ringen i hennes n.
För en fnysning av din n.
går ut gm n.n på eder
eld lågar fram ur min n.
de bära fram rökverk för din n.
Rök steg upp från hs n.
sätta min krok i din n.
för en fnysning av hs n.
Guds livsfläkt är kvar i min n.
Rök steg upp från hs n.
de hava n. och lukta icke
ss. blod pressas ut ur n.n
Din n. ss. Libanonstornet
i vilkens n. allenast en fläkt
sätta min krok i din n.
De äro ss. rök i min n.
sätta vinträdskvisten för n.n
jag satte en ring i din n.
skära av dig n. och öron
lät jag komma eder i n.n

NÄRINGSOMSORG
låter sin insnärjas i n.er

2.Tim. 2:4

NÄRMA (sig)
tiden n.de sig att Israel
tiden n.r sig att du skall
och n.de sig David
Man n.r sig till varandra
n.de sig (J.) bakifrån
n.de sig hm bakifrån
dristade sig ingen att n. sig
och n. dig till denna vagn
försökte att n. sig lärjungarna
finna att de n.de sig ngt land

I.Mos.47:29
S.Mos.31:14
I.Sam.17:48
Jes.41:S
Matt. 9:20
Luk. 8:44
Apg. 5:13
8:29
9:26
27:27

NÄRMARE
Abraham trädde n.
Mose gick n. töcknet
När Mose kom n. lägret
var jungfru och stod hm n.
n. mån I icke komma
ryckte allt n.
bördeman s. är n. än jag
och kom David allt n.
pilarna bakom dig, n. hitåt
han kom allt n.
det vill jag n. betänka
Därefter trädde Rab-Sake n.
när jag n. gav akt på folket
giva n. akt på lagens ord
trädde Rab·Sake n.
kom n. och fick se
frälsningen är nu n.

I.Mos.18:23
2.Mos.20:21
32:19
3.Mos.21:3
Jos. 3:4
8:11
Ru~
3:12
l.Sam.17:41
20:21
2.Sam.18:2S
2.Kon.16:IS
18:28
Esr. 8:15
Neh. 8:13
Jes.36:13
Luk.19:41
Rom.13:11

NÄRMAST
i vagnen n. efter sin egen
I.Mos.41 :43
2.Mos.12:4
och hs n.e granne taga
gm sina n.e blodsförvanter
3.Mos.21:2
25:25
må hs n.e bördeman komma
4.Mos.27:1I
arvedel åt n.e blodsförvant
S.Mos.21:3
stad s. ligger n. denna
de s. bo n. platsen
21:6
Konungen står ju oss n.
2.Sam.19:42
säcktyg inunder, n. kroppen
2.Kon. 6:30
25:19
fem av konungens n.e män
I.Krön.12:40
s. bodde n. dem
arabers s. bodde n. etiopierna 2.Krön.21:16
28:7
Elkana, konungens n.e man
31:12
hs n.e man var hs broder Simei
Neh.II:17
Bakbukja s. var n. efter
Est. 1:14
voro konungens n.e män
10:3
Mordokai Ahasveros n.e man
Job 19:14
Mina n.e hava dragit sig undan
Ps.38:12
mina n.e ställt sig långt ifrån
av sina n.e är den fattige
Ords. 14:20
Jer.52:25
sju av konungens n.e män
Klag. 1:2
hennes n.e trolösa
Hes.48:2
n. Dans område skall Aser
48:3
n. Asers område skall Naflali
48:4
n. Naftalis område skall Manasse
48:5
n. Manasses område skall Efraim
48:6
n. Efraims område skall Ruben
48:7
n. Rubens område skall Juda
48:8
n. luda område från östra sidan
48:24
n. Benjamins område skall Simeon
48:25
n. Simeons område skall !saskar
48:26
n. Isaskars område skall Sebulon
48:27
n. Sebulons område skall Gad
48:28
n. Gads område skall gränsen gå
Am. 4:3
gm n.e rämna i muren
Sak.13:6
fått därhemma, hos mina n.e
Mark. 1:38
till de n.e småstäderna
3:21
Då (J.) n.e fingo hära härom
Luk. 1:39
En av de n.e dagarna
12:1
sade n.. till sina lärjungar
Apg.10:7
hörde till hs n.e följe
10:24
Kornelius kallat tillhopa sina n.e
24:23
icke hindra ngn av hs n.e
I.Tim. 5:4
taga sig an sina n.e
5:8
först och främst om sina n.e
2.Tim. 3:3
kärlekslösa mot sina n.e

NÄRVARANDE
han är n., så ofta Idömen
till anden n. har jag för min
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2.Krön.19:6
l.Kor. 5:3

5:3
2.Kor.10:11
Fil. 2:12

l.Mos. 2:7
7:22
24:47
2.Mos.15:8
4.Mos.l1 :20
5.Mos.32:22
33:10
2.Sam.22:9
2.Kon.19:28
Job 4:9
27:3
Ps.18:9
115:6
Ords.30:33
HV.7:4
Jes. 2:22
37:29
65:5
Hes. 8:17
16:12
23:25
Am. 4:10

NÄSBORRAR
Från hs n. utgår rök

Job 41:11

NÄSRING
Liksom alla andra orientaliska folk,
bar också israeliterna smycken av olika
slag och av skiftande värde. Örringar
användes ofta av kvinnorna, likaså
näsringar , som fåstes i den ena näsvingen eller i näsans mellanvägg. Av
Abrahams tjänare fick Rebecka en
näsring av guld, l.Mos.24:22,47. Hos
midjaniterna bars näsringar även av
männen, Dorn.8:24.
NÄSRING
tog mannen fram en n. av guld l.Mos.24:22
När han såg n.en och armbanden
24:30
må giva mig den n. han fått
Dom. 8:24
midjaniterna bura n.ar av guld
8:24
kastade på detta den n.
8:25
fingerringar och n.ar
Jes. 3 :21

NÄSSLOR
En återgivning av flera hebreiska ord
för olika slag av ogräs, främst kanske
en kraftigare art av vår brännässla. J fr
Törne, Tistel.

pIesion) betecknar det en närstående
person, anförvant osv., eller överhuvudtaget en medmänniska. Plesion
förekommer mer än 200 gånger i LXX,
där det också brukas som översättning
av andra ord än rea'. I N.T. används
ordet endast ca IS gånger. Medan rea' i
G.T. huvudsakligen är begränsat till
dem som tillhör egendomsfolket, har
plesion i LXX och N.T. en mer utpräglad innebörd av nästa i vidare mening,
medmänniska.
G.T.

Begreppet nästa kan uttryckas på
flera sätt i G.T. Enligt judisk uppfattning innebär samtliga tenner en inskränkning på ett eller annat sätt.
Detta gäller också ordet »nästa» i dekalogen, 2.Mos.20:16,17, och förbundsboken, 21:14; 22:8, samt det stora
kärleksbudets:.»du skall älska din nästa
såsom dig själv», 3.Mos.19:18. Här
gäller »nästa» också primärt de i förbundet delaktiga, dvs. folkrnedlemmarna (landsmännen). Buden förpliktade
egentligen icke u töver förbundets
gränser, dock gäller enligt 3.Mos.19:34
budet att älska nästan också »främlingen», dvs. fast bosatta utlänningar,
då dessa som regel hade ett vittgående
tillträde till förbundsgemenskapen (de
var mer eller mindre proselyter). För
främlingar utanför landets gränser och
för sådana som icke pennanent bodde
i landet, utan var på genomresa, gällde
särskilda lagar om gästvänlighet.
Partikularismen inom judendomen
efter återkomsten från Babel blev allt
mera exklusiv, och inom farisei~mens
fromhetsparti gick utvecklingen i den
riktningen att »nästa» nännast blev
partikamrat eller trosfrände. På Jesu
tid debatterades livligt, vilken räckvidd
begreppet nästa skulle anses ha naturligt nog eftersom gudsförhållandet i viss mån hade sjunkit ned till att
bli ett utpräglat rättsförhållande, som
vilade på laggärningar. Uppfyllelsen av
budet att älska nästan berodde på
tolkningen av dess räckvidd.
N. T.

Nästa
Det vanligaste ordet för »nästa» i G.T.
är rea', en som man umgås med; nästa;
anförvant. Det motsvaras i LXX och
N.T. främst av plesion, som egentligen
är ett adverb med betydelsen: nära.
Som substantiv (ofta med artikel: ho

Det nytestamentliga plesion har fått
stor betydelse genom den pregnans
Jesus ger ordet. »Nästa» förekommer i
N.T. främst i förbindelse med kärleksbudet i 3.Mos.19:18.
Begreppet återkommer gång på
gång i Jesu. debatter med de skriftlärda
och de lagkloka om lagens summa,
Mark.12:28-31; Matt.22:34-40. Egenartad är Jesu sammanko'ppling av de
två stora buden. Det ena kan icke vara
det andra förutan. De utgör en enhet.
På dessa två kärleksbud hänger hela
lagen. De är lagens uppfyllelse. En
mäktig profetisk koncentration av
lagen äger härmed rum, en koncentration som genombryter kasuistiska tendenser och samtidigt också själva
den mosaiska lagens rättsliga tillfållighetskaraktär, vilken var bestämd av
»hjärtanas hårdhet», Matt. 19 :8. Liksom
Jesus, lär Paulus att budet »du skall
älska din nästa såsom dig själv» är en
sammanfattning av alla bud, som gäller
förhållandet till nästan, Rom.l3 :8-1 O;
Gal.S:14. Jakob kallar det »den
konungsliga lagen», Jak.2:8.
Budet att älska nästan får därnäst
av Jesus också sin rätta precisering.
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NÄSSLOR
under n. ligga de skockade
dess mark övertäckt av n.
n. växa i dess fästen
där n. stå skall myrten uppväxa
skola n. taga i besittning
Ett tillhåll för n.

Job 30:7
Ords.24:31
Jes.34:13
55:13
Hos. 9:6
Sef. 2:9

NÄST
och n. dig, jag själv
Rut 4:4
n. hm kom Eleaser
2.Sam.23:9
fött hm n. efter Absalom
I.Kon. 1:6
Hilkia och prästerna n. under 2.Kon.23:4
prästen n. under hm
25:18
n. efter hm Sakarja med psaltare1.Krön.16:5
året n. efter det då de kommit
Esr. 3:8
n. hm Gabbai och Sallai
Neh.l1:8
Sefanja, prästen n. under hm
ler.52:24

NÄSTA
Se även: Broder, frände, granne, landsman, folk, vän, ovän, fiende, kärlek.

»Du skall älska din nästa» betyder i
Jesu utläggning i Bergspredikan att
även fienden är vår nästa, Matt.S :4348. Jesus visar, att den rätta kärleken
icke hushållar med sina kärleksbevis.
Den banar sig väg till alla, den är
liksom Guds kärlek »fullkomlig», dvs.
odelad och förbehållslös, den omfattar
alla. Den rätta kärleken till nästan
frågar icke efter gränser, så som den
lagkloke gör i Luk.IO:25-37. På frågan:
»Vilken är då min nästa?» berättar
Jesus liknelsen om den barmhärtige
samariten och vänder på hela problemet så att frågan blir rätt ställd: Vem
visade sig som den mannens nästa som
hade fallit i rövarhänder? Det skall
inte frågas om vem som är ens nästa,
enligt Jesus. Det som det kommer an
på är att visa sig som nästa, visa sig
lydig den aktuella kallelse, som utgår
från varje människa vi möter på vår
väg, vilken behöver en nästa, dvs. en
som kan stå honom nära i hans nöd. I
liknelsen lä ter Jesus den nödställde
vara jude, medan den som visar sig som
nästa är samarit. (Judarna. umgicks inte
med samariter, de menade att kärleksbudet inte gällde dem, de var nationens fiender.)
Plesion på de övriga ställena iN. T.
(Rom.1S:2; Ef.4:2S; Jak.4:12) är
nännast en synonym till »brodeD>,
adelphos. Plesion kan användas om en
kristen broder, Rom.1S:2, på sanuna
sätt som »broder» kan förekomma i
vidare betydelse om en kristen medbroder (t.ex. Matt. S:22-24) och stå för
»nästa».
Den kristna etiken är en agape-etik
(en etik bestämd av budet att älska
nästan) utifrån den tolkning Jesus har
givit av lagens andra tavla i Bergspredikans antiteser, Matt.S :21-48.
Kärlek till nästan kan enligt evangelisk
etik vara fullkomlig endast där Guds
kärlek, agåpe, är utgjuten i hjärtana
genom den helige Ande, Rom.S:S;
l.Joh.4:8,19. Den har sitt upphov i
Guds egen kärlek. Agape-kärlek är i
Bibeln den spontana kärleken, en
kärlek av inre drift, en som icke
bestäms av värdet hos det föremål den
utväljer, utan som älskar på sanuna
sätt som Gud: i trots av, omotiverat
och utan förbehåll.
NÄSTA

l) rea', J!. J
en som man umgås med; nästa, anförvant; av: rä'ä, umgås med, ha sällskap
med. Ordet används för att beteckna
en som står en mycket nära, en som
tillhör samma stam, släkt el. umgängeskrets. Se: Broder 3, Frände 4, Kär 9,
Landsman 2.
2) ami!, n 'D ~
en som man är förbunden el. förenad
med; medmä'nniska, landsman. Jfr
'åmam, sluta sanunan, förena, och 'am,
folk.
3) kårob, J i l P
närbelägen; närstående, nästa, anförvant; av: ~äral>, nänna sig; vara nära.
Se: Frände 3.
4) ÖVers. »(lin nästas hustru» motsvaras i grundtexten av nälaijä
(främmande kvinna), fem. av nåkri,
främmande (se Främling 4, Främmimde 2). Jfr gamla kyrkobibelns översättning.
S) utf.ord.
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Nästan-Nöd
6) p/esian, 1fA.1)oiov

adv. nära; neutr. av adj. plesios, (som
är) nära. Som substantiv betyder ordet: som står en nära, nästa, anförvant
osv. Ordet motsvarar i LXX ofta hebr.
rea', se 1. Se: Landsman 8.
7) heteras, ET ep oc;

den andre (av två); annan. Se t.ex.
Ny 19.
NÄSTA
1 av sin n. begära klenoder
2.Mos.l1:2
1 falskt vittnesbörd mot din n.
20:16
1 icke begärelse till din n.s hus
20:17
1 icke begärelse till din n.S hustru
20:17
1 ej ngt annat s. tillhör din n.
20:17
1 dräper sin n. med list
21:14
1 icke förgripit sig på sin n.S
22:8
1 av din n. tagit hs mantel
22:26
2 inför sin n. nekar
3.Mos. 6:2
2 med orätt avhänder sin n. ngt
6:2
2 med din n.s hustru skall du icke
18:20
1 icke mer orätt avhände din n. ngt
19:13
2 du skall döma din n. rätt
19:15
1 icke stå efter din n.s blod
19:16
2 må du tillrättavisa din n.
19:17
1 du skall älska din n. ss.
19:18
1 äktenskapsbrott med n.s hustru
20:10
2 att hs n. får ett lyte
24:19
2 säljen ngt åt eder n.
25.:14
2 köpen ngt av eder n.
25:14
2 skall du betala din n.
25:15
1 falskt vittnesbörd mot n.
5.Mos. 5:20
1 icke lust till din n.s hus
5 :21
5:21
1 icke begärelse till n.S hustru
1 icke lust till ngt s. tillhör n.
5:21
1 långivare s. lånat åt sin n.
15:2
1 får då icke kräva sin n.
15:2
1 om ngn dödar sin n. utan vett
19:4
1 ss. när ngn går med sin n.
19:5
1 om ngn bär hat till sin n.
19:11
1 icke flytta n.s råmärke
19:14
1 kommer in i din n.s vingård
23:24
1 kommer in på n.s sädesfält
23:25
1 icke komma vid din n.s säd
23:25
1 giver ngt lån åt din n.
24:10
1 s. flyttar sin J1.S råmärke
27: 17
1 lönnligen mördar sin n.
27:24
1 har dödat sin n.
J 0s.20:5
1 försyndar sig mot sin n.
1.Kon. 8:31
1 försyndar sig mot sin n.
2.Krön. 6:22
1 rätt åt mskobarn mot dess n.
Job 16:21
1.på lur vid min n.s dörr
31:9
3 icke smälek över sin n.
Ps. 15 :3
28:3
1 tala vänligt med sin n.
1 i hemlighet förtalar sin n.
101:5
4 rädda dig från din n.s hustru
Ords. 2:16
1 Säg icke till din n.: Gå
3:28
1 Stämpla intet ont mot din n.
3:29
4 Icke sluta din n.s hustru i
5 :20
1 i borgen för din n.
6:1
1 kommit i din n.s våld
6:3
4 för din n.s hustrus hala tunga
6:24
1 s. går in till sin n.s hustru
6:29
4 för din n.s hustru s. talar hala
7:S
1 fördärvar gudlöse sin n.
11:9
1 s. visar förakt för sin n.
11 :12
1 visar förakt för sin n.
14:21
1 Den orättrådige förför sin n.
16:29
1 den s. går i borgen för sin n.
17:18
1 hs n. finner ingen barmhärtighet
21 :10
4 n.ns hustru är en trång brunn
23:27
1 icke vittnesbörd mot din n.
24:28
1 falskt vittnesbörd mot sin n.
25:18
1 s. bedrager sin n.
26:19
1 Den s. välsignar sin n.
27: 14
1 Den man s. smickrar sin n.
29:5
1 var och en sin n.
J es. 3:5
Jer. 5:8
1 vrenskas efter sin n.S hustru
1 tala de vänligt till sin n.
9:8
1 s. låter din n. arbeta för intet
22:13
1 utropat frihet för sin n.
34:17
1 icke skändar n.s hustru
Hes.18:6
1 s. skändar sin n.s hustru
18:11
18:15
1 icke skändar sin n.s hustru
1 styggelse med sin n.s hustru
22:11
1 skinnar din n. med våld
22:12
Mika 2:2
5 begärelse till n.s åkrar
1 iskänker vin åt din n.
Hab. 2:15
Matt. 5:43
6 Du skall älska din n.
6 Du skall älska din n. ss.
19:19
22:39
6 Du skall älska din n. ss.
Mark.12:31
6 Du skall älska din n.
12:33
6 älska sin n. ss. sig själv
6 älska din n. ss. dig själv
Luk.10:27
6 Vilken är då min n.
10:29
10:36
6 visat sig vara den mannens n.
7 den s. älskar sin n.
Rom.13:8
13:9
6 Du skall älska din n.
6 Kärleken gör intet ont mot n.n
13:10
15:2
6 må leva sin n. till behag
6 älska din n. ss. dig själv
Gal. 5:14
Jak. 2:8
6 älska din n. ss. dig själv
6 Vem är du s. dömer din n.
4:12
NÄSTA (adj.)
Sara skall föda n. år
tillbaka n. år vid denna tid
vid denna tid n. år
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l.Mos.17:21
18:10
18:14

återstå till n. jubelår
dödad innan n. morgon
intill n. dags afton
n. år kommer kon. i Aram
N. år vid jUst denna tid
N. dag sade jag till henne
n. år självvuxen säd
erlägga åt hm också n. år
håller ihop med den n.
i n. led namn utplånat
n. år självvuxen säd
sedan n. år ett nytt olycksbud
till samma timme n. dag
till samma timme n. dag
talade jag n. morgon till folket
n. dag skall du föra fram
till n. år bära frukt
n. sabbat skulle tala för dem

3.Mos.27:18
Dom. 6:31
l.Sam.30:17
l.Kon.20:22
2.Kon. 4:16
6:29
19:29
2.Krön.27:5
Job 41:8
PS.I09:13
Jes.37:30
Jer.51 :46
Hes. 4:10
4:11
24:18
43:22
Luk.13:9
Apg.13:42

NÄT
på n.et sätta fyra ringar
2.Mos.27:4
n.et räcker till mitten
27:5
rusar med sina fötter i n.et
Job 18:8
Gud omsnärjt mig med sitt n.
19:6
i det n. s. de lade ut
Ps. 9:16
drager hm in i sitt n.
10:9
han drager mina fätter ur n.et
25:15
Du skall draga mig ur det n.
31:5
det n. han utlagt må fånga hm
35:8
lägga ut n. för mina fötter
57:7
breda ut n. invid vägens rand
140:6
breda ut n.et i flockens åsyn
Ords. 1:17
ogudaktige vill in i det n.
12:12
breder ut ett n. för hs fötter
29:5
hon s. själv är ett n.
Pred. 7:27
s. lägga ut n. i.vattnet
Jes.19:8
bredde ut n. för mina fötter
Klag. 1:13
breda ut mitt n. över hm
HeS.12:13
breda ut mitt n. över hm
17:20
bredde ut sitt n. för hm
19:8
breda ut mitt n. över dig (Farao)
32:3
ett n., utbrett på Tabor
Hos. 5:1
breder ut mitt n. över dem
7:12
fånga den andre i sitt n.
Mika 7:2
han fångar dem i sitt n.
Hab. 1 :15
frambär offer åt sitt n.
1 :16

NÖD
Se även: Armod, fattigdom, elände,
brist, trångmål, ångest, lidande, sorg,
gråt, förföljelse, sjukdom.
-nöd
barnsnöd l.Mos.35:16
dödsnöd 2.Kor.1:1O
hungersnöd l.Mos.12:10
Nöd
G.T.
Talrika skildringar av nöd förekommer
i Gamla Testamentet. Inte minst beskrivs nöden i en del klagopsalmer,
t.ex. Ps.18,22,88,116 och 118. Här
skildras i starka fårger sjukdom, våld
och hån från fiender samt förföljelser
och plågor genom ogä1l\ingsmän, vilka
ofta får vilddjursnanm som en antydan
om arten av de plågor och känslor d.e
utlöser. Liknande beskrivningar fmner
vi i Jobs bok. Breda framställningar av
nöd möter oss också i profeternas
skildringar av sina egna och sitt folks
livsförhållanden, Jer.kap.14-15.
Den sociala nöden och den mänskliga förnedringen i form av träldom
och förtryck under politiska stor·
makter kände Israel väl till från träl:
domslivet i Egypten och från den
babyloniska fångenskapen, 2.Mos.3:7;
Ps.137. Se även Neh.9:36 samt Klago·
visorna. - Materiell fattigdom hörde
till de flestas lott både i Israels omvärld och i dess eget land, även om
den mosaiska lagstiftningen innehöll
fröet till mäktiga sociala reformer, som
skulle ha blivit till stor välsignelse om
de hade genomförts. Se: Fattigdom. Naturkatastrofer och epidemier kunde
också vålla stor nöd, l.Mos.12:1O;
2.Kon.4:38, jfr l.Kon.8:37.
Bland sjukdomarna var det särskilt
spetälskan som bragte gränslös nöd
över dem som drabbades därav. Se:
Sjukdom. Israels religion präglas starkt

av barmhärtig medkänsla med nöden
och lidandet i folkgemenskapen.
Ett iögonfallande drag i Israels religiösa liv är de lidanden som tillfogades
de rättfårdiga från de gudlösas sida.
Inte minst psalrnlitteraturen har många
gripande vittnesbörd om denna nöd,
Ps.7,18,27,44,55 m.fl. Lidande och
nöd innebar det också för de fromma
att svikas till och med av vänner,
38:12; Job 19:13 ff., eller att lämnas
ensamma utan vänner, PS.88:19. Värre
var det dock att veta eller tro att man
var övergiven av Gud, Dom.6:13;
Ps.22:2. Jfr Am.8:l1. Se: Lidande. - I
den profetiska eskatologiska förkun·
nelsen kommer också den yttersta
tidens vedermöda att spela en stor roll.
Se: Dag (Herrens).
Israels djupaste nöd var dock den
som folket upplevde under Herrens
vredestuktan och vredesstraff, 4.Mos.
11 :33; Jos.7:1 ff.; Dom.2:14 f.; 2.Sam.
24:1 ff. m.fl. ställen. I den profetiska
förkunnelsen karakteriseras nöden ofta
som Herrens straff för den enskildes
och folkets synd och avfall. Här förutsäges också svåra lidanden under krig
och deportationer, pest och hunger,
sjukdom och död, 5.Mos.28:15-68;
29:22 ff.; Jes.3:24; kap.28; 29; 34;
Jer.kap.5-10; Hes.kap.4-7; Hos.kap.
1-5; Am.kap.1-9 m_fl. ställen. Motsatsförhållandet till Gud under syndens
skuldbörda erfors enastående djupt
hos detta folk. Därom vittnar botpsalmerna med sällsynt styrka, Ps.6,
32,38,51,130 m.fl.
I nöden är Herren en hjälpare,
Ps.46:2. Därför kunde man i nöden
ropa till honom, 50:15; 77 :3, och hans
hjälp omtalas med tacksamhet, 34:5;
Jona 2:3.
NT.
Nöd framkallad av sociala missförhållanden omtalas i mycket mindre omfattning i Nya Testamentet. De fattiga
nämnes dock vid flera tillfållen, Mark.
12:42; Luk.14:13; Joh.12:8; Gal.2:1O
m.fl. Direkt nöd i samband med fattigdom skildras också, Luk.15:14 ff.; Jak.
2:1 ff., jfr l.Kor.4:11; Fil.4:12. Se:
Fattigdom.
Evangelierna innehåller många berättelser om hur Jesus såg nöden hos
de sjuka och engagerade sig i den
genom att bota, Matt.8:1 ff.; 9:1 ff.,
18 ff.; 12:9 ff.; 14:35 f.; 15:30; 20:29
ff. med par. Därmed uppfyller han
den gammaltestamentliga profetian
om att Messias skulle avskaffa denna
nöd, 8:17, jfr Jes.35:5 ff. Se: Helbrägda. - Särskilt väckte det Jesu
medlidande att se den nöd folket
befann sig i genom att de var utan
omsorgsfull andlig ledning, Matt.9:36.
Jesus såg tillika nöden som var framkallad av djävulens och de onda andarnas verksamhet. Också denna nöd upptog han kampen emot, 8:28 ff.; 9:32
ff.; 12:22 ff.; 17:14 ff. med par. Jfr
l.Joh.3:8.
Men just striden mot den onde och
det onda skulle utlösa en ny nöd, för
Jesus själv lidande och död, för lärjungarna hat och förföljelse, Joh.
15:20; 16:2; 2.Kor.1:4 ff.; 6:4 ff.;
11 :24 ff.; Upp.1:9 m.fl. ställen. Denna
nöd kommer alltid att följa Kristi
församling, 2.Tim.3:12, både temporärt, Matt.1O:21 ff.; Apg.8:1 ff.; Upp.
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NÄSTAN
n. en hel dag
Jos.10:13
n. till ett gudaväsen
Ps. 8:6
en s. var döv och n. stum
Mark. 7:32
kom n. hela staden tillsammans Apg.13:44
i n. hela provinsen Asien
19:26
När de sju dagarna n. voro ute
21:27
renas n. allting med blod
Hebr. 9:22

NÄSTE
-näste
fågelnäste J eS.l O: 14
våldsnäste Ps. 74:20
NÄSTE
på klippan är ditt n.
l mitt n. skall jag få dö
örnen bygger sitt n. i hÖjden
fåglarna bygga sina n.n
där hava n.n över sommaren
natten i undangömda n.n
du s. har ditt n. i cedrarna
sina n.n bortom klyftans gap
ditt n. så högt s. örnen
n.n bland dess kvistar
fåglar hade sina n.n
n. så högt uppe s. örnen
bygga ditt n. högt uppe
himmelens fåglar hava n.n
bygga n.n på dess grenar
bygga n.n i dess skugga
himmelens fåglar hava n.n
bygga sina n.n på dess grenar
NÄSTFÖUANDE
n. stycket av Jerusalem
kommo n. dag till Miletus

4.Mos.24:21
Job 29:18
39:30
Ps.I04:17
Jes.18:6
65:4
Jer.22:23
48:28
49:16
Hes.31:6
Dan. A:18
Ob. v.4
Hab. 2:9
Matt. 8:20
13:32
Mark. 4:32
Luk. 9:58
13:19
Neh. 3:8
Apg.20:15

NÄT
Se även: Fiske, båt, fisk, fiskare, fiska·
fånge, fånga, snara, nätgrop, gam.
-nät
fisknät Hes.26:5
myggnät l.Sam.19:13
olycksnät Pred.9:12·
spindelnät Jes.59:6
Nät
Israeliternas fisknät varierade till typ
och konstruktion allt efter fångstsätt
och fångstplats. Se: Fiske.
Näten måste naturligtvis skötas med
omsorg. De ordnades, Matt.4:21,
sköljdes, Luk.5 :2, och torkades, Hes.
26:5.
Ä ven till fågelfångst användes nät. I
överförd betydelse liknas en ond kvinna vid ett nät, Pred.7 :27.

få tömma sitt n.
1 :17
kasta ut n. i sjön
Matt. 4:18
Strax lämnade de n.en och följde
4:20
ordnade sina n.
4:21
kasta ut n. i sjön
Mark. 1:16
lämnade de n.en och följde hm
1 :18
och ordnade sina n.
1:19
höllo på att skölja sina n.
Luk. 5:2
kasten där ut edra n. till fångst
5:4
5:5
på ditt ord vill jag kasta ut n.en
fingo en stor hop fiskar i sina n.
5:6
5:6
och n.en gingo sönder
Joh.21 :6'
Kasten ut n.et på högra sidan
icke förmådde draga upp n.et
21 :6
droga efter sig n.et med fiskarna
21:8
21 :11
och drog n.et upp på land
21 :11
hade n.et icke gått sönder
NÄTGROP
försåtligen tillret sin n.
NÄTLIK
N.a utsirningar på

PS.35:7
I.Kon. 7:17

NÄTVERK
göra ett n. av koppar
ett galler, ett n. av koppar
utsirningar s. bildade n.
de n. s. tjänade att betäcka
bukformiga delen inemot n.et
de två n. s. skulle betäcka
granatäpplena till n.en
två rader till vart n.
ett n. på pelarhuvudet
andra pelaren, över n.et
två n. s. skulle betäcka
granatäpplena till de båda n.en
granatäpplen till vart n.
ett n. och granatäpplen på
granatäpplena på n.et

2.Mos.27:4
38:4
1.Kon. 7:17
7:18
7:20
7 :41
7:42
7:42
2.Kon.25:17
25:17
2.Krön. 4: 12
4:13
4:13
Jer.52:22
52:23

NÄVE
-näve
knytnäve Matt.26:67
NÄVE
och slag av gudlösa n.ar
för några n.ar korn ohelgen

Jes.58:4
Hes.13:19

Nödga-Nötost
2:2 f.,9 f.,13 m.fl. ställen, och penna·
nent, Apg.14:22; l.Tess.3:3 f. - I
denna nöd skall de troende få frimodighet vid tanken på att Jesus har
övervUnnit världen, Joh.16:33, att bedrövelsen är kortvarig, 2.Kor.4:17, att
den icke är meningslös, utan betyder
välsignelse både för dem själva, Rom.
8:37; l.Pet.I:6 f.; Jak.I:2 ff., och för
andra, 2.Kor.4:11,ls; Fil.I:12, och
slutligen att denna tidens lidanden
intet betyder i jämförelse med den
härlighet som väntar, Rom.8:18.
En nöd och en vedermöda som
övergår allt vad världen har sett eller
kommer att se, Matt.24:21; Mark.
13:19; Luk.21:23, förutsäges i Jesu
eskatologiska tal. Den beskrivs som
födslovåndor, Matt.24:8, som föregår
Jesu tillkommelse. Denna nöd framkallas genom naturkatastrofer, krig och
folkresningar, 24:6 f., hat och motstånd, Mark.13:12 f., religiös förvillelse, Matt.24:11 ,23 ff. med par.,
kränkning av den religiösa känslan, 24:
IS med par., och våldsamma förföljelser med rättegångar, tortyr, fångeise,
mord, Luk.21:12 f.,16 f. med par. Under denna nöd skall många avfalla
men den som håller ut intill änden
skall bliva frälst, Matt.24:13.
Också i N.T. är den största nöden
konflikten med Gud, det oförsonade
gudsförhållandet, livet under Guds
vrede. Se: Vrede. Syndens nöd, den
stora syndaskulden, Matt.18:23 ff.;
Luk.ls:18; 18:13, förtappelsens nöd.
Se: Fördärv. I Kristus befriar Gud från
all nöd och bedrövelSe, Upp.7:14.
NÖD

l) jöras, tU l '
taga, gripa; -.lägga beslag på, taga i
besittning; hif. göra futtig; nif. bliva
fattig; i I.Mos.4s:11 övers. lida nöd.
Se t.ex. Fattig 6.
2) särö, ill:::t
betry.ck, nÖJ, ångest; av: ~årar, se s.
Se: Bedrövelse 9, Hemsökelse 12.
3) ~r, l ~
sammanpressad,
trång;
trångmål,
ångest, nöd; av: ~ar, se s. Jfr Job
15:24, övers. ångest; Am.3:11
trångmål. Se: Fast 17, Hemsökelse 6.
4) rö'ö, il V l
något ont;T ~lycka, elände. Se t.ex.
Elände I, Fördärv 7, Jämmer l.
S) ~rar, l J ~
pressa el. tränga samman, binda ihop,
knyta samman; vara betryckt, vara i
nöd. Se: Fast 21.
6)
tU i l
vara fattig, behövande el. hjälplös; i
Ps.34:11 övers. lida nöd. Jfr Fattig 4,
Fattigdom 1,2,3.
7) äSkö, il j) tU V
förtry~k, trå~~l; av: 'å~, se Lida 2.
8) Jer.7:10 ordagrant: »Vi äro räddade».
9) ~rar, l J~
vara emot, göra motstånd (mot); ansätta, angripa, förfölja. Ps.129:1,2
ordagrant:.mycket hava de ansatt mig.
Se: Fiendskap 2, Ovän 4, Ovänskap l.
lO) måsor, l j -:m
något ~m är s~anpressat el. hopträngt; trångmål, nöd; av: ~r, pressa
el. tränga samman. Jfr 3,5. Se: Fast 12.
11) hystereö, vUTepew
komma senare el. sist, komma för sent;

rus,
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gå miste om; vara i behov av, sakna;
pass. lida brist el. nöd. Se vidare:
Lida 53.
12) anångke, ålla.rKll
tvång, nödvändighet; våld, tortyr;
sedan allmänt: smärta, betryck, nöd.
Jfr l.Kor.7:37, övers. nödtvång; 2.Kor.
9:7; Filem.v.14 tvång; Hebr.7:12
nödvändighet.
13) endees, ellli ef/e;
behövande, som lider brist el. nöd;
fattig. Se vidare: Lida 55.
14) thlzöö, eAi{3W
trycka, tränga, tränga sig på; pressa
samman; nedtrycka, plåga; pass. bli
nedtryckt el. plågad; i 2.Kor.I:6 övers.
drabbas av nöd. Se: Lidande 8, Misshandla 6.
15) thlipsis, eArl/! te;
betryck, trångmål, nöd, bedrövelse; av:
thh'bö, se 14. Se t.ex. Lidande 5, Misshandling 3.
16) chreilln echö, xpelall €XW
hava behov, vara behövande; i I.Joh.
3 :17 övers. lida nöd; Mark.2 :25
komma i nöd. Se vidare: Lida 54.
NÖD
Uppdelning: allmänt; i nöd, ur nöd, av nöden, med knapp nöd, med nöd.
NÖD (allmänt)
1 eller ditt hus lida n.
1.Mos.45:11
5.Mos.31 :17
2 mycken olycka och n.
31:21
2 mycken Olycka och n. träffar
3 se min boning lida n.
1.Sam. 2:32
2 förlossat mig från all n.
2.Sam. 4:9
2 förlossat mig från all n.
1.Kon. 1 :29
2.Kon.19:3
2 En n.ens dag är denna
2 förvirrade med allt slags n. 2.Krön.15:6
4 lida stor n. och smälek
Neh. 1:3
2 i sin n.s tid ropade
9:27
5 Mitt i hsöverflöd n.
Job 20:22
2 när D.en kommer över hm
27:9
3 sökte draga dig ur n.ens gap
36:16
3 lära dig bedja, om icke gm n.
36:19
2 en borgi n.ens tider
Ps. 9:10
2 fördöljer dig i n.ens tider
10:1
2 H. bönhöre dig på n.ens dag
20:2
2 ty n. är nöra
22:12
3 för n. bevarar du mig
32:7
6 Unga lejon lida n.
34:11
37:39
2 deras värn i n.ens tid
2 pröva så mycken n.
71 :20
2 På min n.s dag söker jag H.
77:3
2 Han sände över dem n.
78:49
2 På min n.s dag åkallar jag
86:7
3 N. och trångmål träffat mig
119:143
9 Mycken n. hava de vållat
129:1
9 mycken n. hava de vållet
129:2
2 Om ock min vög går gm n.
138:7
2 min n. kungör jag för hm
142:3
2 kommer n. och ångest
Ords. 1:27
21 :23
2 han bevarar sitt liv för n.
24:10
2 modet falla när n. kommer på
2 tlllförsikt på n.ens dag
25:19
3 ör dör mörker och n.
J es. 5 :30
2 n. och mörker och natt
8:22
3 H. giva n.ens bröd
30:20
2 vår 'rälsning i n.ens tid
33:2
3 En n.ens dag ör denna dag
37:3
7 H., jag lider n.
38:14
8 Med oss är ingen n.
Jer. 7:10
2 dess frälsare i n.ens tid
14:S
2 i olyckans och n.ens tid
15:11
16:19
2 min tlllflykt på n.ens dag
2 en tid av n. är inne
30:7
2 kommer en tid av n.
Dan.l2:1
2 så stort på n.ens dag
Ob. v.12
2 tlll pris på n.ens dag
v.14
2 ett värn i n.ens tid
Nab. 1:7
Hab. 3:16
2 stllla uthärda n.ens tid
11 han begynte lida n.
Luk.15:14
12 stor n. komma i landet
21 :23
13 fanns ingen s. led n.
Apg. 4:34
12 den n. s. står för dörren
1.Kor. 7:26
14 drabbas vi av n.
2.Kor. 1:6
1:8
15 vilken n. vi fingo utstå
6:4
12 under bedrövelse och n.
15 varit prövade av svår n.
8:2
8:13
15 lättnad och själva lida n.
16 nör han ser hm lida n.
lJoh. 3:17
NÖD(i nöd)
2 nör jag var i D.
3 När du är i n.
10 I sådan n. och trångmål
10 I sådan n. och trångmål
10 I sådan n. och trångmål
S komma i stor o.
S Israel kom i stor o.
2 frälsa om I äten i o.
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l.Mos.35:3
5.Mos. 4:30
28:53
28:55
28:57
Dom. 2:15
10:9
10:14

3 när i ären i n.
3 sågo sig vara i o.
3 Jag är i stor n.
5 David kom i stor n.
3 åkallade H. i min n.
3 i sin n. omvände de sig
2 ropa till dig i vår n.
S i sin o. försyndade sig
S när han nu var i n.
4 i vilken n. vi äro
2 när de i sin n.s tid ropade
2 vi äro i stor o.
2 H. en borg i o.ens tider
2 fördöljer dig i n.ens tider
3 åkallade H. i min n.
2 vårda om min själ i o.en
3 nådig, ty jag är i o.
2 han är deras värn i o.ens tid
2 Gud är en hjälp i n.en
2 åkalla mig i n.en
3 tillflykt när jag var i n.
3 min mun uttalade i min o.
3 ty jag är i n.
2 I n.en ropade du
2 jag är med hm i o.en
3 när jag är i o.
3 såg tlll dem i deras n.
3 ropade till H. i sin n.
3 de ropade tlll H. i sin n.
3 de ropade till H. i sin n.
3 de ropade till H. i sin n.
2 jag kom i n. och bedrövelse
2 J ag ropar tlll H. i min n.
2 ffides till hjälp i n.en
3 värn för fattige i hs n.
3 i n.en hava de sökt dig
2 vår frälsning i n.ens tid
2 I all deras n.
3 var ingen verklig o.
2 dess frälsare i o.ens tid
2 fiender bönfalla i n.ens tid
10 I sådan n. och trångmål
3 H., huru jag är i o.
3 i sin o. skola de söka mig
2 J ag åkallade H. i min n.
2 H. är god, värn i o.ens tid
16 s. följde hm kommo i n.
15 tröstar i all vår n.
15 dem s. äro stadda i o.
15 i stor n. och hjärteångest
12 finner jag behag i .•. n.
12 hugnad i all vår n.

11:7
l.Sam.13:6
28:15
30:6
2.Sam.22:7
2.Krön.15:4
20:9
28:22
33:12
Neh. 2:17
9:27
9:37
Ps. 9:10
10:1
18:7
31:8
31:10
37:39
46:2
50:15
59:17
66:14
69:18
81:8
91:15
102:3
106:44
107:6
107:13
107:19
107:28
116:3
120:1
Ords.17:17
Jes.25:4
26:16
33:2
63:9
63:9
Jer.14:8
15:11
19:9
K1ag. 1:20
Hos. 6:1
Jona 2:3
Nah. 1:7
Mark. 2:25
2.Kor. 1:4
1:4
2:4
12:10
l.Tess. 3:7

NÖD (ur nöd)
2 räddar mig ur all n.
l.Sam.26 :24
2 räddar han dig ur n.en
Job 5:19
3 draga dig ur n.ens gap
36:16
2 Förlossa Israel ur dess n.
Ps.25:22
2 frälste hm ur aU hs n.
34:7
2 räddar dem ur all deras n.
34:18
2 ur all n. räddar det mig
54:9
3 s. han förlossat ur n.en
107:2
2 taga min själ ut ur n.en
143:11
Ords. 1 I :8
2 rättfärdige räddas ur n.en
12 :13
2 rättfärdige undkommer ur n.en
2 frälsar hm icke ur hs n.
Jes.46:7
NÖD (av nöden)
för eder skull mer av o.en
där hjölp är av n.en

Fn. 1:24
Tit. 3:14

NÖD (med knapp nöd)
med knapp n. komma undan 2.Krön.12:7
Luk. 9:39
med knapp n. släpper hm
Apg.14:18
stillade med knapp n. folket
27:7
med knapp n. inemot Knidus
27:8
med knapp n. vi kommo förbi
27:16
fastän med knapp n. bärga
l.Pet. 4:18
med knapp n. bliver frälst
2.Pet. 2:18
s. med knapp n. rädda sig
NÖD (med nöd)
med n. för dem en helgedom

Hes.11:16

NöDGA
2.Kon. 4:8
n.de (Elisa) äta hos sig
Job 11:3
ditt lösa tal n. tlll tystnad
Matt.14;22
n.de han sina lärjungar
Mark. 6:45
n.de sina lärjungar stiga i
Luk.14:23
o. mskarna komma hitin
24:29
de n.de hm: Bliv kvar
Apg.16:15
hon n.de oss därtlll
2.Kor.12:11
I haven själva n.t mig
Gal. 2:3
n.d att låta omskära sig
2:14
n. hedningarna leva efter judiskt
6:12
vnja n. eder tlll omskärelse
NÖDGAS
gm min hand n. släppa dem
n. skaffa den gamla undan
n. församla eder i städerna
n. äta edra söners kött
n. bekänna den missgärning
oomskurna n. ödmjuka sig
n. äta din egen livsfrukt
n. bjuda ut eder tlll salu
n. löpa framför hs vagnar
n. plöja hs åkerjord
n.des bliva efter
i tre månader n. fly
då du n. springa från
n. äta sin egen träck
n. bliva hm underdåniga
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2.Mos. 6:1
3.Mos.26:10
26:25
26:29
26:40
26:41
5.Mos.28:53
28:68
1.Sam. 8:11
8:12
30:9
2.Sam.24:13
l.Kon.22:25
2.Kon.18:27
2.Krön.12:8

18:24
n. lägga handen på munnen
Job 21:5
hungrande n. de bära på kärvar
24:10
ingen n. draga ut ss. fånge
Ps.144:14
förvisso en gång n.s mana
Jes. 8:20
n. äta sin egen träck
36:12
n.des du göra din rygg
51:23
n. draga från ort till ort
Jer.14:18
n. avstå från den arvedel
17:4
n. äta den andres kött
19:9
n. muntligen tala med hm
32:4
n. stå inför konungen i Babel
34:3
n. att dricka (kalken)
49:12
n. att dricka den
49:12
kvinnor n. äta sin livsfrukt
K1ag. 2 :20
n. hålla förbundet
Hes.17:14
n. dricka din systers kalk
23:32
Du skall n. dricka ut den
23:34
icke mer n. bära folkslagens förakt
36:15
icke n. orena sig
Dan. 1:8
icke n. dyrka annan gud
3:28
n. bo ibland markens djur
4:22
n. bo ibland markens djur
4:29
n. äta vad orent är
Hos. 9:3
n. taga med eder Sickut
Am. 5 :26
n. skyla sitt skägg
Mika 3:7
n.lägga handen på munnen
7:16
n. sträcka ut dina händer
Joh.21:18
n.des jag vädja till kejsaren
Apg.28:19
n. uppträda med stränghet
2.Kor.13:10
icke med skam n. gå bort
1.Joh. 2:28
då du n. springa från

NöDHJÄLPSMEDEL
tillgrep o de n.

Apg.27:17

NÖDIG
vad n.t är till beredelse
giva (Ester) vad n.t var
n.t till kvinnornas beredelse
saknar du n. kraft
finner jag det n.t förmana

'Est. 2:3
2:9
2:12
Ords.24:10
Jud. v.3

NÖDLIDANDE
att hon har understött no

l.Tim. 5:10

NÖDROP
n. ss. aven förstföderska

Jer. 4:31

NÖDSTÄLLD
gingo omkring n.a, misshandlade Hebr.11 :37
NöDTORFT
delar med dig av din n.
NöDTORFTIG
skaffa n.t uppehälle

Jes.58:10
Apg.20:34

NöDTVÅNG
fast och icke bindes av n.

l.Kor. 7:37

NöDVÄNDIG
vapnen lika n.a s. vatten
allenast ett är n. t
följande n.a föreskrifter
svagast äro mest noa
funnit det vara n.t uppmana
funnit det n.t att sända
n.t att avbilderna renades

Neh. 4:23
Luk.10:42
Apg.15:28
l.Kor.12:22
2.Kor. 9:5
Fn. 2:25
Hebr. 9:23

NöDVÄNDIGHET
med n. också lagen förändras

Hebr. 7:12

NÖJA (sig)
låt dig n. med den äran
n.de dig icke med att vandra
låten eder n. med sold
må vi låta oas n. därmed
låten eder n. med vad I haven
han n.er sig icke härmed

2.Kon.14:10
Hes.16:47
Luk. 3:14
l.Tim. 6:8
Hebr.13:5
3.Joh. v.IO

NÖJD
-nöjd
missnöjd l.Sam.22:2
NÖJD
lärt mig att vara n.

Fn. 4:11

-nöt
pistacienöt I.Mos.43 :11
NÖTA
ss. stenar nos sönder
n.s ut ss. en klädnad
n.s u t ss. en klädnad
penningpungar s. icke 'n.s ut
alla n.s ut ss. en klädnad

Job 14:19
Ps.I02:27
Jes.51:6
Luk.12:33
Hebr. 1:11

NÖTOST
Hebr. sepot, som ingår i det uttryck,
som översåtts »nötosb>, sepo! böl.'ör
(båJ.cår = boskap, främst nötboskap;
boskapshjord), är omdiskuterat. Enligt
en uppfattning betecknar det grädde,
enligt en annan ost. tIela uttrycket
betyder i det ena fallet: grädde från
boskapen el. hjorden, i det andra
fallet: ost från boskapen el. hjorden.
NÖTOST
n.ar tlll mat åt David och

4168

2.Sam.17:29

