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Öar
I Bibeln betecknar »öar» ofta avlägset
belägna områden, framförallt runt
Medelhavet. Bland enskilda i Skriften
namngivna öar kan nämnas: Cypern,
Kauda, Kios, Kos, Kreta, Malta,
Patmos, Rodus, Samos, Samotrace. Se
även: Hav, Havsländerna, Elisas ölän·
der, Kaftor, Kitteer, Fenicien.
ö

skatt av ...ö.arna i havet
Est.10:1
kvarlevan från Kaftors ö.
Jer.47:4
ö.arna i havet förfäras
Hes.26:18
över hela ö.n ända till Pafos
Apg.13:6
lämnade vi denna Ö. på vänster hand 21:3
stormvind farande ned från ö.n (kreta) 27 :14
en liten Ö. s. hette Kauda
27 :16
på en Ö. måste vi hliva kastade
27 :26
fingo veta att ö.n hette Malta
28:1
förnämste mannen på Ö.n (Malta)
28:7
de av ö.ns övr!p inhygare
28:9
skepp s.legat vid ö.n över vintern
28:11
på den Ö. s. heter Patmos
Upp. 1:9
berg och ö.ar flyttade. bort
6:14
alla ö.ar flydde
16:20

ÖDE
Se även: Tom, öken, ödemark, öde·
lägga, föröda.
ÖDE
1) tohu, 1 n'l'I
ödslighet, tomhet. I l.Mos.l :2; Jer.
4:23 står ordet tillsammans med bOhu,
se Tom l. Se t.ex. Förödelse 8, Tom 4.
2) Sämem, DI;? ~
~ och nif. bli el. vara öde el. enslig;
bli stel (av skräck el. häpnad); hof. bli
ödelagd. Se vidare: Ödelägga 2.
2a) Såmem, DIJ W
adj. öde, enslig;';;" verbet såmem, se 2.
Se: ödelägga 10.
3) hlidal,
7'- n1"
• upphöra, ta slut; vila, få ro; här (om
vägar) övers. ligga öde. Se t.ex. Ro 16,
Vila (verb) 14.
4) twre~, :1}. O
adj. ödelagd, öde; av verbet I;Iårel>, se
Il. Se: ödelägga 9.
5) 'iizab, :1 I J]
övergiv~, UU;na; här nif. (i Jes.32:14
pu.) bli el. vara övergiven. Se vidare:
övergiva l.
6) so'ä, n~ i tV
larm, dån;T förintelse, undergång; av:
Så'å, se 9. Beträffande Job 30:3, se
Förödelse 14. Se t.ex. Fördärv 12,
Ödeläggelse 5.

9) Så 'ä, n~w
~ och nif.TI;rma, dåna; braka, skrälla;
braka ihop, förintas, förödas. Jfr nif. i
Jes.17:12,13, övers. dåna (om vatten).
Se: Ödelägga 3.
10) bädiid, ." J
för sig - själv~ T allena. Se: Ro 7,
övergiva 19.
11) hiireb, :1., n
(verb) bli el. ~~;a öde(lagd); i Sef.3:6
hif. göra öde, ödelägga. Se t.ex.
Föröda 3, Strid 3, ödelägga 8.
12) 't'iräbä, n:1., J]
stäppiand, öde~~k. Se vidare: Öken
3.
13) semämä, n ~ ~ ~
förödelse, ödeläggelse; ödemark; av:
Såmem, se 2. I Hes.6:14; 33:28,29;
35:3 står semåmå tillsammans med
'mesammå, se Tom 14. Beträffande
Hes.35:7, se Tom 15; Jer.12:10; Joel
2:3; 3:19, se Öken l. Se t.ex.
Förödelse 12, Ödeläggelse 2, Ödemark l.
14) fiårbä, n ~ ! O
ödeläggelse; ödeiagd plats, ruin; av:
håre!?, se 11. Se: Förödelse 10, Grav 5,
bde1ägga 5, Ödemark 8.
15) Sammii, nt'lW
förödelse; försk;ä~kelse; av: såmem, se
2. Se vidare: Ödeläggelse 4.
16) eremos, i!PT/J.lO~
enslig, öde, tom; i Luk.5:16 subst.
plur. hai eremoi (underförstått: chörai), öde trakter, öknar. Jfr Föröda 15,
Förödelse 16. Ordet ingår i Apg.l:20i
ett citat från Ps.69 :26, vars hebreiska
grundtext har nif. part. av såmem, se
2. Se: Tom 23, Öken 7.
öDE
Uppdelning: adjektiv, substantiv.

7) jesimon, 1 i IJ 'tp :
ödslighet; ,ödemark; 'här i uttrycket:
jeSimon däriQ<:, vägens ödslighet; övers.
öde stigar. Se vidare: Ödemark 2.
8) migbär, ., ~ "} t?
stäppiand, ödemarls, öken; i Ords.
21 :19 i uttrycket: 'ärä~-rni!1bår, övers.
ödeland. Se vidare: Öken l.

öDE (adj.)
1 jorden var ö. och tom
l.Mos. 1:2
2 jorden icke må läggas Ö.
47:19
2 att edra vägar bliva Ö.
3.Mos.26:22
2 under den tid det ligger Ö.
26:34
2 Hela den tid det ligger Ö.
26:35
26:43
2 gottgörelse am att hliva ö.
Dom. 5:6
3 ll&o vägarna Ö.
2.Krön.36 :21
2 medan det ll& ö. sahbat
4 då den 8tad ...ligger Ö.
Neh. 2:3
4 huru Jerusalem ligger Ö.
2:17
5 för din skull jorden Ö.
Job 18:4
6 redan i förväg Ö. och ödslig
30:3
2 Deras gård blive ö.
Ps.69:26
7 omkring I öknen på Ö. stigar
107:4
8 Bättre bo I ett ö. land
Ords.21:19
15 husen skola bliva ö.
Jes. 5:9
6:11
9 Till dess städerna bliva Ö.
7:16
5 skall det land vara ö.
1 Nedbruten ligger den Ö. staden
24:10
10 den fasta staden ligger Ö.
27:10
5 den folkrika staden ligger Ö.
32:14
2 Vägarna äro ö.
33:8
11 skall landet (Edom) ligga Ö.
34:10
1 skapat den till att vara Ö.
45:18
2 platser s. legat ö.
61:4
12 det ö. och oländiga landet
Jer. 2:6
1 se, den var ö. och tom
4:23
13 min sköna åker tiD en ö. öken
12:10
2a sörjande och ö.ligger den
12:11
33:10
4 så. ö. att varken mskor eller
33:12
4 På denna plats s. nu är så ö.
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13 bliva en ö. grushög
49:2
2 Alla hennes portar äro Ö.
Klag. 1:4
2a Sions bergs skull s. ligger Ö.
5:18
2 skola städema bliva ö.
Hes. 6:6
11 edra altaren stå Ö. och förödda
6:6
13 göra landet mer Ö. och tomt
6:14
11 städer komma att ligga Ö.
12:20
14 Lika rävar på Ö. platser
13:4
13 så att det bleve så Ö.
14:15
13 men landet måste bliva Ö.
14:16
13 dess städer skola ligga Ö.
29:12
2 deras land skall ligga Ö.
30:7
13 Jag skall göra landet Ö. och tomt 33:28
13 när jag gör landet Ö. och tomt
33:29
13 göra dig Ö. och tomt
35:3
13 själv skall du bliva Ö.
35:4
13 Selrs berg tomt och Ö.
35:7
14 Israels berg s. så länge lägo Ö.
38:8
14 medan Jerusalem låg Ö.
Dan. 9:2
2 förrådshusen stå Ö.
Joel 1:17
13 bakom dem är det en ö. öken
2:3
13 till ett torrt och Ö. land
2:20
13 Edom skall varda en Ö. öken
3:19
11 deras gator gjorde jag Ö.
Sef. 3:6
4 medan detta hus ligger Ö.
Hagg. 1:4
4 mitt hus för ligga Ö.
1:9
2 landet blivit Ö. efter dem
Sak. 7 :14
16 bort till en Ö. trakt
Matt.14:13
16 Trakten är Ö.
14:15
16 edert hus stå övergivet och ö.
23:38
16 till en Ö. trakt och bad där
Mark. 1:35
16 J. måste hllla sill i Ö. trakter
1 :45
16 Kommen med mig till en ö. trakt
6:31
16 foro i båten till en Ö. trakt
6 :32
16 Trakten är Ö.
6:35
16 åstad bort till en Ö. trakt
Luk. 4:42
16 undan till Ö. trakter och bad
5:16
16 Vi äro ju här i en Ö. trakt
9:12
16 Hs gård blive Ö.
Apg. 1 :20
öDE (subst.)
varifrån ditt ö. skall komma
Jes.47:13
liknande ö. kan jag draga fram
Klag. 2:13
de häpna över ditt ö.
Hes.26:16
27:30
ropa högt över ditt Ö.
en klagosång över ditt ö.
27:32
alla inbyggare häpna över ditt Ö.
27:35
28:19
häpnade över ditt Ö.

ÖDELÄGGA
Se även: Föröda, fördärv, öde, öken,
ödemark.
öDELÄGGA
1) [Sämaql, ,lJtV
hif. förinta, ~t~ota, förstöra; nif.
förintas, utrotas, förstöras. Se t.ex.
Föröda 5, Utrota 5, ödeläggelse 3.
2) samem, Dl;? ~
~al och nif. bli el. vara öde el. enslig;
bli stel (av skräck el. häpnad); hif. göra
öde, ödelägga. I Jes.49:19 står ordagrant: Ty dina ruiner (plur. av I;1årbå,
se 5) och dina öde platser (part. fem.
plur. av såmem). Se t.ex. Fördärva 18,
Föröda l, Sorg 5, öde 2, Ödemark 10.
3) §ä 'ä, n ~ tt;
braka ihop,T förintas, förödas; här hif.
förinta, föröda, ödelägga. Se vidare:
Öde 9.
4) säqa!f, , J~
behandla el. taga med våld; förstöra,
fördärva, ödelägga; i Jes.23:1; Nah.3:7
pu., i Hos.1O:14 hof. bli el. vara
förstörd el. ödelagd. Se t.ex. Fördärva 12, Förstöra 13, Föröda 10,
Röva 3, Våld 20, ödeläggelse l.

l;Iåre!>, se 8. I PS.I09:10 är plur. övers.
ödelagda hem. I Jer.44:6 står ordet
jämsides med semåmå, se 6 (här övers.
förödd), i v.22 med samrnå, se 11 (här
övers. föremål för häpnad). Se vidare:
Öde 14.
6) semämä, n M W
förödelse, öd~'täggelse; ödemark; i
Hes.29:10 övers. ödelagt land; av:
Såmem, se 2. Se t.ex. Förstöra 26,
Föröda 12, Öde 13, Ödemark l.
7) biil(Q~, p p J
grundbet. tö~;M el. klyva, dela; i
Jes.24:1; Nah.2:2 ~al, i Jer.51:2 po.
utplundra, ödelägga; i Jes.24:3 nif. bli
utplundrad el. ödelagd; förstärkt med
en infinitiv, därav övers. bliva i grund
ödelagd. Jfr nif. i Jes.19:3, övers.
försvinna. Se vidare: Plundra 10.
8) häreb, :1., n
(ve;b) -bli '~i vara öde(1agd); i
Hes.26:19 nif. part. öde(lagd). Se
vidare: Öde 11.
9) fiäre~, :1 ~ O
adj. ödelagd, öde; av verbet \låre!>, se
8. Se: Öde 4.
10) §ämem, DIJW
adj. öde, enslig;'a~ verbet såmem, se 2.
Se: Öde 2a.
11) Såmmä, n~w
förödelse; försk;ä~kelse; av: såmem, se
2. Se vidare: Ödeläggelse 4.
12) $og, 1W
makt, våld; förstöring, ödeläggelse; av:
så!1a!1, se 4. Se vidare: Ödeläggelse 6.

5) fiårbä, n ~ ., O
ödeläggelse; ödelagd plats, ruin; av:

öDELÄGGA
1 Jag skall Ö. offerhöjder
3.Mos.26:30
2 Jag skall själv ö. landet
26 :32
1 offerhöjder skolen I Ö.
4.Mos.33:52
3 makt att Ö. befästa städer
2.Kon.19:25
4 farsoten s. ö.er vid
Ps.91:6
5 fjärran ifrån ödelagda hem
109:10
6 allt skall bliva ödelagt
Jes.17 :9
4 Ty det är ödelagt
23:1
1 H. bjöd att de skulle Ö.s
23:11
7 H. ö.er jorden
24:1
7 Jorden bliver i grund ödelagd
24:3
3 makt att Ö. befästa städer
37:26
2 om du förut var ödelagd
49:19
2 åter befoika ödelagda städer
54:3
5 landet skall bliva ödelagt
Jer. 7 :34
2 Hela landet ö.es
12:11
5 detta hus skall bliva ödelagt
22:5
5 detta land skall bliva ödelagt
25:11
4 H. ö.er deras betesmark
25:36
8 denna stad skall ö..
26:9
5 denna stad skall bliva ödelagd
27 :17
2 Juda städer s. äro så ödelagda
33:10
5 de äro nu ödelagda
44:2
5 de blevo ödelagda och förödda
44:6
5 ödelagt och föremål för häpnad
44:22
1 slätten ödelagd ss. H. sagt
48:8
7 med kastskovlar och ö. dess land. !;1:2
2 offerhöjderna ödelagda
Hes. 6:6
2 skall landet bliva ödelagt
12:19
2 Israels land s. blivit ödelagt
25:3
8 gör dta till en ödelagd stad
26:19
5 lik en ödelagd plata får du
26 :20
5 Egyptens land förött och ödelagt 29:9
6 till en ödemark, ett ödelagt land
29 :10
2 en ödemark bland ödelagda länder 29 :12
2 ligga öde bland ödelagda länder
30:7
2 Jag skall Ö. landet
30:12
2 Jag skall ö. Patros
30:14
2 Israels berg skola ö..
33:28
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ödeläggelse - ödmjuka
2 arvedel blev ödelagd
35:15
2 städerna s. voro så ödelagda
36:35
9 uppfylla de ödelagda städerna
36 :38
10 över din ödelagda heilledom
Dan. 9 :17
11 ödelagt på straffets dag
Hos. 5:9
1 ödelagda bliva Avens offerhöjder 10:8
4 alla edra fästen skola ö.s
10:14
12 ss. Bet-Arbel ödelades av Salmon 10:14
2 Isaks offerhöjder ödelagda
Am. 7:9
2 byllllS upp sina ödelagda städer
9:14
1 dina städer skall jag Ö.
Mika 5:14
7 plundrare så ödelagt dem
Nab. 2:2
4 Nlneve är ödelagt
3:7
5 åter byllllS upp det ödelagda
Mal. 1:4

öDELÄGGELSE

1) wljatj, "1:!~
behandla el. taga med våld; förstöra,
fördärva, ödelägga; här part. pass.
förstörd, ödelagd; övers. ödeläggelsens.
Jfr part. pass. i Jer.4:30, övers. i din
förödelse; i Jes.33:l med neg. 10' , icke;
övers. fri ifrån fördärvet. Se vidare:
ödelägga 4.
2) sbnämti, il ~ ~
förödelse, ödeläggelse; ödemark. Se
t.ex. Förödelse "12, Ödelägga 6, Ödemark l.
3) [Stimatj] , "1~~
hif. förinta, utrota, förstöra; här hif.
inf. hasmeg, förintelse, förstöring. Se
vidare: Ödelägga 1.
4) Sammii, ilOtO
förödelse, öd;lä"ggelse; förskräckelse.
Ordet står i Hes.23 :33 tillsanlffians
med semåmå, se 2 (här övers.
förödelse). Se: Föröda 11, Förödelse 5, Öde IS, Ödelägga 11.
5) So 'ii, il K i t7
larm, dån; ~förintelse, undergång. Beträffande Sef.l :15, se Förödelse 14. Se
t.ex. Öde 6, ödemark 4.
6) solj, "1 id
makt, våld; förstöring, ödeläggelse; av:
sadad, se 1. Ordet står i Jes.60:l8
jämsides med säl?är, se Förstöring 3.
Se: Fördärv 26, Förstöra 14, Förödelse 9, Våld 22, ödelägga 12.
7) bu~ii, iii? 1 ::1
tomhet, ödslighet; förödelse, ödeläggelse. Beträffande Nah.2:l0, se Förödelse 13. Jfr Ödelägga 7.
8) eremösis, eprll.l.w rJLI;
förödelse, ödeläggelse. Se vidare: Förödelse 16.

tf

öDELÄGGELSE
1 Babel, du ö.ns stad
Ps.137:8
2 en Ö. ss. där främlingar
Jes. 1:7
3 bortsopa med Ö.DS kvast
14:23
4 ö. allenast är kvar I staden
24:12
5 plötsligt skall Ö. komma
47:11
6 ö. och förstöring inom dina gränser 60:18
4 en ö.ns och förödelsens kalk
Hes.23:33
7 ö. och förödelse
Nab. 2:10
2 och deras hus till Ö.
Sef. 1 :13
5 en dag av ö. och förödelse
1 :15
8 veta att dess Ö. är nära
Luk.21 :20

r

ÖDEMARK
Se även: Öken.
ÖDEMARK

1) semåmii, iI~~tf
förödelse, ödeläggelse; ödemark; i
Hes.29:l9 övers. ödslig ödemark; av:
Sämem, se 10. Se Lex. Ödelägga 6,
Ödeläggelse 2.
2) jesimon, 1 i ~ , 0/ :
ödslighet; ödemark.' Ordet, som i
4.Mos.2l:20; 23:28 samt iLSam.
23:19,24; 26:1,3, står med best. art.
betecknar på de förra ställena troligen
ett område nordost om Döda havet, på
de senare ställena en del av Juda öken.
Se: Öde 7, Öken 6.
3) tohu, 1 iI'n
ödslighet, tomhet; här övers. ödemarker. Se vidare: Öde l.
4) So 'ii, il K i tO
larm, dån; Tförintelse, undergång. Beträffande Job 38:27, se Förödelse 14.
Se t.ex. Öde 6, ödeläggelse 5.
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5) Sammii, il O tO
förödelse, ödeläggelse; ödemark; av:
Sämem, se 10. Se vidare: Ödeläggelse 4.
6) §åjon, 1 i '~
torka; torrt land. Ordet förekommer
även i Jes.2S:S, i uttrycket: be~åjon, i
torka; övers. när det är som torrast. Jfr
7.
7) ~ijii, il: ~
torka; torrt land. Se: Land 15, Öken 2.

*

8) I,zårbii, il '1 ~
ödeläggelse; öde plats, ruin. I Hes.
29:10 är »ödemarlo> en återgivning av
plur. av l).årbå jämte ordet l).oräl?, se
Förödelse 15. Se vidare: Öde 14.
9) sahsiihii, il n ::> n::>
end. plu~. ~~ot,-glänsande (goda)
ting el. kala (öde) platser; av: ~ål).a!)., se
Stråla 7. Uttrycket i Jes.58:11 kan
översättas på två sätt: a) han skall
mätta dig (eg. din själ) med goda ting;
b) han skall mätta dig på öde platser.
Jfr Öken 4.
10) siimem, cm tO
bli el. vara öd~' ~l. enslig. Se vidare:
Ödelägga 2.
öDEMARK
1 landet så må bliva en Ö.
2.Mos.23:29
1 skall edert land bliva Ö.
3.Mos.26 :33
2 Plaga, där man kan se ö.en
4.Mos.21 :20
2 Peor, där man kan se ö.en
23:28
1 gjorde (Al) till en Ö.
Jos. 8:28
2 s.lIgger söder om ö.en
1.Sam.23:19
2 öknen MaoD, söder om ö.en
23:24
2 Hakilahöjden,gent emot ö.en
26:1
2 Hakilahöjden, gent emot ö.en
26:3
3 vilse i väglösa ö.er
Job 12:24
4 mätta ödsliga ö.er
38:27
2 Gud när du gick fram I ö.en
Ps.68:8
2 bedrövade hm i ö.en
78:40
2 frestade Gud i Ö.en
106:14
3 irra omkring i väglösa. ö.er
107:40
1 Edert land är en Ö.
Jes. 1:7
5 för att göra jorden till en Ö.
13:9
6 ss. vattenbäckar I en Ö.
32:2
7 öknen och ö.en skola glädja sig
35:1
2 jag skall göra strömmar i ö.en
43:19
2 vatten i öknen, strömmar i ö.en
43:20
8 när han förde dem gm ö.er
48 :21
9 skall mätta dig mitt I ö.en
58:11
1 ej heller ditt land kallas 'ö.'
62:4
1 Jerusalem en ö.
64:10
5 De göra hs land till en Ö.
Jer. 2:15
5 för att göra ditt land till en Ö.
4:7
1 Hela landet skall bliva en Ö.
4:27
1 icke gör dig till en ö.
6:8
1 Juds städer till en Ö.
9:11
1 göra Juda städer till en Ö.
10:22
1 Man gör den till en Ö.
12:10
8 låta deras land bliva ö.er
25:9
1 till en Ö. för evärdlig tid
25:12
8 för att så göra dem till en Ö.
25:18
5 deras land bliver en Ö.
25 :38
1 sägen att det är en Ö.
32:43
1 göra till en Ö. där Ingen bor
34:22
5 Nof skall bliva en Ö.
46:19
5 Hs städer skola bUva en Ö.
48:9
5 dess lydstäder skola bliva Ö.er
49:13
1 Hasor skall bliva Ö. till evärdlig
49:33
5 s. skall göra dess land till ö.
50:3
1 alltigenom vara en ö~
50:13
1 du skall bliva en Ö. för evärdlig
51:26
5 göra Babels land till en Ö.
51 :29
5 blev av dess städer en Ö.
51:43
1 vara en Ö. för evärdlig tid
51:62
8 jag skall låta dig bliva Ö.
Hes. 5 :14
1 landet skall bliva en Ö.
12:20
1 jag skall göra landet till en Ö.
15:8
8 jag skal111öra det till en Ö.
25:13
8 göra Egyptens land till en Ö.
29 :10
1 Egyptensland till Ö. bland ödelagda 29:12
1 Egyptens land till en ödslig Ö.
32:15
1 till en Ö. för evärdlig tid
35:9
10 Det är en Ö.
35:12
2 göra dig till en Ö.
35:14
1 Du skall bliva en ö ....Seirs berg
35:15
1 för att det legat ss. en Ö.
36:34
8 mot Ö.er s. åter äro bebyggda
38:12
1 Egypten skall bliva en Ö.
Joel 3:19
1 skall jorden bUva en Ö.
Mika 7:13
1 och Askelon varda en Ö.
Sef. 2:4
1 en Ö. till evig tid
2:9
1 (H.) sksllgöra Nlneve till en Ö.
2:13
5 Huru bsr den Icke blivit en Ö.
2:15
5 ljuvliga landet till en Ö.
Sak. 7:14
1 gjorde jag (Esaus) berg till Ö.
Mal. 1:3

Varanus griseus, som kan bli upp till
1,3 m lång och som utmärker sig för
sin stora glupskhet och snabbhet.
Vidare kan nämnas den stora, ätliga
ödlan Uromastix spinipes, som hör till
släktet dabbödlor eller taggsvansar
inom familjen agamer och som kan
uppnå en längd av 75 cm. Dess hud är
försedd med vassa fj äll och långa
taggar, men den är helt ofarlig.
Araberna fångar denna ödla på grund
av dess välsmakande kött.
»Ödlan med dess arten> nämns i
Bibeln bland de smådjur, som för en
israelit skulle gälla såsom orena, dvs.
förbjudna att vidröra eller äta. F öljande arter omtalas särskilt (grundtextens ord är ofta svåra att med
säkerhet förknippa med bestämda, för
oss kända ödlor): anakan, koadjuret,
letaan, hornetdjuret och kameleonten,
se desSa ord. Se även: Gecko-ädla.
3.Mos.ll:29.
ÖDMJUK
Se: ödmjukhet.
ÖDMJUK

1) I Job 19:16 står ordagrant: med
min mun skall jag bönfalla hos honom.
2) 'iiniiw, l') V
nedtryckt, ~edböjd; saktmodig, ödmjuk; av: 'ånå, se Ödmjuka 1. Jfr
Ords.16:l9, övers. betryckt. Se: Saktmod 4.
3) riipas, riipas, D~ ~ lo !J '1
trampa, stampa; här svårÖversättlig
hithp. möjl. kasta sig ned, ödmjuka sig;
övers. ödmjukt hylla. Se: Kasta 26.
4) §ånua', pl) ~
blygsam, försynt, ödmjuk; av: [~a'],
se ödmjukhet 2.
5) Såpiil, 'I ~ tf
låg; ringa; ödmjuk; av: såpel, se 6. I
Ords.29:23; Jes.S7:lS står: sepal-nia!).,
den i anden ringe el. ödmjuke; övers.
den ödmjuke, resp. den som har en
ödmjuk ande. Längre fram i Jes.S7:lS
förekommer uttrycket: rua!). sepålim,
de ringas el. ödmjukas ande. Se:
Ringa 15.
6) Stipel, 'I !J tO
bli el. vara 'Mg; bli förödmjukad; här
inf. i uttrycket: sepal-rua!)., att vara i
anden ringa el. ödmjuk. Jfr 5. Se
vidare: Ödmjuka 3.
7) tapeinos, ra1TEtI'OC;
låg; ringa; ödmjuk. Jfr 2.Kor.7:6,
övers. betryckt. Jfr Ödmjuka 8. Se:
Ringa 28, Ringhet 6.
8) tapeinophrön, ra1TEtI'o4>pwv
ringa el. ödmjuk till sinnes (=som
tänker ringa om sig själv); av: tapeinos,
se 7, och phren, se Förstånd 18. Jfr
Ödmjukhet 3.

8 Varen barmhärtiga, ö.a
7 men de ö.a giver han nåd
7 de ö.a giver han nåd

LPet. 3:8
5:5
Jak. 4:6

ÖDMJUKA
Se: Ödmjukhet, utblotta.
-ödmjuka
förödmjuka Matt.23:l2
ÖDMJUKA

1) 'iinii, il) V
vara nedböjd Tel. nedtryckt; hithp. böja
sig, ödmjuka sig; i 2.Mos.lO:3; Jes.S3:7
nif. bli nedböjd el. nedtryckt, bli
förödmjukad; ödmjuka sig. Jfr nif.
part. i Jes.S8:l0, övers. som är i
betryck. Se t.ex. Plåga 6, Tukt 1.
2) [kiina'], V)::J
nif. bli underk"u~ad el. förödmjukad;
ödmjuka sig; i S.Mos.9:3 hif. underkuva; förödmjuka. Se: Förödmjuka l.
3) Såpel, 'I !J tO
bli el. vara 'iå bli förödmjukad; hif.
göra låg, sänka, störta; förödmjuka. Se:
Förödmjuka 2, Leda (verb) 9, ödmjuk 6.
4) Sal,z, n~
nedböjd; av: sål).a!)., se Sjunka 18.
Ordet förekommer end. i Job 22:29, i
uttrycket Sal). 'enåjim, en som har
nedslagna ögon; övers. mannen som
har ödmjukat sig.
5) /dilal, 'I 'I P
bli ~l. vara lätt el. ringa; bli ringaktad
el. föraktad; här hif. göra lätt el. ringa;
ringakta, förakta, göra föraktlig. Se
t.ex. Häda l, Ringa 8, Ringakta 1,
Skam 14, Vackla 8.
6) [dii~'], K ~ ~
pi. sönderslå, krossa (sönder); här pu.
bli sönderslagen el. krossad; i överförd
mening: vara förkrossad el. förödmjukad. Jfr pu. i Job 22:9; Jes.19:l0,
övers. bliva krossad; 53:5 vara slagen.
7) [sepal] , 'I~ 0/
aram. = hebr. såPel, se 3; end. haf. göra
låg, störta; förödmjuka. Jfr Dan.7:24,
övers. slå ned.
8) tapeinoö, ra1TELvow
göra låg el. ringa; förnedra, förödmjuka; av: tapein6s, se Ödmjuk 7.
ÖVers. »ödmjuka sig» motsvaras i
1.Pet.5:6; Jak.4:l0 av pass. av tapeinoö, på övriga ställen av akt. av verbet
med reflexivt pronomen i ackusativ.
Se: Förödmjuka 3, Ringhet 5.

g;

ödla
I våra dagars Palestina finns över 40
ödlearter. Den största är ökenvaranen,

öDMJUK
1 ö.t måste jag bönfalla
Job 19 :16
2 De ö.as trängtan hör du, H.
Ps.10:17
2 De ö.a skola äta och bliva mätta
22:27
2 Han leder de ö.a rätt
25:9
2 han lär de ö.a sin väg
25:9
2 de ö.a skola !löra det och glädja
34:3
2 de ö.a skola besitta landet
37:11
3 må de Ö.t hylla dig
68:31
2 När de ö.a se det
69:33
2 frälsa alla ö.a på jorden
76:10
2 H. uppehåller de ö.a
147:6
2 smyckar de ö.a med frälsning
149:4
2 de ö.a giver han nåd
Ords. 3 :34
4 hos de ö.a är vishet
11:2
6 Bättre Ö. bland de betryckta
16:19
5 den ö.e vinner ära
29 :23
2 med rättvisa skipa lag åt ö.a
Jes.ll:4
2 de ö.a skola känna större glädje
29:19
5 hos den s. har en ö. ande
67:15
5 jag vill giva liv åt de ö.as ande
57:15
2 förkunna glädjens budskap för ö.a 61:1
2 de vränga de ö.as sak
Am. 2:7
2 göra slut på de ö.a I landet
8:4
2 Söken H., I ö.e i landet
Sef. 2:3
7 saktmodig och ö.1 hjärtat
Matt.11:29
7 Paulus, s. är så Ö.
2.Kor.10:1

öDMJUKA
1 Ö. dig under (SaraI)
1.Mos.16:9
1 och Icke Ö. dig Inför mig
2.Mos.10:3
2 oomskurna hjärtan nödgas Ö. 3.Mos.26:41
2 skall Ö. dem för dig
5.Mos. 9:3
3 bsn öol, han upphöjer ock
1.Sam. 2:7
3 emot stolta, till att Ö. dem
2.Sam.22:28
1 skall jag Ö. Davids säd
1.Kon.ll :39
2 huru Ahab öol sig Inför mig
21:29
2 Därför att han så ö.r sig
21 :29
2 du ö.de dig Inför H.
2.Kon.22:19
2 då ö.r sig och beder
2.Krön. 7 :14
2 ö.de sig Israels furstar
12:6
2 När H. såg att de ö.de sig
12:7
2 Eftersom de hava ö.t sig
12:7
2 Därför att Rehabeam ö.de sil
12:12
2 några I Aser s. ö.de sig
30:11
2 Hiskla ö.de sil, mitt i högmod
32:26
2 ö.de sig storligen
33:12
2 Innan (Manasse) ö.de sig
33:19
2 (Amon) ö.de sig icke för H.
33:23
2 du (Josia) ö.de dig Inför Gud
34:27
2 du ö.de dig Inför mig
34:27
2 (Sidkia) ö.de sil icke för Jeremis
36:12
1 skulle Ö. oss Inför vår Gud
Esr. 8:21
4 frälsar mannen s. ö.t sig
Job 22:29
3 Ö. med en blick vad högt är
40:6
3 stolta ögon ö.r du
Ps.18:28
3 den ene öol han
75:8
3 Därför bliva minnen ö.de
Jes. 2:9
3 högmodiga ögon skola bliva ö.de
2:11
3 och det skall bliva Ö.t
2:12
3 bliva männen ö.de
5:15
3 ö.de varda de högmodigas ögon
5:15
5 Ö. alla stormän på jorden
23:9
3 störtar han omkull och ö.r
25:12
3 han ö.r den, ö.r den till jorden
26:5
3 djupt skall staden bliva ö.d
32:19
1 plågad, fastän han ö .de sig
53:7
6 Ännu i dag äro de icke ö.de
Jer.44:10
7 s. vandra i högmod kan han Ö. Dan. 4:34
7 vem (Nebukadneasar) ville ö.de han 5:19
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ÖDEPLATS
upprätta förfädernas ö.er

Jes.61:4

ÖDETOMT
på de rikas ö .er söka herdar

Jes. 5:17

ÖDLA
-ödla
gecko-ödla Ords.30:28

ödmjukhet - öga
7
1
8
8
8
8
8
8
8

du har ändå icke ö.t ditt hjärta
5:22
att Ö. dig Inför din Gud
10:12
Den s. nu så ö.r sig
Matt.18:4
den s. ö.r sig .••upphöjd
23 :12
den s. Ö.r sig •••upphöjd Luk.14:1l; 18:14
och sålunda ö.de mig
2.Kor.l1:7
ö.de sig och blev lydig
Fil. 2:8
ö.en eder under Guds mäktiga 1.Pet. 6:6
ö.en eder inför H.
Jak. 4:10

öDMJUKHET
Se även: Saktmod, ödmjuk, ödmjuka,
förödmjuka, förnedring, ringa, ringhet,
fattigdom, betryckt, förkrossa, utblotta, lydnad, gudsfruktan, tillbedja.
ödmjukhet
Bland grundtextens hebreiska ord för
»ödmjuk» och »ödmjukhet» kan främst
nämnas 'önäw, nedtryckt, nedböjd;
saktmodig, ödmjuk, och det därav
bildade 'önöwö, saktmod, ödmjukhet,
samt Såpöl, låg; ringa; ödmjuk. 1 N.T.
förekommer tapeinås, låg; ringa; ödmjuk, samt därav bildade ord, t.ex.
tapeinåphrön, ringa el. ödmjuk till
sinnes (=som tänker ringa om sig själv),
och tapeinophrosjme, (sinnets) ringhet, ödmjukhet. Se för övrigt ordanalyser under ödmjuk, Ödmjuka,
ödmjukhet och Förödmjuka. - Begreppet »ödmjukhet» sammanfaller
ofta till innebörd och användning med
»saktmod», se d.o.
Att vara ödmjuk (=sorn lätt blir
mjuk) innebär enligt Skriftens språkbruk att ha ett sinne som är böjt,
inriktat på det som är ringa, att tänka
ringa om sig själv. Detta stämmer
också överens med den apostoliska
förmaningen: »Haven icke edert sinne
vänt till vad högt är, utan hållen eder
till det som är ringa», Rom.12:16.
Bland greker och romare ansågs
ödmjukhet Ofr lat. humilitas, låghet;
nedslagenhet, försagdhet; ödmjukhet,
undergivenhet) närmast som något
föraktligt, en svaghet som hade smak
av feghet och inställsamhet. Annorlunda är det i Skriften, där ödmjukhet
är ett av gudsfruktans viktigaste
kännetecken.
Ödmjukhet bestod för israeliten i
att underordna sig Guds vilja, som den
kom till uttryck i Guds lag och
ordningar för det religiösa och sociala
livet. Det var icke fråga om att
underkasta sig en despotisk maktvilja,
utan att i hängiven och frivillig kärlek
böja sig för en nådig och barniliärtig
Gud.
Typiska representanter för ile fromma i Israel är de som i psalmerna och
på andra ställen prisas för sin
ödmjukhet och gudsfruktan, Ps.37:Il;
76:10; 147:6; Jes.29:19; 61:1.
Det är de ödmjuka som får nåd av
Gud, Ords.3:34. Det är den ödmjuke
som är verkligt vis, 11 :2, och som
vinner (gudomlig) ära, 29:23. Ödmjukhetens motsats är högmod. »Gud står
emot de högmodiga, men de ödmjuka
giver han nåd», l.Pet.s:s; Jak.4:6. Se:
övermod.
l Jesu förkunnelse och i N.T. i
övrigt framhävs ödmjukhet som den
enda rätta hållning en människa kan
inta till den helige Guden. ödmjukhet
innebär därför att människan överger
den falska självhärligheten och egenrättfärdigheten.
l Jesus Kristus visar den sanna
storheten sig i ödmjukhetens dräkt.
Jesus säger själv, att han är »saktmodig
och ödmjuk i hjärtat», och han
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uppmanar sina åhörare att lära av
honom, Matt.11:29. Genom att två
sina lärjungars fötter ger han dem ett
praktiskt exempel på ödmjukhet,
Joh.13:4 ff. Kristi ödmjuka sinne
uppenbaras framför allt i hans sj älvutblottelse och i hans lydnad intill
korsdöden, Fil.2:6-8. Samma sinne
skall efter Jesu Kristi förebild utmärka
dem som tror på honom, v.1-s. Se:
Utblotta, Lydnad.
ödmjukhet
Guds barns ödmjukhet
De uppmanas att ikläda sig ödmjukhet, KoI.3:12; 1.Pet.s:s. Att ödmjuka
sig inför Herren, Jak.4:1O, under Guds
mäktiga hand, 1.Pet.5 :6. Att likna
Jesus Kristus i ödmjukhet, Fil.2:s,8.
Att i ödmjukhet akta sin nästa förmer
än sig själva, Fil.2:3. Att föra en
ödmjuk vandel, Ef.4:1-2, jfr Mika 6:8.
De ödmjuka
Blir frälsta, Ps.76:l0; 149:4. Blir
bönhörda av Herren, PS.I0:17, jfr
9:13. Ledes rätt och undervisas om
Herrens väg, PS.2s:9. Uppehålles av
Gud, Ps. 147:6. Skall äta sig mätta,
Ps.22:27.
Skall
besitta landet,
Ps.37:Il, jfr Matt.s:s. Gläder sig över
lovprisandet av Herren, Ps.34:3;
69:31-33. Får nåd av Gud, Ords.3:34;
1.Pet.5:5. Är visa, Ords. Il :2. Vinner
ära, Ords.29:23, jfr 15:33. Har Gud
boende hos sig, Jes.57:1s. Får höra
glädjens budskap, Jes.6l:1, jfr Luk.
4:18. UPllmanas att söka Herren,
Sef.2:3. Är störst i himmelriket,
Matt. 18:4, jfr 20:26-28.
Exempel på ödmjukhet
Abraham, 1.Mos.18:27. Jakob,
1.Mos.32:10.
Gideon,
Dom.6:15.
David, I.Krön.29:l4. Job, Job 42:1-6.
Rehabeam, 2.Krön.12:6,12. Ahab,
I.Kon.2l :29. Josia, 2.Kon.22:19.
Hiskia,
2.Krön.32:26.
Manasse,
2.Krön.33:12. Jesaja, Jes.6:5. Daniel,
Dan.1O:12. Maria, Luk.1:38. Johannes
döparen, Joh.3:27-30. Hövitsmannen i
Kapernaum, Matt.8:8. Den kananeiska
kvinnan, Matt.15:27. Paulus, Apg.
20:19; 2.Kor.l1 :7.

4) 'özuqö, n ~ 1 l P:
övergivenhet, ödslighet; till formen
part. pass. fem. av 'äzag, se Övergiva 1.
öDSLIG
1 i förväg är öde och Ö.
1 att mätta ö.a ödemarker
2 Egyptens land till Ö. ödemark

Job 30:3
38:27
Hes.32:15

ÖDSLIGHET
3 i öknens land, i ö.en
3 allenast ö. och måste förgås
4 ö.en bliver stor i landet

5.Mos.32:10
Job 6:18
Jes. 6:12

öGA
Se även: Se, skåda, syn, blind,
blindhet, helbrägda, ljus, upplysa,
ansikte, kropp, lem, allestädes närvarande, allvetande, ögonsalva, ögonsten, ögontjänst, öra.
-öga
enögd Matt.18:9
människoögon Dan.7:8
nålsöga Matt.19:24

öDSLIG
1) meso'ö, i1l'~·tUr.l
förintelse, underg.htg. Se vidare: F örödelse 14.
2) Beträffande Hes.32:15, se Ödemark 1.
3) tåhu, 1 i1'1'I
ödslighet, tomhet. Se vidare: Öde 1.

öga, ögon
Det hebreiska ordet för »öga», 'åjin
(dual. 'enåjim, ögon), förekommer
även i betydelsen »källa», se d.o. Ordet
används i en mängd olika uttryck, som
är återgivna på skilda sätt i vår
kyrkobibel, se t.ex. ordanalyser Anse 5,6, Ansikte 9, Behag 4,6,9,15. Det grekiska ordet för »öga», ophthalmos (av roten opt-, se), har också en
vid användning.
ögat är det mänskliga organ, som
starkast registrerar omvärlden och
mottar intryck utifrån. Det kallas
därför i Matt.6:22 »kroppens lyktaJ).
Ögonen och deras ljus är en gåva av
Gud, Skaparen och Herren, Ps.94:9;
Ords.20:12; 29:13.
Uttrycket »(in)för (någons) ögon» i
grundtexten betyder: inför någons
åsyn, i någons närhet, t.ex. 1.Mos.
23:11; 2.Mos.4:30. »1 (någons) ÖgOID)
(grt.) betecknar vederbörandes mening
eller uppfattning, I.Mos.19:14; 4.Mos.
23:27; Rut 2:10; 2.Sam.18:4; 2.Kon.
3:18; Jes.5:21 m.fl. ställen. Att »rikta
sitt öga (sina ögon) på» (grt.) betyder
att vårda sig om, 1.Mos.44:21 (övers.
»låta sitt öga vila på»); Jer.39:12; 40:4
(övers. »se till godo»). - »öga för ögaJ),
3.Mos.24:20, är ett uttryck för
vedergällningsprincipen i Israels offentliga rättspraxis (denna regel gällde icke
privata hämndaktioner, vilka var förbjudna), se: Straff, Vedergällning.
Det som var »en lust för ögoneID>
blev den direkta orsaken till människans syndafall, l.Mos.3 :6, jfr 1.1oh.
2:16. Liksom ögat vidarebefordrar
sinnesintryck till den övriga kroppen,
avslöjar det också vad som finns i
människans inre, t.ex. fiendskap, Job
16:9, stolthet, Ps.18:28; Ords.21:4;
Jes.10:12, förakt, PS.35:19, obarmhärtighet, Ords.28:27, avfällighet, Hes.
6:9, äktenskapsbrott och otukt, Matt.
5:28; 2.Pet.2:14, avund och missunnsamhet, Matt.20:15; Mark.7:22 (grt.
»ont öga»). ögonen kan avspegla vimet
eller dårskap, Ords. 17 :24. Att »blinka
med ögonen» kan vara ett uttryck för
hemligt samförstånd, Ords.6:13, jfr
10:10.
Att »(upp)lyfta sina ögon» till
någon är en metafor för bön och
längtan och kan användas om såväl den
frommes skådande efter Herren och
hans nåd, PS.123:1 f., jfr 121:1 f., som
den avfålliges dyrkan och tillbedjan av
avgudar, Hes.33:25. En som upplyfter
sina ögon mot Herren är en som i trots
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ÖDMJUKHET

1) 'önäwö, i1 1 ) J)
saktmod, ödmju"'khet; av: 'ånäw, se
ödmjuk 2. Se: Saktmod 2.
2) [,väna'l, J) ~ ~
vara blygsam, försynt el. ödmjuk; end.
i Mika 6:8, hif. inf. med inf. av hälak,
se Vandra 1; göra sin vandring ödmjuk;
övers. vandra i ödmjukhet. Jfr ödmjuk 4.
3) tapeinophrosyne, Ta1fEWcxppOaUV'T/
(sinnets) ringhet, ödmjukhet; av: tapein6phrön, se ödmjuk 8.
öDMJUKHET
1 till försvar för Ö.
Ps.45:6
1 Ö. går före ära
Ords.15:33
1 och Ö. går före ära
18:12
1 ö. har sin lön I H. fruktan
22:4
2 vandrar I ö. Inför din Gud
Mlka 6:8
1 Söken rlittfärdighet, söken ö.
Sef. 2:3
3 huru jag tjänat H. i all Ö.
Apg.20:19
3 med all ö. och allt saktmod
Ef. 4:2
3 i ö. akta den andre förmer
Fil. 2:3
3 ngn s. har sin lust I ö.
KoL 2:18
3 ett slags .ö.• och kroppens späkning 2 :23
3 barmhärtighet, godhet, ö.
3:12
3 ö.en ss. en tjänardräkt
1.Pet. 5:6

vänder sig mot honom, 2.Kon.19:22.
- Att inte våga lyfta upp sina ögon är
ett uttryck för skam eller förkrosselse,
Luk.18:13,jfr I.Mos.4:7.
Människan ser på det som är för
ögonen, dvs. det som är möjligt att
omedelbart, direkt, iakttaga, medan
Herren ser till hjärtat, dvs. till
människans inre, hennes innersta väsen
och motiv, l.Sarn.16:7. Gud kan
upplysa en människas ögon, så att hon
ser det hon annars inte skulle se,
PS.13:4. Exempel härpå utgör Hagar,
1.Mos.2l :19, Bileam, 4.Mos.22:31.
och Elisas tjänare, 2.Kon.6:17. Såsom den utlovade Messias och Guds
Son har Jesus Kristus makt att öppna
blindas ögon, Matt.9:27-30; 11:2-5;
Luk.4:18; Joh.9:1-7,32 m.fl. ställen,
jfr Jes.3s:s; 42:7. Se: Blindhet,
Helbrägda. Emmausvandrarnas tillslutna ögon öppnades, så att de kände
igen sin korsfåste och uppståndne
Herre och Mästare, Luk.24:16,31.
Ögat är i Skriften också en bild av
människans inre iakttagelseförmåga.
Om en människa, hos vilken denna
förmåga har förslappats, heter det, att
hon »med seende ögon intet sen),
Matt.13:l3, jfr 2.Kor.4:4. Det talas i
Ef.1:18 om »hjärtats ögon», vilka
endast Gud genom visdomens och
uppenbarelsens Ande, v.17, kan upplysa, så att de troende förstår vad de
äger i Kristus, v.18 ff. Jfr Ps.119:l8.
När det talas om Herrens (Guds)
öga eller ögon, är det för att framhäva
hans allvetande, allestädesnärvaro och
allmakt samt hans trofasta omsorg om
sitt folk och sin skapelse, se ämneskonkordans.
öga,ögon
Herrens ögon
Är överallt, Ords.15:3. Ser och
känner allt, Hebr.4:13. Är såsom
eldslågor, Upp.! :14. Överfar hela
jorden, 2.Krön.16:9; Sak.4:10. Är
riktade på alla människor, Sak.9:1.
Vaktar på allas vägar, Job 34:21. Söker
sanning hos människorna, Jer.s:3. Är
emot de stolta, 2.Sam.22:28. Vilar på
löfteslandet, s.Mos.11:12. Ser efter de
trogna i landet, Ps.101:6. Är vända till
dem som fruktar honom, Ps.33:18. Är
vända till de rättfärdiga, Ps.34:l6.
Bevarar den förståndige, Ords.22:l2.
ÖGA
Uppdelning:

allmänt;

upplyfta/lyfta upp

öga, Herrens/Guds öga.
öGA (allmänt)
skola edra ögon öppnas
l.Mos. 3:5
var en lust för ögonen
3:6
Då öppnades bådas ögon
3:7
Gud öppnade (Hagars) ögon
21 :19
inför mina landsmäns ögon
23:11
Inför Hets barns ögon
23:18
ocb (Isaks) ö&on voro skumma
27:1
Och Leas ögon varo matta
29:17
Låt mig finna nåd för dina ögon
30:27
med egna ögon se min lön
30:33
klipparna framför djurens ögon
lIO:41
Laban icke såg med samma ögon
31:2
icke ser på mig med samma ögon
31:5
och sömnen flydde mina ögon
31:40
jag må finna nåd för dina ögon
32:6
finna nåd för min herres ögon
33:8
om jag funnit nåd för dina ögon
33:10
firma nåd för min herres ögon
33:15
(SIkem:) finna nåd för edra ögon
34:l1
Josef fann nåd för hs ögon
39:4
kastade sina ögon på Josef
39:7
lät fängsla hm inför deras ögon
42:24
så att jag kan låta mitt ö. vila på
..4:21
l sen ju med egna ögon
45:12
Benjamin ser med eana ögon
45 :12
Josefs hand skall tillsluta dina ögon
46:4
att vi skola förgås Inför dina öllon
47:19
låt oss finna nåd för min herres ögon 47:26
Om jag funnit nåd för dina ögon
47:29
Israels ögon voro skumma av ålder
48 :10
Hs ögon äro dunkla av vin
49:12
Om jag funnit nåd för edra ögon
50:4
finna nåd för egyptiernas ögon 2.Mos. 3:21
tecknen Inför folkets öllon
4:30
inför Faraos och bs tjänares ögon
7:20
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Om vi inför egyptiernas ögon offra
8 :26
Mose strö ut det inför Faraos ögon
9:8
finna nåd för egyptiernas ögon
11 :3
folket finna nåd för egyptiernas ögon 12:36
H. stiga ned inför folkets ögon
19:11
hava (Guds) fruktan för ögonen
20:20
ö. för ö., tand för tand
21 :24
slår sin träl...i Ö. t
21 :26
till ersättning för ö.t
21 :26
tedde sig inför Israels barns ögon
24:17
inför alla Israels barns ögon
40:38
utrotas inför sitt folks ögon
3.Mos.20:17
s. har fel på ö.t
21 :20
ö. ff,r ö., tand för tand
24:20
ingen må inför dina ögon med hårdhet 25 :53
edra ögon försmäkta
26 :16
inför hedningarnas ögon
26 :45
bliv du därför nu vårt ö.
4.Mos.10:31
efter hjärtans och ögons lustar
15:39
sticka ut ögonen på dessa mskor
16:14
bränna upp kon inför hs ögon
19:5
talen till klippan inför deras ögon
20:8
helig inför Israels barns ögon
20:12
inför hela menighetens ögon
20:27
H. öppnade Bileams ögon
22:31
säger mannen det det slutna Ö.t
24:3
och får sina ögon öppnade
24:4
säger mannen med det slutna ö.t
24:15
och får sina ögon öppnade
24:16
Israels barns menighets ögon
25:6
skaffa vatten inför deras ögon
27:14
i hs ämbete inför deras ögon
27 :19
Om vi funnit nåd inför dina ögon
32:5
inför alla egyptiers ögon
33:3
inbyggare törnen i edra ögon
33 :55
handlade inför edra ögon
5.Mos. 1:30
Du har med egna ögon sett allt
3 :21
Lyft upp dina ögon
3:27
och se med dina ögon
3 :27
med egna ögon sett vad H. gjort
4:3
icke förgäter vad dina ögon sågo
4:9
gjort med eder inför dina ögon
4:34
H. gjorde tecken inför våra ögon
6 :22
hemsökelser du med egna ögon såg
7 :19
slog sönder dem inför edra ögon
9 :17
s. du med egna ögon har sett
10:21
I haven med egna ögon sett gärningar 11:7
du ser med ont ö. på din broder
15:9
mutor förblinda de visas ögon
16 :19
Ö. för Ö., tand för tand
19:21
våra ögon hava icke sett dådet
21:7
icke finner nåd för hs ögon
24:1
icke bliver vanärad i dina ögon
25:3
träda fram inför de äldstes ögon
25:9
Din oxe skall slaktas inför dina ögon 28:31
de ting du skall se för dina ögon
28 :34
bävande hjärta och förtvinande ögon 28:65
ting skall du se för dina ögon
28:67
vad H. gjort inför edra ögon
29:2
hemsökelser du med egna ögon såg
29:3
icke givit eder ögon att se med
29:4
låtit dig se det med dina ögon
34:4
(Mo ses) ögon voro icke skumma
34:7
göra dig stor i Israels ögon
Jos. 3:7
gjorde H. Josua stor i Israels ögon
4:14
taggar i edra ögon
23:13
sågen med edra ögon vad jag gjorde
24:7
s. inför våra ögon gjort dessa under
24:17
för dina ögon ser ut ss. mskor
Dom. 9:36
stucko ut ögonen på (Simson)
16:21
hämnd för ett av mina båda ögon
16 :28
inför vilkens ögon jag finner nåd Rut 2:2
funnit sådan nåd för dina ögon
2:10
må jag finna nåd för dina ögon
2:13
finna nåd för dina ögon
1.Sam. 1 :18
kommer dina ögon att förtvina
2:33
(Elis) ögon begynt bliva skumma
3:2
hs ögon voro starrblinda
4:15
får sticka ut högra ö.t på eder alla
11:2
s. H. skall göra inför edra ögon
12:16
kunde (Jonatans) ögon åter se klart
14:27
huru klara mina ögon hava blivit
14:29
fastän du var ringa i dina ögon
16:17
mska ser på det s. är för ögonen
16:7
ljuslätt och hade sköna ögon
16:12
(David) funnit nåd för mina ögon
16 :22
Saul såg med ont Ö. på David
18:9
jag har funnit nåd för dina ögon
20:3
om jag funnit nåd för dina ögon
20:29
vansinnig inför deras ögon
21 :13
i dag med egna ögon sett
24:11
våra män finna nåd för dina ögon
25:8
mitt liv dyrt aktat i dina ögon
26 :21
ditt liv högt aktat i mina ögon
26:24
Om jag funnit nåd för dina ögon
27:5
tjänares tjänstekvinnors ögon 2.Sam. 6:20
i mina ögon alltför låg därtill
6:22
taga dina hustrur inför dina ögon
12:11
tillreda maten inför mina ögon
13:5
tillaga två kakor inför mina ögon
13:6
gjorde' därav kakor inför hs ögon
13:8
lade upp dem inför hs ölon
13:9
funnit nåd för dina ögon
14:22
låt mil; finna nåd för dina ögon
16:4
inför hela Israels ögon
16:22
alla hs rätter för ögonen
22:23
få se detta med egna ögon
24:3
äro hela Israels ögon riktade
1.Kon. 1 :20
med egna ögon fått se det
1 :48
med egna ögon fick se det
10:7
mycken nåd för Faraos ögon
11:19
(Ahias) ögon voro starrblinda
14:4
allt s. är dina ögons lust
20:6
gm att sätta en bindel över ögonen
20:38
tog bort bindeln från sina ögon
20:41
vara ngt aktat i dina ögon
2.Kon. 1 :13
mitt liv ngt aktat i dina ögon
1 :14
sina ögon på hs ögon
4:34
därpå slog gossen upp ögonen
4:35
H., öppna hs ögon så att han ser
6:17
Då öppnade H. tjänarens ögon
6:17
H., öppna (arameernas) ögon
6:20
Då öppnade H. deras ögon
6:20
Du skall få se det med egna ögon
7:2,19
sminkade (Isebel) sig kring ögonen
9:30
dina ögon slippa se all olycka
22:20
Sidkias barn slaktade inför hs ögon
25:7

på Sidkia stack man ut ögonen
25:7
med egna ögon fick se det
2.Krön. 9:6
utan till dig se våra ögon
20:12
varnagel ss. I sen med egna ögon
29:8
dina ögon skola slippa se olycka
34:28
låta ljus gå upp för våra ögon
Esr. 9:8
Ester fann nåd för allas ögon
Est. 2:15
fann hon nåd för hs ögon
5:2
om jag funnit nåd för konungens ögon 5:8
Om jag funnit nåd för dina ögon
7:3
olyckan dold för mina ögon
Job 3:10
Och ngt trädde inför mina ögon
4:16
mitt ö. icke mer få se ngn lycka
7:7
hs ö. skall ej vidare skåda mig
7:8
täckelse för dess domares ögon
9:24
Har du ögon ss. varelse av kött
10:4
förgåtts innan ngt Ö. såg mig
10:18
de ogudaktigas ögon skola försmäkta 11:20
alltsammans har mitt Ö. sett
13:1
varför välva dina ögon så
15:12
skådar mitt Ö. med tårar till Gud
16:20
avoghet får mitt Ö. ständigt skåda
17:2
är mitt ö. skumt av grämelse
17:7
i edra ögon ss. förstockat folk
18:3
främmande man i deras ögon
19:15
för mina ögon skall jag se hm
19:27
Det Ö. s. såg hm ser hm icke åter
20:9
sin avkomma inför sina ögon
21:8
Med egna ögon borde han se sitt fall 21 :20
Äktenskapsbrytarens Ö. spejar efter
24:15
Intet Ö. får känna igen mig
24:15
när han öppnar sina ögon
27 :19
falkens ö. har ej utspanat den
28:7
där ö.t får se allt vad härligt är
28:10
Förborgad för alla levandes ögon
28:21
vart ö. s. såg bar vittnesbörd
29:11
ögon blev jag åt den blinde
29:15
Ett förbund slöt jag med mina ögon
31:1
mitt hjärta följt efter mina ögon
31:7
låtit änkans ögon försmäkta
31 :16
i fjärran skåda hs ögon
39:32
fått se dig med egna ögon
42:5
Av sorg är mitt ö. förmörkat
Ps. 6:8
hs ögon lura på den olycklige
10:8
upplys mina ögon
13:4
Jag har haft H. för mina ögon alltid
16:8
deras ögon speja efter huru de
17:11
alla hs rätter hade jag för ögonen
18:23
men stolta ögon ödmjukar du
18:28
H. bud är klart och upplyser ögonen 19:9
Mina ögon se alltid till H.
25:15
din nåd är inför mina ö~on
26:3
av sorg är mitt ö. förmörkat
31:10
låt icke dem ...blinka med ögonen
35:19
nu se vi det med egna ögon
35 :21
för vilkens ögon Guds fruktan ej
36:2
s. är välbehagligt i hs ögon
36:3
mina ögons ljus, också det är borta
38:11
den ogudaktige är för mina ögon
39:2
och ställa dig det för ögonen
50:21
hava icke Gud för ögonen
54:5
mitt ö. får se med lust på fiender
54:9
mina ögon försmäkta av förbidan
69:4
må deras ögon förmörkas
69:24
deras blod aktas dyrt i hs ögon
72:14
Ur fetma skåda deras ögon fram
73:7
Låt det inför våra ögon bliva kunnigt 79:10
de hava icke dig för ögonen
86:14
Mitt ö. förtvinar av lidande
88 :10
Dina ögon skola skåda med lust
91:8
med lust får mitt Ö. skåda
92:12
Den s. har danat ö.t
94:9
rättfärdighet för hedningarnas ögon
98:2
mitt Ö. ej till det s. fördärvligt
101:3
s. har stolta ögon lider jag icke
101:5
de hava ögon och se icke
115:5
räddat mitt Ö. från tårar
116:8
Wlderbart är det i våra ögon
118:23
öppna mina ögon
119:18
Vänd bort mina ögon
119:37
Mina ögon trängta efter ditt tal
119:82
Mina ögon trängta efter frälsning
119:123
Vattenbäckar rinna från mina ögon 119:136
Mina ögon hasta före nattens väkter 119:148
ss. tjänares ögon skåda på herres
123:2
ss. tjänarinnas ögon på frus hand
123:2
så skåda våra ögon upp till H.
123:2
mina ögon se ej efter vad upphöjt
131:1
icke Wlna mina ögon sömn
132:4
de hava ögon och se icke
135:16
till dig, H., H., se mina ögon
141:8
Allas ögon vänta efter dig
145:15
H. öppnar de blindas ögon
146:8
i Guds och i människors ögon
Ords. 3:4
låt detta icke vika ifrån dina ögon
3:21
Låt dem icke vika ifrån dina ögon
4:21
Låt dina ögon skåda rätt framåt
4:25
unna dina ögon ingen sömn
6:4
s. blinkar med ögonen
6:13
(H. hatar) stolta ögon
6:17
Den s. blinkar med ögonen
10:10
ss. rök för ögonen är den late
10:26
gåva är en lyckosten i dens ögon
17:8
dårens ögon äro vid j ordens ända
17 :24
rensar med sina ögons kastskovel
20:8
örat s. hör, och ö.t s. ser
20:12
håll dina ögon öppna, så får du bröd 20:13
Stolta ögon och högmodigt hjärta
21:4
Var äro ögon höljda i dunkel
23:29
Dina ögon få skåda sällsamma syner
23 :33
ngn s. dina ögon redan sett
25:7
ej heller mskans ögon mätta
27 :20
den s. tillsluter sina ögon
28 :27
av H. få bådas ögon sitt ljus
29:13
huru stolta äro icke dess ögon
30:13
hs ögon skola korparna hacka ut
30:17
ö.t mättas icke av att se
Pred. 1:8
Intet s. mina ögon begärde
2:10
Den vise har ögon i sitt huvud
2:14
hs ögon bliva icke mätta på rikedom
4:8
utom att hs ögon få se dem
5:10
Bättre se ngt för ögonen
6:9
utan att få sömn i sina ögon
8:16
gott för ögonen att få se solen
11:7
s. det behagar dina ögon
11:9
Dina ögon äro duvor
HV. 1:15
Dina ögon äro duvor, där de skymta
4:1

ögon likna duvor invid vattenbäckar
5:12
Vänd bort ifrån mig dina ögon
6:4
dina ögon dammarna i Hesbon
7:4
blev jag i hs ögon en kvinna
8:10
högmodiga ögon ödmjukade
Jes. 2:11
Sions döttrar spela med ögonen
3:16
ödmjukade varda de högmodigas ögon 5 :15
dem s. äro visa i sina egna ögon
5:21
mina ögon hava sett Konungen
6:5
förblinda dess ögon
6:10
så det icke kan se med sina ögon
6:10
stolta ögons förhävelse
10:12
icke döma efter s. ögonen se
11:3
efter basiliskens ö.
11:8
späda barn krossas inför deras ögon
13:16
deras ögon se upp till Israels Helige
17:7
H. tillslutit edra ögon
29:10
blindas ögon skola se och vara fria
29:18
dina ögon se upp till dina lärare
30:20
seendes ögon icke förblindade
32:3
tillsluter sina ögon
33:15
dina ögon skola skåda en konung
33 :17
låt dina ögon betrakta Jerusalem
33 :20
Då skola de blindas ögon öppnas
35:5
matta blickade mina ögon mot höjden 38:14
för att du må öppna blinda ögon
42:7
det blinda folket s. dock har ögon
43:8
igentäppta äro deras ögon
44:18
de se för sina ögon huru H.
52:8
inför alla hedningars ögon
52:10
ss. hade vi inga ögon
59:10
överträdelser hava vi för våra ögon
59 :12
aldrig ngt Ö. sett en annan Gud
64:4
förstora dina ögon gm smink
Jer. 4:30
I s. haven ögon, men icke sen
5 :21
mina ögon en tårekälla
9: 1
så att våra ögon flyta i tårar
9:18
och mitt ö. måste bitterligen gråta
13:17
deras ögon försmäkta
14:6
inför edra ögon slut på fröjderop
16:9
slå sönder krukan inför de mäns ögon 19:10
dina ögon stå allenast efter
22:17
dräpa dem inför edra ögon
29 :21
låt dina ögon icke mer fälla tårar
31: 16
stå inför hm, Ö. mot ö.
32:4
du vilkens ögon äro öppna
32:19
inför kon. i Babel, ö. mot ö.
34:3
slakta Sidkias barn inför hs ögon
39:6
på Sidkia lät han sticka ut ögonen
39:7
ser med egna ögon att det är så
42:2
inför judiska mäns ögon
43:9
mot Sion inför edra ögon
51 :24
slakta Sidkias barn inför hs ögon
52:10
på Sidkia lät han sticka ut ögonen
52:11
mitt ö., det flyter i tårar
Klag. 1:16
dräpte alla s. voro ögons lust
2:4
Mina ögon äro förtärda av gråt
2:11
Wlna ditt Ö. ingen ro
2:18
Vattenbäckar rinna från mitt Ö.
3:48
Mitt ö. flödar utan uppehåll
3:49
Mitt Ö. vållar mig plåga
3:51
försmäkta våra ögon i fåfäng väntan
4:17
äro våra ögon förmörkade
5:17
lötarna fullsatta med ögon
Hes. 1:18
tillreda den inför deras ögon
4:12
skipa rätt inför hednafolkens ögon
5:8
ödemark inför var mans ögon
5:14
deras ögon s. i trolös avfällighet
6:9
voro fulla med ögon runt omkring
10:12
hava ögon att se med, dock icke se
12:2
icke ser landet med sitt Ö.
12:12
dom inför många kvinnors ögon
16 :41
kaste bort sina ögons styggelser
20:7
icke sina ögons styggelser
20:8
icke vanärat i de folks ögon
20:9,14,22
deras ögon hängde vid ... avgudar
20:24
bevisa mig helig inför folkens ögon
20:41
du må sucka inför deras ögon
21:6
bliva vanärad inför folkens ögon
22:16
tillsluta sina ögon för mina sabbater
22 :26
när hon såg dem för sina ögon
23:16
sminkat dina ögon
23 :40
en s. är dina ögons lust
24:16
jag vill ohelga ... edra ögons lust
24:21
tager ifrån dem deras ögons lust
24 :25
helig på dem inför folkens ögon
28:25
bevisar mig helig inför deras ögon
36 :23
stavarna .. .inför deras ögon
37 :20
inför deras ögon bevisar mig helig
38:16
känd inför många folks ögon
38:23
helig inför många folks ögon
39 :27
se med dina ögon
40:4
teckna för deras ögon upp husets form43:11
akta på och se med dina ögon
44:5
hornet hade ögon lika
Dan. 7:8
angående hornet s. hade ögon
7 :20
hs ögon voro ss. eldbloss
10:6
inför hennes älskares ögon
Hos. 2:10
Anger fördold för mina ögon
13:14
förstörd mitt för våra ögon
Joel 1 :16
våra ögon skåda med lust
Mika 4:11
Mina ögon skola se med lust
7:10
fördärv och våld inför mina ögon Hab. 1:3
sen det med egna ögon
Sef. 3:20
icke ss. intet i edra ögon
Haag. 2:4
över ena sten sju ögon vaka
Sak.. 3:9
svärd träffa hs arm och högra ö.
11:17
hs högra ö. förmörkas i grund
11 :17
deras ögon skola ruttna i sina hålor
14:12
I skolen få se med egna ögon
Mal. 1:5
låga i allt folkets ögon
2:9
ditt högra ö. till förförelse
Matt. 5:29
ö. för Ö. och tand för tand
5:38
ö.t är kroppens lykta
6:22
Om nu ditt Ö. är friskt
6:22
Men om ditt Ö. är fördärvat
6:23
du ser grandet i din broders Ö.
7:3
men icke bjälken i ditt eget ö.
7:3
Låt mig taga ut grandet ur ditt Ö.
7:4
du s. har en bjälke i ditt eget ö.
7:4
tag först ut bjälken ur ditt eget Ö.
7:5
därefter grandet ur din broders ö.
7:5
Då rörde (J.) vid deras ögon
9:29
Och deras ögon öppnades
9:30
eftersom de med seende ögon intet se 13:13
med seende ögon skolen I se
13:14
och sina ögon hava de tillslutit
13:15

så att de icke se med sina ögon
13:15
saliga äro edra ögon s. se
13:16
om ditt Ö. är dig till förförelse
18:9
än att hava båda ögonen i behåll
18:9
med onda ögon se på att jag är god
20:15
H., låt våra ögon bliva öppnade
20:33
(J.) rörde vid deras ögon
20:34
underbar är den i våra ögon
21 :42
deras ögon voro förtyngda
26 :43
med seende ögon skola se
Mark. 4:12
I haven ju ögon, sen I då icke
8:18
sedan spottade (J.) på hs ögon
8:23
lade åter händerna på hs ögon
8 :25
om ditt ö. är dig till förförelse
9:47
än att hava båda ögonen i behåll
9:47
underbar är den i våra ögon
12:11
deras ögon voro förtyngda
14:40
mina ögon hava sett din frälsning Luk. 2:30
hade sina ögon fästa på (J.)
4:20
ser grandet i din broders ö.
6:41
men icke varse bjälken i ditt eget ö.
6:41
låt mig taga ut grandet i ditt ö.
6:42
icke ser bjälken i ditt eget ö.
6:42
tag först ut bjälken ur ditt eget ö.
6:42
taga ut grandet i din broders Ö.
6 :42
med seende ögon intet skola se
8:10
Saliga äro de ögon s. se det I sen
10:23
Ditt ö. är kroppens lykta
11:34
När ditt ö. är friskt
11 :34
det kan förnimmas med ögonen
17 :20
nu är det fördolt för dina ögon
19:42
tjänstekvinna fäste ögonen på hm
22:56
Men deras ögon voro tillslutna
24:16
Därvid öppnades deras ögon
24:31
lade degen på mannens ögon
Joh. 9:6
Huru blevo då dina ögon öppnade
9:10
J. smorde därmed mina ögon
9:11
J. gjorde degen och öppnade hs ögon
9:14
Han lade en deg på mina ögon
9:15
det ju var dina ögon han öppnade
9 :17
vem s. har öppnat hs ögon
9 :21
På vad sätt öppnade han dina ögon
9:26
ändå har han öppnat mina ögon
9 :30
öppnat ögonen på en s. föddes blind
9:32
ond ande öppna blindas ögon
10:21
han s. öppnade den blindes ögon
11 :37
Han har förblindat deras ögon
12:40
så de icke kunna se med sina ögon
12 :40
lyftes han inför deras ögon
Apg. 1:9
Jag har haft H. för mina ögon
2:25
fäste Petrus och Johannes sina ögon
3:4
fäste sina ögon på (Stefanus)
6:15
när (Saulus) öppnade sina ögon
9:8
ss. om fjäll föllo ifrån hs ögon
9:18
Då slog (Tahita) upp ögonen
9:40
Saulus fäste ögonen på (Elymas)
13:9
då Paulus fäste sina ögon på hm
14:9
Paulus fäste ögonen på Rådet
23:1
öppna deras ögon
26 :18
med seende ögon skolen I se
28:26
sina ögon hava de tillslutit
28:27
så att de icke se med sina ögon
28 :27
är icke för deras ögon
Rom. 3:18
ögon s. de icke kunna se med
11 :8
Må deras ögon förmörkas
11:10
vad intet ö. har sett
l.Kor. 2:9
örat säga: Jag är icke Ö.
12:16
Om hela kroppen vore Ö.
12:17
ö.t kan icke säga till handen
12:21
ligger öppet för allas ögon
2.Kor.10:7
JK. målad för edra ögon ss.
Gal. 3:1
rivit ut edra ögon
4:15
upplysa edra hjärtans ögon
Ef. 1 :18
med hm för ögonen, tåligt
1.Pet. 2:19
Deras ögon fulla av begär
2.Pet. 2:14
det vi med egna ögon sett
1.Joh. 1:1
mörkret har förblindat hs ögon
2:11
köttets begärelse och ögonens
2:16
s. i världens ögon äro fattiga
Jak. 2:5
allas ögon skola se hm
Upp. 1:7
ögonsalva att smörja dina ögon med
3:18
fullsatta med ögon framtill och
4:6
runt omkring fullsatta med ögon
4:8
Det hade sju horn och sju ögon
5:6
avtorka alla. tårar från deras ögon
7 :17
avtorka alla tårar från deras ögon
21:4
öGA (upplyfta/lyfta upp sina ögon)
lyfte Lot upp sina ögon
l.Mos.13:10
Lyft upp dina ögon och se
13:14
När han lyfte upp sina ögon
18:2
När nu Abraham lyfte upp sina ögon 22:4
När då Abraham lyfte upp sina ögon 22:13
När (Isak) då lyfte upp sina ögon
24:63
Rebecka lyfte upp sina ögon
24:64
lyfte jag upp mina ögon
31 :10
Lyft upp dina ögon
31 :12
Jakob lyfte upp sina ögon
33:1
när (Esau) lyfte upp sina ögon
33:5
När de då lyfte upp sina ögon
37:20
när (Josef) lyfte upp sina ögon
43:29
lyfte Israels ...upp sina ögon
2.Mos.14:10
Bileam lyfte upp sina ögon
4.Mos.24:2
lyft upp dina ögon mot väster 5.Mos. 3:27
lyfter dina ögon upp till himmelen
4:19
(Josua) lyfte upp sina ögon
Jos. 5:13
När denne nu lyfte upp sina ögonDom.19:17
När de lyfte upp sina ögon
l.Sam. 6:13
mannen lyfte upp sina ögon
2.Sam.13:34
när han där lyfte upp sina ögon
18:24
upplyft dina ögon
2.Kon.19:22
David lyfte upp sina ögon
l.Krön.21:16
När de lyfte upp sina ögon
Job 2:12
lyfter mina ögon upp till bergen Ps.121:1
Jag lyfter mina ögon upp till dig
123:1
upplyft dina ögon mot Israels
Jes.37 :23
Lyften upp edra ögon mot höjden
40 :26
Lyft upp dina ögon och se dig
49:18
Lyften upp edra ögon till himmelen
51:6
Lyft upp dina ögon
60:4
Lyft upp dina ögon till
Jer. 3:2
Lyften upp edra ögon och sen
13 :20
lyft upp dina ögon mot norr
Hes. 8:5
lyfte upp mina ögon mot norr
8:5
ej heller upplyfter sina ögon till
18:6
upplyfter sina ögon till avgudarna
18 :12
icke upplyfter sina ögon till avgudar 18 :15
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Ögla-Öka
icke mer ly f ta upp dina ögon till
23 :27
upp ly f ten edra ögon till avgudar
33 :25
upplyfte mina ögon till him .
Dan. 4:31
När jag lyfte upp mina ögon
8:3
då jag lyfte upp mina ögon
10:5
Sedan lyfte jag upp mina ögon
Sak. 1 :18
Sedan lyfte jag upp mina ögon
2:1
N är jag åter ly fte upp mina ögon
5 :1
Lyft upp dina ögon och se
5:5
När jag sedan lyfte upp mina ögon
5:9
När jag åter lyfte upp mina ögon
6 :1
När de då lyfte upp sina ögon
Matt. I?:8
( J . ) lyfte upp sina ögon och såg
Luk. 6 :20
lyfte han upp sina ögon
1 6:23
ville icke ens lyfta upp sina ö gon
18 :13
Lyften upp edra ögon och sen
J o h . 4:35
Då nu J . lyfte upp sina ögon
6:5
J .ly ft e upp sina ögon och sad e
11 :41
lyfte han upp sina ögon mot him.
17 :1
I;lGA (Herrens /Guds)
Noa funni t nåd tör H . ögon
l. Mos. 6:8
H. , har jag funnit nåd för dina ögon
18:3
har ju funnit nåd för dina ögo n
19 :19
gör vad rätt är i h s ögon
2.Mos.15:26
du har funnit nåd för mina ögon
33 :12
Om jag funnit nåd för dina ögon
33:12
jag vill finna nåd fö r dina ögon
33:13
ditt folk funnit nåd för dina ögon
33:16
du har funnit nåd för mina ögon
33:17
Om jag funni t nåd för dina ögon, H .
34:9
funnit n åd för dina ögo n
4.Mos.11 :1 1
om jag funnit n åd fö r dina ögo n
11 :15
gjort vad ont var i H . ögon
32:13
I gören vad ont är i H. ögon
5.Mos. 4 :25
vad rätt och gott är i H. ögon
6 :18
gm att göra vad ont var i H . ögon
9 :18
på vilket H. ögon beständigt vila
11:12
när du gör vad rätt är i H . ögon
12:25
vad gott och rätt är i H. ögon
12:28
gör vad rätt är i H . ögon
13:18
befinnes göra vad ont är i H . ögon
17 :2
du skall göra vad rätt är i H . ö gon
21 :9
när I gören vad ont är i H. ögon
31 :29
vad ont var i H. ögon
Dom. 2:11
gjorde vad ont var i H. ögon
3:7
gjorde vad ont var i H . ö gon
3:12
de gjorde vad ont var i H. ö gon
3:12
gjorde vad ont var i H. ögon
4 :1; 6:1
Om jag funnit nåd för dina ögon
6 :17
gjorde vad ont var i H. ögon
10 :6; 13 :1
ont I have n gj o rt i H. ögon
l.Sam.12 :17
gjort vad ont är i H. ögon
15:19
mitt liv h ögt aktat i H. ögon
26 :24
gjort vad o nt är i hs ö gon
2.Sam .12:9
Om jag finner nåd för H. ögon
15:25
efter min renhet inför h s ögon
:t2 :25
dina ögon äro emot de stolta
22 :28
dina ögon ö ppna och vända loKon.8:29.52
mina ögon skola vara där alltid
9:3
Salomo gjorde vat ont var i H . ögon
11:6
icke gjort vad rätt är i mina ögon
11 :33
gör vad rätt är i mina ögon
11 :38
gjorde vad rätt var i mina ögon
14:8
Juda gjorde vad ont var i H. ögon
14:22
David gjorde vad rätt var i H . ögon
15 :5
Asa gjorde vad rätt var i H. ögon
15:11
(Nadab) gj o rde vad ont var i H . ögon 15 :26
(Baesa) gjorde vad o nt var i H. ö g o n
15:34
d et onda han gjort i H .. ögon
16:7
(Simri) gjorde vad ont var i H. ögon
16 :19
Omri gjorde vad ont var j·H . ögon
16 :25
Ahab gjorde vad ont var i H. ögon
16 :30
att göra vad ont är i H. ögon
21 :20
(Josafat) vad rätt var i H. ögon
22 :43
(Abasja) vad ont var i H . ögon
22 :53
(Joram) vad o nt var i H . ögon 2.Kon. 3:2
(Joram) gjorde vad ont var i H . ögon
8:18
(Abasja) vad ont var i H. ögon
8:27
utfört vad rätt var i mina ögon
10:30
Joas gj ord e vad rätt var i H. ögon
12:2
(Joahas) gjorde vad ont var i H. ögon 13 :2
(Joas) gjorde vad ont var i H. ögon
13 :1·1
(Amasja) vad rätt var i H . ögon
14:3
(Jerobeam) vad ont var i H. ögon
14 :24
(Asarja) vad rätt var i H. ögon
15 :3
(Sakarja) vad o nt var i H . ögon
15 :9
(Menahem) vad ont var i H. ögon
15 :1 8
(Pekaja) vad ont var i H . ögon
15:24
( Peka) vad ont var i H. ögon
15:28
(Jotam) vad rätt var i H. ögon
15 :34
(Ahas) icke vad rätt var i H . ögon
16:2
(Hosea) vad ont var i H. ögon
17:2
att göra vad ont var i H. ögon
17 :17
(Hiskia) vad rätt var i H. ögon
18:3
H., öppna dina ögon och se
19 :16
gjort vad gott är i dina ögon
20 :3
(Manasse) vad ont var i H . ögon
21:2
gjorde mycket s. var ont i H . ögon
21:6
gjort vad ont är i mina ö gon
21 :15
och göra vad ont var i H . ögon
21 :16
(Amon) gjorde vad ont var i H. ögon 21 :20
(Josia) gjorde vad rätt var i H. ögon
22:2
(Joahas) vad o nt var i H . ögon
23 :32
(Jojakim) vad ont var i H . ögon
23 :37
(JojakJn) vad ont var i H . ögon
24:9
(Sidkia) vad ont var i H . ögon
24 :1 9
dina ögon dag och natt öppna 2.Krön. 6 :20
min Gud, låt dina ögon vara ö ppna
6 :40
Så skola nu mina ögon vara ö ppna
7 :15
mina ögon och mitt hjärta skola
7 :16
vad gott och rätt var i H. ögon
14:2
H. ögon överfara hela jorden
16:9
gjorde vad rätt var i H. ö gon
20:32
(Joram) vad ont var i H . ögon
21:6
(Ahasja) vad ont var i H . ögon
22 :4
Joas gjorde vad rätt var i H. ögon
24 :2
(Amasja) vad rätt var i H . ögon
25:2
(Ussia) gjorde vad rätt var i H . ögon
26 :4
(Jotam) vad rätt var i H . ögon
27:2
(Ahas) icke vad rätt var i H. ögon
28:1
(Hiskia) vad rätt var i H . ögon
29 :2
vad ont var i H ., vår Guds, ögon
29:6
(Manasse) vad ont var i H. ögon
33 :2
gjorde my cket s. var ont i H. ögon
33:6
(Amon) vad ont var i H. ögo n
33:22
(Josia) vad rätt var i H. ögon
34:2
(Jajakim) vad ont var i H . ögon
36:5
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(Jojakin) vad ont var i H . ögon
36:9
vad ont var i H., sin Guds, ögon
36:12
vakad e d eras Guds Ö.
Esr. 5:5
låt dina ögon vara öppna
Neh . 1 :6
utan näck inför dina ögon
Job 11:4
upplåter du dina ögon
14:3
himlarna icke rena inför hs ögon
15:15
hs ögon vaka öve r d eras vägar
24 :23
ej ens stjärnorna rena i h s ögon
25 :5
hs ögon vakta på var mans vägar
34:21
tager ej sina ögon från rättfärdiga
36:7
b est icke inför dina ögon
Ps. 5:6
hs ögon skåda, hans blickar pröva
11:4
dina ögon må skåda vad rättvist är
17:2
efter händers renhet inför hs ögon
18:25
Jag är bortdriven från dina ögo n
31 :23
låta mitt Ö. vaka över dig
32:8
H . Ö. är vänt till dem s . frukta
33:18
H. ögon äro vända till rättfärdiga
34:16
gjort vad ont är i dina ö gon
51:6
hs ögon giva akt p å h edningarna
66:7
1000 (u i dina ögon ss. den dag
90:4
Mina ögon se efter d e trogna
101:6
skall ej bestå inför mina ögo n
101:7
alltid stå inför H . ögon
109 :15
Dyrt aktad i H. ögon är hs frommas 116:15
Dina ögon såga mig
139 :1 6
i Guds och mskors ögon
Ords. 3:4
för H. ögon ligga var mskas vägar
5:21
H . ögon äro ö verallt
15:3
H. ögon b evara den förståndige
22:12
låt mina vägar b ehaga dina ögon
23 :26
gömmer jag mina ögon för eder
Jes. 1 :15
onda väsende bort ifrån mina ögon
1 :16
H .• öppna dina ögon och se
3 7 :17
vad gott är i dina ögon
38:3
d u är så dy rbar i mina ögon
43:4
jag är ärad i H . ögon
49:5
dina murar alltid inför mina ö gon
49 :16
står upptecknat inför mina ögon
65:6
bedrövelserna dolda för mina ögon
65 :16
gjorde vad ont var i mina ögon
66:4
är det sanning dina ögo n söka
J er. 5:3
vad ont är i mina ägon, säger H .
7 :30
Mina ögon flyta i tårar
14 :1 7
mina ägon riktade p å deras vägar
16 :1 7
är icke fördold för mina ögon
16 :17
om d et gör vad ont är i mina ö gon
18 :10
med välbe hag vända mitt ö. till dem
24:6
du har d e t nu inför dina ögon
32:24
gjort vad ont är i mina ögon
32:30
gjort vad rätt är i mina ögon
34 :15
gjorde vad ont var i H . ögon
52:2
vända bort mitt Ö.
Hes. 5:11
min Gud, öppna dina ögon
Dan. 9 :1 8
låta mitt ö. vila på d e m
Am . 9:4
H. ögon vända mot d etta syndiga
9:8
bortdriven ifrån dina ögon
Jana 2:5
Du vilkens ögon äro för rena
Hab . 1 :13
H: ögon s. överfara hela
Sak.. 4 :10
ty H . har sitt Ö. p å andra mskor
9:1
jag vaktar nu med ö ppna ö gon
9:8
ö ver Juda hus upplåta mina ögon
12:4
är ändå god i H. ögon
Mal. 2:17
ligger blottat för hs ögon
Hebr . 4:13
H. ögon vända till rättfärdiga
l.Pet. 3:12
hs ögon vara ss. eldslågor
UpP . 1 :14
han s. har ö go n ss. e ldslågor
2:18
Hs ögon vara ss. e ldslågor
19:12

ÖGLA
öglor av m ö rkblått garn
2 .Mos.26 :4
50 öglor på den ena våden
26:5
26:5
50 öglor ytterst p å motsvarand e våd
så att öglorna svara emot varandra
26 :5
50 öglor i kanten på ena våden
26:10
50 öglor i kanten på motsvarande
26:10
haka in häktorna i öglorna
26:11
satte öglor av mörkblått garn i
36:11
50 öglor på den ena våden
36:12
50 ö gl or på motsvarande våd
36:12

öglorna svarade e m ot varandra
50 öglor i kan ten på den våd
50 öglor på motsvarande våd

36:12
36:17
36:17

ÖGONBLICK
allenast ett ö. droge med dig
gå in ... icke ens ett ö.
skall jag i ett Ö . förgöra d em
i ett ö. förmörkades him.
e tt litet Ö. nåd vederfarits
prövar h e nne vart ö.
den gudlöses glädje ett Ö.
I e tt "Ö. omko mma de
ett Ö. varar h s vrede
varda d e ej till intet i ett Ö.
lö gnaktig tunga allenast e tt ö.
gö m dig ett litet ö .
Ett litet ö. övergav jag dig
dolde jag e tt Ö. mitt ansikte
kan ett folk fö das i ett Ö.
för ö dda, i ett Ö . mina tält
i ett ö. jaga d e m bort
s. omstörtades i ett Ö.
vart Ö. skola de frukta
visade (J.) i ett ö. alla riken
och d et i ett nu, i ett Ö.
bedröve lse s. varar ett ö.
gåva vi icke e ns e tt Ö. vika
I ett Ö. har denna blivit
I ett Ö. har den blivit förö dd

2 .Mos.33 :5
4.Mos. 4:20
16 :21,45
l.Kon.18 :45
Esr. 9:8
Job 7 :18
20 :5
34 :20
P s.3 0:6
7 3:19
Ords.12:19
J es.26:20
54:7
54:8
66:8
J er. 4:20
49 :19 ; 50:44
K1ag. 4:6
H es.3 2 :10
LulL 4:5
l.Kor.15:52
2.Kor. 4:17
Gal. 2 :5
Upp.18:17
18:19

ÖGONBRYN
skall han raka av ö.e n
3.Mos.14:9
morgonrodnad e ns Ö. aldrig se
Job 3:9
på mina Ö. är d ö dsskugga lägrad
16 :16
hs blickar ss. morgonrodnadens Ö.
41:9

ÖGONLOCK
Mina ö. h åller du ö ppna
icke unna mina Ö. slummer
unna dina Ö. ingen slumme r
vatten str ö mmar fr n våra Ö.

Ps.77 :5
132:4
Ords. 6:4
Jer . 9:18

ÖGONMÄRKE

l) skopeö,

OK 01r€W

spana, speja; betrakta; spana mot, ha
till ögonmärke; av: skopas, se Mål 9.
Verbet är i Luk.ll :35 övers. se till ;
Rom.l6 :17; Gal.6:1 hava akt på;
Fil .2 :4 ; 3:17 se på.
öGONMÄRKE
1 icke till Ö. de ting s. synas

2 . Kor. 4:18

öGONSALVA
Staden Laodicea (se d.o.) var bl.a.
känd för sin ögonsalva, grek. kollyriol1
(emedan den var gjord aven deg som
liknade den som ingick i kollyra, ett
slags avlångt, grovt bröd).
Ögonsalvan var ett läkemedel , som
var sammansatt av olika ingredienser
och som hade en helande verkan på
ögonen. I sändebrevet till församlingen
i Laodicea uppmanas denn a att av
Herren skaffa sig andlig ögon salva till
bot mot sin andliga blindhet. Se även:
Blindhet, Öga. Upp.3: l 8.

öGONSTEN
Ögonsten nämns alltid i Skriften som
en bild av något dyrbart och kostligt.
Israel , särskilt Jerusalem , omtalas i
Sak.2:8 . som Herrens ögonsten, jfr
5.Mos.32:10. Människan uppmanas att
bevara den gudomliga undervisningen
som en ögonsten, Ords.7 :2.
öGONSTEN
(H.) b evarade hm ss. sin Ö.
Bevara mig ss. en Ö.
min undervisning ss. din ö.
s. rör vid e der , rör vid h s Ö.

ÖGONTJÄNST
I de s.k. hustavlorna varnas de troende
tjänarna el. slavarna (douloi) för
ögontjänst (ophthalmod ouleia) i förhållandet till sina herrar. Ögon tjänst är
att göra något för syns skull , för att
täckas människor, ett förhållande som
är ovärdigt dem som genom tron har
blivit Kristi tjänare (douloi Christou).
Dessa har kallats till att vara lydiga
mot sina herrar i sitt »hj ärtas enfald,
såsom mot Kristus» (grt.) och »såsom
Kristi tj änare , som av hj ärtat göra
Guds vilja», och att göra sin tjänst med
villigh et, som om den gällde Herren
och icke människor. Detta är möjligt i
kraft av det kristna hoppet, som ger
visshet om lön från Herren , som är
rättvis och opartisk, Ef.6:5-8; Kol.
3:22-25 .
ÖGONTJÄNST

l) ophthalmodouleia,
årpOa A/.lO!5 ouil.Eta
ögon tj änst ; av:
ophthalm odoulos,
ögontjänare (av: ophthalmas, öga, och
doulos, se Tjänare 16).
öGONTJÄNST
1 icke med ö., av begär att
1 lydiga. icke med Ö.
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Et. 6:6
Kol. 3:22

ÖK
Ö.

s. bära sig trötta av

Jes.46:1

ÖKA

-öka
föröka I .Mos.1 :28
öKA
ö.en ännu mer H . vredes gl öd
4.Mos.32 :14
den stam får sin arvedel ö.d
36:3
därigenom Ö.t Israe ls skuld
Esr.10:10
när våra får Ö. sig tusenfalt
P S. 144:13
ö. på bränslet därunder
Hes.24:9
har du Ö.t din rikedom
28:5
H . ö.d e församlingen, dag efter
Apg. 2:47

Från JudeeIls öken
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5.Mos.32 :10
PS.17:8
Ords. 7:2
Sak. 2 :8
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Ökas - Öken

Från ett ökenområde i Palestina.
ÖKAS
ö.des församlingen på den dagen Apg. 2:41

ÖKEN
Se även: Öde, tom , ödemark, hed ,
Hedmarken, torr, ruin , ödelägga, vilddjur.

se beteckna allt land som icke var
uppodlat eller bebott. Öknen omfattade både bergs- och slättområden.
Bland större ökenområden kan nämnas
öknen mellan Egypten och Palestina,
på Sinaihalvö n, mest känd från

patriarkhistorien och historien om
Israels ökenvandring, se t.ex. 1.Mos.
14:6; 16 :7; 2.Mos.13:18; 14:11 ; 4 .Mos.
9:S, jfr LKon.l9:4, och den syriskarabiska öknen öster och sydost om
Palestina , jfr LKon.19 :IS ; Jer.2S:24 ;

-öken
bergsöken Ps_7S:7
saltöken Job 39:9
Öknar
Beer-Sebas öken, LMos_21 :14_ Öknen
vid Dibla, Hes_6 :14_ Edoms öken ,
2.Kon.3:8_ En-Gedis öken, LSam .
24:2. Etams öken , 4_Mos.33:8. Gibeons öken, 2.Sam _2:24. Hedmarken,
S.Mos.! :I ; Jer.39 :4. Jeruels öken,
2.Krön.20:16. Juda öken (Öknen),
Jos.12 :8; IS :61; Dom .1:16. Judeens
öken, Matt.3: L Kades' öken, PS.29:8.
Kedernots öken, S.Mos.2 :26. Öknen
Maon, LSam.23 :2S . Moabs öken ,
S.Mos.2:8. Öknen Paran , l.Mos.21 :2 1.
Öknen Sif, LSam.23 :14. Öknen Sin,
2.Mos.!6:L Öknen Sin, 4.Mos.13:22.
Öknen Sur, 2.Mos.lS :22. Sinais öken ,
2.Mos.19 :L Tekoas öken, 2.Krön.
20 :20. Öknen vid havet (Babel),
Jes.21:L

Öken, ödemark
Öken eller ödemark är i Skriften ett
omfattande begrepp , som inte bara
avser sandöken , utan som i första hand
har att göra med stäppområden. I
Palestina kunde öken i vidaste betydel-
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Israeler i arbete med alt lägga valtell ledllillgar i ökllell.
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He s.20:3S . Inom Palestina kan särskilt
nämnas Juda öken, väster om Döda
havet, Dom.1:16, och den långsträck ta
ödemarken från sjön Gennesaret över
J ordandalen och ända ned till Akabaviken, 4.Mos.2 1:20; 23:28; 33:49;
S.Mos.1 :1,?; 2:8; Jos.11:2; 12:3 m.fl.
ställen . Textsammanhanget får avgöra
vilken del av dessa stora öknar eller
ödemarker, som avses i varje sä rskil t
fall.
Öknen beskrivs ofta som ett torrt,
ofruktbart och obeboeligt område, se
t.ex. Job 12:24; 38:26; Ps. 107 :4;
Jer.2 :2,6 Gfr v.7); S 1:43. Jfr Israels
folks klagan under ökenvandringen,
4.Mos.20:S. I öknen växer olika slag av
taggiga och törniga väx ter, Jes.34:13 ,
jfr 00m.8:7. Se : Törne. Bland dalvegetationen fmner vi t.ex. tamarisk och
akacie träd. Ä ven gräs växer i ödemarken, Job 38:27, jfr 39:11; se även
t.ex. Matt.l4 :13,19; Joh.6:10. Under
alla omständigheter fmns det tillräckLigt med föda för öknens och
vildmarkens djur : vildåsna, vildoxe,
varg, räv , schakal, vilda hundar, lejon ,
leopard, igelkott, skorpion, pil0fl11 ,
huggorm och andra ormar, pelikan,
uggla, uv, korp , struts, gam och andra
fåglar osv. Att leva bland vilddjuren ,
Mark.1 :13, är ett uttryck som betyder
att leva i en öde trakt.
Öknen ger även bete för kameler ,
får, getter etc., 2.Mos.3:1; LSanl.
17:28; Ps.6S:13; Joel 2 :22. I slutet av
regnperioden, dvs. i februari-mars, blir
öknens dolda fruktbarhet synlig och
marken täckt av friskt, grönt gräs och
med blommor i alla farger. Regnvattnet förvaras ofta i brunnar (cisterner), jfr LMos.37 :22; 2.Krön.26:10.
Se: Brunn. Källor med rinnande vatten
värdesätts naturligtvis högt, jfr 2.Mos.
IS :22,27. BetesmaJ"kerna kan ibland
bli avsvedda av sommarens torka, jfr
Jer.23:10; Joel I :19 f. Östanvinden
medför mycken förstörelse , särskilt
sydostvinden, sirockon, som sveper
fram i april-maj , jfr LMosAl:6; Job
27:21 ; Jer.13:24; Jona 4 :8. Se även:
Östanvind.
Öknen har från urganll1lal tid varit
genomfartsland för karavaner, Job
6 :18, och för de vägfarande fanns
upprättat viloplatser, härbärgen , Jer.
9 :2. Naturligt nog var ödemarkerna
tillhåll för rövare och fredlösa, jfr
Klag.S :9. Människor som var i olika
svårigheter , sö kte undkomma sina
motståndare och förföljare genom att
fly ut i öknen. l J uda öken fanns hålor
eller grottor, som kunde tjäna som
tillflyktsorter, se t.ex. I.Sam.23:19,23;
24:14; LMack.2 :27-3L - Några av de
städer som tillföll J uda stam, låg i
öknen, Jos.lS:61 f., vilket ger en
antydan om de livsbetingelser som
kunde fmnas även där, om man blott
utnyttjade möjlig\leterna.
Öken och ödslighet står ofta som
uttryck för Guds straff över Israel och
över andra folk, se t.ex. Job 12:24;
Ps.I07:40; Jer.SO:12; SI:43; Hes.
2S :13; Hos.2:3. Det heter om Herren,
att han fann sitt folk »i öknens land, i
ödsligheten , där ökendjuren tjötQ»,
S.Mos.32:1O, och om Israel, som var
bosatt i ett främmande land, Babel,
säges att det var utplanterat i öknen,
Hes.19:13 .
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Öken
Guds makt sträcker sig även över
öknen med allt vad den betecknar, Job
38:25-27;
Ps_I07:33-38_
Denna
gudomliga makt uppenbarades på ett
särskilt sätt under Israels ökenvandring, 2.Mos.13:21; Ps.68:8-9; 78:14-16.
Se: Israel , Mose.
I den messianska tiden (förebildligt
framställd genom befrielsen från den
babyloniska fångenskapen) sker en
förnyelse i både nationellt och andligt
avseende, vilket i det profetiska
budskapet beskrivs med uttryck och
bilder även från öknen och ödemarken, Jes.32:1 4-16; 35:1,6-9; 41:18 f.;
43 :19 f. m.fl. ställen.
Samtidigt som öknen säges vara ett
tillhåll för onda andar, se t.ex.
3.Mos.16:10 (Asasel); Jes.l3:21; 34:14
(gastar, Lilit); Luk.8 :29, jfr Matt.
12:43 , är den också framställd som en
plats där Gud uppenbarar sig för sitt
folk och sina tjänare, 2.Mos.3 :1 f.;
19:1-6; l.Kon.19:4-13; Hos.2 :14.
Även i N.T. omtalas ofta ökentrakter och öde platser. Johannes
döparen framträdde i Judeens öken
som en uppfyllelse av vad som sägs i
JesAO:3 om rösten aven som ropar i
öknen, Matt.3:1-3 med par. Jesus
Kristus frestades av djävulen i öknen,
4:1, men det berättas även att han
tillsammans med sina lärjungar upp-

sökte en öde trakt för att vila sig frän
sin gärning bland folket , Mark.6:31-32.
Vid ett sådan t tillfalle var det som
folkskarorna följde efter och fick vara
vittne till det stora bespisningsundret i
öknen, v.3344. Av vA6 framgår Jesu
avsikt med att söka ensamheten: han
ville bedja till sin Fader i himmelen.
Aposteln Johannes blev i anden
förd u t till öknen för a tt se den stora
skökan , Upp.17:3-5. Här står öknen
som symbol för ondska och trolöshet,
som icke kan döljas av yttre, världslig
makt och härlighet. Den stora skökans
motsats presenteras i 12:1-5. Den
kvinna som här är omtalad , är en bild
av de troende , som av Gud har få tt sin
tillflykt i »öknen», v.6, dvs. långt borta
från sina motståndare och förföljare. I
Bibelns symbolspråk tjänar alltså
sldldringarna av öknar och öde trakter
både till varning mot det onda och till
försäkran om Herrens beskydd av dem
som hör honom till.
ÖKEN

l) micjbär, l ~ ~i.:)
grund bet. bete, hetesmark; stäppiand,
ödemark, öken; av: [dägar l, grundbet.
leda, föra, driva (boskap). I Jer.12:10;
Joel 2:3; 3:19 står: migbar semämä,
övers. öde öken (semämä, se öde 13).
I Jer.9 :26 motsvaras övers. »ökenboJ)

av uttrycket: hajj osbim bammigbär, de
som bo i öknen. Se: Land 13 , öde 8.
2) sijä, il ' :S
torka; torrt\ll1d; i lob 30 :3 övers. torr
öken. Se: Land IS , Ödemark 7 .
3) 'äräbä, il J l V
grundb~t. trol. T t~rrt el. ofruktbart
område; stäppiand, ödem ark. I bestämd form, hä 'äräbä, betecknar ordet
bestämda stäppområden, övers. Hedmarken, se d .o. Se : öde 12.
4) ~el}il}ä, il n 'n ~
kalt el. iorrt ~m;äde; fem. av ~el.ua.\:l,
glänsande , kal (se t.ex. Hes.24:7;
26:4); av: ~aJ:t, se Stråla 7. Jfr
Ödemark 9.
5) ~i, ':s
(icke me'd säkerhet .. identifierat) .. vilddJur; end. plur. ~ IJll11 , vanl. overs.
öknens djur el. ökendjur, i Ps.72:9
öknens inbyggare. l PS.74:14 står ordet
i anslutning till 'am , se Folk 2; därav
övers. öknens skaror. Somliga förknippar ~i med ~ijä , se 2, andra med en
rot som betyder: skrika, tjuta , skälla,
gläfsa. Enligt en förklaring skulle ordet
avse vildkatten , som kan bli över 1 m
lång (från nos till svansspets), varav
svansen utgör en tredjedel. Den trivs
bäst på öde platser.
6) jesimon, 1 i Ll ' rli ~
ödslighet; ödemark; i 5.Mos.32:10 i
betydelsen : ödemarkens djur; övers.
ökendjuren . Se vidare: Ödemark 2.

Blommande ginstbuske. Ginsten är mycket vanlig i Palestinas ökentrakter.
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6a) I HosA:16 står ordagrant : såsom ett
lamm i det vida (märJ:täg , vid el. rymlig
plats). Jfr gamla kyrkobibelns övers.:
»såsol11 ett lamb, det wildt löpen).
7) eremos, Ep TlJ.L
enslig, öde, tom; subst. he eremos
(underförstått: ch6ra, ort, plats; område, trakt), öde trakt, öken; i
Lu k.l :80; 8:29 plur. hai eremoi, öde
trakter, öknar. Se: TOI11 23, Öde 16.
8) eremia, epTlJ.Lia ·
enslighet, ödslighet; öde trakt, öken; i
Mark.8 :4; Hebr.ll :38 plur. eremiai,
öde trakter, öknar; av: eremos, se 7.

o,

ÖKEN
Uppdelning: allmänt; med namn.
öKEN (allmänt)
1 ända till EI-Paran vid ö.nen
l.Mos.14:6
1 vid en vattenkälla i ö.nen
16:7
l (Ismael) bodde i Ö.nen
21:20
1 Ana fann varma källorna i ö.nen
36:24
1 kasten hm i brunnen här i ö. nen
37:22
1 drev fåren bortom ö.nen
2.Mos. 3:1
1 gå tre dagsresor in i ö.nen
3:18
1 Gå åstad och möt Mose i ö .nen
4:27
1 h ålJa högtid åt mig i ö.nen
5:1
1 gå tre dagsresor in i ö.nen
5:3
1 hålla gudstjänst åt mig i Ö.nen
7:16
1 gå tre dagsresor in i ö.nen
8 :27
1 offra åt H. i ö.nen
8:28
1 en omväg gm ö.nen åt Röda havet
13:18
l lägrade sig i Etam, där ö .nen
13 :20
1 Israels barn instängda i ö.nen
14:3
1 fört oss att dö i ö.nen
14:11
1 tjäna egyptierna än att dö i ö. nen
14:12
1 vandrade de i ö .nen
15 :22
1 knorrade i ö.ne n
16:2
1 i ö.nen för att ... dö av hunger
16:3
1 vände de sig mot ö.nen
16:10
l låg över l.nen på jorden ngt fint
16 :14
l bröd jag gav eder att äta i ö.nen
16:32
l med Moses söner till hm i ö.nen
18:5
l och lägrade sig i ö .n en
19 :2
1 gränser från ö. n e n till floden
23:31
l ut till Asasel i ö.nen
3.Mos.16:10
1. släppa hm ut i ö.nen
16:21
l skall släppa bocken ute i ö.nen
16 :22
1 kunna lägra oss i ö.nen
4 .Mos.10:31
l att vi fått dö här i ö.nen
14:2
1 har han slaktat dem i ö.nen
14:16
l de tecken jag gjort i Ö.nen
14:22
l och tagen vägen mot ö.nen
14:25
l i ö.nen döda kroppar liggande
14 :29
1 edra döda kroppar här i ö.nen
14 :32
14:33
1 edra barn ss. herdar i ö.nen
1 döda kroppar förgåtts i ö.nen
14:33
l här i ö.nen skola de förgås
14:35
1 Medan Israels barn voro i ö.nen
15 :32
l för att låta oss dö i ö.nen
16 :13
1 H. församling in i denna Ö.
20:4
1 så att vi måste dö i ö.nen
21:5
l vid lje-Haabarim i ö.ne n
21:11
l flyter fram i ö.nen
21 :13
1 Från ö.nen drogo de till Mattana
21:18
1 drog ut mot Israel i ö.nen
21 :23
1 vände sitt ansikte mot ö.nen
24:1
1 De skola döden dö i ö .nen
26 :65
l Vår fader har dött i ö.nen
27:3
l driva omkring i ö.nen i 40 år
32:13
l ännu längre bliva kvar i ö.nen
32:15
l i Etam. där ö.nen begynte
33:6
l mitt igenom havet in i ö.nen
33:8
Is. Mose talade .. .i ö.nen
5.Mos. 1:1
1 gm ö.nen vandrade vi åstad
1:19
1 ss. i ö.nen s. du har sett
1 :3 1
1 och tagen vägen mot ö .nen
1 :40
l togo vägen mot ö.nen
2:1
1 din vandring i denna stora Ö.
2:7
1 De voro : Beser i ö.nen
4 :43
l H . i 40 år låtit dig vandra i ö.nen
8:2
l lett dig gm den stora ö.nen
8 :15
l gav dig manna att äta i ö.nen
8:16
l huru du i ö.nen förtörnade H.
9 :7
l och lät dem dö i ö.nen
9 :28
l vad han gjorde med eder i ö.nen
11:5
1 Från ö.nen till Libanon
11:24
l vandra i ö.nen i 40 år
29:5
1 fann hm i ö.nens land
32 :10
l Från ö.nen till Libanon
Jos. 1:4
1 folk av mankön ... dött i ö.nen
5:4
1 s. voro födda i ö.nen
5:5
l vandrade i ö.nen i 40 år
5:6
l och flydde åt Ö.nen till
8:15
l folk s. flydde åt ö.nen vände sig
8:20
l dräpt Ais invånare i ö.nen
8 :24
l de år Israel vandrade i ö.nen
14:10
l ö.nen s. från Jeriko höjer sig
16:1
1 gick ut i ö.nen vid Bet-Aven
18:12
l Beser i ö.nen på slätten
20:8
1 bodden I i ö.nen en lång tid
24:7
1 Israel tågat gm ö.nen
Dom.ll:I6
1 tågade de gm ö .nen
11 :18
l från ö .nen ända till Jordan
11:22
l vände om, bort åt ö.nen till
20:42
l mot ö.nen och flydde dit
20:45
l av dem s. vände sig mot ö.nen
20:47
1 slla slags plågor i ö.nen
l.Sam. 4:8
l tog vägen ... åt ö.nen till
13 :18
1 den lilla fårhjorden där i ö .nen
17 :28
l uppehöll sig David i ö.nen
23:14
1 När David i ö.nen fick höra
25:4
1 David skickat sändebud från ö.nen 25 :14
1 allt vad den mannen hade i ö.nen
25 :21
1 David uppehöll sig då i ö.nen
26:3
1 Saul kommit efter hm in i ö.nen
26:3
1 och tog vägen åt ö.nen
2.Sam.15:23
1 dröja vid färjställena i ö.nen
15:28
1 vinet att dricka i ö.nen
16:2
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Öken - Ömkansvärd
ÖLÄNDER
Se : Havsländerna, Elisas öländer , Kitte·
er, Ö.
öLANDER
till kHteernas Ö. och sen efter
ädelt trä från kitteernas Ö.
och purpurrött Lyg från Elisas Ö.
vän d a sig mot ö.na och intaga

Jer. 2:10
Hes.27:6
27:7
Dan.1l:18

ÖM
barnens tänder ö.ma därav
hs tänder skola bUva ö.ma därav
barn e n s tänder bliva ö.ma därav

Jer.31, 29
31:30
Hes.18:2

ÖMHET
·ömhet
modersömJ1et Job 39:16
öMHET
ö. hos en vän s . give r råd
l sådan Ö. om ede r ville vi

Ords. 27:9
LTess. 2:8

ÖMKA
I) hinna/,

Kalll elkarav{1I/ pa väg gellol/1 ö kll ell .
l lik strutsen i Ö.nen
Klag. 4:3
1 i ö.nen lade d e försåt för oss
4:19
l bärga det undan ö.nens svärd
5:9
1 mer öde oc h tomt än Ö.nen
Hes. 6:14
1 N u är det u tplanterat i ö.nen
19:13
l lät dem komma in i ö.nen
20:10
l gensträvigt mot mig i ö .n en
20:13
1 min förtörnelse över dem i ö.nen
20:13
1 upplyfte min hand i ö .nen
20 :15
l ic ke alldeles ände på dem i ö.nen
20 :17
1 jag sade till deras barn i Ö.nen
20:18
1 uttöm ma min vrede i ö .nen
20 :21
1 till rätta med edra fäder i ö .nen
20:36
1 hämtade dryckesbröder från ö. n en 23:42
1 kasta dig ut i ö.nen
29:5
l i trygghet kan bo mitt i ö.nen
34:25
1 Jag skall göra henne lik en Ö .
Hos. 2:3
1 föra henne ut i Ö.nen
2 :14
6a ss. lamm i vida Ö.nen
4:16
1 S s. druvor i ö.nen fann jag Israel
9 :10
l s. lät mig vårda om dig i ö.nen
1 3:5
l ett H. väder stige r upp från ö .nen
13:15
1 fö rtärt betesmarkerna i ö.nen
Joel 1:19
l betesmarkerna i Ö.nen förtärda
1 :20
l bakom d e m är d et en öde Ö.
2:3
l b etes marke rna i Ö.nen grönska
2:22
l Edom varda en öde Ö.
3 :19
l le dde eder i ö.nen i 40 år
Am. 2:10
l under de 40 åren i ö.n en
5:25
1 förto rkat ss. en Ö.
Sel. 2 :13
l hemvist för Ö.nens schakaler
Mal. 1:3
7 rösten aven s. ropar i ö .nen
Matt. 3:3
7 blev J. av A . förd upp i ö. n e n
4:1
7 Varför l gingen ut i ö.nen
11 :7
8 Varifrån skola vi här, i en Ö .
15 :33
7 Se, han är i ö .nen, gån icke ditut
24:26
7 r östen aven s. ropar i ö.nen
Mark. 1:3
7 uppträdd e Johannes d ö paren i ö.nen 1:4
7 förde A. hm (J.) ut i ö .nen
1 :12
7 han var i Ö. n en i 40 dagar
1:13
8 bär i en Ö . kunna få bröd
8:4
7 (Johanne s) vistades i ö.n en
Luk. 1 :80
7 b efallning till Johannes i ö.nen
3:2
7 H ö r rösten aven s. ropar i Ö.nen
3:4
7 tördes gm A. omkring i ö.nen
4:1
7 Varfö r I gingen ut i ö .nen
7 :24
7 blivit driven ut i ö.narna
8:29
7 lämnar han ick e de 99 i ö .nen
15 :4
7 r östen aven s. ropar i ö.nen
Joh. 1:23
7 ss. Moses upphöjde ormen i ö.ne n
3 :14
7 Våra fäder fingo äta manna i ö .nen
6:31
7 Edra fäder åto manna i ö .nen
6:49
7 Efraim, i närheten av Ö.nen
11 :54
7 Ö.ne n vid berget Sinai
Apg. 7 :30
7 gjorde under och tecken i ö.nen
7:36
7 d å menigheten levde i ö. n e n
7 :38
7 spisoffer under de 40 å .len i ö .nen
7:42
7 vittnesbördets tabernakel i Ö. nen
7 :44
7 fördrag med dem i ö. nen
13 :18
7 törde dem ut i ö.nen
21 :38
7 de bJovo nedgjorda i ö.nen
l.Kor.l0:5
8 utstått farol i ö. nar
2.Kor.11 :26
7 på freste lsens dag i ö ..nen
Hebr . 3:8
7 vilkas kroppar föllo i ö.nen
3:17
8 de irrade omkring i ö.nar
11:38
7 kvinnan flydde ut i ö.nen
Upp.12:6
7 skulle flyga ut i ö.nen
12:14
7 förde mig i anden till en Ö .
17 :3

1 icke vid färjställena i Ö.nen
17:16
1 trött och törstigt i ö.nen
17 :29
l begraven .. .i ö.nen
l.Kon . 2 :34
1 Tamar i ö.ne n där i landet
9 :18
1 gick han u t i Ö.nen en dagsresa
19:4
1 boningsplatser till ö.nen
l.KrÖn. 5:9
1 Beser i ö.nen med utmark er
6:78
1 till David i bergfästet i Ö.nen
12:8
1 s. Mose låtit göra i ö.nen
21 :29
1 s. Mose gjort i ö.nen
2.Krön. 1:3
1 byggde u pp Tadmor i ö.nen
8:4
1 kunde se ut över ö.nen
20 :24
1 skatt Mose pålagt Israel i ö.nen
24:9
l (Ussia) byggde ock torn i Ö.nen
26:10
l övergav likväl icke i Ö. nen
Neh. 9 :19
1 I 40 år försörjde du dem i Ö.nen
9 :21
l en stark storm över ö .nen
Job 1 :19
1 ss. vildåsnor leva i ö.nen
24:5
2 gnaga sin föda av torra ö .nen
30:3
1 Ö.nar där ingen mska finn es
38:26
1 H . röst Ö.nen att bäva
Ps.29 :8
1 jag skulle taga härbärge i ö.nen
55:8
l Betesmarkerna i ö. nen drypa
65:13
3 s. drager fram gm ö.narna
68:5
4 de gensträviga måste bo i en Ö.
68:7
5 buge sig ö .nens inbyggare
72:9
5 till mat åt ö .nens skaror
74:14
l klöv sö nder klippor i ö.nen
78:15
2 gensträviga mot den H ögste , i ö.nen 78:17
2 Kan Gud duka ett bord i ö.nen
78:19
1 gensträviga mot hm i ö.nen
78 :40
l ss. en bo skapshjord gm Ö.nen
78:52
1 ss. på Massas dag i ö.nen
95:8
1 Jag är lik en pelikan i ö.nen
102:7
2 gick gm ö .nen ss. en strö m
105 :41
l gm djupen ss. gm en Ö.
106:9
l De gre p os av ly stnad i ö.nen
106 :14
l De irrade omkring j Ö.nen på öde
107:4
l Han gjorde strömmar till ö .nen
107:33
1 gjorde ö.nen till en vattenrik sjö
107:35
1 s. förde sitt folk gm ö.nen
136 :16
1 från ö.nen ss. i sto der av rök
HV. 3:6
1 Vem är hon s. kommer från ö.nen
8:5
5 ö .ne n s dju r skola lägra sig
Jes.13:21
l förvandlade jord kretsen till e n Ö.
14 :17
l Sänden åstad de lamm.gm ö.nen
16 :1
l rankor förirrade sig i ö.n e n
16:8
21:1
1 kommer d et från ö .nen
5 till boning åt ö.nens djur
23:13
l övergiven ss. en Ö.
27 :10
l Ö. nen bliva ett b ördigt fält
32:15
1 rätten taga sin boning i ö. n en
32:16
1 ö.nen sk ola glädja sig
35 :1
1 vatten skola bryta fram i ö.nen
35:6
1 Bereden väg för H. i ö.nen
40:3
1 göra ö .nen till vattenrik sjö
41 :18
l och akacieträd växa upp i ö .n e n
41 :19
l du Ö. med dina städer
42:11
1 jag skall göra en väg i ö. nen
43:19
1 jag låter vatten flyta i ö.nen
43:20
1 H. gö r dess Ö. lik ett Eden
51:3
l ss. hästar färdas gm Ö. n en
63:13
l heliga städer blivit en ö.
64:10
1 Sion har blivit e n Ö.
64:10
1 huru du följde mig i ö.nen
Jer . 2:2
l h an s. ledde oss i Ö.nen
2 :6
l en vildåsna, fostrad i ö.nen
2:24
1 för Israel en Ö. e ller mörkrets
2:31
l spejade ss. en arab i ö. neh
3:2
l vind från höjderna i Ö.nen
4:11
l var det bördiga landet en Ö.
4:26
l att jag hade härbärge i ö.nen
9:2
1 över betesmarkerna i ö. nen
9 :10
1 förbränt ss. en Ö.
9:12
l min sköna åker till en öde Ö.
12 :10
1 över alla höjder i Ö.nen förhärjare
12:12
l ss. strå för ö.nens vind
13:24
1 bo på förbrända p latser i ö .nen
17 :6
l göra dig till en Ö.
22:6
1 betesmarkerna i ö.nen förtorkade
23:10
l Erebs folk s. bo i ö.nen
25 :24
1 finner nåd i Ö.nen
31:2
l b liven ss. torra buskar i ö.nen
48:6
l den yttersta - en Ö.
50:12

1 irrade i BEER-SEBAS Ö.
l.Mos.21 :14
l tag vägen till DAMASKUS ' ö . l.Kon.19 :15
l Vägen gm EDOMS Ö.
2 .Kon. 3:8
1 David var i EN-GE DIS Ö.
l.Sam .24:2
l tre dagsresor i ETAMS ö.
4.Mos.33 :8
1 föra eder in i FOLKENS Ö.
He s.20:35
l åt GIBEONS ö. till
2.Sam. 2 :24
1 framför JER UELS ö.
2.Krön.20:16
JU DA öken
1 med J u da barn till Juda Ö.
Dom. 1 :16
l David , när han var i J u da Ö.
Ps.63 :1
7 predikade i JUDEENS Ö.
Matt. 3:1
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30· lIIustrerat Bibel· lexikon

ÖKEN (med namn)

l kommer KADES' Ö. att bäva
PS.29:8
1 sändebud från KEDEMOTS ö.5.Mos. 2:26
öknen MAON
1 David .. .i ö.nen Maon
LSam.23:24
23:25
l och stannade i ö.nen Mao n
23:25
1 efter David in i ö.nen Maon
l p å vägen till MOABS ö .
5.Mos. 2:8
öknen PARAN
l (IsmaeI) bodde i ö.nen Paran l.Mos.21 :2 1
l molnskyn i ö.nen Paran
4.Mos.10:12
1 folket lägrade sig i ö.ne n Paran
13:1
l Mose sände från ö.nen Paran
13:4
1 till Mose i ö .nen Paran
13:27
1 David till ö .nen Paran
l.Sam .25:1
öknen S IF
1 bland bergen i Ö.nen Sit
l.Sam .23 :14
1 David var i Hores i Ö.nen Sif
23:15
1 drog ned till ö.nen Sif
26:2
1 söka efter David i ö .ne n Sif
26:2
öknen SIN (l)
2.Mos.16:1
l kom till ö.nen Sin
l bröt upp från Ö.nen Sin
17:1
l lägrade sig i Ö.nen Sin
4.Mos.33:11
1 d e bröto upp från ö.ne n Sin
33:12
öknen SIN (2)
1 från ö .nen Sin till Rehob
4.Mos.13:22
l kom mo in i ö. n en Sin
20:1
1 i ö. n en Sin gensträviga
27:14
l Meribas vatten ... j ö.nen Sin
27 :14
l i ö .nen Sin, det är Kades
33:36
34:3
l från ö.nen Sin utmed Edom
5.Mos.32:51
1 vid Kadesä i ö .nen Sin
Jo s. 15:1
1 fick lott intill ö .nen Sin
SINAlS öken
2.Mos.19:1
l kommo de in i Sinais Ö.
19 :2
l kommo så till Sinais Ö.
l offra .. .i Sinais Ö.
3.Mos. 7 :38
1 H. talade i Simus Ö.
4.Mos. 1 :1
l mönstrade dem i Sinais Ö.
1:19
l föllo döda ned i Sinais ö.
3:4
l H. talade till Mose i Sinais Ö.
3:14
l H. talade till Mose i Sinais Ö.
9:1
l p åskhögtid i Sinais Ö.
9:5
1 bröLo upp från Sinais ö.
10 :12
26:64
l mönstl'ade Israels barn i Sioais Ö.
l lägrade sig i Sinais Ö.
33 :15
1 de bröto upp från Sinais Ö.
33 :16
l drog o ut i ö.nen S UR
2.Mos.15:22
l drogo ut till TEKOAS ö.
2.Krön.20:20

ÖKNEN
1 s. ock Ö . och Sydlandet
l I ö.: Bet-Haaraba, Middin
l Utsaga o m Ö. vid haveL

Jo s. 12:8
15:61
J es.21 :1

ÖKENBOR
l alla Ö. med kantklippt hår

Jer . 9 :26

ÖKENDJUR
6 ödsligheten där ö.en tjöto
5 bo tillsammans med andra
5 schakaler med andra ö .

Ö.

5.Mos.32 :10
Jes.3 4:14
Jer.50:39

ÖK ENHETTA
ö.n och solen sko la icke skada

Jes.49:10

ÖKENHUNDAR
ö. i praktbyggnaderna
det bliver e n boning för Ö.
plats där ö. lägra de sig

Jes .13:22
34 :13
35:7

':> D

n

(me·d prep. 'äl)T ha medlidande med,
förbarma sig över, ömka sig över. Se
Lex. Misskund 2, Skona 6.
2) [näham], D n l
nif. hysa medlid~de. Se Lex. För·
barma 2, Tröst 3, Ångra L
3) IlU~/, l 1 l
röra sig hit och dit; vara uppskakad;
här med pre p. le , till , för, å t; visa
(någon) medlidande. I Job 2: 11 står
verbet jämsides med pi. av [nå\:lamJ , se
2, Tröst 3. Jfr 8. Se Lex. Huvud 14,
Medlidande l , Skaka 8, Vandra 3.
4) 'agam, D J V
(med prep. I~) vara bedrövad eL
bekymrad över. Verbet, som end.
förekommer i lob 30:25, står där
paralleUt med bä~ä (med prep . le) ,
gråta över.

5) hänan, 1 l n

var~ nådig eL b;rmhärtig, fö rb arma sig;
här po. förbarma sig över. J fr po . i
Ords.14:21, övers. förbarma sig över.
Se Lex. Förbarm a 3, Misskund I ,
Nådig 2, Åkalla 4.
6) hämä, il D il
larm a, väsnas~ bli upprö rd eL orolig;
här med prep. le ; övers. ömka sig över.
Se: Klaga 10 , Orolig 4, Ävlan L
7) hus, D 1 n
(med prep. 'al) förbarma sig öve r. Se
Lex. Misskund 3, Skona 7.
8) nirj,

l' l

medlidande; av: nU9 , se 3.
9) sp/angchnizomai, an AU-yxviS-OJlat
ha medlidande, förbarma sig. Se
vidare: Förbarma 9.
öMKA
1 D å ö.de h o n sig över hm
2.Mo s. 2:6
2 Israels barn ö.de sig över
Dom.21 :6
2 folket ö.de sig över Benjamin
21 :15
l (H .) ö.de sig ö ver sitt folk
2.Krö n .36 :15
3 Ö. hm och trösta hm
Job 2:11
4 ö.de sig min själ ej över fattige
30 :25
3 alla hs bröder Ö.de hm
42:11
5 ö.de sig över de ss grus
PS.I02 :15
2 (H.) ö.de sig efter sin stora nåd
106:45
3 vem kan Ö. dig
Jer.15:5
3 ej heller Ö. dem
16:5
3 och Ö.en hm icke
22 :10
6 så mycket ö.r sig mitt hjärta över
31:20
3 ö .en (Moab), I alla s. bon o mkring 48:17
1 han ö.de sig öve r sitt folk
Joe l 2 :18
7 Du Ö.r dig över ricinbu sken
Jona 4 :10
7 jag skulle icke Ö. mig över Nineve
4:11
3 vem kan ö. det
Nab. 3:7
9 ö.de han sig över dem
Matt. 9:36
9 han ö.d e sig öve r dem
14:14
9 J a g ö. r mig över folket
15 :32
9 tjänarens herre ö.de sig över hm
18:27
9 Då ö.d e (J.) sig öyer dem
Mark. 6 :34
9 Jag ö.r mig ö ver folket
8 :2
9 ö.de han sig över henne
Luk. 7 :13
9 ö .de (samariten) sig över hm
10:33
9 h s fader ö.de sig över hm
15:20

ÖMKAN

ÖKENMARK
Nimrims vatten bliva torr ö.
Nimrims vatten bliva torr Ö.

Jes.15:6
Jer.48: 34

8 läpparnas Ö. bereda lindring
7 Ingen 3åg med så my ck e n Ö.

Job 16:5
Hes.16: 5

ÖKENTRAKTER

söndertröska edert kött med ö.n Dom. 8 :7
tog ö.n och tistlar och lät män nen
8 :16

ÖMKANSVÄRD
€AEE tvOC;
ömkansvärd, beklagansvärd; ömklig;
av: eleeö, se Förbarma 8.
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vandrar han omkring i ö.
vandrar han omkring i Ö.

Matt.12:43
Luk.ll:24

ÖKENTÖRNE

I) e/eein os,

Ömsint-Öra
öMKANSVÄRD
1 de mest ö.a av alla mskor
1 du just är eländig och ö.

l.Kor.15:19
Upp. 3:17

ÖMSINT
Ö.a kvinnor koka sina barn

Klag. 4:10

ÖNSKA

-önska
tillönska Matt.10:13

öNSKA
(Kaleb:) Vad ö.r du
Jos.15:18
Vad ö.r du
Dom~ 1 :14
Vadhelst du ö.r skall jag göra
1.Sam.20:4
ö.de få henne till sin hustru
25:39
jag vill göra ss. tlu ö.r
2.Sam.14:21
Vad ö.r du
loKon. 1:16
vill jag göra ss. du ö.r
3:12
(Elia) ö.de sig döden
19:4
om du så ö.r. vill jag giva dig
21:6
Vad ö.r du, drottning Ester
Est. 5:3
Vad hs hjärta ö.r har du givit
Ps.21:3
ö.r att se goda dagar
34:13
blygas s. Ö. min ofärd
40:15; 70:3
Vad ogudaktiga ö. bUver till intet
112:10
ö .en J erusalem frid
122:6
va4 de rättfärdiga Ö. varder
Ord5.10:24
Vad de rättfärdiga Ö. får i allo
11:23
hm skola folkslag ö. ofärd
24:24
intet saknar av det han Ö.r sig
Pred. 6:2
Då ö.de han sig döden
Jona 4:8
ö.de att kunna giva J. lös
Luk.23:20
skulle jag ö. inför Gud
Apg.26 :29
jag skulle ö. att jag själv
Rom. 9:3
ö. att I voren visa i fråga om
16:19
Ö. att I verkligen blivit
loKor. 4:8
Ö. att I villen hava fördrag
2.Kor.11:1
finna eder sådana s. jag skulle ö.
12:20
sådan s. I icke skullen ö.
12:20
ö. att jag just nu vore hos
Gal. 4:20
ö. att de män s. uppvigla eder
5 :12
jag ö.r att deras hjärtan
Kol. 2:2
jag ö.r att det i allt må
3.Joh. v.2
Diotrefes s. ö.r vara främste
v.9
Jag skulle ö. att du vore
Upp. 3:15

framlägga ö. t sanningen
Vi hava ... talat ö.t till eder
vad s. ligger ö.t för allas ögon
trädde jag ö.t upp mot hm
mskors synder ligga i Ö. dag
goda gärningar ligga i ö. dag
låtit dig finna en Ö. dörr
en Ö. liten bokrulle
Gå och tag den ö.ne bokrulle
jag såg himmelen Ö.

4:2
6:11
10:7
Gal. 2:11
l.Tim. 5:24
5:25
Upp. 3:8
10:2
10:8
19:11

öPPEN (öppna ögon)
dina ögon natt och dag ö.na
l.Kon. 8:29
låt dina ögon vara ö.na och vända
8:52
dina ögon dag och natt ö.na
2.Krön. 6:20
min Gud. låt dina ögon varit Ö .na
6:40
Så skola nu mina ögon vara ö.na
7:15
låt dina ögon vara ö.na
Neh. 1:6
håll dina ögon ö.na
Ords.20:13
du vilkens ögon äro ö.na
Jer.32:19
jag vaktar med ö.na ögon
Sak. 9:8

ÖPPNA

öPPEN
Ligger hela landet Ö.t för dig
l.Mos.13:9
mitt land ligger ö.t för dig
20:15
landet skall ligga ö.t för eder
34:10
Egyptens land ligger ö.t för dig
47:6
ö.t och icke i förtäckta ord
4.Mos.12:8
alla ö.na kärl skola vara orena
19:15
(ajiterna) lämnade staden ö.
Jos. 8:17
satte sig på ö.na platsen
Dom.19 :15
mannen på den ö.ne platsen i staden 19 :17
på ö.na platsen må du icke stanna
19:20
ifrån den ö.na platsen i Bet-San 2.Sam.21:12
stannade på den ö.na platsen
Esr.10:9
lägsta och mest ö.Da delarna
Neh. 4:13
hade med sig ett ö.t brev
6:5
på Ö.na platsen framför Vattenporten 8:1
ö.na platsen framför Vattenporten
8:3
Ö.na platsen vid Vattenporten
8:16
den ö.na platsen vid Efraimsporten
8:16
påbud, Ö.t för alla folk
Est. 3:14
på den ö.na platsen i staden
4:6
på den ö.na platsen i staden
6:9'
fram på den ö.na platsen i staden
6:11
påbud, ö.t för alla folk
8:13
Min rot ligger Ö. för vatten
Job 29:19
mina dörrar lät jag stå ö.na utåt
31 :32
Ss. ogudaktiga tuktar han dem ö.t
34:26
en Ö. grav är deras strupe
Ps. 5:10
ö.na öron har du givit mig
40:7
Mina ögonlock håller du ö.na
77:5
Bättre är Ö. tillrättavisning
Ords.27:5
alla mina berg till Ö.na vägar
Jes.49:11
dina portar ö.na beständigt
60:11
Deras koger är en Ö. grav
Jer. 5:16
tog köpebrevet ... det ö.na brevet
32:11
förseglade köpebrev och detta ö.na
32:14
hela landet ligger ö. t för dig
40:4
kastade ut dig på Ö.na fältet
Hes.16:5
höjdaltaren på alla ö.na platser
16:24,31
så ö.t bedrev sin otukt
23:18
lägga Moabs bergsluttning ö.
25:9
fönster ö.na i riktning mot
Dan. 6:10
du måste bo på ö.na fältet
Mika 4:10
den m.äktige kräver Ö.t vad hm lyster
7:3
Jerusalems invånare få ö. brunn
Sak.13:1
kunde ö.t gå in i ngn stad
Mark. 1 :45
lade de sjuka på ö.na platserna
6:56
Tagen emot dessa ord med ö.na Luk. 9:44
(Johannes) svarade ö.t
Joh. 1:20
han sade ö.t: Jag är icke Messias
1:20
I skolen få se himmelen Ö.
1 :51
träd ö.t fram för världen
7:4
gick (J.) ditupp, dock icke ö.t
7 :10
Dock talade ingen ö.t om (J.)
7:13
Om du är Messias, säg oss det Ö.t
10:24
Då sade J. ö.t till dem
11:14
vandrade J. icke längre ö.t omkring
11:54
ö.t förkunna för eder om Fadern
16:25
Se. nu talar du Ö.t
16:29
Jag har ö.t talat för världen
18:20
Jag ser himmelen Ö.
Apg. 7 :56
(Petrus) såg himmelen Ö.
10:11
fick se fängelsets dörrar ö.na
16:27
En Ö. grav är deras strupe
Rom. 3:13
gå vi helt ö.t till väga
2.Kor. 3:12

äten därav, edra ögon Ö.s
l.Mos. 3:5
Då ö.des bådas ögon
3:7
åkerjorden s. har ö.t sin mun
4:11
himmelens fönster ö.de sig
7:11
efter 40 dagar ö.de Noa fönstret
8:6
Gud ö.de (Hagars) ögon
21 :19
ö.de Josef alla förrådshus
41:56
en av dem ö.de sin säck
42:27
och ö.de våra säckar
43 :21
och ö.de var och en sin säck
44:11
När (Faraos dotter) ö.de den
2.Mos. 2:6
hos Israels barn s. ö.r moderlivet
13:2
åt H. allt s. ö.r moderlivet
13:12
Allt s. ö.r moderlivet bland boskap
13:12
allt bland åsnor s. ö.r moderlivet
13:13
offrar allt s. ö.r moderlivet
13:15
Om ngn ö.r en brunn
21 :33
Allt s. ö.r moderlivet skall höra
34:19
allt hankön ... s. ö.r moderlivet
34:19
vad s. bland åsnor ö.r moderlivet
34:20
allt s. ö.r moderlivet
4.Mos. 3:12
allt s. ö.r moderlivet
8 :16
marken ö.r sin mun och uppslukar
16:30
jorden ö.de sin mun
16 :32
Allt s. ö.r moderlivet tillhöra
18 :15
H. ö.de åsninnans mun
22 :28
H. ö.de Bileams ögon
22:31
och får sina ögon ö.de_
24:4,16
jorden ö.de sin mun och uppslukade 26:10
huru jorden ö.de sin mun
5.Mos.11:6
du skall gärna Ö. din hand för
15:8
Ö. din hand för din broder
15:11
Ö.r sina portar för dig
20 :11
Ö. för dig sitt rika förrådshus
28 :12
ö.en grottan och fören de fem
Jos.10:22
(Eglon) icke ö.de dörrarna
Dom. 3:25
toga de nyckeln och ö.de själva
3:25
Då. ö.de (Jael) mjölkkärlet)
4:19
jag har ö.t min mun inför H.
11:35
har du Ö.t din mun inför H.
11:36
fördjupningen i Lehi ö. sig
15:19
ö.de dörren till huset
19:27
ö.de dörrarna till H. hus
l.Sam. 3:15
H .• Ö. hs ögon så han ser
2.Kon. 6:17
Då ö.de H. tjänarens ögon
6 :17
H., ö. dessas ögon
6 :20
Då ö.de H. (arameernas) ögon
6 :20
ö. sedan dörren och fly
9:3
Därefter ö.de han dörren och flydde
9:10
Ö. fönstret mot öster
13:17
när han ö.t det, sade Elisa
13:17
ty staden hade icke ö.t portarna
15:16
H., Ö. dina ögon och se
19:16
de skulle Ö. dörrarna var
l.Krön. 9:27
ö,de (Hiskia) dörrarna till
2.Krön.29:3
Jerusalems portar må icke Ö.S
Neh. 7:3
Esra ö.de boken
8:5
när han ö.de den. stod allt folket
8:5
tillsade att icke ö. dem förrän
13:19
när han ö.r sina ögon
Job 27 :19
då ö.r han mskornas öron
33:16
han vill så Ö. deras öra för tuktan
36:10
gm betrycket vill han Ö. hs öra
~6 :15
Vem har åt regnflödet Ö.t en ränna
38:25
Hs gaps dörrar, vem vill ö. dem
41:5
mina läppar ö.de sig
Ps.66:14
Jag vill Ö. min mun till lärorikt
78:2
han ö.de himmelens dörrar
78:23
Han ö.de klippan, vatten flödade
105:41
jorden ö.de sig och uppslukade
106:17
ö.en för mig rättfärdighetens
118:19
Ö. mina ögon
119:18
H. ö.r de blindas ögon
146:8
portarna" i staden Ö. sig
Ords. 1:21
Gåvor Ö. väg för en mska
18:16
För den betryckte ö.r hon sin hand
31:20
Ö. för mig, du min syster
HV. 5:2
Jag stod upp för att Ö. för min vän
5:5
Så ö.de jag för min vän
5:6
om knopparna hava ö.t sig
7 :12
ö.r sina käftar utan allt mått
Jes. 5:14
ö.de näbben till ngt ljud
10:14
fönstren i höjden äro ö.de
24:18
Då skola de blindas ögon ö.s
35:5
H., ö. dina ögon och se
37:17
att du må ö. blinda ögon
42:7
fastän öronen hava blivit ö.de
42 :20
då jag vill ö. dörrarna för hm
45:1
Må j orden ö. sig
45:8
H. har ö.t mitt öra
50:5
fastän han icke ö .de sin mun
53:7
ja, han ö.de icke sin mun
53:7
ingen finnes s. ö.r dem
Jer.13:19
H. ö.de sin rustkammare
50:25
ö.en dess förrådskammare
50:26
ö.des himmelen och jag såg
Hes. 1:1
Ö. din-mun och ät vad jag giver dig
2:8
Då ö.de jag min mun
3:2
allt s. ö.de moderlivet gå gm eld
20:26
Ö. sin mun till krigsrop
21 :22
den är ö.d för mig
26:2
på morgonen ö.de han åter min mun 33:22
då nu min mun blev ö.d
33:22
jag vill Ö. edra gravar
37:12
när jag ö.r edra gravar
37:13
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ÖNSKAN
den Ö. du uttalade till mig
l.Sam.28:21
uppfylla sin trälinnas Ö.
2.Sam.14:15
konungen uppfyller sin tjänares Ö.
14:22
rätta sig efter vars och ens Ö.
Est. 1:8
uppfylld ö. är livets träd
Ords.13 :12
Uppfylld Ö. är ljuvlig för själen
13:19

ÖNSKNING
i allting edra ö.ar bliva kunniga

Fil. 4:6

-öppen
ÖPPEN
vidöppen Nah.3:13

förbliva stängd och icke mer ö.s
44:2
på sabbatsdagen skall den Ö.S
46:1
ö.s på nymånadsdagen
46:1
ö. den port s. vetter åt öster
46:12
min Gud ö. dina ögon och se
Dan. 9:18
få Ö. vårt sädesförråd
Am. 8:5
Strömpaltarna måste Ö. sig
Nab. 2:6
ö. dina dörrar, Libanon
Sak.11:1
skall jag då ö. him. fönster
Mal. 3:10
se, då ö.des himmelen
Matt. 3 :16
ö.de (J.) sin mun och undervisade
5:2
Och deras ögon ö.des
9:30
Jag vill Ö. min mun till liknelser
13:35
när du ö.r munnen på (fisken)
17:27
H., låt våra ögon bliva ö.de
20 :33
gravarna ö.des
27:52
Då ö.des hs öron
Mark. 7 :35
i detsamma ö.des (Sakarias') mun Luk. 1 :64
allt mankön s. ö.r moderlivet
2:23
skedde medan han bad att him. ö.des
3:21
när (J.) ö.de boken, fick han se
4:17
strax kunna Ö. för hm
12:36
Därvid ö.des deras ögon
24:31
Därefter ö.de (J.fderas sinnen
24:45
Huru blevo då dina ögon ö.de
Joh. 9:10
J. gjorde degen och ö.de hs ögon
9:14
det var dina ögon han ö.de
9:17
vem s. har ö.t hs ögon
9:21
På vad sätt ö.de han dina ögon
9:26
ändå har han Ö.t mina ögon
9:30
ö.t ögonen på en s. föddes blind
9:32
För hm (herden) ö.r dörrvaktaren
10:3
kan väl ond ande Ö. blindas ögon
10:21
han s. ö.de den blindes ögon
11:37
en H. ängel ö.de om natten
. Apg. 5:19
då vi ö.de funna vi ingen därinne
5:23
så ö.de han icke sin mun
8 :32
Då ö.de Filippus sin mun
8:35
när (Saulus) ö .de sina ögon
9:8
Då ö.de Petrus sin mun
10:34
(järnporten) ö.de sig för dem
12:10
ö.de (Rode) i sin glädje icke porten
12:14
när de ö.de, sägo de med häpnad
12:16
för hedningarna ö.t en dörr till tro
14:27
H. ö.de (Lydias) hjärta
16:14
i detsamma ö.des alla dörrar
16:26
Paulus ville Ö. sin mun och tala
18:14
du skall ö. deras ögon
26:18
en dörr ...har Ö.ts för mig
l.Kor.16:9
en dörr till verksamhet ö.des
2.Kor. 2.12
Gud åt oss Ö. en dörr för ordet
Kol. 4:3
en dörr vara ö.d i himmelen
Upp. 4:1
Vem är värdig att Ö. bokrullen
5:2
Men ingen kunde ö. bokrullen
5:3
ingen befanns värdig Ö. bokrullen
5:4
lejonet av Juda stam kan Ö. bokrullen 5:5
ö.de avgrundens brunn
9:2
Guds tempel i himmelen ö.des
11 :19
jorden ö.de sin mun
12:16
ö.de sin mun till att föra hädiskt
..L 3 :6
vittnesbördets tabernakels ... ö.des
15:5

ÖPPNING
-öppning
dörröppning I.Kon.7:5
fönsteröppning l.Kon.7:4,5
portöppning HesAO:11
öPPNING
en Ö. för ljuset ovantill
l.Mos. 6:16
stenen s.låg över brunnens Ö.
29:2
väl trade stenen från brunnens Ö.
29:3
på sin plats över brunnens Ö.
29:3
vältrat stenen från brunnens Ö.
29:8
vältrade stenen från brunnens Ö.
29:10
mitt på den en Ö. för huvudet 2.Mos.28:32
denna ö. skall omgivas med vävd
28:32
likasom ö.en på en pansarskjorta
28 :32
mitt på kåpan gjordes en ö.
39:23
lik ö .en på en pansarskj orta
39 :23
ö.en omgavs med en kant
39:23
Sin Ö. inom kransstycket
l.Kon. 7:31
ö.en i detta var rund
7 :31
på dess ö. funnos utsirningar
7 :31
Gör dig en ö. i väggen
Hes.12:5
gjorde jag mig en Ö. i väggen
12:7
Man skall göra en ö. i väggen
12:12
till Ö .en på den brinnande ugnen Dan. 3 :26
lade (stenen) över gropens Ö.
6:17
slog igen blylocket över dess ö.
Sak. 5:8
sedan de hade gjort en Ö.
Mark. 2:4
släppas ned gm en ö. på muren 2.Kor.11:33

ÖRA

Se även: Höra, hörsam, lydnad, kropp,
lem, predika, förkunna, bönhörelse,
döv, helbrägda, örsnibb, örhänge,
örontasslare.

rening ströks blod bl.a. på vederböran·
des högra örsnibb, 3.Mos.8:23;
14:14,17.
De första människorna hörde Guds
bud och förbud, l.Mos.1 :28-30;
2:16 f., men de lånade också sitt öra åt
frestaren, vilket blev början till
syndafallet, 3 :1-5. Att höra är ofta
detsamma som att hörsamma, lyda.
Därför kan ordet »öra» - förutom om
människans hörselorgan eller hörselsinne - också användas i överförd
betydelse. På samma sätt som synen är
förbunden med övertygelse Ufr ord
som: inse, insikt osv.), så är hörseln
förknippad med lydnad (hörsamhet),
jfr PsAO:7; l.Sam.15:22. Att »böja sitt
öra ( sina öron)>> till någon är liktydigt
med att ägna honom koncentrerad
uppmärksamhet, 2.Kon.19:16; Jes.
55 :3. Att »tillstoppa (el. tillsluta) sitt
öra» för något är ett uttryck för att
icke vilja höra eller ge akt på det. Den
som tillstoppar sitt öra för att icke
höra om blodsgärningar , skall bo i
trygghet, Jes.33:15 f., men den som
tillsluter sitt öra för den armes rop,
skall själv bli utan svar, när han ropar,
Ords.21 :13. - »1 (någons) öron» (grt.)
är detsamma som »för», t.ex. l.Mos.
20:8; 2.Mos.10:2, eller »i närvaro av»,
l.Mos.23:10,16.
1 Jer.6:10 karakteriseras det för·
vända, ohörsamma sinnet hos det
avfälliga egendomsfolket under bilden
av oomskurna öron, jfr Apg.7:51. Se:
Oomskuren. De gudfruktiga har fått
sina öron öppnade av Herren, och han
väcker var morgon sina tjänares öron,
för att de såsom lärjungar skall höra på
hans undervisning, Jes.50:4 f. Också i
Jesu förkunnelse förekommer örat i
bildlig betydelse som en möjlighet och
villighet att i andlig mening höra och
ta emot. Ofta återkommer maningen:
»Den som har öra, han höre», t.ex.
Matt.11:15. Människans andliga dövhet eller lomhördhet beskrivs bl.a. med
följande ord: »med hörande öron intet
höra», 13 :13. Att intet höra blir här
liktydigt med att icke förstå, v.14. Se
även: Döv.
»Herrens ÖrOID> är ett uttryck för att
Gud hör dem som åkallar honom, och
att han har omsorg om dem som klagar
över våld och förtry ck. Herrens öron
är vända till de rättfardigas rop,
Ps.34:16. Det faktum att Gud »planterat örat», ger trygg förvissning om att
han själv hör, 94:9. Se: Bönhörelse.
ÖRA
Uppdelning: öra, Herrens öra.

Öra, öron
Örat (hebr. 'ozän, dual. 'åznåjim; grek.
ous, plur. 6ta) hör jämte ögat (se d.o.)
till människokroppens viktigaste lemmar, Ords.20:12. Det är därför
naturligt, att det spelar en framträdande roll vid olika ceremollier och
handlingar. Som exempel från Israels
äldsta tid kan nämnas det som berättas
i 2.Mos.21:5 f.: hur man stack ett hål
genom en träls öra till tecken på att
han för alltid skulle tillhöra och tjäna
sin herre. Också i religiösa och kultiska
sammanhang intog örat en viktig plats.
Vid prästers vigning och spetälskas

öRA
hs herre genomborra hs Ö.
2.Mos.21:6
guldringarna ut ur öronen
32:2
guldringarna s. de hade i öronen
32:3
syl och sticka gm hs Ö.
5.Mos.15:17
icke givit eder öron att höra med
29:4
genljuda i båda öronen
l.Sam. 3:11
läte av får s.ljuder i mina öron
15:14
talade dessa ord i Davids öron
18:23
vad vi hava hört med våra öron 2.Sam. 7 :22
skall genljuda i båda öronen
2.Kon.21 :12
vad vi hava hört med våra öron l.Krön.17 :20
mitt Ö. förnam det likasom
Job 4:12
Skall icke ö.t pröva orden
12:11
mitt ö. har hört det
13:1
min förklaring in i edra öron
13:17
Skräckröster ljuda i hs öron
15:21
Blott hörsägner förnummo våra öron 28 :22
vart Ö. s. hörde prisade mig säll
29:11
nu sade du så inför mina öron
33:8
då öppnar han mskornas öron
33:16
Ö. t skall ju pröva orden
34:3
öppna deras ö. för tuktan
36:10
gm betrycket vill han öppna hs Ö.
36:15
mitt rop kom till hs öron
Ps.1S:7
öppna öron har du givit mig
40:7
Gud, med våra öron hava vi hört
44:2
böj ditt ö. härtill
45:11
Jag vill böja mitt ö. till lärorikt
49:5
likna en s. tillstoppar sitt ö.
58:5
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Öre - Östanvind
böjen edra öron till "min muns ord
78:1
mina öron höra om de onda
92:12
Den s. planterat ö.r, skulle han
94:9
de hava öron och höra icke
115:6
de hava öron och lyssna icke
135:17
låter ditt ö. akta på visheten
Ords. 2:2
böj ditt ö. till mina ord
4:20
böj ditt ö. till mitt förstånd
D:1
böjde icke mitt ö. till dem
0:13
Den vilkens Ö. hör på hälsosam
15:31
de visas öron söka kunskap
18:15
ö.t s. hör och ögat s. ser
20:12
tillsluter sitt ö. för den annes
21:13
Böj ditt ö. härtill och hör
22:17
Tala icke för en dåres öron
23:9
Vänd dina öron till de ord s. giva
23:12
vis bestraffare för hörsamt ö.
25:12
Lik en s. griper en hund i öronen
26:17
Om ngn. vänder bort sitt ö.
28:9
ö. t bliver Icke fullt av att
Pred. 1:8
)judet det så i min öron
Jes. 5:9
tillslut dess öron så att det icke
6:10
kan höra med sina öron
6:10
icke skipa lag efter s. öronen höra
11:3
uppenbarelse i mina öron
22:14
skola dina öron höra detta ord ljuda 30:21
de hörandes öron skola lyssna till
32:3
s. tillstoppar sina öron
33:15
de dövas öron upplåtas
35:5
ditt övermod nått till mina öron
37 :29
fastän öronen blivit öppnade
42:20
de döva s. dock hava öron
43:8
kom det tidigare för dina öron
48:8
väcker var morgon mitt Ö.
50:4
H. har öppnat mitt ö.
50:5
Böjen edra öron hit
55:3
aldrig har ngt ö. förnummit
64:4
I s. haven öron men icke hören
Jer. 5:21
deras öron äro oomskurna
6:10
ville icke böja sitt ö. till mig
7:24
ville icke ... böja sitt ö. till mig
7:26
edert ö. fatte hs muns tal
9:20
icke höra eller böja sitt ö. därtill
11:8
icke höra eller böja sitt Ö. därtill
17:23
genljuda i öronen på var och en
19:3
böjden icke edra öron till att hör"
25:4
ss. I haven hört med egna öron
26:11
eller böja sina öron därtill
34:14
I böjden icke edert ö. därtill
35:15
ville icke höra eller böja sitt ö.
44:5
lät dånet ...i mina öron
Hes. 1:24
skall du höra med dina öron
3:10
öron att höra med. dock icke höra
12:2
satte örhängen i dina öron
16:12
skola skära av dig näsa och öron
23 :25
hör med dina öron
40:4
hör med dina öron vad jag talar
44:5
eller snibben av ett Ö.
Am. 3:12
deras öron skola vara bedövade Mika 7 :16
tillslöto sina öron
Sak. 7:11
vad I hören viskas i edert ö.
Matt.10:27
Den s. har öron, han höre
11:15; 13:9
med hörande öron intet höra
13 :13
Med börande öron skolen I höra
13:14
med öronen höra de Ula
13:15
så att de icke höra med sina öron
13:15
saliga edra öron s. böra
13:16
Den s. har öron, han höre
13:43
och högg så av bm ö.t
26:51
kommer för landshövdingens öron
28:14
Den s. har öron till att höra
Mark. 4:9
med hörande öron höra, dock intet
4:12
Om ngn har öron till att höra
4:23
satte sina fingrar i hs öron
7 :33
Då öppnades hs öron
7 :35
I haven ju öron, hören I icke
8:18
och högg så av hm ö.t
14:47
din hälsning nådde mina öron
Luk. 1:44
detta ord fullbordat inför edra öron
4:21
Den s. har öron till att höra
8:8
med hörande öron Intet förstå
8:10
Tagem emot dessa ord med öppna öron 9 :44
vad I haven viskat i ngns ö.
12:3
Den s. har öron till att höra
14:35
högg så av bm högra ö.t
22:50
(J.) rörde vid hs ö. och helade hm
22:51
och högg av hm högra ö.t
Joh.18:10
den s. Petrus huggit ö.t av
18:26
oomskurna hjärtan och öron
Apg. 7 :51
höllo för sina öron och stormade
7 :57
ting s. du talar oss i öronen
17 :20
Med hörande öron skolen I höra
28 :26
med öronen höra de illa
28 :27
så att de icke höra med sina öron
28 :27
öron s. de icke kunna höra med Rom.11:8
vad intet Ö. har hört
l.Kor. 2:9
om ö.t ville säga: Jag är icke öga
12:16
hel och hållen vore Ö.
12:17
s. det kliar dem i öronen
2.Tim. 4:3
vända sina öron från sanningen
4:4
Den s. har ö., han höre vad A.
Upp. 2:7
2:11,17 ,29; 3:6,13.22
Den s. har ö., han höre
13:9

och hs öron till deras bön
1.Pet. 3:12
skördemännens rop till H. öron
Jak. 5:4

ÖRE

Se även: Mynt, penning, skärv.
öRE
två akärvar, det är ett ö.

Mark.12:42

ÖRHÄNGE
Se även: Smycke, ring, örring.
örhänge, örring
De örhängen, som bars av egyptiska
kvinnor och som tjänade som förebild
till de israelitiska, utgjordes vanligen av

Örn, symbol för evangelieförfattaren

och aposteln Johannes.
ganska stora guldringar, ofta försedda
med kostbara stenar eller symboler. I
Israel var troligen orrmgarna de
vanligaste av alla smycken, och de
kunde bäras av både kvinnor och män,
2.Mos.32:2. En gyllene örring kunde
t.ex. bäras samman med ett bröst·
spänne av fmt guld, Ords.25:12.
Örhängen nämns
Jes.3:18·21
tillsammans med en rad andra
smycken, som bars av Jerusalems
kvinnor. - Hos profeten Hesekiel
nämns örhängen och andra prydnader
som en bild av den skönhet och
härlighet, varmed Herren smyckat
Jerusalem, Hes.16:1O-13.
öRHÄNGE

ss. offergåva åt H. ö.n
guldringar... förutom de ö.n
ö.n, armband och slöjor
jag satte ö.n i dina öron

4.Mos.31:50
Dom. 8:26
Jes. 3:19
Hes.16:12

ÖRN
Se även: Gam, rovfågel.

-öm
havsörn 3.Mos.ll:13; 5.Mos.14:12

öm

öRA (Guds/Herrens)
mitt rop kom till hs öron
2.Sam.22:7
H., böj ditt Ö. härtill och hör
2.Kon.19:16
övermod nått till mina öron
19:28
låt nu dina öron akta på
2.Krön. 6 :40
mina öron akta på vad s. bedes
7:15
lått ditt ö. akta härpå
Neh. 1:6
låt ditt ö. akta på din tjänares bön
1:11
låter ditt ö. giva akt
Ps.10:17
böj ditt ö. till mig, hör mitt tal
17:6
Böj ditt ö. till mig, rädda mig
31:3
och hs öron till deras rop
34:16
böj ditt ö. till mig och fräls
71:2
H., böj till mig ditt ö.
86:1
böj ditt ö. till mitt rop
88:3
Böj ditt ö. till mig
102:3
han har böjt sitt ö. till mig
116:2
låt dina öron akta på böners ljud
130:2
H., böj ditt ö. härtill
Jes.37 :17
H. ö. är icke tills1utet
59:1
tillstoppar öronen för min bön KIag. 3:8
tillslut icke ditt ö.
3:56
Böj, min Gud, ditt ö. härtill
Dan. 9:18

Av örnen, »fåglarnas konungl), som
tillhör dagrovfåglarna, fmns det i
Bibelns länder en mängd olika arter,
förutom havsörn och kungsörn t.ex.
kejsarörn, stäppöm, skrikörn, hököm,
dvärgörn och ormörn. I Israel hörde
örnarna till de orena, köttätande
fåglarna, vilka icke fick användas till
föda.
I G.T. skiljs mellan 'åznija, vanligen
uppfattat i betydelsen: havsörn (så
också i vår kyrkobibel), och nIiSär, som
efter allt att döma kan avse dels örn,
dels gam, se d.o. N.T.s ord för »Örn»,
grek. aet6s, kan också beteckna gam
eller annan rovfågel, se Matt.24:28;
Luk.17:37, där ordet förekommer i
plur., övers. »rovfåglaI».
Örnarna är mycket kraftiga fåglar
med starka vingar. De lever parvis, och
de vårdar sig mycket omsorgsfullt om
sina ungar. örnkullarna består vanligen
av två eller ibland tre ungar, som matas
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av både honan och hannen. Med stort
tålamod tränar föräldrarna upp sina
ungar i konsten att flyga.
Örnen är också känd för att den
bygger sitt näste högt uppe bland
bergen, för sin skarpa syn, sin snabba
och höga flykt samt för sina blixtsnabba anfall mot sitt byte, Job
39:30-33; 9:26. Den kan nå en mycket
hög ålder; några örnar i fångenskap
uppges ha blivit över 100 år. Denna
örnens bestående ungdom och kraft,
som särskilt kommer till uttryck, när
den byter fjäderskrud, anspelar psal·
misten på i sin tacksägelse till Herren
för alla hans välgärningar: »han som
mättar ditt begär med sitt goda, så att
du bliver ung på nytt såsom en örn»,
Ps. 103:5, jfr Jes.40:31.
Det är ganska naturligt, att örnen
sedan gammalt - hos sumerer, perser
och andra folk - varit en symbol för
konungavälde och härskarmakt. (Jfr
den romerska silverörnen, som omtalas
i sp.4469.) Hos profeten Jeremia tjänar
örnens snabbhet och styrka som en
bild av de fruktansvärda stridshästar,
som fienden skall använda i kampen
mot Israel, Jer.4:13. Om den store och
mäktige Nebukadnessar heter det: »en
som liknar en örn svävar fram och
breder ut sina vingar över Moab»,
48:40, jfr 49:22; Hes.17:3; Hos.8:1. Örnens snabba flykt får också symbolisera jordisk rikedom, som snabbt
försvinner, Ords.23:4 f., och en männi·
skas levnad, som snart förrinner, J ob
9:25 f.
Av de fyra väsendena i Hesekiels
syn hade samtliga bl.a. ömansikten,
Hes.l:l0, och i Johannes' syn liknade
det fjärde väsendet en flygande örn,
Upp.4:7. Aposteln och evangelieför·
fattaren Johannes har i kristet symbolspråk själv fått örnen som sin
sinnebild. Örnen kan syfta på Johannesevangeliets, särskilt prologens, upp·
höjdhet i form och innehåll eller på att
Johannes böljar sitt evangelium ovan·
ifrån, med Ordet som var i begynnelsen, hos Gud.
Örnens goda omvårdnad om sina
ungar symboliserar Guds trofasta
beskydd och ledning av sitt folk.
Befrielsen från träldomen i Egypten
var för israeliterna som att bli burna på
örnvingar mot löfteslandet, 2.Mos.
19:4, något som Mose anknyter till
sin avskedssång, 5.Mos.32:11.
öRN
skola icke ätas ... ö.en
3.Mos.l1:13
fåglar skolen I icke äta: ö.en
5.Mos.14:12
likt ö.en i sin flykt
28:49
Likasom en Ö. lockar sin avkomma
32:11
s. voro snabbare än ö.ar
2.Sam. 1:23
ss. en Ö. när han störtar sig
Job 9:26
Stigen ditned är ej känd av ö.en
28:7
på ditt bud s. ö.en stiger så bögt
39:30
bliver ung på nytt ss. en ö.
Ps.103:5
ss. ö.en mot himmelen
Ol'ds.23:5
ö.ens ungar skola äta upp det
30:17
ö.ens väg under himmelen
30:19
nya vingfjädrar ss. ö.ama
Jes.40:31
jag s. kallar på ö.en från öster
46:11
hs hästar anabbare än ö.ar
Jer. 4 :13
en s. liknar en Ö. svävar fram
48 :40
byggde ditt näste högt uppe s. ö.en
49:16
en s. liknar en ö. lyfter sig
49:22
förföljare snabbare än ö.ar
KJag. 4:19
det fjärde en ö.s
Hes.10:14
Den stora ö.en kom till Libanon
17:3
där var ock en annan stor ö.
17:7
(lejonet) hade vingar ss. en ö.
Dan. 7:4
Ss. en Ö. kommer fienden över
Hos. 8:1
ditt näste högt uppe s. ö.en
Ob. v.4
flyga åstad ss. Ö.en
Hab. 1:8
liknade en flygande ö.
Upp. 4:7
fick jag i min syn höra en ö.
8:13
gåvos den stora ö.ens två vingar
12:14

ÖRNANSIKTE
alla fyra hade ock ö.n
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Hes. 1:10

ÖRNFJÄDRAR
Dan. 4:30

hs hår växte och blev ss. Ö.

ÖRNVINGAR
huru jag burit eder på ö.

2.Mos.19:4

ÖRONTASSLARE
l) rägan, 1 l1
här nif. part. -nIrgän, mumlare; förtala·
re. Se vidare: Knorra 4.
2) psithyristes, tf; rfJvpwrilc;
viskare; skvallrare; av: pSithyrizö, viska
(i någons öra); skvallra; se vidare:
Skvaller 1.
öRONTASSLARE
1 en Ö. gör vänner oense
1 Ö.ns ord äro ss. läckerbitar
1 när ö.n är borta, stillas trätan
l ö.ns ord äro ss. läckerbitar
2 ö., förtalare, styggelser

Ords.16:28
18:8
26:20
26:22
Rom. 1:30

ÖRRING

Se: Örhänge.
öRRING
gåva åt Jakob ... ock sina ö.ar
framburo spännen. ö.ar
Ss. en gyllene ö. passar till

l.Mos.35:4
2.Mos.35:22
Ords.25:12

ÖRSNIBB
bestryka Arons högra Ö.
2.Mos.29:20
och hs söners högra Ö.
29 :20
och beströk Arons högra ö.
3.Mos. 8:23
Mose beströk med blodet deras högra Ö. 8 :24
bestryka högra ö.en på den s. skall
14:14
och bestryka högra ö.en
14:25
bestryka högra ö.en på den s. skall
14:28

ÖRT
Se även: Gräs, växt, krydda, blomma,
trädgård.
-ört
malört 5.Mos.29:18
saltört Job 30:4
slem ört Job 6:6
öRT
fröbärande ö.er och fruktträd l.Mos. 1 :11
grönska, fröbärande ö.er
1:12
giver eder alle fröbärande ö.er
1:29
giver jag alla gröna ö.er till föd~
1 :30
ingen Ö. hade ännu skjutit upp
2:5
markens ö.er skola vara din föda
3:18
ss. jag givit eder gröna ö.er
9:3
markens ö.er i Egyptens land
2.Mos. 9:22
haglet slog ned alla markens ö.er
9:25
äta upp alla ö.er i landet
10:12
åto upp alla ö.er i landet
10:10
intet grönt kvar på markens ö.er
10:15
osyrat bröd jämte bittra ö.er
12:8
Med osyrat bröd och bittra ö.er 4.Mos. 9:11
inga ö.er där kunna komma upp 5.Mos.29 :23
gröna ö.er ss. det s. växer på
2.Kon.19:26
avkomma ss. markens ö.er
Job 5:25
ss. gröna ö.er vissna de
PS.37:2
blomstre upp ss. ö.er på marken
72:16
ö.er till mskans tjänst
104:14
4to upp alla ö.er i deras land
105:35
ss. gröna ö.er ss. det s. växer
Jes.37:27
mättade mig med bittra ö.er
KJag. 3:15
bland markens ö.er
Dan. 4:1~
ätit upp alla markens ö.er
Am. 7:2

ÖRTAGÅRD
Där (Kidron) var en Ö.
du var med (J.) i ö.en
där han blivit korsfäst var en
och i ö.en fanns en ny grav

Ö.

Joh.18:1
18:26
19:41
19:41

ÖRTAGÅRDSMÄSTARE
(Maria) trodde det var ö.n

Joh.20:15

ÖSA
ö. upp vatten åt dina kameler 1.Mos.24:19
ö.te så upp åt alla hs kameler
24:20
åt kameler vill jag ock ö. upp vatten 24:44
och ö.te upp vatten
l.Sam. 7:6
de ö.te upp åt männen
2.Kon. 4:40
ös upp åt folket och låt dem äta
4:41
ö.er ut ord ur din mun
Job 15:13
I skolen ö. vatten med fröjd
Jes.12:3
Ö. upp vatten ur dammen
30:14
till vinpressen för att Ö. upp
Haga:. 2:17
ö.en nu upp och bären till
Joh. 2:8
de s. hade ö.t upp vattnet
2:9

ÖSTANSTORM
sin hårda vind, på ö.ens dag

Jes.27:8

ÖSTANVIND
östanvinden är varm och sveper ofta
med sig sand från ökentrakterna öster
och sydost om Palestina. Den hetta,
som östanvinden förorsakar, torkar ut
jorden och skadar vegetationen. Profeten Jeremia förkunnar i sin domsprofetia över Israel att »en brännande vind
från höjderna i öknen kommer emot
dottern mitt folk», Jer.4:I!. Se även:
öken, Vind.
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Östanväder - Överallt
öSTANVIND
tunna och svedda av ö.en
l.Mos.41:6
förtorkade, tunna och svedda av ö.en 41 :23
de s. voro svedda av ö.en
41 :27
H. lät en ö. blåsa
2.Mos.10:13
förde ö.en gräshopporna fram med sig 10:13
drev H. undan havet gm en stark ö.
14:21
fylla upp sitt bröst med Ö.
Job 15:2
ö.en griper hm
27 :21
krossar du Tarsiswskepp med ö.en
Ps.48:8
Han lät ö.en fara ut på himmelen
78 :26
Ss. en Ö. skall jag förskingra
Jer.18:17
när ö.en når det
Hes.17 :10
Då kom ö.en och krossade dig
27 :26
Bäst han står där skall ö. komma Hos.13:15
sände Gud en brännande ö.
Jona 4:8

ÖSTANVÄDER
jagar efter vind och far efter

Ö.

Hos.12:1

ÖSTER
Se även: Sol, soluppgång, väster,
väderstreck, östanvind, österland.
Öster, Österlandet
Uttrycken »östern» och »Österlandet»
är benämningar på land och områden
som låg »framföD) israeliten, dvs. öster
om Palestina. På samma sätt som
grundtextens ord för »västeD) (se d.o.)
betecknar det som är bakom, havet
(Medelhavet) el. solnedgången, betyder
orden för »östem i första hand det som
är »framföD), i riktning mot soluppgången.
Hebr. t/itfäm betyder: framför (åt
det håll ansiktet är vänt mot); därav
också: öster. »Österlandet» motsvaras i
grundtext~n av )j:llgäm, Jes.2:6; Jer.
. 49:28, 'äräs kädäm, österns land,
l.Mos.25 :6, . ei. - 'llrä~ bene-Js.ädäm,
österns söners land, 29:1. I Job- 1:3
står ordagrant: »större än alla österns
SÖneD). - Det andra hebreiska huvudordet för »östeD) är mizråh (med el.
utan §funäS, sol), soluppgång. I Ps.50:1
står ordagrant: »från solens uppgång
till dess nedgång», liksom i Mal.1:l1. I
Sak.8:7 står: 'ärä~ mizrål}., soluppgångens land; övers. »österland». I Jes.24:15
är »österns bygdeD) en återgivning av
hebr. 'urim (plur. av 'ur, eld, låga,
flamma), vilket kan anspela på de
brännande heta ökenområdena i öster
eller på öster som de trakter varifrån
ljuset kommer. - N.T.s ord anatole
(ofta plur. anatolai) betecknar (med el.
utan gen. av h~lios, sol) liksom mizrål}.
solens uppgång; därav: östern, österlandet (se ordanalys Land 36).
Med »Österlandet» avses i 1.Mos.
29:1 troligen områden i övre Eufratdalen, som var bebodda av arameer.
Oftast avser emellertid »östern» och
»Österlandet» den arabiska halvön eller
delar därav. I Uppenbarelseboken är
»konungarna från östern» efter sammanhanget att döma en benämning på
härskare öster om Eufrat, Upp.16:12.
öSTER
sitt lopp ö. om Assyrien
l.Mos. 2:14
satte Ö. om Edens lustgård keruberna
3:24
i landet Nod, ö. om Eden
4:16
till bergsbygden Ö. om Betel
12:8
Betel i väster och Ai i Ö.
12:8
mot norr och söder och ö. och väster 13:14
utbreda dig åt väster och ö.
28:14
frän ö.ns berg Moabs
4.Mos.23:7
eder södra gräns skall i Ö.
34:3
ss. eder gräns i Ö.
34:10
till Haribia, ö. om Ain
34:11
lyft upp dina ögon mot.o.ö.
5.Mos. 3:27
Ai s.ligger ... ö. om Betel
Jos. 7:2
Slhor, ö. om Egypten
13:3
Gränsen i ö. var Salthavet
15:5
Gränsen i ö. gick från Atrot-Addar
16:5
gick fram där i ö. till Janoa
16:6
och i ö. till Isaskar
17 :10
vände sig åt ö. till Bet-Dagon
19:27
träffade Juda med Jordan i ö.
19:34
karavanvägen Ö. om Noba
Dom. 8:11
kommo Ö. om Moabs land
11:18
Silo s.ligger ö. om den väg
21:19
Mikmas, ö. om Bet-Aven
1.Sam.13:5
Sur s. ligger ö. om Egypten
15:7
12 oxar.o.tre vända mot ö.
loKon. 7:25
på berget ö. om Jerusalem
11:7
öppna fönstret mot Ö.
2.Kon.13 :17
offerhöjderna Ö. om Jerusalem
23:13
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ö. om Jordan Beser i öknen
loKrön. 6:78
dörrvaktarna sina platser: i Ö.
9:24
förjagade alla åt ö. och åt väster
12:15
den lott s. angav Ö. föll på Selemja
26:14
tre vända mot Ö.
2.Krön. 4:4
leviterna •.. ö. om altaret
5:12
på den öppna platsen mot Ö.
29:4
mitt emot Vattenporten mot Ö. Neh. 3:26
fram till Vattenporten mot Ö.
12:37
ö.ns män gripas av rysning
Job 18 :20
går jag mot Ö., så år han icke dår
23:8
kallar allt mellan Ö. och väster
Ps.50:1
icke från ö. eller väster
75:7
Så långt s. ö. är från väster
103:12
länderna, från Ö. och från väster
107:3
Ären därför H. i ö.ns bygder
Jes.24:15
Vem har i Ö. låtit denne uppstå
41:2
i Ö. en s. skulle åkalla mitt namn
41 :25
låta dina barn komma från Ö.
43:5
förnimma både i ö. och i väster
45:6
jag s. kallar på örnen från Ö.
46:11
ansiktena åt ö.
Hes. 8:16
och s. tillbådo solen i Ö.
8:16
östra porten, den s. vette åt Ö.
11:1
H. härlighet pö berget Ö. om staden
11 :23
stormen från Ö. förtorkade dess frukt 19:12
De framtågandes dal Ö. om havet
39:11
till en port s. låg mot ö.
40:6
vaktkamrarna i porten mot Ö.
40:10
i den port s. låg mot ö.
40;22
det var i norr ss. i ö.
40:23
jämte den avsöndrade platsen åt Ö.
41:14
nedanför var ingången från Ö.
42:9
ut till den port s. låg mot ö.
42:15
den port s. vette åt Ö.
43:1
gm den port s. låg mot ö.
43:4
altarets trappsteg vette åt Ö.
43:17
yttre port. den s. vette åt Ö.
44:1
förgårdens port, s. vetter åt Ö.
46:1
öppna den port s. vetter åt ö.
46:12
husets framsida låg mot Ö.
47:1
yttre porten, den s. vette åt Ö.
47:2
gick mannen...ett stycke mot Ö.
47:3
i ö. likaledes 10000 (alnar)
48:10
från ö. och norr få höra rykten
Dan.11:44
och från norr till Ö.
Am. 8:12
och stannade Ö. om staden
Jona 4:5
Oljeberget rämna mot ö.
Sak.14:4
kom mo vise män från ö.ns länder Matt. 2:1
Vi hava sett hs stjärna i ö.n
2:2
stjärnan s. de hade sett i ö.n
2:9
Många skola komma från Ö. och
8:11
ljungelden när den går ut från ö.
24:27
mskor skola komma från Ö. och Luk.13:29
en annan ängel ifrån Ö.
UPp. 7;2
väg beredas åt konungarna från ö.n
16:12
l Ö. vore tre portar
21:13

ÖSTERIFRÅN
Kerit s. ö. rinner ut i Jordan
LKon.17:3
Kerit s. Ö. rinner ut i Jordan
17:5
Israels Guds härlighet komma ö. Hes.43:2

ÖSTERLAND
Se: Öster.
öSTERLAND
ö. och viisterland med jubel
frälsa mitt folk ur både Ö. och

Ps.65:9
Sak. 8:7

ÖSTERLANDET
draga österut, bort till ö.
Jakob begav sig på väg till ö.
mäktigare än ngn annan i ö.
och fördärven Ö.s söner

LM os. 25:6
29:1
Job 1:3
Jer.49:28

andra sidan Jordan, Ö. sidan
Jos. 1 :15
på gränsen av Ö. Jerikoområdet
4:19
på andra sidan Jordan, på ö. sidan
12:1
Kinarotsjön, på Ö. sidan
12:3
och Salthavet, på Ö. sidan
12:3
på andra sidan Jordan, på Ö. sidan
13:8
13:27.32; 18:7
på Ö. sidan var Jordan gränsen
18:20
på ö. sidan utsägo de Beser
20:8
intog på Ö. sidan om Jordan
2.Kon.10:33
mot Gedor, till Ö. sidan av
l.KrÖn. 4:39
utefter hela ö. sidan av Gilead
5:10
vid Konungsporten, på ö. sidan
9:18
dörrvaktare på ö. sidan
2.Krön.31 :14
ingången till Ö. porten på
Hes.10:19
förde mig till Ö. porten på H. hus
11:1
både på ö. sidan och på norra
40:19
till inre förgårdens Ö. sida
40:32
vid den Ö. portens sidovägg
40:44
lågo ock på Ö. sidan tempelkamrar
42:10
mätte med mätstång åt Ö. sidan
42:16
ett område ... dels ock på ö. sidan
45:7
från västra gränsen till Ö.
45:7
under husets tröskel på Ö. sidan
47:1
på Ö. sidan skall gränsen begynna
47:18
Detta är Ö. sidan
47:18
hela sträckan från Ö. sidan till
48:1
en lott, från Ö. sidan till västra
48:2
48:3.4.5,6.7
från Ö. sidan till västra sträcka
48:8
stamlotts längd från ö. sidan till
48:8
på ö. sidan 4500 (alnar)
48:16
äoda till ö. gränsen
48:21
en lott, från Ö. sidan till västra
48:23
48:24.25,26,27
på ö. sidan skall den hålla
48 :32

ÖSTRA BERGET
Ett berg som nämns i angivandet av
bosättningsområdet för Joktans efterkommande. Det bör vara beläget i
södra Arabien men kan inte närmare
identifieras. Jfr Mesa, Sefar. LMos.
10:30.
ÖSTRA HAVET
En benämning på Döda havet. Se:
Salthavet. J fr Västra havet. HesA 7: 18;
Joel 2:20; Sak.14:8.
ÖSTRA KRETSEN
Med »Östra kretsen (området)>> avses
det väster om Döda havet (här omtalat
som »havet») belägna, brant sluttande
landområdet. Jfr Östra havet. Hes.
47:8.
ÖSTRA PORTEN
En av portarna i Jerusalems gamla,
östra mur. Neh.3:29.
ÖVA

vår arvedel ... på Ö. sidan
4.Mos.32:19
på ö. sidan 2000 alnar
35:5
Pisgas sluttningar, på Ö. sidan
5.Mos. 3:17
andra sidan Jordan, ö. sidan
4:41
på andra sidan Jordan, på ö. sidan
4:47,49

uppfylld av våld s. de ö.
l.Mos. 6:13
ö. rättfårdighet och rätt
18:19
sådana s. ö. teckentydning
5.Mos.18:14
eller ö.t våld mot ngn
l.Sam.12:3
du har icke ö.t våld mot oss
12:4
och ö.de trolldom
2.Kon.17 :17
ö.de teckentyderi och svartkonst
21:6
ö.de teckentyderi. svartkonst 2.Krön.33:6
Vill han ock Ö. våld mot
Est. 7:8
Anstår det dig att ö. våld
Job 10:3
mot de arma ö.de han våld
20:19
vedergäller den s. ö.r högmod
Ps.31 :24
där man ö.r våld i lagens namn
94:20
rätt och rättfärdighet ö.r du
99:4
Att ö. orättfårdighet hatar jag
101:3
icke bo i mitt hus, s. ö.r svek
101:7
s. alltid ö. rättfärdighet
106:3
tänkte icke på att ö. misskund
109 :16
Jag ö.r rätt och rättfärdighet
119:121
Ö. ogudaktighetens gärningar
141:4
Dårens fröjd att ö. skändlighet
Ords.1O:23
dårars oförnuft, att de Ö. svek
14:8
Den s. ö.r våld mot sin fader
19:26
Att ö. rättfårdighet och rätt
21:3
Ö. intet våld mot hs vilostad
24:15
du s. ö.r mycket våld
28:16
ö. teckentyderi ss. filisteerna
Jes. 2:6
i det land där rätt skulle ö.s
26:10
så ö.r (dåren) gudlöshet
32:6
H.: ö.en rättfärdighet
56:1
folk s. ö.de rättfärdighet
58:2
våldsgärningar ö. deras händer
59:6
s. ö.de rättfärdighet med fröjd
64:5
lade dig ned för att Ö. otukt
Jer. 2:20
på skam, ty de ö.de styggelse
6:15
komma på skam, ty de ö.de styggelse
8:12
Ö. sina tungor i att tala lögn
9:5
då hon ö.r sådan skändlighet
11 :16
I s. ären så ö.de i ondska
13:23
ö.en rätt och rättfårdighet
22:3
dock ö.de han rätt och rättfärdighet 22:15
att Ö. förtryck och våld
22:17
den rättfärdighet han förr ö.t
Hes. 3:20
s. dess inbyggare hava ö.t
12:19
icke fortsätta att Ö. spådom
13:23
år rättfårdig och.ö.r rätt
18:5
sonen ö.de rätt och rättfårdighet
18:19
Ö.r rätt och rättfårdighet
18:21
gm den rättfärdighet han ä.t
18:22
den rättfärdighet han har ä.t
18:24
den synd han har ö.t
18:24
frän den ogudaktighet s. han ö.t
18:27
och i stället ö.r rätt
18:27
mot främlingen ö.r man våld
22:7
i harm över det skinneri du ö.r
22:13
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ÖSTERLÄNNING
drogo ö.arna upp emot dem
Dom. 6:3
ö.arna ... gått över floden
6 :33
och alla ö.arna lågo där i dalen
7:12
15000 s. var kvar av ö.arnas här
8:10
större än alla ö.ars vishet
l.Kon. 4:30
skola taga byte av ö.arna
Jes.11:14
till besittning åt ö.arna
Hes.25:4
At ö.arna skall Jag giva det
25:10

ÖSTERUT
en lustgård i Eden Ö.
loMos. 2:8
när de bröto upp och drogo Ö.
11:2
Lot bröt upp och drog ö.
13:11
lät dem dl'aga Ö.
25:6
hredd på framsidan ö.
2.Mos.27:13
för framsidan, ö. gjordes de
38:13
vid sidan av altaret, Ö.
3.Mos. 1:16
ö. skall Juda lägra sig
4.Mos. 2:3
mitt för uppenbarelsetältet. ö.
3:38
läger bryta upp s. ligga ö.
10:5
i öknen s. ligger framför Moab, ö.
21 :11
gränsen vid Kinneretsjön. Ö.
34:11
på andra sidan Jordan Ö. mot solens
34:15
till kananeema Ö. och
Jos.11:3
förföljde till Mispedalen, Ö.
11:8
hela Libanonstrakten Ö.
13:5
till Jenkos vatten Ö.
16:1
böjde sig gränsen ö. till Taanat-Silo
16:6
ö. mot solens uPPJång
19:12
gick den fram ö.
19:13
ända fram emot Gibea, Ö.
Dom.20:43
och begiv dig ö.
LKon.17:3
ö. (Belas) boningsplatser
l.Krön. 5:9
boningsorter vor o Ö. Naaran
7 :28
ö. voro sex leviter
26:17
hörnet vid Hästporten Ö.
Jer.31:40
en väg s. låg Ö.
Hes.42:12
ett område på östra sidan, Ö.
45:7
utmark ö. 250 (alnar)
48 :17
s. bliver över ... lOOOO alnar ö.
48:18
det växte söderut och Ö.
Dan. 8:9
gent emot Jerusalem. Ö.
Sak.14:4

ÖSTRA

mot främlingen ö. de våld
22 :29
otukt s. du begynte Ö. i Egyptens
23 :27
från sin synd och ö.r rätt
33:14
han har Ö.t rätt och rättfärdighet
33:16
om den ogudaktige ö.r rätt
33:19
ö.en rätt och rättfärdighet
45:9
Ö. barmhärtighet mot fattiga
Dan. 4:24
ogudaktiga Ö. sin ogudaktighet
12:10
Ty de Ö. falskhet
Hos. 7:1
därför att de ö.t våld mot Juda
Joel 3:19
huru man ö.r förtryck
Am. 3:9
ö.en våld mot de fattiga
4:1
för det vold du ö.de mot Jakob
Ob. v.10
ö. våld mot både mskor och hus Mika 2:2
ö. eder rättfärdighet inför
Matt. 6:1
Simon s. hade ö.t trolldom
Apg. 8:9
fruktar (Gud) och ö.r rättfärdighet
10:35
s. hade ö.t vidskepliga konster
19:19
s. ö.r sådan rättfärdighet
Rom.10:5
den s. ö.r barmhärtighet
12:8
de s. själva Ö. sådan synd
l.Kor. 6:9
lösaktighet s. de hava ö.t
2.Kor.12:21
s. Ö. otukt och onaturlig
1.Tim. 1:10
ö. dig i stället själv i gudsfruktan
4:7
hon har ö.t goda gärningar
5:10
gm vanan sina sinnen ö.de till
Hebr. 5:14
s. gm tron ö.de rättfärdighet
11 :33
hjärtan ö.de i girighet
2.Pet. 2:14
ogudaktiga gärningar s. de Ö.t
Jud. v.15
fortfara att ö. orättfårdighet
Upp.22:11
fortfare att Ö. sin rättfärdighet
22:11

ÖVER1:J
ö. judarnas äldste vakade Guds
Esr. 5:5
all denna olycka komma Ö. oss
Neh.13:18
förskräckelse och bävan ö. mig
Job 4:14
förbarmar Gud sig ö. henne
33:24
förskräckelse komma Ö. dem
Ps. 9:21
så hög s. him. är Ö. jorden
103:11
så väldig hs nåd Ö. dem s. frukta hm 103:11
H. svänga sitt gissel Ö. dem
Jes.10:26
Ö. Esau skall jag låta ofärd
Jer.49:8
H. hand kom dår ö. mig
Hes. 3 :22
utgjuta min förtörnelse Ö. dig
7:8
utgjuta min vrede Ö. dig
21 :31
stäm upp en klagosång ö. Tyrus
27:2
klagosång Ö. konungen i Tyrus
28:12
70 veckor bestämda Ö. ditt folk Dan. 9 :24
Ö. Juda hus vill jag förbarma
Hos. 1:7
till höjderna: Fallen Ö. oss
11:4
utgjuta min A. Ö. allt kött
Joel 2:28
stjärnan Ö. det ställe där
Matt. 2:9
ömkade han sig Ö. dem
9:36
H., förbarma dig Ö. oss
20:30,31
När du var satt Ö. det s. ringa är
25:21
Hs blod Ö. oss och Ö. våra barn
27 :25
J., förbarma dig ö. mig
Mark.10:47
Helig ande skall komma ö. dig
Lul<- 1:35
och den helige ande var Ö. hm
2 :25
Guds nåd var Ö. hm
2:40
glädje i him. ö. en enda syndare s.
15:7
Den ö. vilken du får se A.
Joh. 1:33
när den h. A. kommer Ö. eder
Apg. 1:8
utgjuta min A. Ö. allt kött
2:17
domare ö.levande och döda
10:42
lagen råder Ö. en mska
Rom. 7:1
han s. är ö. allting, Gud
9:5
Ö. sin förmåga, självmant
2.Kor. 8:3
fursten Ö. luftens härsmakt
Ef. 2:2
Gud upphöjt hm ö. allting
Fil. 2:9
det namn s. är Ö. alla namn
2:9
H. är hämnare Ö. allt detta
1. Tess. 4:6
födslovåndan Ö. havande kvinna
5:3
upphäver sig Ö. allt vad gud
2.Tess. 2:4
upphöjd Ö. himmelen
Hebr. 7:26
Guds A. vilar då Ö. eder
l.Pet. 4:14
att hålla dom Ö. alla
Jud. v.15
knorra och knota Ö. sin lott
v.16
giva makt Ö. hedningarna
Upp. 2:26
Fallen Ö. oss och dö!jen oss
6:16
slå upp sitt tabernakel Ö. dem
7 :15
den s. hade makt Ö. elden
14:18
skola gråta och jämra sig Ö. henne
18:9
Gläd dig ö. vad s. vederfarits
18:20
Ö. dem har andra döden ingen makt
20:6
H. Gud skall lysa ö. dem
22:5

ÖVERALLT
Jordanslätten Ö. vattenrik
1.Mos.13:1Ö
i Egyptens land fanns bröd ö.
41 :54
Ö. i Egypten blev landet
2.Mos. 8 :24
ö. på den plats där jag stiftar
20:24
huden Ö. där prästen ser
3.Mos.13:12
huset skall man skrapa ö. innantill
14:41
Olivplanteringar ö.
5.Mos.28:40
sökt efter dem Ö.
Jos. 2:22
marken Ö. förbliver torr
Dom. 6 :37
dagg kommer eljest ö. på marken
6:39
eljest hade dagg kommit ö.
6:40
framgång Ö. dit Saul sände hm l.Sam.18:5
lågo kringspridda Ö. på marken
30:16
framgång Ö. dit du vänder dig l.Kon. 2:3
Ö. där ngt förfallet finnes
2.Kon.12:5
döda kroppar ligga där Ö.
19:35
byggde upp muren Ö.
2.Krön.32:5
genomsökte (Josla) ö. husen
34:6
ett nederlag ö. bland fiender
Est. 9:5
till furstar ö. i landet
Ps.45:17
ö. skola döda ligga
110:6
H. ögon äro Ö.
Ords.15:3
skall Ö. växa tistel och törne
Jes. 7:23
taga bort sitt folks smälek ö.
25:8
döda kroppar ligga där Ö.
37 :36
Ö. dit den dubbla strömmen
Hes.47:9
längden ö. 25000 (alnar)
48:13
sådana skulle finnas Ö. i riket
Dan. 6:1
Ö. skola de ligga kastade
Am. 8:3
Ö. frambäras rökoffer
Mal. 1 :11
ryktet om (J.) gick ut ö.
Mark. 1:28
begynte Ö. att bära de sjuka
6:55
när (J.) sett sig omkring ö.
11:11
ö. i synagogorna lät fängsla
Apg.22:19
Ö. i synagogorna försökte jag
26:11
ö. förkunnat evangelium om K. Rom.15:19
är att finna ö. i världen
Kol. 1:6
ö. för eder förkunna Guds ord
1 :25
ordet ö. bliva predikat
2.Tim. 4:17
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Överbefälhavare - Övergiva
ÖVERBEFÄLHAVARE
Benaja. Jojadas son, var ö.

loKon. 4:4

öVERBEVISA
avslöja; överbevisa, övertyga. Se Lex.
Avslöja 3, Tillrättavisa 7, Veta 37.
öVERBEVISA

1 Vilken kan ö. mig om ngn synd Joh. 8 :46
1 ö.de om att vara överträdare
Jak. 2:9

ÖVERBLIVEN
alla ö.na ur alla de folk
Sak.14:16
samlade upp de ö.na styckena
Matt.14:20
de ö.na styckena samlade man upp
15:37
samlade upp ö.na brödstycken Mark. 6 :43
sju korgar med ö.na stycken
8:8
Samlen tillhopa de ö.na styckena Joh. 6:12

ÖVERBUNDEN
4.Mos.19 :15

ÖVERDRAG
Ö. av rödfärgade vädurskinn
ett Ö. av tahasskinn

2.Mos.26:14
26:14
36:19
ett Ö. av tahasskinn
36:19
ovanpå täckelset dess ö.
40:19
vården om tabernaklet och ö.
4.Mos. 3:25
lägga ett Ö. av tahasskinn
4:6
4:8
med ett Ö. av tahasskinn
tillbehör i ett Ö. av tahasskinn
4:10
betäcka med ett Ö. av tahasskinn
4:11
betäcka dem med ett Ö. av tahasskinn 4:12
breda ett Ö. av tabasskinn
4:14
uppenbarelsetältets täckelse, dess Ö.
4:25
och det Ö. av tahasskinn
4:25
ett Ö. av rödfärgade vädurskinn

ÖVERDRAGA
ö. (arken) med rent guld
2.Mos.25:11
innan och utan skall du Ö. den
25:11
stänger ... och Ö. dem med guld
25:13
du skall Ö. det med rent guld
25 :24
stängerna av akacieträ och Ö. dem
25:28
bräderna skall du Ö. med guld
26 :29
tvärstängerna skall du Ö. med guld
26:29
(stolparna) skola vara ö.na med guld 26:32
du skall Ö. dem med guld
26 :37
du skaU Ö. (altaret) med koppar
27:2
stänger och Ö. dem med koppar
27:6
du skall Ö. (altaret) med rent guld
30:3
du skaU Ö. dem med guld
30:5
dess täckelse och ö.et till detta
35:11
bräderna överdrog man med guld
36:34
tvärstängerna överdrog man med guld 36 :34
fyra stolpar och överdrog dem med
36:36
deras kransar överdrog man med guld 36:38
överdrog (arken) med rent guld
37:2
överdrog dem med guld
37:4
överdrog det med rent guld
37 :11
överdrog (stängerna) med guld
37 :15
han överdrog det med rent guld
37:26
han överdrog dem med guld
37 :28
han överdrog det med koppar
38:2
han överdrog dem med koppar
38:6
knoppar överdrogos med silver
38 :16,19
till att ö. deras knoppar
38 :28
ö.et av rödfärgade vädurskinn
39 :34
och ö.et av tahasskinn
39:34
att därmed Ö. altaret
4.Mos.16:38
för att därmed Ö. altaret
16:39
s. han överdrog med fint guld 1.Kon. 6:20
Salomo överdrog det inre av huset
6 :21
(koret) överdrog han med guld
6:21
överdrog han hela huset med guld
6 :22
hela huset överdraget med guld
6 :22
överdrog ock med guld det altare
6 :22
överdrog keruberna med guld
6 :28
husets golv överdrog han med guld
6:30
och överdrog dem med guld
6 :32
överdrog dem med guld
6 :35
och överdrog dem med fint guld
10:18
den beläggning Hiskia ö.it
2.Kon.18:16
ö. byggnadernas väggar
1.Krön.29:4
överdrog det med rent guld
2.Krön. 3:4
man överdrog (keruberna) med guld
3:10
dörrarna överdrog han med koppar
4:9
överdrog (tronen) med rent guld
9:17
varmed skurna beläten äro ö.na
Jes.30:22
guldsmeden ö.er det sedan med guld 40:19
Visst är den ö.en med guld
Hab. 2:19
förbundets ark ... ö.en med guld Hebr. 9:4

ÖVERDÅD
i sitt

Ö.

stympade de oxar

l.Mos.49:6

ÖVERDÅDIG

överföll Kain sin broder Abel
l.Mos. 4:8
(Abram) överföll dem om natten
14:15
Om Esau ö.er den ena skaran
32:8
överföllo staden oförtänkt
34:25
störta sig på oss och Ö. oss
43:18
bär hat mot sin nästa och ö.er 5.Mos.19:11
ss. när en man ö.er en annan
22:26
lägrade sig och överföllo dem
Dom. 6:4
(Gideon) överföll hären
8:11
då du nu ö.er mig
11:27
blev jag ö.en av Gibeas borgare
20:5
tillstadde dem icke ö. Saul
1.Sam.24:8
överföllo mig på min olyckas
2.Sam.22:19
ty de hava ö.it mig
2.Kon.16:7
plötsligt Ö. och förgöra dem
Est. 9 :24
där överföll dem förskräckelse
PS.14:5
De överföllo mig på min olyckas dag 18:19
där överföll dem förskräckelse
53:6
Ismael överföll då Gedalja
Jer.41:2
Nof ö.s på ljusa dagen
Hes.30:16
De överföllo (Stefanus)
Apg. 6:12

ÖVERFARA
H. ögon Ö. hela jorden
H. ögon s. Ö. hela jorden

ö.de (H.) konungadömet

Uppdelning: komma överens, stämma över~
ens.
öVERENS (komma överens)
I haven kommit Ö. om att
Dan. 2:9
komma Ö. att bedja om ngt
Matt. 18:19
kommit Ö. med arbetarna om
20:2
Kom du icke Ö. med mig om
20:13
förrädaren hade kommit Ö. med Mark.14:44
judarna hade redan kommit Ö.
Joh. 9:22
komma Ö. om att fresta H. A.
Apg. 5:9
Judarna hava kommit Ö. om att bedja 23:20
icke kunde komma Ö. med varandra
28:25
öVERENS (stämma överens)
låt dina ord stämma Ö.
l.Kon.22 :13
ditt tal stämma ö. med deras 2.Krön.18:12
vittnesbörden stämde icke ö.
Mark.14:56
icke ... stämde deras vittnesbörd Ö.
14:59
stämmer ock Ö. vad profeterna
Apg.15:15

ÖVERENSKOMMELSE
2.Kon.11:4

ÖVERENSSTÄMMELSE
i Ö. med dessa ord talade
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loKrön.10:14

ÖVERFLÖD
landet gav avkastning i ö.
H. skall giva dig Ö.
medan du hade ö. på allt
H. skall giva dig Ö. och lycka
Mitt i hs Ö. påkommer nöd
deras Ö. har elden förtärt
vilket Ö. av klokhet har du ej
lämna sitt ö. åt sina barn
Du giver (landet) Ö.
ovännens kyssar till ö.
dåres röst har Ö. på ord
den rikes ö. tillstädjer hm icke
frid och trygghet i Ö.
Ö. och tryggad ro beskärd
Ö. på alla dyrbara håvor
njuta ö. av goda håvor
dessa lade dit av sitt ö.
att hon har Ö. på ägodelar
hava icke bröd i Ö.
av sitt Ö. s. dessa lade ned
Kristus-lidanden till Ö.
jag har glädje i rikt Ö.
edert ö. deras brist till hjälp
deras Ö. eder brist till hjälp
i Ö. giva till allt gott verk
fått hugg och slag till ö.
vet ock att finna mig i Ö.
jag kan hava ö. och lida brist

l.Mos.41 :47
5.Mos.28:11
28:47
30:9
Job 20:22
22:20
26:3
Ps.17:14
65:10
Ords.27:6
Pred. 5:2
5:11
Jer.33:6
Hes.16:49
Nah. 2:9
Sak. 1:17
Mark.12:44
Luk.12:15
15:17
21:4
2.Kor. 1:5
7:4
8:14
8:14
9:8
11:23
Fil. 4:12
4:12

2.Sam. 7:17

bort från. I Mika 7: 17 står min
anslutning till verbet rågaz, darra,
bäva; övers. med bävan övergiva. Jfr
9,10,11.
5) niztas, ej t:l l
slung~, kasta;T förkasta, förskjuta;
övergiva; i Jes.32:14 pu. bli el. vara
förkastad el. övergiven. Se Lex.
Förkasta 10, Kasta 11, Överlämna 7.
6) nasa, ii ej l
glömma, fö;gita. Se: Förgäta 3, Glömma 3, Veta 11.
7) leqaq, l 2~
åt sidan, för' sig, allena; här övers.
övergiven. Jfr 19. Se: Avsides I,
Ende 4.
8) 'ala me'abifre, '!~. ~ tl il)T TJ)
gå bort från; 'ålå, gå> upp; gå bort;
me'a\:!are, se 10. Jfr Fred 5.
9) me 'et, n ~ D.
från (sin plats) hos, från (någons)
närhet, bort från; en kombination av
prepositionerna min, se 4, och 'e!,
( tillsammans) med, hos.
10) me'abare, '! c: l{ t:l
från (sin plats) bakom el. efter; bort
från; en kombination av prepositionerna min, se 4, och 'a\:!åre, bakom, efter
(se Lex. Efterfölja 2).
11) me'al, )~~
upp el. bort från; en kombination av
prepositionerna min, se 4, och 'al, på.
12) utf.ord.
13) §eTsal, ) j ]d
barnlöshet; ensamhet, övergivenhet;
av: såkol, se Ofruktsam 7. Jfr Jes.47:8,
övers. -barnlösheL
14) båpSi, 'tiS ~
fri; avskild; i Ps.88:6 övers. övergiven.
Se: Fri 5, Frihet 3.
15) parad, I I s
grundbet: skilj~,Tdela; avskilja; här nif.
bli avskild; övers. bliva övergiven. Se
vidare: Söndra l.
16) nalf;a, ii I; 2
nif. vara ren; i Jes.3:26 i betydelsen:
vara renskrapad el. utblottad. Se Lex.
Fri 3, Lösa 1, Utplåna 7.
17) hadel, ';1 l il
adj. ~pphörand'e~ förgänglig; i Jes.S3:3
i uttrycket: l,1.agal-'isim, övergiven (el.
förkastad) av människor. Jfr Hes.3:27,
övers. den som icke vill. Se: Förgänglig l.
18) ni/ab, ~ 1 l
sätta el. lägga sig; vila; hif.-formen
hinnial,1., sätta, lägga; lämna, övergiva.
Se Lex. Fred 9, Kasta 19, Tillstädja 5.

25) engkatale!pö, €-yKUTaAd1TW
lämna, övergiva (i ett tillstånd el. på en
plats); av: prep. en, i, på, och
kataleipö, se 23. Verbet utgör i
Matt.27:46; Mark.lS:34 en grekisk
återgivning av aram. se1.?~, vilket i sin
tur är en översättning av hebr. 'åzall, se
I, i citat av PS.22:2a. Jfr engkatalelpö i
Apg.2:27,31, övers. lämna; Rom.9:29
lämna kvar.
26) parabainö, 1Tupu{3uiIJW
gå bredvid el. förbi; överskrida,
överträda; i Apg.1 :25 med prep. apa
(bort) från; därav betydelsen: gå bort
från, lämna. Se vidare: Överträda 3.
27) aplz{stemi, åc/J iarr/lH
ställa åt sidan, föra bort, avlägsna; gå
bort, avlägsna sig; av: prep. apa, (bort)
från, och histemi, ställa, sätta. I
Apg.lS:38 står verbet med prep. apa;
gå bort el. avlägsna sig från. Se:
Avfall 6, Avfalla 14, Vika 19.
28) apale[pö, U1TOAEt1TW
lämna bakom sig; lämna, övergiva; av:
prep. apa, (bort) från, och leipö,
lämna. Jfr 2.Tim.4:13; Tit.! :5, övers.
lämna kvar; 2.Tim.4:20 lämna efter
sig.
öVERGIVA

öVERGIVA
I) 'azaq, ] i J)
övergiva, läm~;; överlämna. Beträffan·
de Ps.22:2, jfr. analys 25. Se t.ex.
Förkasta 12, Glömma 2, Lösa 5, Pris
(II) 3, Vika 10, Öde 5, Överlåta l.
2) halaTs, l ) ii
gå; i Pred.8j ~ed prep. min, se 4. I
4.Mos.12:9 står ordagrant: och han
gick. Se t.ex. Vandra l.
3) rapa, ii s l
bli slapp el. Tlö~; här hif. göra slapp el.
lös; släppa; lämna, övergiva. Jfr
S.Mos.31 :6,8, övers. lämna. Se t.ex.
Fred 2, Sjunka 7, Stilla (adj.) 12.
4) min, 1 t:l
prep. från, ur; av; här i betydelsen:

19) badad, 11:;)
för sig - Själv: Tallena; här övers.
övergiven. Se: Ro 7, Öde 10.
20) ga'al, ?)) l
grundbeL tr~I.T befläcka, besudla;
avsky, förakta, ringakta; förkasta,
förskjuta. Jfr 3.Mos.26:30,43, övers.
försmå.
21) jarad, l l '
gå el. stiga ned~ här med prep. min, se
4. Se Lex. Sjunka 3.
23) katalefpö, KUTaAEi1TW
lämna bakom sig; avlägsna sig från,
lämna; lämna (någon) åt sig själv,
övergiva; av: prep. kata (här med
betydelsen: bakom, efter) och leipö,
lämna.
24) aphtemi, fL1; irl/.H
skicka iväg, sända bort; lämna, övergiva; av: prep. apa, (bort) från, och
h{emi, skicka, kasta. Se Lex. Förskjuta ID, Tillstädja 6.

en man ö. fader och moder 10Mos. 2:24
skall icke Ö. dig
28:15
landet måste bliva ö.et
3.Mos.26:43
Ack nej, övergiv oss icke
4.Mos.10:31
och han övergav dem
12:9
(H.) skall icke Ö. dig
5.Mos. 4:31
förföra dig till att Ö. den väg
13:5
4 förföra dig till att Ö. H.
13:10
1 då du nu har ö.it mig
28:20
1 övergåvo H., sina fäders Guds
29 :25
1 icke lämna eller Ö. dig
31:6,8
1 och de skola Ö. mig
31 :16
1 jag skall Ö. dem
31 :17
5 övergav Gud. sin skapare
32:15
6 Din klippa s. fött dig, övergav
32:18
1 jag skall icke •.. ö. dig
Jos. 1:5
1 icke ö.it edra bröder
22:3
1 Bort det att vi skulle Ö. H.
24:16
10m I ö.en H.
24:20
1 De övergåvo H.
Dom. 2:12
1 när de övergåvo H.
2:13
1 Israels barn ... övergåvo H.
10:6
1 ty vi hava ö.it vår Gud
10:10
1 ö.it mig och tjänat andra gudar
10:13
1 Sök icke intala mig att ö.
Rut 1:16
1 huru du ö.it din fader
2:11
1 ö.it mig och tjänat andra
l.Sam. 8:8
1 syndat, ty vi hava ö.it H.
12:10
1 övergav mig för tre dagar sedan
30:13
1 övergåvo städerna och flydde
31:7
7 när han står där ö.en
2.Sam.17:2
8 övergåvo Israels män David
20:2
4 och övergåvo sina borgar
22 :46
1 icke Ö. mitt folk Israel
l.Kon. 6:13
1 Han må icke Ö. oss
8:57
10 om I och edra barn ö.en mig
9:6
1 Därför att de övergåvo H.
9:9
1 de hava ö.it mig
11:33
1 därmed att I ö.en H. bud
18:18
1 Israels barn ö.it ditt förbund
19:10
1 Israels barn ö.it ditt förbund
19:14
1 (arameerna) ö.it sina tält
2.Kon. 7:7
1 De övergåvo H. alla bud
17 :16
1 (Amon) övergav H.
21 :22
1 ö.it mig och tänt offereld
22:17
11 (Sidkias) bär ö.it hm
25:5
1 övergåvo de sina städer
l.Krön.l0:7
10m du ö.er (H.), förkastar han
28:9
1 icke lämna dig och icke ö. dig
28 :20
1 ö.en de stadgar och bud
2.Krön. 7 :19
1 Därför att de övergåvo H.
7 :22
1levitema övergåvo sina utmarker
11 :14
1 övergav (Rehabeam) H. lag
12:1
1 I haven ö.it mig
12:5
1 därför har jag ock ö.it eder
12:5
1 och vi hava icke ö.it hm
13:10
1 I haven ö.it (H.)
13:11
10m I ö.en hm, så ö.er han eder
15:2
1 (Joram) hade ö.it H.
21 :10
1 de övergåvo H. hus och tjänade
24:18
1 Eftersom I haven ö.it H.
24:20
1 har han ock öjt eder
24:20
1 därför att folket ö.it H.
24:24
1 därför att (Juda) ö.it H.
28:6
1 våra fäder ... övergåvo hm
29:6
1 övergav Gud (Hiskia) för att
32:31
1 därför att de hava ö.it mig
34:25
1 alla dem s. Ö. hm
Esr. 8:22
1 har vår Gud icke ö .it oss
9:9
1 Vi hava ju ö.it dina bud
9:10
1 du övergav dem icke
N eho 9 :17
1 så övergav du dem likväl icke
9 :19
1 (H.) övergav dem icke
9 :31
1 ö.er den Allsmäktiges fruktan
Job 6 :14
1 ö.er icke dem S. söka dig
Ps. 9 :11
4 med bävan övergåvo sina borgar
18:46
1 min Gud. varför har du ö.it mig
22:2
1 övergiv mig icke, min frälsnings
27:9
10m än fader och moder Ö. mig
27:10
13 ö.en är min själ
35:12
1 icke sett den rättfärdige ö.en
37:25
1 H. ö.er icke sina fromma
37:28
1 min kraft har öjt mig
38:11
1 övergiv mig icke. H.
38 :22
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ÖVERFLÖDA
gott mått ... skakat och ö.nde
Luk. 6:38
(Tabita) ö.de i goda gärningar
Apg. 9:36
på ett ö.nde sätt de många
Rom. 5:15
undfå den ö.nde nåden
5:17
där ö.de nåden mycket mer
5 :20
ett ö.nde hopp i den h. A. kraft
15:13
strävan att dessa skola Ö.
1.Kor.14:12
alltid ö.nde i H. verk
15:58
gm K. tröst i ö.nde mått
2.Kor. 1:5
mycket mer Ö. av härlighet
3:9
verka allt mer ö.nde tacksägelse
4:15
kom den ännu mer ö.nde glädje
7 :13
hs hjärta ö.r ännu mer av kärlek
7:15
deras ö.nde glädje så flödat över
8:2
i ö.nde mått låta all nåd komma
9:8
vinna framgång, i så ö.nde mått
10:15
i ö.nde mått låtit komma oss
Ef. 1:8
mer och mer Ö. av kunskap
Fil. 1:9
eder berömmelse skall Ö. i KJ.
1 :26
fått ut allt, i ö.nde mått
4:18
ö.en i tacksägelse
Kol. 2:7
mer ö.nde kärlek till varandra l.Tess. 3:12
vår H. nåd så mycket mer ö.nde 1. Tim. 1 :14

ÖVERFLÖDIG
ö.t att jag här skriver

2.Kor. 9:1

ÖVERFOGDE
Asarja, Natans son, var Ö.
1.Kon.
ö.ar s. av Salomo voro anställda
Ö.arna över Salomos arbeten voro 550
konung Salomos ö.ar voro 250 2.Krön.

4:5
5:16
9 :23
8 :10

ÖVERFÖRA
2.Sam.19:18

Ords.23:20

ÖVERENS

sedan (Jojada) gjort en ö.

2.Krön.16:9
Sak. 4:10

ÖVERFLYTTA

färjan för att ö. kon. familj

icke bland dem s. äro ö.a i mat

l.Krön.17 :15
Dan. 6:9
Rom.12:3

ÖVERFALLA

1) ezengchö, €A€rXW

alla s. icke stått ö.na

i Ö. med dessa ord talade
I Ö. härmed lät Darejaves
i Ö. med det mått av tro

1
1
1
1
2
3
4

jag

Övergjuten - Överhet
1 mitt mod har ö.it mig
1 övergiv mig ej när min kraft
1 Gud har ö.it hm
1 övergiv mig ej heller, o Gud
14 Jag är Ö.en bland de döda
10m hs barn ö. min lag
1 sin arvedel ö.er han icke
1 övergiv mig icke så helt

40:13
71:9
71 :11

71 :18
88:6
89:31
94:14
119:8
119:53
119:87
138:8

1 därför att de ö. din lag
1 icke ö.it dina befallningar
3 övergiv icke dina händers verk
1 s. ö.it det rättas stigar
Ords. 2:13
1 henne s. ö.it sin ungdoms vän
2:17
1 övergiv henne icke
4:6
1 ö.en eder fåkunnighet

9:6

1 tuktan drabbar den s. ö.er vägen
15 den arme bliver Ö.en av sin vän
1 s. Ö. lagen prisa de ogudaktiga

1 den s. bekänner och ö.er dem

15:10
19:4
28:4

28:13

2 Förhasta dig icke att ö.
Pred. 8:3
lVedig ... s.ö.itH.
Jes.l:4
1 de s. ö. H .• de skola förgås
1 :28
16 ö.en skall hon sitta på marken
3:26
1 ss. man samlar ö.na ägg
10:14
1 Aroers städer varda ö.na
17:2
1 lika de ö.na fästena i skogarna
17:9
1 s. övergåvos när Israels barn
17:9
1 ö.en ss. en öken
27 :10
5 palatsen äro Ö.na
32:14
1 jag, Israels Gud. skall icke Ö.
41 :17
1 Sion säger: H. har ö.it mig
49:14
17 Föraktad och ö.en av mskor
53:3
1 ss. en ö.en kvinna. i hjärtesorg
54:6
1 Ett litet ögonblick övergav jag
54:7
1 Den ogudaktige ö.e sin väg
55:7
9 Du övergav mig
57:8
1 icke övergåve sin Guds rätt
58:2
1 I stället för att du var ö.en
60:15
1 icke mer kallas 'den ö.na'
62:4
1 staden s. ej varder ö.en
62:12
1 I s. ö.en H.
65:11
1 därför att de ö.it mig
Jer. 1 :16
1 dubbel synd: mig hava de ö.it
2:13
1 därmed att du ö.er H .• din Gud
2 :17
1 olycka och sorg att du ö.er H.
2:19
1 Alla städer äro ö.na
4:29
1 Dina barn hava ju ö jt mig
5:7
1 Ss. I haven ö.it mig
5:19
1 så att jag kunde ö. mitt folk
9:2
1 därför att de hava ö.it min lag
9:13
1 vi måste ju ö. landet
9:19
1 Jag har ö.it mitt hus
12:7
1 hinden ö.er sin nyfödda kalv
14:5
18 så övergiv oss då icke
14:9
1 edra fäder övergåvo mig
16:11
1 mig övergåvo de och höllo icke
16:11
1 alla s. Ö. dig komma på skam
17 :13
1 ö.it H .• källan med det friska
17 :13
1 ö.er Libanons snö sin klippa
18:14
l Eftersom de ö.it mig och icke
19:4
l övergåvo H., sin Guds, förbund
22:9
1 ö.en edra städer,l Moabs
48:28
12 änkor ö.na av sin Gud
51:5
11 hela hs här hade ö.it hm
52:8
19 Huru ö.en sitter hon icke
Klag. 1:1
1 H. har ö.it landet
Hes. 8:12
1 H. har ö.it landet, H. ser det
9:9
20 s. övergav sin man och sina barn
16:45
20 övergåvo sina män och barn
16:45
1 övergåvo icke Egyptens evgudar
20:8
1 söner och döttrar I måst Ö.
24:21
21 s. ro med åror Ö. sina skepp
27 :29
1 säger H. till de ö.na städerna
36:4
1 ö.it det heliga förbundet
Dan.11:30
4 med bävan ö. sina borgar
Mika 7 :17
l Gasa skall bliva ö.et
Sel. 2:4
1 ovärdige herde s. ö.er
Sak.11 :17
23 Ö. sin fader och moder
Matt.19:5
24 Se. vi hava ö.it allt och följt
19:27
24 s. öjt hus. eller bröder
19:29
24 edert hus stå ö.et och öde
23 :38
24 övergåvo alla lärjungarna (J.)
26:56
25 varför har du ö.it mig
27 :46
23 en man Ö. sin fader och
Mark.l0:7
24 vi hava öjt allt och följt dig
10:28
24 för min skull ö.it hus eller
10:29
24 övergåvo (J.) och flydde
14:50
25 varför har du ö.it mig
15:34
24 edert hus komma stt stå ö.et Luk.13:35
24 vi hava ö.it allt s. var vårt
18:28
24 för Guds rikes skull ö.it hus
18 :29
24 då ö.er han fåren och flyr
Joh.l0:12
26 plats vilken Judas övergav
Apg. 1 :25
27 en man s. ö.it dem i Pamfylien
15:38
24 övergåvo männen naturliga
Rom. 1:27
23 ö. sin fader och sin moder
Ef. 5:31
25 har Demas ö.it mig
2.Tim. 4:10
25 utan alla övergåvo mig
4:16
25 icke Ö. församlingsgemenskap Hebr.10:25
23 Gm tron övergav (Moses) Egypten 11:27
25 Jag skall icke lämna eller Ö. dig
13:5
23 De hava ö.it den raka vägen 2.Pet. 2:15
28 änglar s. övergåvo sin boning
Jud. v.6
24 du. har ö.it din första kärlek
Upp. 2:4

ÖVERGJUTEN
varder Ö. med frisk olja

Ps.92:1l

ÖVERGÅ
Uppdelning i betydelsen: drabba, passera,
överlåtas, överträffa.
öVERGA (=drabba)
tecknet s. skall Ö. dina söner
l.Sam. 2:34
olyckor s. Ö.tt dig
2.Sam.19:7
skickelser s. övergingo hm
l.Krön.29 :30
vilken förödelse s. Ö.tt oss
Dan. 9:18
tala om vad s. skulle Ö. hm
Mark.1O:32
för det s. skall Ö. världen
Luk.21:26
J. visste vad s. skulle Ö. hm
Joh.1M:4
öVERGA (=passera)

ö.tt från döden till livet
ö.tt från döden till livet

Joh. 5:24
l.Joh. 3:14

öVERGA (=överlåtas)

faders arvedel Ö. till dem
hs arvedel ö. till hs dotter
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4.Mos.27:7
27:8

det skall allt ö. i din hand
deras härlighet skall Ö. till eder
öVERGA (=överträffa)
en s. ö.r din fader i ålder
du ö.r dem allasammans
förökat den så att den ö.r
doften ... ö.r all vällukt
eder rättfärdighet icke ö.r
K. kärlek s. ö.r all kunskap
Guds frid s. ö.r allt förstånd

Jes.45:14
61:6
Job 15:10
Ords.31:29
Pred. 1:16
HV. 4:10
Matt. 5:20
El. 3:19
Fil. 4:7

ÖVERHANDEN
s. höll sig till Omri fick ö.
låt icke mskor få Ö.

l.Kon.16:22
Ps. 9:20

ÖVERHERDEN
Som »överherde», archipoimtm (~v:
archi-, ärke-, över-, och poimen,
herde), för »hjorden», församlingen,
betecknas Jesus Kristus, jfr Joh.lO: 11,
14-16; Hebr.13:20. Se även: Herde,
Hjord, Församling. I.Pet.5:4.
ÖVERHET
Se även: Makt, myndighet, välde, rike,
domare, konung, furste, herre, landsfurste, ståthållare, hövding, huvud,
styra, härska, råda, regera, lag, rätt,
dom, bud, ordning, förbund, försam·
ling, menighet, Israel, äldste, råd,
lydnad, underdånig, straff, samvete.
ÖVerhet
G.T.

Israels medvetande om att vara
Guds förbunds- och egendomsfolk
kom till uttryck på alla områden av
folkets liv. Principiellt var Israel en
teokrati, en gudsstat. Herren var
folkets konung, 2.Mos.15:18, han
allena hade oinskränkt myndighet över
sitt folk och han gav sina bud och
lagar. Mose lag ansågs därför inte vara
en mänsklig lag, som kunde ändras
eller förbättras. Den var Guds oföränderliga lag, och förhållandet till den
var alltigenom religiöst. Detta gällde
inte bara föreskrifterna för gudsdyrkan, utan även de sociala förordningarna.
Emedan Herren var folkets konung,
betraktade man folkets ledare som
Herrens tjänare och representanter. De
hade sin myndighet från Herren, och
det var hans lag de hade satts att vårda
och värna. Från äldsta tider i nationens
liv hade det varit så. Till och med
Mose, Israels störste ledare och
mänskligt talat folkets grundläggare,
var endast en Herrens tjänare; detta var
samtidigt hans ödmjuka benämning på
sig själv, 2.Mos.4:10, och hans högsta
hederstitel, 4.Mos.12:7.
Överheten blev alltså i Israel ansedd
som Herrens tj änare, en ordning som
var stiftad av Gud till folkets bästa, jfr
5.Mos.4:8. Den var Guds tjänare också
för att övervaka Guds rättigheter i
hans förbundsfolk. Detta är den stora
skillnaden mellan Israel och dess
grannfolk_ Även om många av de
ordningar, som förekom bland de
övriga folken i Mellersta Östern, även
fanns i Israel, blev de här ändrade och
modifierade, de blev tagna i förbundets tjänst och infogade
det
teokratiska systemet.
Det israelitiska samhället var uppbyggt i kretsar. Israeliten föddes in i
ett hus eller en familj, som i sin tur
utgjorde en del aven släkt eller ätt,
vilken återigen ingick i en stam. Se
t.ex. Familj. Alla Israels tolv stammar
utgjorde tillsammans folket. Inom var
och en av dessa avdelningar fanns
bestämda ordningar för gemenskapen,
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varje krets hade en omfattande
självstyrelse. Varje husfader hade
patriarkalisk myndighet över sitt hus,
och i spetsen för de olika ätterna stod
dessas huvudmän eller hövdingar. Man
kunde även välja ledare för varje stam,
4.Mos.1 :4, men fram till konungatiden
fanns det inga fasta ledare för hela
folket.
Vid sidan av den patriarkaliska
ordningen existerade även från äldsta
tider en sorts demokrati. Den högsta
makten låg hos menigheten, en samling
av alla fria män som sammankallades
till rådplägning för att besluta i saker
som hade betydelse för folkgemenskapen. En grupp av äldste (se d.o.),
som bestod av ätternas överhuvuden
och andra framstående män, utövade i
regel ett dominerande inflytande och
hade den verkställande makten.
I krigstider eller när svårigheter av
annat slag uppstod, kunde folkförsamlingen, eller de mest inflytelserika
medlemmarna där, välja till ledare den
som de ansåg vara mest skickad för
den aktuella situationen. Det var en
dylik samling av äldste, som godtog
Mose och Aron som folkets ledare,
medan Israel ännu var i Egypten,
2.Mos.3:16; 4:29.
Detta demokratiska element fick
sin legala plats i Israels teokratiska
system. Oftast inskränktes församlingens funktion till att godkänna eller
förkasta vad ledarna hade satt i verket.
Det var församlingens rättighet att
god taga och stadfästa en ledare även
när denne var uttagen av Gud. När de
var missnöjda med en ledare, ansåg de
sig ha rätt att avsätta honom,
4 .Mos.14:1-4. Ledaren stod alltså i den
egendomliga ställningen att han, samtidigt som han var Guds representant,
måste ha sin ledargärning godkänd av
folket. När det gäller Mose, ser vi dock
att folkets försök att störta honom
från hans ledarställning innebar ett
upprorsförsök mot Herren själv.

makt i landet, och efter hand blev de
en ny ledarklass. Några av de viktigaste
var: konungens härhövitsman (överbefälhavare), hans rådgivare, överhovmästaren (slottshövdingen), befälhavaren för kereteerna och peleteerna
(livvakten), konungens sekreterare och
kansler samt tillsyningsmannen över de
allmänna arbetena. Se t.ex. 2.Sam.
8:16 ff.;
20:23 ff.;
I.Kon.4:3 ff.;
I.Krön.27:32 ff. Dessutom hade konungen sina domare och skattmästare,
och enligt gammalt israelitiskt mönster
hövitsmän (officerare), som - alltefter
sin rang - hade kommando över tusen
man, hundra man och femtio man.
Under fångenskapen i Babel förstördes det ämbetssystem som hade byggts
upp kring konungadömet. Emellertid
överlevde den gamla äldsteordningen,
och den blev nu efter hand överförd
till synagogan. Både under vistelsen i
Babel och efter hemkomsten därifrån
fick synagoginstitutionen stor betydelse. Synagogan hade inte bara en
religiös funktion, utan även en social.
Sålunda hade synagogans ledare
dömande myndighet och övertog
uppgifter, som de tidigare äldsteråden
hade utfört i stadsporten. Se: Syna·
goga.
Sedan Israel kommit under främmande överhöghet, placerades ståthållare i landet, vilka genom sina ämbeten
på olika sätt ingrep i folkets liv.

N.T.

Under domartiden var folkets
högsta ledare särskilda gudasända män
som Gud uppreste i kristider för att
frälsa och döma folket. Israel måste
under denna period ha varit sammanslutet i en lös federation, där de olika
stammarna hade en betydlig självstyrelse. Otvivelaktigt vakade stamhövdingarna noga över denna frihet
och gav endast motvilligt ifrån sig den,
men folkets önskan att få en konung, i
likhet med dess grannstater, blev efter
hand för stark. Konungadömet blev
emellertid ett främmande moment i
Israels konstitution, något som endast
svårligen kunde anpassas till folkets
gamla traditioner. Konungen ansågs ej
heller som gudomlig, som fallet var i
Israels grannländer, han var »Herrens
smorde», den som var insatt i sin
gärning av Gud och som skulle avlägga
räkenskap inför honom, jfr Pred.5:7.
Både lUlder ökenvandringen och
domartiden hade de lokala äldsteråden
en vidsträckt myndighet. Detta fortsatte även genom hela konungatiden,
endast med den skillnaden att konungen nu kunde ha sina representanter
och hövdingar på olika platser för att
tillvarata hans intressen.
Dessa nya överhetspersoner, som
var konungens tjänare, kom att fä stor

nytestamentlig tid var judarna
under romarnas välde, och dessa
härskade antingen direkt genom landshövdingar eller indirekt genom lydkonungar, Luk.3:1. Judarna utövade
för övrigt en begränsad självstyrelse
genom Stora rådet (se d.o.) och genom
äldsteråden i synagogorna.
Av N.T. framgår, att Jesus erkände
den rättsordning, som fanns i landet.
När han blev tillfrågad om det var rätt
att ge kejsaren skatt, svarade han: »Så
given kejsaren, vad kejsaren tillhör,
och Gud, vad Gud tillhöD>, Matt.22:21.
Han hindrade sina lärjungar att sätta
sig till motvärn, när man i Getsemane
kom för att arrestera honom,
26:51-53. Han underkastade sig förhör
både inför det judiska rådet, 26:63 f.,
och inför den romerske landshövdingen, 27:11. Till Pilatus sade han:
»Du hade alls ingen makt över mig, om
den icke vore dig given ovanifrån»,
Joh.19:11.
Även N.T. i övrigt hävdar denna syn
på den världsliga överheten. Den är
förordnad av Gud, till skräck för dem
som gör vad ont är, och dess makt
innefattar till och med rätt att vid
behov bruka svärdet, Rom.!3:1 ff.
»Mänsklig ordning» är att järn ställa
med »vad Gud har förordnat» (Rom.
13:2), varför de troende (och med dem
alla människor) skall vara all mänsklig
ordning underdåniga, och detta för
Herrens skull, I.Pet.2:13. Det är de
troendes plikt att vara lydiga mot den
överhet som de har över sig, Rom.
13:1, och denna lydnad skall visas, inte
bara av fruktan för straff, utan för
samvetets skull, inför Gud, v.5.
Överheten är förordnad av Gud, v.1.
Även en dålig överhet är bättre än
ingen alls, förutsatt att den kan hålla
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Överhet - Överlämna
onda garnmgar i styr och avvärja
laglöshet.
På flera ställen iN. T. sägs, att
laglöshet hör till de ting, som skall
känneteckna ändens tid, då orättfar·
dighet skall råda, Matt.24:l2. Denna
laglöshet skall nä" sin höjdpunkt i
Antikrist, »Laglöshetens människa»
eller »den Laglöse», 2.Tess.2:3·8.
Laglösheten i slutet av denna
tidsålder är främst ett avfall från den
gudomliga lagen och från de rättfärdig·
hetsprinciper, som är nedlagda i
människornas hjärtan, Rom.2:l4. När
Antikrist och hans medhjälpare tar
makten i världen, är det själva
överheten som blir laglös och som styr
enligt laglösa principer.
Genom tiderna har det gång på gång
funnits ansatser till sådana laglösa
statssystem, där orättfardighet och
våldsmentalitet har dominerat. EJ;ldast
genom att Gud i sin uppehållande och
dömande styrelse av historien har
tillintetgjort dessa onda system, har
ondskan kunnat hållas någorlunda nere
i världen. Världsrikenas vilddjursnatur
och den demoniska tendens och makt
som stått bakom dem, var uppenbar
redan för profeten Daniel, Dan.7:3·7;
10:13,20, och skall nå sin kulmen i det
antikristliga regementet, 7:19 ff.; Upp.
13: 1 ff. Vilddjuret skall föra krig mot
de heliga, v.7, och sätta igång en
omfattande förföljelse mot dem som
vägrar .att tillbedja vilddjurets (Anti·
krists) bild och taga dess märke,
v.lS·17. Se vidare: Antikrist. En
överhet, som på detta sätt urartar till
att bli sin egen karikatyr och
därigenom blir ett Satans redskap,
skall icke åtlydas. Här gäller den regel,
som tidigare formats och följts i en
liknande situation: »Man måste lyda
Gud mer än människoD), Apg.S:29.
ÖVERHET

1) pe~uddö, nJR~

mönstring; uppsikt; förordnande, äm·
bete. Se t.ex. Ämbete 3.
2) arche, åPX.q
begynnelse, ursprung; det som är i
början, i spetsen, i toppen, i ledningen,
det främsta i tid, rum, makt el. rang;
även i betydelsen: överhet. Se: Ande·
furste 1, Begynnelse 7, Furste 22.
3) exousUJ, E~ovaia
rätt, rättfärdighet, frihet; fullmakt,
makt, myndighet; även myndighet i
betydelsen: överhet. Se vidare: Välde
16.
4) utf.ord.
5) hyperoche, vrrepox.q
höghet, upphöjdhet, hög el. ledande
ställning; av: hyperechö, se Härskare 9.
I 1.Tim.2:2 står ordagrant: alla som
äro i höghet (hög ställning).
6) drchon, äpxwI'
den förste el. främste; ledare, myndig·
hets· el. överhetsperson; part. av årchö,
vara först el. främst. Se vidare:
Välde 18.

ÖVERHETSPERSON
6 går till en ö. med din motpart
6 en Ö. frågade (J.) och sade
6 släpade dem ... inför ö.ema

Luk.12:58
18:18
Apg.16:19

ÖVERHOVMÄSTARE
Ahisar var ö.
i Arsas hus. ö.ns i Tirsa

1.Kon. 4:6
16:9
ö.n Eljakim och sekreteraren Sebna
18:37
ö.n Eljakim slinde (Hiskia)
19:2
Gå hort till hm där, ö.n Sebna
Jes.22:15
ö.n Eljakim, Hilkias son
36:3
36:22
ö.n Eljakim ... till Hiskia
ö.n Eljakim till profeten Jesaja
37:2

ÖVERHUVUD
döma i blodssak eller Ö. i ngn
5.Mos.17:8
eller Ö. :ngn mänsklig domstol
l.Kor. 4:3
Ö. otukt bedrives bland eder
5:1
Ö. är redan det en brist hos eder
6:7

ÖVERHÄNGANDE
oförnuftiges mun är en

Ö.

olycka Ords.10:14

ÖVERHÖUA
David gråtande med ö.t huvud 2.Sam.15:30
till dess de ö.t (åkrarna)
2.Kon. 3:25
Haman sörjande med ö.t huvud
Est. 6 :12
du ligger där ö.d av dräpta
Jes.14:19
att dammet skall Ö. dig
Hes.26:10

ÖVERHÖVDING
Ö.

över alla leviterna var

4.Mos. 3:32

ÖVERHÖVITSMAN
Ö. och underhövitsmännen 4.Mos.3l:l4,48
gärd åt H. av Ö. och
31:52
guldet av ö. och underhövitsmännen 31 :54
sätta till sina ö. och
1.Sam. 8 :12
ostar föra till deras Ö.
17:18
gjorde (David) till Ö. i sin här
18 :13
eder alla till Ö. och underhövitsmän
22:7
David satte ö. och
2.Sam.18:l
David rådförde sig med ö. och 1.Krön.la:l
gingo David och .•• överhövitsmännen 15:25
helgat ..• av Ö. och underhövitsmännen 26:26
med ö. och underhövitsmännen
27:1
församlade ö. och underhövitsmännen 28:1
frivilligt överhövitsmännen
29:6
kallelse till Ö. och
2.Krön. 1:2
Till Juda följande överhövitsmän
17 :14
efter sina över- och underhövitsmän 25:5

ÖVERINSEENDE
under ö. av Hananja

2.Krön.26 :11

ÖVERKLÄDA
ö.de det med trä invändigt
l.Kon.
husets Kolv ö.de (Salomo) med hräder
altare, överklätt med cederträ
Ö. oss med vår himmelska hydda2.Kor.
undgå avkläda och i stället ö. oss

6 :15
6:15
6:20
5:2
5:4

ÖVERKLÄDNAD
tofsar i hörnen på ö.en
höljer sig i våld ss. i en ö.
(J.) lade av sig ö.en
Sedan (J.) tagit på sig ö.en
tog (Petrus) på sig sin ö.

5.Mos.22:12
Mal. 2:16
Joh.13:4
13:12
21:7

ÖVERKONUNG
ringhet, under ö.ens förtryck

Hos. 8:10

ÖVERLASTA
måttlighet och icke att ö. sig
de äro ö.de av vin

Pred.10:17
Jes.28:7

ÖVERLEVA
icke kunna

Ö.

sitt fall

2.Sam. 1:10

ÖVERUUTT
och David grät ö.

1.Sam.20:41

ÖVERLOPPS
s. samlat mycket intet till ö.
allt s. är till Ö. i förvar
s. samlat mycket intet till ö.

2.Mos.16:18
16:23
2.Kor. 8:15

ÖVERLUPEN
(J.) hlev därför ö. av alla
Mark. 3:10
att jag var dag är Ö.
2.Kor.11 :28
Ahab kallade till sig Obadja, sin Ö.
18:3
ö.n sände till Jehu och lät
2.Kon.l0:5
Då gingo ö.n Eljakim. Hilkias son
18:18

se) och titherni, ställa, sätta. Jfr
Förbund 7.
6) d/domi, oiowjlt
giva,länma. Se t.ex. Förtro 2, Ingiva 8,
Utgiva 2, Överlänma 21.
öVER LATA
1 ö.en åt Abraham till egendom l.Mos.23:17
1 ö.en åt Ahraham till egen grav
23:20
2 överlät (Potifar) i Josefs vård
39:6
3 ö.er du åt hm att föra hem
Joh 39:15
2 At jorden ö.er hon sina ägg
39:17
4 icke ö. åt ngn annan
Hes.48:14
5 ss. min Fader ö.it konungslig
Luk.22:29
5 så ö.er jag likadan makt åt eder
22:29
6 all dom har han ö.it åt Sonen
Joh. 5 :22

ÖVERLÄGGA
1) jö'a~, rv'
råda, giva - Tråd; här nif. rådslå,
överlägga. Se t.ex. Rådslå 1, Tänka 11.
2) 'e~ä, n ~ Pråd, rådslag; rådklokhet; av: jä 'a~, se 1.
I Ords.20:l8 står: bc're~, i (el. med)
råd (el. rådklokhet); övers. när de äro
väl överlagda (om tankar el. planer). Se
t.ex. Råd 6, Vishet 4.
3) fietär, "1 p.1!
utforskande, . undersökning, rannsak·
ning; i Dom.5:16 i uttrycket: .l:t.*re·le~,
hjärterannsakningar; övers. överlägg·
ningar. Se: Rannsakning 1.
4) dia/ogizomai, oLaAo'Yi~Ollat
beräkna olika tankar, väga olika skäl
mot varandra, överlägga; av: prep. diå,
genom, här med åtskiljande innebörd:
isär osv., och logizomai, (med sin
tanke) beräkna. Se: Samtal 7, Tänka
28.
5) sylloglzomai, avHo'Yi~ollaL
räkna samman; överlägga med sig själv
el. andra; övers. överlägga med varand·
ra; av: prep. syn, (tillsammans) med,
och logizomai, se 4.
6) syzeteo, aV~T/T€W
söka tillsammans med; (genom samtal)
undersöka; disputera. Se vidare: Ord·
skifte 1.
7) symbdl/o, aVIl(3åHw
ego kasta el. skjuta samman; kasta
samman ord, samtala, disputera (med).
Se vidare: Ordskifte 3.
8) eidon, elo 01'
aor. till horaö, se; se på; i Apg.lS:6
med prep. peri, om; övers. överlägga
om. Se t.ex. Syn 22, Veta 25.
9) sy/laMo, aVHaA€W
tala med; samtala. Se vidare: Samtal 2.
öVERLÄGGA
1 Sedan konungen överlagt
1.Kon.12:28
2 när de äro väl överlagda
Ords.20 :18
4 Då överlade de med varandra Matt.21 :25
4 överlade de med varandra
Mark.1l :31
5 Då överlade de med varandra
Luk.20:5
4 överlade (vingårdsmlinnen) med
20:14
6 samtalade och överlade
24:15
7 Sedan överlade de med varandraApg. 4:15
8 för att ö. om denna sak
15:6
9 Festus överlagt med sitt råd
25 :12

öVERHET
1 sätta frid till din Ö.
Jes.60:17
2 drager eder fram inför ö.er
Luk.12:11
2 kunna överlämna (J.) åt ö.en
20:20
3 underdånig den Ö. han har
Rom.13:1
3 ingen Ö. finnes s. icke är av Gud
13:1
4 all Ö. är förordnad av Gud
13:1
3 den s. sätter sig upp mot ö.en
13:2
3 Vill du vara utan fruktan för ö.en
13:3
4 ö.en är en Guds tjänare
13:4
4 ö.en bär icke svärdet förgäves
13:4
4 ö.en förrättar Guds tjänst
13:6
D (hedja) för kon. och all Ö.
1.Tim. 2:2
2 böra vara underdåniga ö.en
Tit. 3:1

ÖVERLÅTA
1) ~um, D 1 P
stå upp; stå; stå fast; fastställas,
stadfästas; här med prep. le, till, för,
åt; övers. bliva överlåten åt.
2) 'özaq, J l ))
övergiva, lä~a; överlänma, överlåta.
Se vidare: Övergiva 1.
3) 'öman, l1j X
vara fast, säk~rTel. pålitlig; här hif. med
prep. be, tro el. förtrösta på, förlita sig
på. Se t.ex. Förlita 2, Tro (verb) 2,
Vårdare 1.
4) 'öqar, "1 ~ ~
gå över el. förbi; här hif. föra över;
överföra, överlåta, överlämna. Se
vidare: Överlämna 1.
5) diatIthemi, oLaTiOT//lt
ställa isär, anordna; i N.T. end. med.
diatithemai, testamentera, överlåta; av:
prep. dia (här med åtskiljande betyde1·

ÖVERLÄMNA
1) 'öbar, "1 J))
gå ö~er el. fö;bi; här hif. föra över;
överföra, överlåta, överlämna. Se t.ex.
Offra 15, Vandra 7, ÖVerlåta 4, Över·
träda 1.
2) tesumät, n~ 1tv l!
något överlämnat el. anförtrott; av:
Sim (surn), sätta, ställa, lägga. Ordet
förekommer end. i 3.Mos.6:2, där det
står jämsides med p*1.<älJon, se 3.
3) pökad, 1 P9
söka, . uppsöka~ ha omsorg om el.
uppsikt över; förordna, giva i uppdrag,
överlämna. Jfr subst. p*J.<älJon i
3.Mos.6:2,4, övers. något ombetrott.
Se vidare: Vårda 4.
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ÖVERLÄGGNING
3 av Rubens ätter fördes ö.ar

Dom. 5:16

4) sagar, "1 J D
stänga, tillSlut;; i 1.Sam.17:46; 24:19;
26:8 pi. överlämna, utlämna, prisgiva;
på övriga ställen hif. med samma
betydelse. Se t.ex. Pris (II) 1, Pris·
giva 1, Utlänma 1.
5) körab, J"1 P
när~a sig; hiE låta närma sig; frambära
(om gåvor). Se t.ex. Skänk 5, Till·
träde 1.
6) höjö, n' n
bliva; vara; här med prep. le, till, för,
åt; övers. överlänma sig åt.
7) nätas, lO t:I )
s1ung~, kast~;T förkasta; förskjuta;
övergiva; överlämna. Se t.ex. Över·
giva 5.
8) ma/e', X ';> /j
vara full; pi. "fylla, uppfylla; fullborda;
här (med prep. le, till, för, åt) i
betydelsen: giva (någon något) full·
taligt; ordagrant: och de gav dem
fulltaligt till konungen. Se t.ex.
Fullborda 5, Uppfylla 1.
9) nätan, 1 n )
giva, . skänka~ Tlänma; överlämna; i
2.Kon.22:7 nif. givas; överlämnas. Se
vidare: Utlämna 2.
10) bo', X i::1
gå in, komma; här hif. föra, bringa. Se
Lex. Meddela 2, Offra 7, Uppfylla 11.
11) jehaq, J C1 :
aram. giva; här påss. övers. överlänmas.
Se vidare: Kasta 23.
12) I Esr.8:33 står ordagrant: i (eg.
på) prästen Meremots, Urias sons,
hand ('al·jag). Jfr 14.
13) 'özab, J l))
övergiva, lämn;;T överlämna. Se vidare:
ÖVergiva 1.
14) På dessa ställen motsvaras övers.
»överlämna» av hebr. 'äl·jalJ, till el. i
(någons) hand. Jfr 12.
15) nuafi, CI 1 )
sätta el. lägga sig; vila; hif.·formen
hinnia1!, sätta, lägga; lämna, över·
lämna. Se vidare: Övergiva 18.
16) seqa~, p ~(ti
aram. lämna kvar; här hithp. bli
kvarlänmad el. överlämnad. Pe. av
verbet förekommer i Esr.6:7; Dan.
4:12,20,23. Jfr Övergiva 25.
17) paradfdomi, rrapaoiowllL
överlänma, överlåta; utlämna, prisgiva,
förråda. I Matt.5 :25 står ordagrant: på
det att icke din motpart må överlämna
dig åt domaren och domaren åt
rättstjänaren. Se t.ex. Utlämna 4.
18) poieo, rrot€w
göra, frambringa; i Apg.24:17 (om
allmosor) giva, överlämna. Se t.ex.
Verk 22.
19) utf.ord.
20) leitourgos, AELTOVP'Y1k
en som gör tjänst, tjänare. I Fil.2:2S
står
ordagrant: edert sändebud
(apostolos, se Apostell) och vårt
behovs tjänare. Se vidare: Tjänst 24.
21) didvmi, oiowllt
giva, lämna. Se t.ex. Överlåta 6.
öVERLÄMNA
l skall du Ö. åt H. det S.
2 angående ngt s. denne ö.t
3 I skolen Ö. i deras vård
4 icke ö. dråparen i hs hand
5 ö.de (Ehud) skänkerna
5 När han nu ö.t skänkerna
6 för gammal att ö. mig åt
6 om jag redan i natt ö.de mig
7 ö.de David fåren åt vaktare
7 åt vem har du Ö.t fårhjorden
4 H. skall Ö. dig i min hand
8 antalet ö.t åt konungen
4 fastlin H. ö.t mig i din hand
4 ö.t din fiende i din hand
9 övriga folket ö.de han
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2.Mos.13:12
3.Mos. 6:2
4.Mos. 4:27
Jos.20:5
Dom. 3 :17
3:18
Rut 1:12
1 :12
1.Sam.17 :20
17 :28
17 :46
18:27
24:19
26:8
2.Sam.10:10

Överlöpare - Överskrida
1
9
10
10
9
9
9

folket ö.de dem åt Molok
12:31
(David) ö.de dem åt gibeoniterna 21:9
(Naaman) ö.de brevet till
2.Kon. 5:6
män s. jag Ö.r i edra händer
10:24
ö.des de uppvägda penningarna
12:11
män åt vilka penningarna ö.des
12:15
Ö. dem åt de män s. förrätta
22:5

9 angående penningar s. ö.s åt dem 22:7
9 tjänare Ö.t dem åt de män s.
22:9
9 folket ö.de (Joab) åt Absai l.Krön.19:11
9 de ö.de dem åt de män s.
2.Krön.34:10
9 Ö.t dem åt tillsyningsmännen
34:17
11 ö.des åt Sesbassar
Esr. 5:14
12 silvret ö.des' åt prästen Merernat
8 :33
9 ö.de konungens påbud åt satraper
8:36
13 ö.de du i deras fienders
Neh. 9:28
14 ö. dem åt kon. hovman Hege
Est. 2:3
14 unge kvinnor ö.des åt Hegai
2:8
14 Ester ö.d åt kvinnovaktaren Hegai
2:8
14 ö.s åt konungens hovman Saasgas
2:14
9 ö. klädnaden och hästen åt en av
6:9
13 ö.r den olycklige sin sak
Ps.lO:14
9 ö. mig icke åt mina ovänners
27 :12
4 icke ö.r mig i fiendens hand
31:9
13 H. ö.r hm icke i hs hand
37 :33
9 Icke skall du Ö. hm åt fienders
41:3
15 icke Ö. mig åt förtryckare
119:121
9 H. ö.r dem att slaktas
Jes.34:2
9 Ö.t Jakob åt tillspillogivning
43:28
9 Ö. barn åt hungersnöden
Jer.18:21
9 jag skall ö. domen åt dem
Hes.23:24
16 ö.d åt ngt annat folk
Dan. 2:44
4 ss. fångar och ö.t dem åt
Am. 1:6
4 ö.t folket ss. fångar åt Edom
1:9
17 ö.r dig åt rättstjänare n
Matt. 5:25
17 Ö. den andre till att dödas
10:21
17 ö.d i människors händer
17 :22
17 i sin vrede ö.de hs herre hm
18:34
17 Människosonen ö.d åt
20:18
17 Ö. hm åt hedningarna att begabbas 20:19
17 ö.de åt dem sina ägodelar
25:14
17 H .• du ö.de åt mig fem pund
25:20
17 H .• du ö.de åt mig två pund
25:22
17 att jag skall Ö. (J.) åt eder
26:15
17 då Människosonen skall bliva ö.d
26:45
17 ö.de (J.) åt Piiatus
27:2
17 Människosonen ö.d i mskors Mark. 9:31
17 Människosonen ö.d åt
10:33
17 och Ö. hm åt hedningarna
10:33
17 Ö. den andre till att dödas
13:12
17 Människosonen ö.d i syndarnas
14:41
17 ö.de hm åt Pilatus
15:1
17 åt mig har den blivit ö.d
Luk. 4:6
17 Människosonen ö.d i mskors händer 9:44
17 domaren ö.r dig åt rättstjänaren
12:58
17 han skall hliva ö.d åt hedningarna 18:32
17 kunna Ö. hm åt överheten
20:20
17 huru (Judas) skulle Ö. hm åt dem 22:4
17 Människosonen ö.d i syndiga
24:7
17 hade vi icke Ö.t hm åt dig
Joh.18:30
17 översteprästerna Ö.t dig åt mig
18 :35
17 att jag icke skulle bliva ö.d åt
18:36
17 s. har ö.t mig åt dig
19:11
17 Ö. hm i hedningarnas händer Apg.21 :11
18 för att Ö. några allmosor
24:17
17 blev Paulus ö.d åt en hövitsman
27:1
17 ö.d i romarnas händer
28 :17
17 Ö. den mannen åt Satan
l.Kor. 5:5
17 när han ö.r riket åt Gud och
15:24
17 Ö.s vi för J. skull åt döden
2.Kor. 4:11
19 när de ö.s gm oss
9:11
19 och ö.des i en medlares hand
Gal. 3:19
17 Ö.t sig åt lösaktighet
Ef. 4:19
20 Ö. åt mig vad jag kunde behöva Fil. 2:25
17 vilka jag ö.t åt Satan
l.Tim. 1:20
17 ö.de sin sak åt hm s. dömer l.Pet. 2:23
17 ö.de dem åt mörkrets hålor 2.Pet. 2:4
21 jag vill Ö. åt dig några
UpP. 3:9

ÖVERLÖPARE
de Ö. s. gått över till kon.
2.Kon.25:11
de Ö. s. gått över till hm
Jer.39:9
de Ö. s. gått över till kon. i Babel
52:15

ÖVERMAKT
Icke med ö. bekämpa mig
Jolo 23:6
Hennes ovänner fått ö.en
Klag. 1:5
denne skalL.behålla ö.en
Dan.11:7
Han skall draga åstad och få ö.en
11 :23

ÖVERMAN
men om jag bliver hs Ö.

1.Sam.17:9

ÖVERMANNA
ö.de både den ene och den

Apg.19:16

ÖVERMOD
Se även: Högmod, förhävelse, högHird,
stolt, stortalig, fräck, säker, uppblåsa,
egenrättfärdighet, egensinne, synd.
Övermod, högmod
Övermod (högmod) har karakteriserats
som avgudadyrkan, emedan det sätter
»jaget» på den plats som tillkommer
Gud i en människas liv. Ett sådant
sinnelag blir redan i G.T. stämplat som
synd: »De övermodiga bestå icke inför
dina (Guds) ögon», Ps.5:6, jfr 2.Sam.
22:28; Ords.21 :4. - Bland grekerna
betraktades övermod (grek. hybris)
som det svåraste b rott en människa
kunde beg{1. Den övermodige drabba·
des av nemesis. gudarnas hämnd.
I N.T. framhåller Jesus, att övermod liksom all annan synd kommer
inifrån, från människans hjärta. Mark.
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7 :21·23. Övermod framställs här som
all sjalvrättfärdighets kardinalsynd.
Dess motsats har Jesus uttryckt i sin
beteckning av lärjungarna som »fattiga
i anden», Matt.5:3, dvs. som ödmjuka
och ringa i sin hällning till Gud.
Den övermodige känner icke behov
av Guds nåd. Detta gäller främst den
uppenbart ogudaktige, 2.Tim.3:2 ff.;
Rom.1 :28 ff., men i hög grad även den
religiöse, jfr Luk.18:9 ff. Också den
troende kan oförmärkt glida in i denna
självtillräcklighetens synd. Upp.3: 17.
Den som på grund av sin egen
förmenta förträfflighet är övermodig i
sitt gudsförhållande, blir det ännu mer
förhållandet till sin nästa. Han
förhäver sig på dennes bekostnad,
Luk.18:11, och föraktar honom i hans
synd och elände, 7:39; 15:2,30; 19:7;
Joh.8:3 ff. - Förr eller senare slår
Gud, den rättfärdige domaren, ned allt
högmod och övermod, Ords.16:18;
Jes.2:17; 14:12 ff.; Matt.23:12; Luk.
1 :51.
Enligt kyrkofadern Augustinus är
övermod el. högmod (lat. superbia)
alla synders rot. Hos skolastikerna
heter det, att övermod är alla lasters
drottning. Högmod omnämns som en
av de sju huvudsynderna eller dödssynderna (de övriga är: girighet, otukt.
avund, frosseri, vrede och andlig
lättja). I äldre teologi framhålls det
ofta, att djävulen var den förste som
föll i övermodets synd.
Det är självklart, att det kristna
evangeliet med dess starka poängterande av människans egen hjälplöshet i
förhållande till Gud, stämplar övermod
som ett oöverkomligt hinder för
frälsningen. Här betraktas högmod
icke endast som syndig självöverskattning, utan som trots, varigenom
människan förnekar sin absoluta
syndighet och därför vill ha något eget
att komma med inför Gud. Den
övermodiges hållning kommer klarast
till uttryck i hans förakt för evangeliets »av nåd allena» och »genom tron
allena».
Motsatsen till högmod
betecknas i Skriften med begreppet
»ödmjukhet», se d.o.
ÖVERMOD
l) ['äpal], 7Ell!
hif. handla ~p'pblåst el. förmätet;
övers. i sitt övermod. Se vidare:
Uppblåsa 1.
2) ZUI!, 1 1 l
koka, sjuda; vara övermodig el.
förmäten; hif. handla övermodigt el.
förmätet. Jfr adj. zeg Lex. i Ords.
21:24, övers. fräck. Se: Skyldig 8.
3) zädon,

1i

1 l

övern;od, förmätenhet; av: zu~, se 2.
Se: Högfärd 2.
4) sa'änän,

1 ~0:~

lugn, stilla; säker; i dålig mening: stolt,
övermodig; här om subst. säkerhet;
övermod. Se vidare: Säker 9.
5)gä'on,

li~2

höghet, majestät; högmod. övermod;
av: gå'å, höja sig. vara hög el. upphöjd.
Se t.ex. Högmod 6, Stolthet I, Ara
(subst.) 7.
6) pas, V §I
betydelsen oviss. möjl. förmätenhet.
övermod; enligt en annan förklaring:
oförnuft, dårskap. Ordet förekommer
end. i Job 35:15, där det är förstärkt
med me'o~. myckenhet; mycket.
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7) ga awa, 1', ~ J
upphöjdhet. h(j-ghet; högmod, övermod; av: gå'ä, se 5. Se t.ex.
Härlighet 19, Högmod 4, Stolt 5, Upp·
ror 4.
8) rila/l, C' 1 '1
vind, vindfläkt; andedräkt; ande; själ,
sinne; fnysning, uppbrusande sinne. Se
vidare: Sinne 1.
9) 'äl}rii, il ~ :: ~

övermod. förmätenhet; av: 'ågar, se
15. l J eS.16:6 star 'ägrå jämsides med
ga'äwä, se 7 (här övers. högfärd), och
gå'on, se 5 (här övers. högmod). Se:
Grym 6, Vrede 12.
10) rum, Dl l

subst. upphöjdhet, höghet; stolthet,
förhävelse; av verbet rum, se 16. Se:
Förhävelse 3. Stolt 9.
II) gewä, il 1 J
övermod. hög~~d. Se vidare: Högmod
2.

12) se'ät

tJ:\c:;

förakt, ~ingaktning; högmod, stolthet;
av: su!, se Håna 3.
13) jähir, l ' il '
högfärdig, hög~odig. I Ords.21 :24 står
ordet jämsides med ze~, se 2.
14) hälal, '; ';l il
vara övermodig. vara dåraktig el.
vansinnig. Se t.ex. Rasa 5, Vanvett 3.
15) 'äbar, l ) l!
gå öv~r. över;k;ida; här hithp. part.
övermodig, förmäten. Se vidare:
Vrede lO.
16)

rum,

D 11

(verb) resa sig upp; vara hög; göra sig
hög, förhäva sig, bli högmodig; i
Jes.2:12 part. råm, hög; högmodig. I
Dan.11:12 stä r ordagrant: bliver hans
hjärta högmodigt. Se vidare: Stolt 2.
17) gäbah, '" J l

vara upphöjd el. 'hög; vara högmodig.
Se t.ex. Högmodig 3, Upphöja IS.

18) [zu4l,

1 1 l

aram. = hebr. zud, se 2; haf. handla
övermodigt el. förmätet.
20) hyperephania, v7T€P11</>avia

övermod, högmod; av: hyperephanos,
se 21.

21) hyperephanos, V7T€pi)</>avoc;
som synes el. visar sig över andra,
överlägsen, framstående; i N.T. end. i
dålig mening: övermodig, högmodig.
Se vidare: Högmodig lO.
öVERMOD
1 drogo de i sitt Ö. uPP
4.Mos.14:44
2 drogen i edert ö. UPP
5.Mos. 1 :43
3 Jag känner ditt ö.
l.Sam.17:28
4 ditt Ö. nått mina öron
2.Kon.19:28
5 om skydd mot de ondas ö.
Job 35:12
6 föga bekymrar sig om mskors ö.
35:15
7 Gm ogudaktigas ö. måste
Ps.10:2
8 han stäcker furstarnas Ö.
76:13
3 Gm ö. kommer man split
Ords.13:10
9 hs Ö.S ris får en ände
22:8
10 männens Ö. skall bliva nedböjt Jes. 2:11
10 männens Ö. nedbrutet
2:17
7 de s. säga i sitt Ö.
9:9
5 slut på de fräckas ö.
13:11
9 Moabs högfärd, högmod och Ö.
16:6
4 då ditt ö. har nått mina öron
37 :29
11 i lönndom sörja över Ö.
Jer.13:17
9 Jag känner, säger H., hs Ö.
48:30
3 bedragit dig, ditt hjärtas ö.
49 :16
3 ö .et grönskar
Hes. 7 :10
5 göra slut på de fräckas ö.
7 :24
12 i ditt sinnes hela Ö. gläder dig
25:6
12 i sitt sinnes Ö. velat utkräva
25:15
12 i sitt sinnes Ö. tillägnat sig
36:5
16 växer hs Ö.
Dan.11:12
3 Ditt hjärtas Ö. bedragit
Ob. v.3
20 hädelse, ö., oförsynt väsende Mark. 7 :22

ÖVERMODIG
2 handlade Ö.t mot detta folk 2.Mos.18:11
2 handlade ö.t mot dem
Neh. 9:10
2 våra fäder, de voro ö.a
9:16
2 de voro ö.a
9:29
14 De ö.a bestå icke inför
Ps. 5:6
14 upptändes av avund mot de ö.a
73:3
14 Jag säger till de ö.a
75:5
14 Varen icke ö.a
75:5
15 dåren är ö. och sorglös
Ords.14:16
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13
16
17
2
3
3
18
13
21
21
21

Bespottare s. är fräck och ö.
21:24
över allt stolt och Ö.t
Jes. 2:12
varen icke ö.a, H. har talat
Jer.13:15
handlat ö.t, mot Israels Helige
50:29
vända mig mot dig, du ö.e
50:31
Då skall den ö.e stappla
50:32
när hs ande blev stolt och Ö.
Dan. 5:20
Hab. 2:5
skall denne ö.e ej bestå
s. tänkte ö.a tankar
Luk. 1:51
våldsverkare, ö.a
Rom. 1:30
stortaliga, ö.a
2.Tim. 3:2

ÖVERMORGON
hålla sig redo till i Ö.
i Ö. skall H. stiga ned på Sinai.
Hållen eder redo till i Ö.
gömma mig till i ö. afton
i Ö. utforskar min fader
gå i ö. skyndsamt ned
i Ö. få gå upp i H. hus
i Ö. får gå upp i H. hus
i dag och i morgon och i ö.

2.Mos.19 :11
19:11
19:15
1.Sam.20:5
20:12
20:19
2.Kon.20:5
20:8
Luk.13:33

ÖVERMÅTT
synden bliva till Ö. syndig
icke berömma oss till Ö.
berömma vi oss icke till Ö.

Rom. 7:13
2.Kor.10:13
10:15

ÖVERMÅTTAN
jag skall föröka dig Ö.
l.Mos.17:2
jag skall göra dig Ö. fruktsam
17:6
och föröka (Ismael) Ö.
17 :20
Då blev Isak Ö. häpen och sade
27 :33
Så blev (Jakob) Ö. rik
30:43
Israels barn blevo Ö. talrika
2.Mos. 1:7
är ett Ö. gott land
4.Mos.1til:7
jag vill bevisa dig Ö. stor ära
22:17
för den Ö. stora myckenhetens l.Kon. 7:47
de blevo Ö. förskräckta
2.Kon.10:4
(Davids) läger blev Ö. stort
l.Krön.12:22
låtit hs rike bliva ö. upphöjt
14:2
huset ... måste göras Ö. stort
22:5
Rehabjas söner voro Ö. talrika
23 :17
H. gjorde Salomo Ö. stor
29:25
att H. gjorde hm Ö. stor
2.Krön. 1:1
sjukdomen blev Ö. svår
16:12
blev Josafat till slut Ö. mäktig
17:12
(U ssia) blev Ö. mäktig
26:8
Då blev jag Ö. häpen
N eho 2:2
Ö. djupa äro dina tankar
PS.92:6
De fräcka bespotta mig Ö.
119:51
är danad så ö. underbart
139:14
om Moabs högmod, det Ö. höga
Jes.16:6
en Ö. härlig dag
56:12
om Moabs högmod, det Ö. höga
Jer.48:29
Förtörnas du på oss så ö.
Klag. 5:22
Du blev Ö. skön
Hes.16:13
reste sig en Ö. stor skara
37 :10
dess glans Ö. stor
Dan. 2:31
ugnen så Ö. starkt upphettad
3:22
en ö. hög ande fanns hos Daniel
5:12
befunnits hava ö. stor vishet
5:14
en ö. hög ande var i hm
6:3
ett fjärde djur, ö. förskräckligt
7:7
djuret s. var så ö. förskräckligt
7:19
det växte ö. söderut och österut
8:9
folket häpnade Ö. och sade
Mark. 7:37
en väg, en Ö. härlig väg
l.Kor.12:31
huru ö. svårt det blev oss
2.Kor. 1:8
för dessa så Ö. höga 'apostlar'
11:5
av mina Ö. höga uppenbarelser
12:7
för dessa så Ö. höga 'apostlar'
12:11
Ö. våldsamt förföljde Guds
Gal. 1 :13
Låten dem vara Ö. kära
l.Tess. 5:13

ÖVERMÄKTIG
ena stammen den andra Ö.
l.Mos.25:23
förvisso bliva det ö.a
4.Mos.13:31
blev Kusan~Risataim Ö.
Dom. 3 :10
Midjans hand blev Israel så Ö.
6:2
huru vi skola bliva hm ö.a
16:5
Om arameerna bliva Ö.a
2.Sam.10:11
om Ammons barn bliva dig ö.a
10:11
Männen blevo oss ö.a
11 :23
(Amnon) blev henne Ö.
13:14
ty de voro mig ö.a
22:18
därför hava de blivit oss ö.a
l.Kon.20:23
skola vi förvisso bliva dem ö.a
20:23,25
Om arameerna bliva mig ö.a
l.Krön.19:12
om Ammans barn bliva dig ö.a
19 :12
blev (Jotam) dem Ö.
2.Krön.27:5
hoppats bliva dem ö.a
Est. 9:1
bliva sina motståndare ö.a
9:1
frälsar fattige ur ö.es hand
Job 5:15
Gm ö. kraft har mitt kroppshälje
30:18
ropar om hjälp mot de ö.as arm
35:9
icke säga: Jag blev hm ö.
Ps.13:5
ty de voro mig ö.a
18:18
Mina missgärningar voro mig ö.a
65:4
låt ingen orätt varda mig ö.
119:133
dock blevo de mig ej ö.a
129:2
mina förföljare ... äro mig ö.a
142:7
icke skola bliva mig ö.a
Jer. 1 :19
att de icke skola bliva dig ö.a
15:20
du grep mig och blev mig ö.
20:7
så att vi bliva hm ö.a
20 :10
lösköpa (Jakob) ur den ö.es hand
31:11
ty fienden har blivit mig Ö.
Klag. 1 :16
krig mot heliga och bliva ö.t
Dan. 7 :21
dödsrikets portar icke ö.a
Matt.16:18
deras rop blevo (Pilatus) ö.a
Luk.23:23

ÖVERMÄTT
jag är Ö. av oro
Då åta de och blevo ö.a
att du ej bliver Ö. därav

Job 7:4
PS.78:29
Ords.25:16

ÖVERS
har vrede till Ö. att omgjorda

PS.76:11

ÖVERSKOTT
vad ö.et av täckelsets våder

2.Mos.26:12

ÖVERSKRIDA
en gräns hon ej kan ö.
En gräns S. vattnen ej fingo ö.
evärdlig gräns det icke kan Ö.
likväl icke kunna Ö. den
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Job 14:5
PS.104:9
Jer. 5:22
5:22

Överskrift - Överstepräst
ÖVERSKRIFT
Se: Skrift, inskrift.
ÖVERSKRIFT

1) epigraphe, 1;1r L"( P af/i-q
överskrift, inskrift; av epigråphö,
skriva på el. över (av: prep. epi, på,
över, och gråphö, se 2). Verbet
epigråphö förekommer i Mark.IS:26;
Apg.17:23; Hebr.8:1O; 10:16; Upp.
21:12.
2) grdphö, "(paf/iw
rita, inrista, ingravera; skriva. I Matt.
27 :37 står ordagrant: hans anklagelse
skriven (perf. part. pass. av gråphö). Se
vidare: Skrift 7.
3) tftios, T iT AO<:
= lat. titulus, överskrift, inskrift. I
Joh.19:19 står ordagrant: Och Pilatus
skrev (gråphö, se 2) en överskrift och
satte [den] på korset. Jfr vårt låneord
'titel' .
öVERSKRIFT
1 Vems bild och Ö. är detta
Matt.22:20
2 över (J.) huvud satt upp en Ö.
27 :37
Mark.12:16
1 Vems bild ocb Ö. är detta
1 den Ö. man satt upp för att angiva 15:26
1 Vems bild och Ö. bär den
Luk.20:24
1 över (J.) hade man satt upp en ö.
23:38
3 Pilatus lät ock göra en ö.
Joh.19:19
3 Den ö,en läste många av judarna
19:20

ÖVERSKYGGA
trygghet hos hm s. ö .er alltid
ö.de dem en ljus sky
Då kom en sky s. ö.de dem
kraft från den Högste skall Ö.
kom en sky och ö .de dem
härlighetskeruber ö.de

5.Mos.33:12
Matt.17:5
Mark. 9:7
Luk. 1:35
9:34
Hebr. 9:5

ö.e bagaren lät ban upphänga
40:22
ö.e munskänken tänkte icke på Josef 40 :23
talade ö.e munskänken tU! Farao
41:9
jämte ö.e bagaren i fängelse
41 :10
de ö.e i Suckot svarade
Dom. 8:6
skriva upp de ö.e i Suckat
8 :14
sade de ö.e i Gil.ead till varandra
10:18
brev till de ö.e i Jisreel
2.Kon.10:1
David sade till de ö.a bland
l.Krön.15 :16
och bytet inför de ö.e
2.Krön.28:14
Ahas plundrade de ö .es hus
28 :21
Hiskia församla de ö.e i staden
29:20
de ö.e befallde leviterna
29 :30
vad kon. och de ö.e bjudit
30:12
de ö.e hade ss. offergärd givit
30:24
När Hiskia och de ö.e såga högarna
31:8
de ö.e bland leviterna
35:9
Alla de ö.a bland prästerna
36 :14
avskilde tolv av de ö.a bland
Esr. 8:24
inför de ö.a bland prästerna
8 :29
och de ö.a inom Israels familjer
8:29
tog en ed av de ö.a bland prästerna
10:5
uppe på stadens ö.a höjder
Ords. 9:3
trängde fram till dess ö.a höjder
Jes.37 :24
Sarsekim, ö.e hovmannen
Jer.39:3
Nergal-Sareser, ö.e magern
39:3
Nebusasban, ö.e hovmannen
39:13
och Nergal-Sareser, ö.e magern
39:13
ocb gav (Jojakin) ö.a platsen
52:32
bröt av dess ö.a kvist
Hes.17:4
av dess ö.a skott skall jag avbryta
17 :22
steg man så upp I den Ö.
41:7
de ö.a tempelkamrarna vara mindre
42:5
den Ö. våningens kamrar mer indragna 42:6
befallde Aspenas, ö.e hovman
Dan. 1:3
ö.e hovmannen gav dem andra namn
1:7
(Daniel) bad ö.e hovmannen
1:8
Daniel nåd inför ö.e hovmannen
1:9
ö.e hovmannen sade till Daniel
1 :10
s. av ö.e hovmannen blivit satt
1 :11
av ö.e hovmannen förda inför
1 :18
Beltesassar den ö.e bland spåmännen
4:6
till den ö.e bland spåmännen
5 :11
kon. ss. den ö.~ härskaren
l.Pet. 2:13

ÖVERSTE
-överste
krigsöverste Upp.19:18
ÖVERSTE

ÖVERSKYLA
1) kasa, il ~~
täcka, betäcka, skyla, dölja; i Ps.32:1
I.cal part. pass. skyld, överskyld; på
övriga ställen pi. Se: Fördölja 5,
Täckelse 3, Undseende 1.
2) tapal, '78 D
stryka, smörja~ linlma ihop el. fast; här
med prep. 'al, på, över; smörja över,
bestryka, lägga plåster på. Jfr tapal i
J ob 13 :4; Ps. 119 :69, övers. spinna
ihop el. hopspinna.
3) epikalyptö, l;1ruWAv1rTW
täcka över, betäcka, överskyla, överhölja; av: prep. epi, på, över, och
kalyptö, se 5. Verbet står i ett citat
från Ps.32:1, vars hebreiska grundtext
har käsa, se 1.
4) epikdlym11Ul, e1rLKaAvJ,lJ,la
betäckning, täcke, hölje; av: epikalyptö, se 3.
5) kalyptö, K aAV1rTW
täcka, skyla, hölja; dölja, gömma. Jfr
Matt. 10:26, övers. förborga; Luk.8:16
gömma; 23:30 skyla. Se: Täckelse 10.

1) ral], :. ~
mycken, talrik; stor, mäktig; hövding,
ledare; här i uttrycket raJ.?-tabbäJ:tim,
övers. översten för drabanterna (dvs.
konungens livvakt, jfr art. Potifar). Se
t.ex. Mästare 2, Stark 17.
2) Sar, 1~
befälhavare, ledare. Se t.ex. Hövits·
man l, Uppsyningsman 1.
3) maSaI, '70 Q
härska, behä;ska; här part. mosel,
härskare. Se t.ex. Härskare 6, Mäktig 8, Väldighet 3.
4) chilfarchos, XLAiapxo<:
befälhavare över tusen soldater, kiliark; även: befälhavare över en romersk
kohort (se Krigsskara); av: chilioi,
tusen, och årchö, vara först el. främst;
vara ledare el. befälhavare. Ordet är i
Mark.6:21; Upp.6:IS; 19:18 övers.
krigsöverste.

ö.e munskänken
l.Mos.40:2
och ö.e bagaren
40:2
förtäljde ö.e munskänken sin dröm
40:9
Då nu ö.e bagaren såg att Josef
40:16
i den ö.a korgen funnas bakverk
40:17
såväl ö.e munskänkens huvud
40:20
s. ö.e bagarens
40:20
insatte ö.e munskänken åter i hs
40:21

öVERSTE
1 ö.n för drabanterna
2.Kon.25:8,10,11
1 lämnade ö.o för drabanterna några 25:12
1 tog ö.n för drabanterna bort
25:15
1 ö.n för drabanterna tog Seraja
26:18
1 tog ö.n för drabanterna och förde
25:20
2 Uriel, deras Ö.
1.Krön.15:5
2 Meraris barn: Asaja. deras Ö.
15:6
2 Gersoms barn: Joel, deras Ö.
15:7
2 Elisafans barn: Semaja. deras ö.
15:8
2 Hebrons barn: Eliel, deras Ö.
15:9
2 UBSiels barn: Amminadab, deras Ö. 15:10
3 ropande av dårarnas Ö.
Pred. 9:17
1 ö.n för drabanterna
Jer.39:9
1 Nebusaradan, ö.n för drabanterna
39:10
39:11,13; 40:1
1 ö.n för drabanterna lät hämta
40:2
1 ö.n för drabanterna gav vägkost
40:5
1 Nebusaradan, ö.n för drabanterna
41:10
43:6; 52:12
1 här s. ö.n för drabanterna hade
52:14
1 ö.n för drabanterna
52:15,16
1 tog ö.n för draban:terna bort faten 52:19
1 ö.n för drabanterna tog Seraja
52:24
1 tog ö.n för drabanterna
52:26
1 bortförde ö.n för drabanterna
52:30
1 Arjok, ö.n för kon. drabanter Dan. 2:14
4 romerska vakten med sin ö.
Joh.18:12
4 Ö.o för den romerska vakten
Apg.21 :31
21 :32
4 när de fingo se ö.n och
4 ö.n gick fram och tog hm i förvar
21 :33
4 sade (Paulus) till ö.n
21 :37
4 bjöd ö.n att man skulle föra in hm 22:24
4 gick han till ö.n
22:26
4 Då gick ö.n dit och frågade hm
22:27
4 ö.n sade då: Mig har det kostat
22:28
4 när ö.o nu fått veta att (Paulus)
22:29
4 fruktade ö.n att de skulle sllta
23:10
4 hemställa hos ö.n att han låter
23:15
4 För denne yngling till ö.n
23:17
4 förde hm till ö.n
23 :18
4 tog ö.n hm vid handen
23:19
4 ö.n bjöd då ynglingen att icke
23 :22
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öVERSKYLA
1 överskyl icke missgärning
Neh. 4:5
2 du ö.de min missgärning
Job 14:17
1 Du jord, överskyl icke mitt blod
16 :18
1 Säll den vilkens synd är ö.d
PS.32:1
1 och ö.de icke min missgärning
32:5
1 du ö.de all dess synd
85:3
3 vilkas synder äro ö.da
Rom. 4:7
4 att därmed Ö. ondskan
1.Pet. 2:16
5 kärleken ö.er en myckenhet av
4:8
5 ö.er en myckenhet av synder
Jak. 5:20

ÖVERSKÅDA
Har du ö.t jordens vidder

Job 38:18

ÖVERST
penningar ligga Ö. i säcken
l.Mos.42:27
penningar Ö. i edra säckar
43:12
sina penningar Ö. I sin säck
43:21
lägg penningar Ö. i hs säck
44:1
silverbägaren Ö. i yngstes säck
44:2
penningar vi funna Ö. i våra säckar
44:8
ställa mig Ö. på höjden
2.Mos.17:9
stego upp Ö. på höjden
17 :10
Ö. på denna fasta plats
Dom. 6 :26
plats Ö. bland de inbjudna
1.Sam. 9:22
ö. voro pelarna utformade
loKon. 7 :22
ö. på vart ställ en rund uppsats
7:35

ÖVERST (översta, överste)

4 När ö.n Lysias kommer hit ned
4 i domsalen, tillika med ö.arna

24:22
25:23

ÖVERSTEN
icke ••. kvarnens

Ö.

i pant

5.Mos.24:6

ÖVERSTEPRÄST
Se även: Präst, smörja, inviga, handfyllning, tabernakel, tempel, helgedom,
gudstjänst, altare, offer, allralleligaste,
nådastol, blod, lamm, medlare, förbund, försoning, försoningsdag, förlossning, judendomen, Stora rådet,
Aron, Melki-Sedek, Messias, Jesus
Kristus.
Överstepräst
Vårt ord »överstepräst» är i G.T. en
återgivning av dels hakkohen haggiUjol,
den store (el. störste) prästen, t.ex.
3.Mos.21:1O; 4.Mos.3S:2S; Jos.20:6;
2.Kon.12:1O; 2.Krön.34:9; Neh.3:1,
dels kohen håras, huvud präst, t.ex.
2.Kon.2S:18; 2.Krön.19:11; Esr.7:S. Översteprästen omtalas ofta rätt och
slätt som hakkohen, »prästen» (dvs.
prästen i absolut mening), 2.Mos.
31:10; 3.Mos.4:6; l.Kon.4:2 (grt.);
2.Kon.12:7 Ufr v.IO); I.Krön.16:39;
Neh.13:4 m.fl. ställen. Vidare kan
nämnas benämningen hakkohen hammåSla~, »den smorde prästen», 3.Mos.
4:3,5,16, vilken anspelar på prästens
vigning med helig smörjelseolja, jfr
2.Mos.29:7; 3.Mos.8:12; Ps.133:2. ~
N. T.s ord för »Överstepräst» är archiereus, som kommer av archi-, ärke-,
över-, och hiereus, (offer)präst (av:
hier6s, helig, helgad, avskild).

de övriga prästerna skulle han frambära soningsoffer för den missgärning
som hade att göra med helgedomen
och prästämbetet, 4.Mos.18:1. Så ofta
han gick in i helgedomen för att göra
tjänst vid altaret, måste han i likllet
med de andra prästerna två sina händer
och fötter med vatten från det stora
kopparbäckenet mellan tabernaklet
och altaret, 2.Mos.30:17-21.

2. Vigning.
Översteprästen vigdes till sitt ämbete i stort sett på samma sätt som
övriga präster. Denna ceremoni är
utförligast beskriven i 2.Mos.29:1-3S.
Den bestod av tvagningar, iförande av
heliga kläder, smörjelse med olja och
olika offer med blodbestänkning, jfr
40:12-15; 3.Mos.8. Till ceremonien
hörde även handfyllning (se d.o.), som
innebar, att det på prästens händer
lades vissa stycken av offerköttet osv.,
2.Mos.29:22-24. Vigningsceremonien
varade i sju dagar, 3.Mos.8:33-3S. På
en punkt skilde sig emellertid översteprästens vigning från de övriga prästernas: den heliga smörjelseoljan hälldes
över hans huvud, 2.Mos.29:7; 3.Mos.
8:12; 21 :10; Ps.133:2, medan den vid
en vanlig prästs vigning endast ströks
på pannan. Detta är möjligen orsaken
till att översteprästen, framför sina
ämbetsbröder, fick hedersnamnet »den
smorde prästen».

Varken översteprästen eller de
andra prästerna fick dricka vin eller
starka drycker under utövandet av sin
tjänst, 3.Mos.10:9. I perioder av
kultisk orenhet på grund av sjukdom,
fysiska funktioner eller beröring av
orena ting, måste han avhälla sig från
de heliga gåvorna från Israels barn,
samt rena sig på föreskrivet sätt,
22:1-7. Han fick icke äta köttet av ett
självdött eller ihjälrivet djur, v.8. Även
de två sistnämnda bestämmelserna var
gemen8an1ma för honom och de övriga
prästerna. Om översteprästen hade
begått någon synd och därigenom på
grund av sin ställning som hela folkets
representant inför Gud hade dragit
skuld över folket, måste han frambära
särskilda soningsoffer, 4:1-12. Liksom

3. ;fmbetsdräkt.
Eftersom den levitiske översteprästen saknade den moraliska och
religiösa fullkomlighet, som skulle ha
gjort honom skickad att träda fram
inför Gud, blev han genom vigning
iförd »heliga kläder, till ära och
prydnad», 2.Mos.28:2 ff. De var förfårdigade enligt Guds föreskrift och
som en gåva från honom. Hela ämbetet
fick därmed karaktären aven Guds
gåva. Samtidigt vittnade dräkten om
det gamla förbundets utvärtes, otillräckliga och övergående karaktär.
Översteprästen bar dels en ordinär,
dels en extraordinär ämbetsdräkt. Till
den ordinära dräkten hörde, förutom
de kläder som var gemen8an1ma för
honom och övriga präster - livklädnad, bälte och huva (huvudbindel),
2.Mos.28:4O - fyra' delar som betecknade hans särställning: bröstsköld (el.
domssköld), efod, kåpa (efodkåpa)
samt en plåt av rent guld, v.4,36.
Efodkåpan (me 'il) beskrivs i 2.Mos.
28:31-35; 39:22-26. Den var gjord av
mörkblått tyg och vävd i ett stycke, jfr
Joh.19:23 f. Kåpan räckte en bit
nedanför knäna. Den hängde löst och
var ärmlös. Runt dess halsöppning
fanns en krage i form aven vävd kant,
och på dess nedre fäll satt granatäpplen, som var gjorda av mörkblått,
purpurrött och rosenrött gam, och
mellan dessa bjällror av guld, enligt en
judisk tradition 72 till antalet. Genom
bjällrorna skulle det höras, när översteprästen gick in i och ut ur helgedomen,
»pä det att han icke må dö»,
2.Mos.28:3S.
Efoden CepOli) bars utanpå efodkåpan, 2.Mos.28:6-14; 39:2-7. Den
bestod av två hopfåstade axelstycken,
varav det ena täckte bröstet och det
andra ryggen. Efoden var konstnärligt
vävd med trådar av guld 8an1t av
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1. Personliga kvalifikationer.
Översteprästen var huvudpersonen i
den israelitiska offer- och tempeltjänsten. På honom ställdes krav, vilka
gick utöver dem som de övriga
prästerna hade att uppfylla, men på
andra områden var han jämställd med
sina ämbetsbröder. Liksom dem fick
han ej ha någon fysisk svaghet eller
något lyte, 3.Mos.21:16-23, och han
fick inte gifta sig med en förskjuten
hustru eller en vanärad kvinna. Medan
de övriga prästerna kunde ta en änka
till hustru, fick översteprästen endast
gifta sig med en jungfru av sitt eget
folk, v.B f. Vid dödsfall måste han - i
motsats till de andra prästerna - för
att inte bli kultiskt oren undgå att
närma sig den döde, även om denne
tillhörde hans närmaste krets, t.ex.
fader eller moder, inte heller fick han
raka sitt huvud eller riva sönder sina
kläder som tecken på sorg, v.l-S ,10 f.
Han fick icke avbryta sin tjänst genom
att lämna helgedomen, v.12, jfr 10:7.

Överstepräst
mörkblått, purpurrött, rosenrött och
tvinnat vitt garn. Den nådde till
höfterna och sammanhölls av ett
skärp, som var av samma material som
efoden. På axelstyckena fastes två
onyxstenar ('al;me-S6ham), omgivna
med flätverk av guldtrådar. På dessa
stenar var namnen på Israels (Jakobs)
tolv söner (folkets stamfader) inristade
efter ättföljd, sex på vardera stenen. På
detta sätt skulle Israels folk bringas i
åminnelse inför Herren. Det räder
delade meningar om vad för slags
stenar den hebreiska termen avser.
Septuaginta återger uttrycket smaragdos, som betecknar en grön ädelsten,
smaragd (se d.o.). Några har föreslagit
beryll (se d.o.), medan andra menar,
att det här rör sig om sardonyx (se
d.o.). Se även: Agat, Onyx.
Bröstskölden (l).6sän), även kallad
domsskölden (l).6sän mispåt), fmns
beskriven i 2.Mos.28:15-30; 39:8-21.
Dess hebreiska namn har av somliga
förknippats med ett arabiskt ord, som
betyder »skönheb). Bröstskölden var
kvadratisk och dubbelvikt (formad
som en ficka el. väska), och dess sidor
var ett kvarter (dvs. ca 25 cm) långa.
Den var gjord av samma material som
efoden. Framsidan var prydd med tolv
ädelstenar, omgivna med flätverk av
guld och ordnade på fyra rader med
tre stenar i varje rad. På varje sten
fanns nanmet på en av Israels tolv
stamfader ingraverat.
Guldplåten (~i~ zähäl] ) beskrivs
närmare i 2.Mos.28:36-38. Den satt på
huvudbindelns framsida och var enligt
Gemara Succa 5:1 två fingrar bred.
Plåten bar inskriptionen: Helgad åt
Herren (J.<:6gäs la-JHWH). Den skulle
sitta på översteprästens panna, så at!
han skulle kunna »bära den missgär·
ning, som vidlåder de heliga gåvor
Israels barn bära fram ... för att de
må bliva välbehagliga jnför Herrens
ansikte». Guldplåten kallas i 2.Mos.
29:6; 39:30; 3.Mos.8:9 nezär haJ.<:J.<:6däs, helighetens vigningstecken, övers.
);det heliga diademet».
, Översteprästens huvudbindel (mi~
näpät), 2.Mos.28:4,37; 39:31, var
annorlunda än prästernas huvor (migbä'o!), 28:40; 29:9, bl.a. genom sin
form. Enligt rabbinerna var den gjord
av ett 16 alnar långt tygstycke och
utgjorde ett slags turban, som bands
om huvudet.
ÖVersteprästens ordinära skrud kallades av rabbinerna )>den gyllene
dräkten», emedan det ingick guld i alla
de fyra delar, som skilde den från de
övriga prästernas dräkt.
Den extraordinära skruden bars
endast en gång årligen, pä försoningsdagen. Den var mycket enkel: den
bestod av livklädnad, benkläder, bälte
och huvudbindel, allt av linne, 3.Mos.
16:4. Denna dräkt var ett tecken på
ödmjukhet och syndabekännelse. Medvetandet om hans helighet, som
översteprästen närmade sig, var här
dominerande, icke tanken på den
tjänandes utkorelse eller ära. Alla
kläder, som gjorts åt översteprästen
»till ära och prydnad» (2.Mos.28:2) var
på denna botens dag lagda ät sidan.
4. Funktioner.

Översteprästen var folkets ställföre6485

synder, 3.Mos.16, jfr Hebr.9:7. Se:
Försoningsdag. Om översteprästen
eller hela folket hade syndat ouppsåtligt, skulle översteprästen för sig eller
folket frambära offer i »uppenbarelsetältet», dvs. i den del av helgedomen
som kallades )>det heliga», 3.Mos.4.
Vanliga prästsysslor kunde han förrätta efter behag, förestå offren på
sabbats- och nymånadsdagarna, vid
högtider osv. Efter fullgjord offertjänst
lyste han Guds välsignelse över folket,
9 :22, något som för övrigt även de
andra prästerna kunde göra, 4.Mos.
6:23-27.
Att översteprästen hade den högsta
uppsikten över allt som rörde helgedomen, såsom tjänsten, förvaltningen
etc., framgår av det som berättas i
2.Kon.12:7 ff.; 22:4 ff.
Som ende förvaltare av urim och
tummim, som låg i bröstskölden
(domsskölden), 2.Mos.28:30, ålåg det
översteprästen att söka klarhet om
Herrens vilja i betydelsefulla situationer och meddela den till vägledning för
folket eller den enskilde, 4.Mos.27:21,
jfr l.Sam.30:7 f. Se: Urim.

Översteprästen fungerade även som
ordförande vid sådana rättegångar som
avgjordes av prästerskapet, jfr 5.Mos.
17:8-13; 19:16 f.; 21:5; Mal.2:7.
Längre fram fungerade översteprästen
som ordförande i Stora rådet (se d.o.).
En förordning av juridisk-teokratisk
karaktär kastar ett intressant ljus över
översteprästens position och hans
relation till gudsfolket: en person som
ouppsåtligt hade dräpt en annan
människa, och som hade funnit asyl i
en av fristäderna, skulle vara kvar där
tills den fungerande översteprästen var
död, 4.Mos.35 :28. Som teokratiens
huvud, förbundets representant, stod
översteprästens död i förbindelse med
hela Israels liv på ett sätt som ingen
annans. Hans död var så betydelsefull,
att alla andras skulle glömmas och
alltså ej heller hämnas. Å andra sidan
började förbundet med Herren liksom
på nytt i och med vigningen aven ny
överstepräst.
Översteprästens underhåll bestod, i
likhet med det övriga prästerskapets,
av stycken från vissa offer och av olika
avgifter till templet, tionde och
lösepenningar för förstfödda.
5. Historia.
En översikt över det översteprästerliga ämbetets historia fmner vi först
och främst i släktregistren, l.Krön.6 :115,50-53 och Esr.7:1-5. Som ofta
eljest i hebreiska register, utelämnas
ibland vissa led, vilket försvårar en
noggrann uppräkning av ämbetets
bärare. De apokryfiska böckerna,
särskil t Mackabeerböckerna, sam t den
judisk-romerske historieskrivaren Josefus' judiska historia »Antiquitates
judaicre» (förkortat Ant.) kan i viss
grad bidra till att sprida ljus över
denna historia.
Perioden från uttåget ur Egypten
och fram till fångenskapen i Babel
inleddes med Aron, den förste översteprästen, 2.Mos.28; 3.Mos.8-9. Han
efterföljdes av sin äldste son Eleasar,
4.Mos.20:22 ff., som i sin tur avlöstes
av sonen Pinehas, 25:10-13; Dom.
20:28. Ämbetet, som nu var ärftligt,
bekläddes därefter av Pinehas' son
Abisua,
l.Krön.6:4 f.,50; Esr.7:5.
Näste 9~tmtepräst var Eli, varvid
ämbetet av okänd anledning övergick
till Itamars, Arons fjärde sons, linje.
Elis son, Pinehas, ~änstgjorde som
överstepräst i faderns senare levnadsår
på grund av dennes höga ålder (Ant. V,
11 :2). Överstepräst på Samuels tid var
Pinehas' son Ahitub, på Sauls tid
Ahitubs söner Ahia och Ahimelek,
l.Sam.14:3; 21:1. Sedan David hade
blivit konung, fungerade Ebjatar,
Ahimeleks son, som överstepräst, 23 :6.
Därefter innehades ämbetet en tid av
Ebjatars son Ahimelek, varefter Ebja·
tar åter tog vid; de bistods båda av
Sadok, 2.Sam.8:!7; 20:25. Under
Salomo avsattes Ebjatar, emedan han
hade deltagit i aktionen till förmån för
Adonia som Davids tronföljare, och
Sadok övertog därefter ämbetets fulla
funktion, l.Kon.1 :7; 2:26 f.,35. Därigenom gick profetian över Elis hus i
uppfyllelse, I.Sam.2:27 ff. Ämbetet
hade sålunda gått tillbaka till Eleasars
linje, I.Krön.24:3. Några forskare
härleder benämningen sadduceer (se
d.o.) från översteprästen Sadok.

Den förste efter Sadok som uttryckligen omtalas som överstepräst, är
Amarja, som innehade ämbetet på
Josafats tid, 2.Krön.19:11. Jojada var
överstepräst
på
konungamodern
Ataljas och konung Joas' tid. Han var
gift med en syster till J oas' fader
Ahasja, son till Atalja, 22:10-12;
2.Kon.11 :2. Jojada medverkade aktivt,
när den ogudaktige Atalja störtades
och den unge Joas utropades till
konung, 11:4 ff.; 2.Krön.23:1-21, och
han var ett starkt stöd för konungen
ända fram till sin död, 24: 1-16;
2.Kon.12:7 ff. Under konung Ussia var
Asarja, Johanans son, överstepräst.
Tillsammans med åttio präster trädde
han fram inför konungen och tillrättavisade honom för att han hade bränt
rökelse i Herrens hus, vilket endast
tillkom prästerskapet, 2.Krön.26:17 ff.
Under Ahas fungerade Uria som
överstepräst, 2.Kon.16:10 ff., under
Ahas' son och efterföljare Hiskia
innehades ämbetet av Asarja, Hilkias
son,
I.Krön.6:13;
2.Krön.31:1O.
Under J osias regeringstid var Hilkia,
Sallums son, överstepräst, I.Krön.
6:13; 2.Krön.34:9. Det var han som
fann lagboken i templet, och som
tillsammans med konungen genom·
förde en reformation av gudstjänstlivet
efter en religiös avfallsperiod, 2.Kon.
22:4-23:24;
2.Krön.34:14-35:19.
Därefter följde Hilkias son Asarja,
dennes son Seraja, och vidare dennes
son Josadak, l.Krön.6:13 f. Seraja
fungerade som överstepräst under Juda
rikes siste konung, Sidkia. Han var
fader till Esra, den skriftlärde, Esr. 7: l.
Samma år som Nebukadnessar intog
Jerusalem (586 f.Kr.), lät han dräpa
Seraja, tillsammans med flera andra av
Juda stormän, 2.Kon.25:18 ff.; Jer.
52:24 ff. Seraja efterföljdes av sonen
Josadak, som fick gå i landsflykt till
Babel, I.Krön.6:14 f.
Under hela fångenskapstiden låg
tempeltjänsten nere, och efter Josadaks död fanns det ingen, som
omedelbart kunde inta hans plats. Vid
återkomsten från Babel återupplivades
kulten, och J osadaks son J osua (el.
Jesua) blev överstepräst, Neh.7:7;
12:1; Hagg.l:1. Under hans ämbetstid
återupprestes Herrens altare samt
påbörjades byggandet av det andra
templet, Esr.3; 5:2; Hagg.l. Josua intar
en framträdande plats i profeten
Sakarjas visioner. Se: J esua 3. Efter
Josua följde sonen Jojakim, därefter
dennes son Eljasib, och så hans son
Jojada, dennes son Jonatan (el.
Johanan) samt dennes son Jaddua,
Neh.12:10 f.,22. Den sistnämnde var
överstepräst på Alexander den stores
tid. Han efterföljdes år 330 av sin son
Onias (I), I.Mack.12:7 ff., och efter
honom kom år 310 sonen Simon (I),
med tillnamnet »den rättHirdige».
Emedan hans son Onias (II) var
minderårig vid faderns död, fungerade
farbrodern Eleasar i hans ställe som
överstepräst. Han levde och verkade
under
Ptolemeus
II
Filadelfus
(285-246). Enligt traditionen var det
på hans tid, som den grekiska
översättningen av G.T., Septuaginta
(LXX), utkom. Ämbetet bekläddes
därefter av Manasse, sedan av Onias
(II), som nu hade blivit vu~en, och
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trädare inför Gud och Guds representant inför folket. Denna medlarställning markerades på ett särskilt sätt
genom att översteprästen som den
ende i sitt folk kunde gå in i det
allraheligaste på försoningsdagen, då
han å sina egna och folkets vägnar
bringade försoning för folkets alla

Överstepräst.

Överstepräst
vidare av dennes son Simon (II). Den
sistnämnde, som var överstepräst
under tiden 219-199, lovprisas i
Syr.50. Efter honom kom Onias (III).
Sedan Antiokus (IV) Epifanes (se
Antiokus 2) hade övertagit konungamakten (år 175 f.Kr.), lyckades Onias'
broder Jason med list tillvälla sig
överstepräst ämbetet, 2.MackA:I-22.
Med Jason var det slut på överstepräster av Sadoks släkt. Den syriske
konungen insatte nu Menelaus i
ämbetet, sedan denne lyckats ställa in
sig hos konungen och överbjudit Jason
med ett ansenligt penningbelopp,
2.MackA :23 ff. Under sin tioåriga
tjänstgöringstid drog Menelaus på
grund av sitt ovärdiga leverne skam
och vanära över översteprästämbetet,
och han röjdes ur vägen på konung
Antiokus (V) Eupators befallning,
2.Mack.13:1-8. Jojakim (el. Alcimus),
vilken hos konung Demetrius (i) Soter
(162-150) anklagade den judiske frihetskämpen Judas Mackabeus, som
behärskade Judeen, blev av konungen
'ltnämnd till ämbetet, trots att han
inte var av översteprästerlig släkt,
I.Mack.7:9,21; 2.Mack.14:3-13. Han
fungerade i tre år. De följande sju åren
hade landet ingen överstepräst, och
från är 152 tjänstgjorde representanter
för hasmoneerna, av Jojaribs ätt, jfr
I.Krön.24:7; 9:10. Dessa var judarnas
både andliga och världsliga överhuvuden. Den förste var Jonatan
Mackabeus, Judas Mackabeus' broder,
som innehade värdigheten i sju år.
Sedan tjänstgjorde hans broder Simon
Mackabeus i åtta år, och efter honom
hans son Johannes Hyrkanus i trettio
år (134-104). Därpå följde dennes son
Aristobulus I i ett år, Alexander
Janneus i tjugosju år (103-76), Hyrkanus II för en ny period, denna gång på
omkring tjugofyra är räknat från
romarnas erövring av Judeen år 63
f.Kr. Därefter kom Antigonus, som
tjänstgjorde i tre år och tre månader,
innan Herodes den store intog J erusalem år 37 f.Kr. och fick konungavärdighet i judarnas land.
Den herodianska och romerska
epoken medförde allvarliga ingrepp i
översteprästens anseende och funktion. Den heliga vigningen till ämbetet,
med bl.a. smörjelse, avskaffades, likaså
bestämmelserna om ämbetets ärftlighet och livslånga varaktighet. Tillsättande och avsättande av överstepräster skedde efter furstens godtycke.
Personer av andra ätter än de
föreskrivna kunde insättas i ämbetet.
Det gick så långt, att värdigheten
gjordes till föremål för köpslagan.
Under de 107 åren frän är 37 f.Kr. till
Jerusalems förstöring år 70 e.Kr.
bekläddes översteprästämbetet av inte
mindre än 28 personer, varav endast
tre var av översteprästerlig släkt.
Redan under sitt första regeringsår
tillsatte Herodes som överstepräst
Hananel (el. Ananelus), en man av
ringa härkomst, enligt rabbinsk tradition en egyptier. Han ersattes ganska
snart av Aristobulus II (se ovan), som
blev den siste översteprästen av
hasmoneernas släkt, en tradition som
vid tiden för hans död hade varat i 116
år. Hananel fick nu ämbetet för en ny
period, ett är senare. Efter honom

följde Jesus, Fabes' son, och därpä
Simon, Boethos' son. Han tillhörde en
fanlilj som härstammade från Alexandria, och som genom Herodes' hustru
Mariamne var besläktad med konungahuset. Simon tjänstgjorde från år 24
till är 5 f. Kr . Hans efterföljare var
Mattias, Teofilus' son, vilket tjänstgjorde endast ett år (54 f.Kr.).
Herodes' efterföljare Arkelaus (se
d.o.) insatte år 4 f.Kr. Joasar, en son
till Boethos, till överstepräst. Ännu en
son till Boethos, Eleasar, samt en viss
J esus, hann Arkelaus i tur och ordning
insätta i översteprästämbetet. Genom
ett ingripande av folket blev emellertid
Joasar återinsatt. Efter Arkelaus' död
(år 6 e.Kr.) utnämnde den romerske
landshövdingen i Syrien, Kvirinius (se
d.o.), den frårJ N.T. välkände Hannas
(se d.o.) till överstepräst. Denne
fungerade till år 15 e.Kr., då Valerius
Gratus, den romerske landshövdingen i
Judeen, utnämnde Ismael, Fabes' son,
som dock efter kort tid, ca är 16,
efterföljdes av Eleasar, Hannas' son.
Simon, Kamitus' son, var därefter
överstepräst i ett års tid och efterträddes är 18 av Hannas' svärson
Kaifas (se d.o.). Ståthållaren i Syrien,
Vitellius, avsatte Kaifas år 36 och
tillsatte Hannas' son Jonatan, men när
denne redan efter ett år blev mördad,
insattes Hannas' son Teofilus i hans
ställe. Teofilus fungerade i ämbetet till
är 41. Det var denne överstepräst, som
gav Saulus av Tarsus brev till
synagogorna i Damaskus med fullmakt
att fängsla alla kristna, Apg.9:1 f.,14.
Konung Herodes Agrippa i (se
Herodes 3) utnämnde är 41 Simon
Kantheras, en son till Boethos, varpå
Mattias, en fjärde son till Hannas, fick
ämbetet, och efter honom följde
Elionaios, en son till Kantheras.
Herodes av Kalkis (4448) gav först
värdigheten åt Josef, en son till
Kamydos, och sedan till Ananias, som
var överstepräst vid den tid då Paulus
ställdes inför rätta i Judeen. Se:
Ananias 3. Den nye maktinnehavaren,
Herodes Agrippa II (se Agrippa)
insatte i tur och ordning ismael, en son
till Fabes (59-61), Josef med tillnamnet Kabi, en son till översteprästen
Sin10n (61-62), Hannas, som mördades
efter tre månader" Jesus, Damnius' son
(62-63), Jesus, Gamaliels son (63-65),
samt slutligen Mattias, Teofilus' son.
Vid tiden omedelbart före Jerusalems
förstöring är 70 insatte folket självt,
eller snarare zeloternas parti, genom
lottkastning Fannas el. Fannias, en
man av ringa härkomst, från staden
Afta. Josefus ger bl.a. denna skildring
av den siste översteprästen: »Han
var ... icke av översteprästerlig släkt,
okunnig ... visste knappt vad översteprästämbetet betydde. Dock släpade
de honom mot hans vilja från
landsbygden, tvingade honom att
uppträda i en lånad roll som på en
teater, iförde honom de heliga kläderna och lärde honom hur han skulle
bete sig ... »
6, Präster näst under översteprästen.
Vid sidan av översteprästerna omtalas i G.T. från 600-talets slut en
kategori av präster, som i rang stod
översteprästen närmast. Detta antyds
med termen »prästen (el. prästerna)

näst under honom (översteprästen),
2.Kon.23:4; 25:18; Jer.52:24. Förmodligen rör det sig här om samma
person( er) och funktion som betecknas med uttrycket »överuppsyningsman i Herrens hus», Jer.20:1, jfr
29:25 f., eller »fursten i Guds hus»,
Neh.11 :11. Talmud kallar honom
föreståndare (sågan) för prästerna och
översteprästens medhjälpare. Sannolikt
avses härmed den person, som enligt
Talmud skulle vara beredd att tjänstgöra pä försoningsdagen i stället för
översteprästen, om denne av någon
anledning blev förhindrad.
7. »Översteprästernw.
i evangelierna och i Apostlagärningarna förekommer ofta flertalsformen »översteprästerna», se ordkonkordans. Titeln »överstepräst» bars
även av andra än den för tillfållet
fungerande' översteprästen, då det
ständigt fanns ett antal f.d. överstepräster, emedan ämbetets bärare insattes och avsattes med kortare
mellanrum.
De
icke-fungerande
översteprästerna hade emellertid i vissa
fall en inflytelserik ställning, t.ex.
Hannas, Joh.18:12 f.,19 ff. De behöll
även, förutom sin titel, en stor del av
översteprästen~ rättigheter och plikter,
bl.a. säte och rösträtt i Stora rådet.
Dessutom förlänades samma titel även
åt andra inflytelserika medlemmar av
de priviligierade översteprästerliga
familjerna, ApgA:6; 19:14. Översteprästerna tillhörde sadduceernas parti,
5:17. Se: Judendomen, 2 c.
Flertalsformen betecknar i många
fall ett kollegium, som hade fullmakt
att leda och sköta allt som gällde
templet: gudstjänsten, författningen,
tempelvakterna, tempelskatten osv. Deras ledande ställning i Stora rådet,
kulten osv. framgår bl.a. av att de vid
uppräkningar i regel nämns först:
»översteprästerna och de skriftlärde»,
»översteprästerna och fariseerml)) osv.
8. Översteprästen som förebild.
Den levitiske översteprästen utgör
en klar förebild till Jesu person och
frälsningsverk. Detta blir särskilt starkt
understruket i Hebreerbrevet, vars
huvudtema är Jesus som det nya
förbundets överstepräst. Hela Jesu liv
ses här i översteprästens kallelseuppgift, han framställs som den lydige
och barmhärtige översteprästen, som i
sin död frambär sig själv som ett offer
för världens synd
som Guds
representant bland människorna och
människornas representant inför Gud.
Allt står i kultiskt ljus och framställs
som en högre uppfyllelse av G.T.s
förebild.
Jesu översteprästerliga funktion uttyds utifrån särskilt centrala gammaltestamentliga ord, av vilka det viktigaste är Ps. 11 0:4: »Du är en präst till
evig tid efter Melki-Sedeks sätt», jfr
Hebr.5:6,1O; 6:20. Detta ord för
tanken till berättelsen om prästkonungen Melki-Sedek (se d.o.), som
utläggs
etymologiskt-allegoriskt
i
7:1-10. Härigenom påvisas, att Jesu
prästvärdighet, liksom Melki-Sedeks, är
högre än det levitiska prästadömets,
v.11 ff. Jesus är den eskatologiske
prästkonungen.
Grundbegreppet förbund (el. testa-

mente, grek. diath~ke) är centralt i
Hebreerbrevet, Hebr.8:6 ff.; 9:15 ff.
Genom det sätts bilden av översteprästen in i ett stort frälsningshistoriskt sammanhang. Jesus är som
överstepräst medlare för det nya
förbundet, som är förutsagt i det
centrala profetiska ordet om förbunden i Jer.31 :31 ff. Det nya förbundet är grundat på bättre löften,
Hebr.8:6, genom det skrivs Guds lag i
människornas hjärtan och ges en ny
gudskunskap, och allt detta blir
möjligt genom en sista fullkomlig
soning av synden, v.l0-12. Kristus
kom som överstepräst för »det tillkommande goda» (eskatologiska frälsningsförmåner), i det att han gick in genom
»det större och fullkomligare tabernakel, som icke är gjort med händeD>,
den himmelska helgedom, som det
jordiska tabernaklet endast avskuggade
och förebildade, 9:11, och där frambar
sig själv som »ett felfritt offer åt Gud»,
v.14, och vann »en evig förlossning
(återlösning)>>, v.12. Jesu översteprästerliga gärning framställs som
öppnandet av >>en ny och levande väg»,
som leder »in i det allralJeligaste», dvs.
fram till Guds tron, 10:19 f., jfr 7:19;
4:16.
Avgörande för Hebreerbrevets framställning av Jesus som överstepräst är
betoningen av hans eviga sonförhållande, kap.1. Som Son är han Guds
fullkomliga uppenbarelse. Avsnittet
4:14-10:31 är genomvävt av tanken
att Jesus är förmer än änglarna, förmer
än de gan1maltestamentliga uppenbarelsebärarna, allt igenom trogen sin
uppgift som det nya förbundets
förvaltare och medlare. Genom honom
blir den gammaltestamentliga kulten
inte bara uppfylld, utan överträffad,
5:5 ff.; 3:1 ff. Som Son är Jesus
skapelsernedlare och arvinge av allt,
l :2, den i all evighet tronande
konungen, l :8. (I ingen annan skrift
finns sådana höga gudomliga utsagor
om Kristus som de vi finner i
Hebr.1 :5-14.) Därigenom får allt vad
han gör som överstepräst evighetskaraktär och förblivande engångskaraktär. Han har »uppenbarats en
enda gång, nu vid tidernas ände, för att
genom offret av sig själv utplåna
synden», 9 :26. Egenartad är tanken att
Jesus samtidigt är både överstepräst
och offerlamm. Han offrar sig själv i
sin kultiska tjänst.
Hebreerbrevet behandlar ingående
den gammaltestamentlige översteprästens funktioner. Han var kallad av
Gud, Hebr.5 :4-6, representerade folket
inför Gud, 2:17; 5:1 Ufr uppfyllelsen,
7 :25), var solidarisk med människorna
och hade medlidande med dem i deras
synd och svaghet, 5 :2. Hans egentliga
uppgift var att frambära offer för
synden, 5:1; 8:1, jfr 10:11, utifrån
principen »utan att blod utgjutes gives
ingen förlåtelse», 9:22, jfr v.18-2!.
Men den gammaltestamentliga kulten
hade sin gräns. Översteprästerna var
själva syndiga och måste bringa
försoning även för egna synder, 7 :27,
de stod själva under svaghetens lag,
7 :28; 9:7. Soningskulten hade även sin
gräns - på grund av synder gjorda
genom okunnighet och villfarelse, 5 :2,
jfr 3.MosA:2; 5:15 (ouppsåtliga synder
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Översteprästerlig - Överträda
i motsats till sådana som begåtts med
berått mod, 4,Mos.15:30). Härigenom
blev den gammaltestamentliga kulten
aldrig färdig med synden och kunde
icke ge en fullkomlig gemenskap med
Gud, Hebr.7:11,19. Medvetandet om
skuld blev icke avlägsnat, 9:9 f.;
10:1 fL De ständigt på nytt framburna
offren höll snarare syndamedvetandet
levande och gav en förnyad påminnelse
om synd, 10:3.
Allt det ofullkomliga i den gammal·
testamentliga kulten sammanhänger
med dennas köttsliga och jordiska
inslag och dess karaktär av skugga och
avbild, Hebr.7:16; 8:5; 9:10; 10:1. Den
saknade evighets- och fullkomlighetskaraktär, engångskaraktär. Allt var en
förberedelse »intill dess tiden vore inne
för en bättre ordning», 9:8-10. I G.T.
var allt endast ett skuggmönster av det
slutgiltiga. Det egentliga tillhör det
himmelska och eskatologiska. Gränsen,
förhänget, mellan det heliga och det
allraheligaste i tabernaklet visade
denna
tempeltjänsts
provisoriska
karaktär, 9:2 L,6 fL, och pekade fram
mot vad som skulle komma, Guds
folks öppna tillträde till Guds nådatron, 10:19 ff.
Mot bakgrund av den gammaltestamentliga offertjänstens symboliska och
provisoriska karaktär framställs Kristi
uppfyllelse. Starkt understryks Jesu
solidaritet med människorna i deras
svaghet och nöd. »Därför måste han i
allt bliva lik sina bröden>, Hebr.2:17,
han blev »frestad i allting, likasom vi»,
4:15. »Därigenom att han har lidit, i
det han själv blev frestad», 2:18, kan
han »hava medlidande med våra
svagheten>, 4:15. Jesu enastående
solidaritet med lidande och syndare är
utgångspunkten för framställningen.
Den radikala skillnaden mellan Jesus
och de gammaltestamentliga översteprästerna är dock, att han var »utan
synd», 4:15.
Inte minst Hebr.5:7-10 är ett
mäktigt uttryck för Jesu förnedring
genom prövning och lidande. Han
måste, trots att han var Son, lära
lydnad genom sitt lidande, v.8. Genom
att förverkliga sin sonlydnad i fullkomlig avskildhet från synden mognades
han som »ett felfritt offer», 9:14, och
kvalificerades till att fullborda sitt
försoningsverk, 5:9,jfr 7:26-28.
Jesu utgivande av sitt liv, Hebr.
9:24-28, i enlighet med Jes.53:l2, är
ett personligt självutgivande under
Guds dom, Hebr.7:27, i djup gudsfruktan och ställföreträdande botfärdighet och soning, 10:5 ff. Offrets
fullkomlighet och evighetskaraktär har
också sin grund i hans andes evighetsväsen. Genom evig ande frambar han
sig själv såsom ett felfritt offer åt Gud,
9:14. Jesu gudomlighet lyfter hela
försoningsskeendet över den jordiska
och köttsliga sfären, så att det har del i
evigheten och är bestämt av det
andliga och himmelskt fullkomliga.
Allt skedde »på grund aven kraft som
kommer av oförgängligt liv», 7:16, och
»en gång för alla», 7:27; 10:10, se även
9:24-28; 10:11-14. översteprästen
Jesus Kristus banar härigenom väg
innanför förlåten, 6:19, dvs. till det
allraheligaste, platsen för Guds närvaro. Hans offer har förenat jord och

himmel och öppnat tillträde till
omedelbar gudsgemenskap, 10:19 ff.
Kristus har nu satt sig »på högra
sidan om Majestätets tron i himmelen
för att göra tjänst i det allra heligaste»,
Hebr.8:l f. Det prästerliga och det
konungsliga smälter samman i denna
utsaga. Kristus tronar på grund av sitt
offer, och hans prästadöme är oför·
gängligt, »han förbliver till evig tid»,
7 :24. Jesu översteprästerliga ämbete
fortsätter i himmelen som förebedjande tjänst. »Han har gått in i själva
himmelen för att nu träda fram inför
Guds ansikte, oss till godo», 9 :24, »ty
han lever alltid för att mana gott» för
oss, 7 :25. Hans tron är en nådens tron,
där alla troende kan finna nåd till hjälp
i rätt tid, 4:16, jfr 10:19 ff.
I och genom Kristi offer har den
gammaltestamentliga offerkulten satts
ur kraft. En förändring av lagen och av
prästadömet har ägt rum, Hebr.
7:12,18. »Så tager han bort det förra
för att sätta det andra i stället», 10:9.
Det förra har icke längre existensberättigande, det är föråldrat och upphävt,
emedan det har nått sin fullbordan,
8:13. Nu är de eskatologiska frälsningsgåvorna närvarande, den omedelbara
gudsgemenskapen med renade samveten, »till att tjäna den levande
Guden», 9:14. Så uppfylls Jesu
översteprästerliga förbön för sina
»Helga
dem
i sanlärjungar:
ningen ... jag helgar mig till ett offer
för dem, på det att ock de må vara i
sanning helgade», Joh.17:17,19. Se för
övrigt: Präst, Förespråkare, Medlare.
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öVERSTEPRÄST
s. är ö. bland sina bröder
3.Mos.21 :10
den med helig olja smorde ö.en 4.Mos.35:25
till dess ö.en dör
35 :28
efter ö,ens död må han vända
35 :28
till dess dåvarande ö.en dött
Jos.20;6
ditupp iämte ö.en
2.Kon.12:10
Gå upp till ö.en Hilkia
22:4
ö.en HiIkia sade till Safan
22:8
bjöd konunaen ö.en Hilkia

23:4

översten toa ö.en Seraja

25:18
ö,en Amarja eder förman
2.Krön.19:11
kallade kon. till sig ö.en Jojada
24:6
ö.ens tillsyningsman tömde kistan
24:11
när ö.en Asarja vände sig till hm
26 :20
Då svarade hm ö.en Asarja
31 :10
de gingo till ö.en Hilkia
34:9
Eleasar, son till Aron. ö.en
Esr. 7:5
ö.en EJjasib och hs bröder
N eho 3:1
ingången till ö.en Eljasibs hus
3 :20
son till Jojada, ö.en EJjasibs son
13:28
tog ö.en Seraja jämte Sefanja
Jer.52 :24
kom H. ord till ö.en Josua
Hag. 1:1
ö.en Josua. Josadaks son
1 :12
H. uppväckte ö.en Josuas .. ande
1 :14
Säg till ö.en Josua
2:3
var frimodig, du Ö. Josua
2:5
Sedan lät han mig se ö,en Josua
Sak. 3:1
Hör härpå, Josua. du Ö.
3:8
sätta en på ö.en Josuas huvud
6:11
(Herodes) församlade alla ö.er
Matt. 2:4
lida mycket av äldste och ö.ema
16:21
överlämnad åt ö.erna och skriftlärde 20 :18
när ö.ema och de skriftlärde sågo
21 :15
trädde Ö,erna och folkets äldste fram 21 :23
ö.erna och fariseerna hörde hs
21 :45
församlade sie ö.ema
26:3
och folkets äldste hos ö.en, Kaifas
26:3
gick Judas lskariot till ö.ema
26:14
folkskara utsänd från ö,ema
26:47
högg till Ö.ens tjänare
26:51
förde hm bort till ö.en Kaifas
26 :57
Petrus följde hm till ö.ens gård
26:58
ö.erna och hela Stora rådet sökte
26 :59
stod ö.en upp och sade till hm
26 :62
sade ö.en till (J.): Jag besvär dig
26 :63
rev ö.en sönder sina kläder
26:65
fattade ö.erna och äldste beslutet
27:1
tillbaka till ö.ema och de äldste
27 :3
ö.erna tOlo silverpenningarna
27:6
när ö.erna och de äldste framställde
27 :12
ö.erna och de äldste hade övertalat
27 :20
talade ock Ö.erna jämte skriftlärde
27 :41
församlade sig ö.erna och
27 :62
underrättade ö.erna om allt
28:11
på den tid Abjatar var Ö.
Mark. 2:26
förkastad av äldste och ö.erna
8:31
överlämnad åt ö.ema och skriftlärde 10:33
ö.erna och skriftlärde fingo höra
11 :18
kommo ö.ema och skriftlärde
11:27
ö.erna och de skriftlärde sökte
14:1
Judas Iskariot lick till ö.erna
14:10
utsänd från ö.ema och de akriftJärde 14:43
och högg till ö.ens tjänare
14:47
förde J. bort till ö.en
14:53

församlade sig ö.erna och de äldste
14:53
Petrus följde hm in på ö.ens gård
14:54
ö.erna och hela Stora rådet sökte
14:55
stod ö.en upp ibland dem
14:60
Ater frågade ö.en (J.) och sade
14:61
Då rev ö.en sönder sina kläder
14:63
kom en av ö.ens tjänstekvinnor dit
14:66
Sedan nu ö.erna ... fattat sitt beslut
15:1
ö.erna framställde anklagelser
15:3
avund s. ö.erna dragit J. inför rätta
15:10
ö.erna uppeggade folket att begära
15:11
talade ock ö.erna jämte skriftlärde
15:31
den tid då Hannas var Ö.
Luk. 3:2
förkastad av äldste och ö.erna
9 :22
ö.erna och skriftlärde ... sökte
19:47
trädde ö.erna och de skriftlärde
20:1
ö.ema velat gripa (J.)
20:19
ö.erna och skriftlärde sökte efter
22:2
talade med ö.erna och befälhavarna
22:4
en av dem högg till ö .ens t j änare
22 :50
sade J. till ö.erna
22:52
grep o (J.) och förde hm in i ö.ens
22:54
församlade sig folkets äldste, ö.er
22:66
Pilatus sade till ö.ema och folket
23:4
ö.erna och skriftlärde anklagade
23:10
kallade Pilatus tillhopa ö.erna
23:13
huru våra ö.er och rådsherrar
24 :20
sände ö.erna och fariseerna ut
Joh. 7 :32
tillbaka till ö.erna och fariseema
7 :45
förde ö.erna och fariseema dit
8:3
sammankallade ö.erna och fariseerna 11 :47
Kaifas S. var ö. för det året
11 :49
eftersom han var ö. för det året
11:51
ö.erna och fariseerna utfärdat påbud 11 :57
beslöto ö.ema att döda Lasarus
12 :10
Judas tog med sig ... ö.ernas tjänare
18:3
Simon Petrus s. högg till ö.ens
18 :10
Kaifas s. var Ö. för det året
18:13
Den lärjungen var bekant med ö.en
18:15
gick med J. in på ö.ens gård
18:15
den s. var bekant med ö.en
18 :16
ö.en frågade nu J. om hs lärjungar
18:19
Skall du så svara ö.en
18 :22
Hannas sände hm bunden till ö.en
18:24
sade en av ö.ens tjänare
18:26
ö.erna överlämnat dig åt mig
18 :35
Då nu ö.ema och rättstjänarna
19:6
ö.erna svarade: Vi hava ingen annan 19:15
sade judarnas ö.er till Pilatus
19:21
Hannas, ö.en, och Kaifas
Apg. 4:6
vad ö.erna och de äldste sagt
4:23
stod ö.en upp och alla s. höllo med
5 :17
kommo ö.en och de s. höllo med hm
5 :21
ö.erna hörde detta visste de icke
5 :24
ö.en anställde förhör med dem
5 :27
ö.en frågade (Stefanus): Förhåller
7:1
Saulus ...gick till ö.en
9:1
fullmakt ifrån ö.erna att fängsla
9 :14
föra mskor bundna till ö.erna
9:21
Skevas, en judiak Ö.
19 :14
vittnesbördet kan ö.en giva mig
22:5
bjöd ö.erna och Stora rådet
22:30
befallde ö.en Ananias dem s. stodo
23:2
Smädar du Guds Ö.
23:4
Jag visste icke".att han var Ö.
23:5
Dessa gingo till ö.erna
23 :14
for ö.en Ananias ditned (Cesarea)
24:1
ö.erna och de förnämsta anmälde
25:2
anmälde judarnas ö.er klagomål
25:15
av ö.erna fått fullmakt därtill
26:10
med fullmakt och uppdrag från ö.erna 26:12
skulle bliva en trOlen ö.
Hebr. 2:17
skolen I akta på .•• ö., J.
3:1
Eftersom vi nu hava en stor Ö.
4:14
vi hava icke en sådan ö. s. ej kan
4:15
Ö. uttages bland mskor
5:1
icke heller K. äran att bliva ö.
5:5
ss. Ö. 'efter Melkisedeks sätt'
5:10
en Ö. ~efter Melkisedeks sätt'
6:20
En sådan ö. hövdes oss också hava
7 :26
frambära offer ss. de andra ö.erna
7 :27
lagen insätter till ö.er mskor
7 :28
Vi hava en Ö. s. sitter på högra
8:1
s. bliver Ö. tillsättes för att
8:3
i det andra går allenast ö .en in
9:7
K. kom ss. ö. för det tillkommande
9:11
ss. ö.en år efter år går in
9:25
vi hava en stor Ö. över Guds hus
10:21
de djur vilkas blod ö.en bär in
13:11

ÖVERSTEPRÄSTERLIG
alla s. voro av

Ö.

släkt

Apg. 4:6

ÖVERSTIGA
förstfödde ö.er leviternas

4.Mos. 3:46

ÖVERSTRÅLA
Och vem ö.s ej av (Guds) ljus

Job 25:3

ÖVERSTÅNDEN
snart är dödens bitterhet ö.

l.Sam.15:32

ÖVERSVALL
I min förtörnelses Ö. dolde jaa

Jes.54:8

ÖVERSVINNLIG
l) hyperbtillö, v11Ep~anW
kasta över (målet); överträffa, överskrida; i N.T. end. part. överträffande,
överskridande, överflödande, utomordentlig; av: prep. hyper, över, och
billö, kasta. I 2.Kor.9 :14 står ordagrant: på grund av Guds överflödande
nåd mot eder. Jfr Ef.3:19, där part. av
hyperbillö är övers. som övergår.
2) hyperbole, V11€P~OAi]
överträffande, överskridning, övermått; något överflödande el. utomordentligt; av: hyperbillö, se 1. I
2.Kor.4:17 står ordagrant: Ty bedrö·
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velsens kortvariga lätthet bereder åt
oss en i övermått till övermått (kath'
hyperbol~n eis hyperbolen) evig tyngd
av härlighet. Se: Härlig 27.
öVERSVINNLIG
1 en så Ö. härlighet har detta
2.Kor. 3:10
2 den ö.a kraften bevinnas vara Guds
4:7
1 huru Ö.t stor hs makt är
Ef. 1:19
1 bevisa sin nåds ö.a rikedom
2:7

ÖVERSVINNLIGEN
2 i Ö. rikt mått
2 härlighet s. väger Ö. tungt
1 i Ö. rikt mått beskäres eder

2.Kor. 4:17
4:17
9:14

ÖVERSVÄMMA
med väldiga ö.nde vatten
gisslet far fram likt ö.nde flod
rikedomar ss. en ö.nde flod
vatten ... växa till en ö.nde ström
de Ö. landet och vad däri är
ö.nde härar skola svämmas bort

Jes.28:2
28:15,18
b6:12
Jer.47:2
47:2
Dan.ll:22

ÖVERSVÄMNING
När sedan ö. kom, störtade sig
Ö. förgicks den värld

gm.

Luk. 6 :48
2.Pet. 3:6

ÖVERSÄNDA
gm Barnabas och Saulus ö.de
ö.de gm dem följande skrivelse

Apg.11:30
15:23

ÖVERTAGA
När Joram ö.it konungadöme 2.Krön.21:4
ingen s. förmådde Ö. konungadömet 22:9

ÖVERTALA
l) pätä, il n"
grundbet. tr~I. öppna, vara öppen (jfr
Upplåta 3); därav: vara öppen el.
mottaglig för påverkan; i Jer.20:7 först
pi. övertala; sedan nif. låta sig
övertalas. Se t.ex. Förföra I, Locka 1.
2) peithö, 11€iOw
övertala, övertyga; i Apg.21 :14 pass.
övers. låta övertala sig. Se t.ex. Tro
(verb) 12.
3) peithOs, 11 Et8 6~
övertalande, övertygande; av: peiiliö,
se 2.
öVERTALA
1 Du, H., ö.de mig
1 och jag lät mig Ö.s
2 ö.t folket begära Barabbas
2 (Paulus) icke lät Ö. sig
2 Föga fattas att du ö.r mig
3 icke med ö.nde visdomsord

Jer.20:7
20:7
Matt.27:20
Apg.21:14
26:28
l.Kor. 2:4

ÖVERTALIG
lösen för de ö.a biand folket
4.Mos. 3 :48
lösesumman av dem s. voro ö.a
3:49

ÖVERTJÄNARE
ösen upp och bären till ö.n
Joh. 2:8
ö.n smakade på vattnet s. blivit vin
2:9
Då kallade ö.n på brudgummen
2:9

ÖVERTRÄDA
1) 'äl}ar, l:: V

gå över, ö~eTrskrida; överträda. Se
vidare: överlämna 1.
2) senä', lO tV
aram. föränd~as; här haf. förändra.
Haf. av detta verb förekommer också i
Dan.2:2l; 6:8,15; 7:25, övers. låta
omskifta, återkalla, förändra. Se t.ex.
Förvandla 12, Vika 15.
3) paraba{nö, 11apa~aivw
gå bredvid el. förbi; överskrida,
överträda; av: prep. parit, bredvid,
förbi; över, och bainö, gå, skrida,
träda. Se: övergiva 26.
4) parerchomai, 11ap€Pxop.at
gå bredvid el. förbi; överskrida,
överträda; av: prep. para, se 3, och
erchomai, gå, komma. Se: Akta 76,
Förgås 25.
5) partibasis, 11apa~aa t~
överskridande, överträdelse; av: parabainö, se 3. Se: Överträdelse 4.
6) anomia, åvop.ia
laglöshet, lagbrott, lagöverträdelse.
l.Joh.3:4 står ordagrant: Var och en
som gör synd, han gör ock lagbrott. Se
vidare: Överträdelse 3.
öVERTRÄDA
1 så Ö. H. befallning
4.Mos.14:41
1 icke ö. H. befallning
22:18
1 kunde jag icke Ö. H. befallning
24:13
1 i det att han ö.er hs förbund 5.Mos.17:2
1 icke överträtt ngt av dina bud
26:13
1 överträdd det förbund jag
Jos. 7 :11
1 därför att han ö.dde H. förbund
7 :15
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Överträdare - Övre
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
3
4
5
6

ö.en H., eder Guds, förbund
23:16
överträtt det förbund
Dom. 2 :20
överträtt H. befallning
1.Sam.15:24
ö.dde hs förbund
2.Kon.18:12
Varför ö.en I H. bud
2.Krön.24:20
om ngn ö.er denna förordning
Esr. 6 :11
till att Ö. denna förordning
6 :12
ö.er du konungens bud
Est. 3:3
gav en lag, ingen ö.er den
Ps.148:6
vattnet icke ö. hs befallning
Ords. 8 :29
de hava överträtt lagarna
Jes.24:5
De bud jag gav dem Ö. de
Jer. 8 :13
de män s. överträtt mitt förbund
34:18
de ö.dde konungens befallning Dan. 3:28
Nej, hela larael ö.dde din lag
9:11
på mskovis överträtt förbundet Hos. 6:7
överträtt mitt förbund
8:1
Varför Ö. dina lärjungar
Matt.15:2
Varför ö.en I själva Guds bud
15:3
aldrig överträtt ngt ditt bud
Luk.15:29
vanärar Gud gm att Ö. lagen
Rom. 2 :23
s. gör synd, ö.er ock lagen
LJoh. 3:4

öVERTRÄDARE
-överträdare
lagöverträdare Rom. 2:25
ÖVERTRÄDARE

1) påsa', V!09
avfalla, gör; ~ppror; begå en överträ·
delse, synda; här ofta part. överträda·
re. Se t.ex. Synd 12, öVerträdelse 2.
2) parabates, rrapa(3aT1/t;
överträdare; av: parabafnö, se ÖVerträda 3. J fr Lagöverträdare 1.
öVERTRÄDARE
1 ö.na skola allasammans förgås
1 skall jag lära ö.na dina vägar
l gör sig mången till Ö.
l fördärv skall drabba alla Ö.
1 besinnen eder, I Ö.
l visste att du hette Ö.
1 räknad bland ö., han s. bad för
l när ö.na fyllt sitt mAtt
l men ö.na komma där på fall
2 därmed, att jag var en Ö.
~ överbevisade om att vara Ö.

Ps.37 :38
51 :15
Ords.28:21
Jes. 1:28
46:8
48:8
ö.na 53:12
Dan. 8:23
Hos.14:10
Gal. 2:18
Jak. 2:9

ÖVERTRÄDELSE
Se även: Synd, överträda, överträdare,
brott, förbryta, fall, missgärning,
ogärning, ogärningsman, laglöshet,
orätt, orättfardig, skuld, ondska, lag,
lydnad, nåd, frälsning, bekännelse,
förlåta.
öVERTRÄDElSE

1) plira', Vrp~
avfall, uppror; överträdelse, brott,
synd; av: pasa', se 2. Se vidare: Synd 8.
2) påsa', Vrp~
avfalla, göra uppror; begå en överträdelse, synda. Se t.ex. ÖVerträdare 1.
3) anomfa, åVDJ.lia

laglöshet, lagbrott, lagöverträdelse. Se:
Laglöshet 1, Ogärningsman 5, Orätt
29, Orättfardig 17.
4) parabasis,

rrapa(3aaLt;

överskridande, överträdelse. Se: Överträda 5.
5) paraptöma,

rraparrTWJ.la

l Ty jag känner mina ö.r
1i1:5
1 utan ngn min Ö. eller synd, o H.
69:4
1 men du förlåter våra ö.r
65:4
1 hemsöka deras Ö. med ris
89:33
1Uter han vAra ö.r vara från oss
103:12
l ty de vandrade i ö.
107:17
l många ord Ö. icke borta
Ords.10:19
l s. älskar split, älskar ö.
17:19
l För sin Ö.S skull får ett land
28:2
l s. fördöljer sin~ ö.r, hm går det
28:13
1 En ond mskas Ö. bliver en snara
29:6
1 där växer ö.n till
29 :16
l s. lätt förtörnas begår ofta Ö.
29 :22
l Dess ö. vilar tung på den
Jes.24:20
l jag är den s. utplånar dina Ö.r
43:25
2 s. förde din talan begingo ö.r
43:27
l Jag utplånar dina ö.r ss. ett moln
44:22
1 för edra ö.rs skull blev eder moder 60:1
1 han var sargad för våra Ö.rs skull
53:5
l för mitt folks Ö.S skull kom plåga
53:8
1 Sannerligen, I äten ö.ns barn
57:4
1 förkunna för mitt folk deras ö.
58:1
1 många äro vAra ö.r inför dig
59:12
1 ja, våra ö.r hava vi för våra ögon
59:12
2 Gm Ö. och fömekelae felat mot H. 59:13
l s. omvända sig från sin Ö.
69 :20
1 många äro deras ö.r
Jes. 5:6
1 för hennes många ö .rs skull
Klag. 1:5
1 ö.r knötos samman av hs hand
1:14
1 hemsökt för mina ö.rs skull
1 :22
2 begått ö.r mot mig
Hes. 2:3
1 orena sig med alla sina ö.r
14:11
1 Ingen av de ö.r tillräknas hm
18 :22
l vände om från de ö.r han begått
18 :28
l vinden eder bort ifrån edra ö.r
18 :30
l Kasten bort ifrån eder de ö.r
18:31
1 edra ö.r blivit uppenbara
21 :24
l Våra Ö.r och synder tynga på.oss
33:10
l Icke rädda hm när han begår ö.r
33:12
l Efter deras... ö.r handlade jag
39:24
1 icke orena sig med alla slags ö.r
37 :23
1 prisgiven, för ö.s skull
Dan. 8 :12
1 ö.n s. kommer åstad förödelse
8:13
1 innan en gräns sättes för ö.n
9 :24
1 på Israel hemsöker dess ö.r
Am. 3:14
1 jag vet att edra ö.r äro många
5:12
l Gm Jakobs Ö. sker allt detta
Mika 1:5
l Vem är upphovet till Jakobs Ö.
1:5
1 s. Israels ö.r först funnos
1 :13
1 förkunna för Jakob hs Ö.
3:8
l förstfödde till offer för min Ö.
6:7
1 tillgiver den dess Ö.
7 :18
2 för de ö.r s. du begått
Sef. 3:11
3 vilkas ö.r äro förlåtna
Rom. 4:7
4 finnes icke heller ngn Ö.
4:15
4 s. Icke hade syndat gm en Ö.
5:14
4'att ö.rna skulle komm,a I dagen Gal. 3:19
6 döda gm de ö.r och synder
Ef. 2:1
4 kvinnan förleddes till ö.
loTim. 2:14
4 Ö. fick sin rättvisa lön
Hebr. 2:2
4 till förlossning ifrån ö.ma
9:16
6 tillrättavisad för sin Ö.
2.Pet. 2:16
3 synd är Ö. av lagen
LJoh. 3:4

ÖVERTRÄFFA
i bredd ö.r den havet
söken Ö. varandra i inbördes

Job 11:9
Rom.12:10

ÖVERTYGA
1) pe{thö, rr€UJw
öve~ta1a, övertyga; pass. här övers. låta
övertyga sig. Se t.ex. Tro (verb) 12.

2) elengchos; €A€'YXDt;

bevis, bevismedel; överbevisning, övertygelse; av: ellmgchö, avslöja; överbevisa, övertyga.
öVERTYGA
1 icke heller låta Ö. sig
Luk.16:31
1 några av dem !äto ö. sig
Apg.17:4
l (Paulus) ö.de både judar och
18:4
1 samtalade frimodigt och ö.nde
19:8
1 försökte att Ö. dem i fråga om J.
28:23
1 somliga läte Ö. sig
28:24
1 Inför hm Ö. vårt hjärta
LJoh. 3:19

att du Ö.t oss med dödsskugga
Ps.44:20
och förfäran ö .er mig
55:6
deras fiender ö.tes av havet
78 :53
Vattnet ö.te deras ovänner
106:11
jorden...ö.te Ablrams hop
106:17
dess mark var ö.t av nässlor
Ords.24:31
elfenben, ö.t med safirer
HV. 5:14
ö.t dig med min hands skugga
Jes.61 :16
mörker ö.er jorden och töcken folken 60:2
Skaror av kameler skola Ö. dig
60:6
stiga upp och ö. landet
Jer,46:8
av brusande böljor blev det ö.t
51:42
och förfäran skall Ö. dem
Hes. 7 :18
ett moln skall Ö. det
30:18
skall jag Ö. himmelen
32:7
jag skall Ö. solen med moln
32:7
Jag skall Ö. eder med hud
37:6
de ö.tes med hud därovanpå
37:8
ss. ett moln s. ö.er landet
38:9
ss. ett moln för att ö.landet
38:16
Hs majestät ö.er himmelen
Hab. 3:3

ÖVERUPPSYNINGSMAN
var Sebuel ö. över skatterna
Ö. däröver var Konanja
Pashur s. var Ö. i H. hus

l.Krön.26 :24
2.Krön.31:12
Jer.20:1

VAL/dat;
över livets lägliga tid; prep. para,
bredvid, förbi; över; ack. av kairos, tid,
tillfalle, läglig tid; gen. av hiHikia,
ålder, livstid. Jfr gamla sv. övers.
>>öfwer sin ålders tid».
öVERARIG
l därmed att hon får bliva Ö.
2 fick Sara, fastän ö., kraft
de störta ö., där de rusa

1) jålsol, 'i J '
vara i stånd, ku~a, förmå; genomföra,
sätta i verket; ha framgång, vinna
seger; här (med prep. le) i betydelsen:
vinna seger över, övervinna. Jfr
4.Mos.13:3l; Dom.16:S; Ps.129:2; Jer.
1:19, övers. bliva (någon) övermäktig;
I.Sam.17:9 bliva (någons) överman. Se
t.ex. Seger 10, Välde 8.
2) l;uizalf, P! ~
bli el. vara stark; här med prep. min,
från (här med komparativ betydelse);
vara starkare än. Se vidare: Stark 9.
3) nikaö, VLK aw
segra, vinna seger; besegra, övervinna.
Se vidare: Seger 14.
4) hettdå, itTTaw
göra ringare el. svagare, göra underlägsen, underkuva; i N.T. end. pass.
göras underlägsen, hållas nere; i
2.Pet.2:l9,20 övers. låta sig övervinnas; av: h~ttön, ringare, svagare.
Verbet är i 2.Kor.12:13 övers. bliva
tillbakasatt.
öVERVINNA
l att han Icke kunde Ö. Jakob 1.Mos.32:26
2 Så övervann David fillsteen
l.Sam.17 :60
3 angriper hm och ö.er hm
Luk.ll :22
3 jag har övervunnit världen
Joh.16:33
3 Låt dig icke Ö.S av det onda
Rom.12:21
3 övervinn det onda med det goda
12 :21
4 s. låtit sig Ö.S av ngn
2.Pet. 2:19
4 låta sig lnanärjas och Ö.S
2 :20
3 I haven övervunnit den onde LJoh. 2:13
3 I haven övervunnit den onde
2:14
3 I haven övervunnit dessa
4:4
3 fött av Gud, det ö.er världen
5:4
3 seger s. övervunnit världen
5:4
3 Vilken annan kan Ö. världen
5:5
3 vilddjuret skall Ö. dem
Upp.ll:7
3 övervunno hm i kraft av Lammets
12:11
3 det fick makt att Ö. dem
13:7
3 Lammet jämte de kallade skall ö.
17:14

öVERVINTRING
ApII.27:12

ÖVERVÅLD
Ö. skall du lida i all din tid
Eftersom de arma lida Ö.
De ogudaktigas Ö. bortrycker
på Ö. tänka deras hjärtan
lida ö. av förtryckares hand
gören icke Ö. mot dem

2) para kaipon helikfas,
rrapa I<ULPOV

1.Kor. 7 :36
Hebr.l1:11

öVERÄNDA

ÖVERVINNA

hamnen icke låg väl till för ö.

av 12 1/2 år. Övers. av I.Kor.7:36 är
omdiskuterad. Jfr gamla sv. kyrkobibelns övers.: »Men om någor låter sig
tycka, att det icke wäl skickar sig med
hans jungfru, sedan hon wäl manwäxt
är, och det will icke annars wars, så
göre som han will, han syndar intet;
han låte henne gifta sig.»

6.Mos.28:33
Ps.12:6
Ords.21:7
24:2
Pred. 4:1
Jer.22:3

Nab. 2:5

ÖVERÄNGEL
>>överängeb> är en återgivning av grek.
archdnggelos, vilket kommer av archi-,
över-, ärke-, och ånggelos, sändebud,
ängel. Av archånggelos kommer vårt
ord »ärkeängeb>. Ordet används i
Jud.v.9 om Mikael (se d.o.), i
l.Tess.4:l6 om den ängel som utropar
budskapet om Herrens ankomst och de
kristtrognas uppståndelse.
Vanligen brukar man räkna med sju
ärkeänglar, av vilka Bibelns kanoniska
skrifter förutom Mikael endast nämner
Gabriel (se d.o.). I den apokryfiska
skriften Tobit presenterar sig Rafael
som >>en av de sju heliga änglar som
bära fram de heligas böner, och som få
träda inför den Helige i hans härlighet», Tob.12:1S, jfr Upp.l:4 (de sju
andar som står inför Guds tron). I
l.Henoksboken (se Hanok 2) 20:1-8
uppräknas förutom de tre ovannämnda
följande »heliga änglaD>: Uriel, Raguel,
Sariel och Remiel. I l.Hen.40:8 f.
nämns följande fyra änglar som
»Ansiktets (dvs. det gudomliga ansiktets) änglafurstaD> Gfr Jes.63:9):
Mikael, Rafael, Gabriel och Fanuel. Se
för övrigt: Ängel.
öVER ÄNGEL
msktbud ljuda, en Ö.S röst
Icke al Mikael, ö.n

l. Tess. 4:16
Jud. v.9

ÖVLIG
uppför (altaret) på ö.t sätt
Dom. 6:26
konungen vid pelaren ss. ö.t
2.Kon.ll :14
med Ö. fortsättning
Ear. 7:12
fastor och ö.a klagorop
Est. 9:31
aär.kllda bröd s. eljest är ö.t
Hes.24:17
icke äta det ö.a brödet
24:22
den ö.a lottningen om sysslorna Luk. 1:9

fall bredvid; felsteg, förseelse, överträdelse. Se vidare: Syndafall 1.

ÖVERTYGELSE

6) paranomfa, rrapavDJ.lia

öVERTRÄDELSE
1 icke fördrag med edra ö.r
2.Mos.23:21
l s. förlåter missgärning och Ö.
34:7
1 rena från Israels bams ö.er
3.Mos.16 :16
1 bekänna Israels barns alla ö.r
16:21
l förlAter missgärning och Ö.
4.Mos.14:18
l Icke fördrag med edra ö.r
Jos.24:19
l de ö.r s. de begått mot dig
10Kon. 8:50
1 icke förlåta mig min Ö.
Job 7:21
1 han lav dem i deras ö.s våld
8:4
l Låt mig få veta min ö. och synd
13:23
l I förseglad pung läge då min Ö.
14:17
" l Har jag på mskovIs skylt mina ö.r
31:33
l Ren är jag och fri ifrån Ö.
33:9
1 9m dina ö.r äro mångal. vad skadar 35:6
l vilka ö.r de begAtt i sitt högmod
36:9
l för deras många Ö.ro skull
Ps. 6:11
1 och varder fri ifrån svår Ö.
19:14
l Tänk icke på mina Ö.r
26:7
l Säll är den vilkens Ö. är förlåten
32:1
l bekänna för H. mina ö.r
32:6
l Befria mig frin alla mina ö.r
39:9
1 Gud utplåna mina Ö.r
61:3

alla höga berg ö.tes
1.Mos. 7 :19
steg vattnet så att de ö.tes
7:20
paddor ö.te Egyptens land
2.Mos. 8:6
de skola Ö. marken
10:5
De ö.te hela marken
10:16
vattnet s. vände tillbaka ö.te
14:28
ö.tes av vattenmassor
15:5
Du andades på dem, då ö.te dem havet 15:10
kommo vaktlar och ö.te lägret
16:13
och molnskyn ö.te berget
24:15
molnskyn ö.te det I sex dagar
24:16
de ö. nådastolen med sina vinJar
25 :20
hänga ned för att Ö. det
26:13
jag skall ö. dig med min hand
33 :22
de ö.te nldastolen med sina vingar
37:9
ö.te molnskyn uppenbarelaetältet
40:34
låta blodet rinna ut och Ö.
3.Mos.17 :13
Ö. vittnesbördets ark
4.Mos. 4:5
och därmed Ö. ljusstaken
4:9
hava Ö.t de heliga föremålen
4:15
ss. offeraåva sex ö.ta vagnar
7:3
ö.te molnskyn tabernsklet
9:15
molnskyn ö.te det
9:16
jorden ö.te dem
16:33
fingo se molnskyn Ö. det
16:42
se, det ö.er marken
22:5
och det ö.er marken
22:11
så att det ö.te dem
Jos.24:7
och Ö. H. förbundaark
1.Krön.28:18
arken ö.tes av kerubema
2.Krön. 5:8
förruttnelsens maskar Ö. dem
Job 21 :26
av vattenflöden s. Ö. dig
22":11
förmå vattenflöden att Ö. dig
38 :34

ÖVERÅRIG
1) hyperakmos, VrrepaKJ.lOt;
över Qivets) höjdpunkt el. blomstring;
manbar, giftasvuxen; av: prep. hyper,
över, och akme, spets, punkt; höjd,
höjdpunkt; blomstring, blomstrande
ålder; styrka, kraft; den bästa el. mest
passande Vden. Ordet motsvarar trol.
hebr. bogärä!, som närmast betyder
'manbar' och som betecknar en ålder

dess Ö. ände till himmelen
I.Mos.28:12
på ö. dörrträet i husen
2.Mos.12:7
bestryket det Ö. dörrträet
12:22
ser blodet på det ö. dörrträet
12:23
mot den Ö. bergsbygden
4.Mos.14:40,44
gm gaIlret I sin Ö. sal
2.Kon. 1:2
(Jotam) byggde Ö. porten
15:35
mönsterbild av de Ö. salama
1.Krön.28:11
De Ö. salarna beklädde han
2.Krön. 3:9
täppte Glhonsvattnets Ö. källa
32:30
från det Ö. konungshuset
Neh. 3:26
kammare på den Ö. fölllården
Jer.36:10
i sin Ö. sal hade fönster
Dan. 6:10
en stor sal i Ö. våningen
Mark.14:15
visa en stor sal i ö. våningen
Luk.22:12
I den sal i Ö. våningen
Apg. 1:13
lade henne I en aaI i Ö. våningen
9 :37
igenom de Ö. delarna av landet
19:1
i den sal I Ö. våningen
20:8
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lagöverträdelse; av: parånomos, som
överträder lagen, som strider mot lagen
(av: prep. para, bredvid, förbi; över,
och nomos, se Lag 12). Jfr part. av
verbet paranom6ö i Apg.23:3, övers.
tvärtemot lagen.

2 en

Ö.

om ting man icke ser

Hebr.11:1

ÖVERTÄCKA

ÖVERVÅNING
(arken) mellanvåning och Ö.
10Mos. 6:16
med ö. ovanpå Ö. rung omkring
Hes.41:7

ÖVERVÄGA
Ö.en detta, rådslAn och sägen
Det är farligt Ö. sina löften
och ö.de och rannsakade

Dom.19:30
Ords.20:26
Pred.12:9

ÖVERVÄLDIGA
ö.nde ss. en härskara
HV. 6:3
blickar fram ö .nde ss. en härskara
6:9
Jag är ss. en man ö.d av vin
Jer.23:9
(Eutykus) blev ö.d av sömnen
Apg.2O:9
H. ansikte och ö.nde härlighet 2.Tess. 1:9

ÖVNING
1) gymnasfa,

'YVJ.lvaala

träning, övning; av: gymnåzö, träna,
öva (urspr. om fysisk träning, jfr våra
låneord: gymnasticera, gr,mnastik). I
l.Tim.4:8 sättes sömatik~ gymnasia,
kroppslig övning, i motsats till
eusebeia, se Gudsfruktan 2.
öVNING
l lekamlig Ö. gagnar till litet

loTim. 4:8

ÖVRE

Övre Benjaminsporten - Övrig
skilt sig från ö.a kaineerna
Dom. 4:11
ock de Ö.a församlade sig
6 :35
det ö.a foiket fallit ned på knä
7:6
icke arvedel bland Israels ö.a
18:1
de ö.a israeliterna dragit upp
20:3
de ö.a israeliternas ord
20:13
i strid mot de ö.a israeliterna
20:14
de Ö.a israeliterna hade träffat
20:38
vände de Ö.a sig mot öknen
20:45
till H. med den ö.a församlingen
21:5
de ö .a israeliterna begåvo sig bort
21 :24
det ö.a folket hade han låtit
l.Sam.13:2
det ö.a givit till sp illo
15:15
så ock sina ö.a kläder
18:4
framför den ö.a boskapen och ropade 30:20
kon. över h ela det ö.a Israel
2.Sam . 2:9
det Ö.a folket överlämnad e (Joab)
10:10
församla du det ö.a folket
12:28
lät Amnon och alla de ö .a gå med
13:27
kommo de ö.a israeliterna till kon.
19:41
gjutna i ett stycke med det ö.a l.Kon. 7 :24
Salomo gjorde alla ö.a föremål
7 :48
Säg till det ö.a folket
12:23
boskap och edra ö.a djur
2.Kon. 3:17
och d,e ö.a prästerna
12:7
så ock den ö.a hopen i fångenskap
25:11
deras bröder. ö.a leviterna
l.Krön. 6:48
Kehats ö.a barn fingo 10 städer
6 :61
tillföll Kehats ö.a barns släkt
6:70
Meraris ö.a barn fingo Rimmono
6:77
Joab åter ställde det ö.a av staden
11:8
Också hela det ö.a Israel enigt
12 :38
låt oss sända bud till ö.a bröder
13:2
de ö.a namngivna utvalda
16:41
det ö.a folket överläm n ade han åt
19:11
Vad angår de ö.a Levi barn
24:20
i ett stycke med det ö.a
2.Krön. 4:3
det ö.a folket skall iakttaga
23:6
insamlade från ... hela d et ö.a Israel
34:9
alla H. ö.a h elgad e högtider
Esr. 3:5
Serubbabel och deras ö.a bröder
3:8
de ö .a huvudmännen för Israels
4:3
Tabeel samt dennes Ö.a medbröder
4:7
i det ö.a landet på andra sidan
4:17
de ö.a s. återkommit ifrån
6:16
Av det ö.a Israel: av Pareos' barn
10:25
de ö.a s. skulle få med arbetet
Neh. 2:16
föreståndarna och det ö.a folket
4:14
Jag hade sagt till det ö.a folket
4:19
våra Ö.a fiender hörde
6:1
det ö.a folkets gåvor utgjord e
7 :72
det ö .a folket, prästerna
10:28
s väl de ö .a israeliterna s. Levi
10:39
det ö.a folket kastade lott
11 :1

upphöjt över i\: -, u . Ö.a tjänare
Est. 5:11
gjort i konungerl ;'" ö .a hövdingdömen
9 :12
de ö.a judarna ... fo~·s amlade sig
9:16
den s. lämnas Ö. i Sion
Jes. 4:3
alla Ö.a riken i världen
Jer.25:26
det ö.a s. ännu är kvar här
27:19
rekabiternas hela ö.a släkt
35:3
jämväl allt det ö.a folket
38:4
babyloniske kon. ö.a furstar
39:3
babyloniske kon. ö.a väldige
39:1 3
och alla de ö.a fräcka männen
43:2
den ö.a återstoden av folket
52:15
tillfalla de ö.a folken
Hes.36:3
till rov åt de ö.a folken runt
36:4
i fråga om ö .a anordningar
42:11
när de ö.a israeliterna foro vilse
44:15
när de ö.a israeliterna foro vilse
48:11
förgöras med de ö.a vise i Babel Dan. 2:18
Från de ö.a djuren togs deras välde
7 :12
större att skåda än de ö.a
7 :20
så ock alla ö.a släkter
Sak.1Z:14
de ö .a grepo hs tjänare
Matt. 22:6
jordbävningen och det ö.a s. skedde
27:54
bekymmer för det ö.a
Luk.12:26
Därför kom också det Ö.a folket Joh.12 :18
ock Ö.a mskor skola söka H.
Apg.15:17
de ö.a skulle giva sig ut
27:44
öns ö.a inbyggare s. hade sjukdom
28:9
ss. bland ö .a hednafolk
Rom. 1:13
Om det ö.a skall jag förordna
l.Kor.11 :34
göra med de ö.a skrifterna
Z.Pet. 3:16
styra hela deras ö.a kropp
J ak. 3:3
de tre Ö.a änglar s. skola
Upp. 8:13
de ö .a blev o förskräckta
11:13
krig mot d e ö.a av hennes säd
1Z~17
De ö.a döda blevo icke levande
20:5

ÖVRIG
kvinnorna och det ö.a 'folket
loMas. 14:16
Jakob fick Labans ö.a hi ord
30:36
alla de ö.a s. dre va hjordarna
32:19
var den åter lik hs ö.a kropp
2.Mos . 4 :7
skola d e fe m ö.a våderna fogas
26:3
de sex ö.a våderna ett särskilt
26:9
de sex ö.as namn på den andra stenen 28 :10
det ö.a b lodet skall du gj u ta ut
29:12
det ö.a b lod et skall du stänka
29:20
fogade tillhopa d e fem ö .a våderna
36:10
de sex ö.a våderna till ett särskilt
36:17
3.Mos. 4:7
4:12

4:18
4:25,30,34
det ö.a blodet skall utkram as
5:9
det ö.a skall tillhöra prästen
5:13
det ö.a blodet göt han ut
8:15
det ö.a av tjuren brände h an upp
8 :17
det ö.a blodet stänkte Mose
8:24
det ö.a blodet göt han ut
9:9
djupare än ö.a huden p å kroppen
13:3
icke djupare än den ii p t., ' 1--1 -:-=-,
13:4
visar sig lägre än elen ö .a huden
13:20
icke är lägre än den ö.a hud en
13 :21
,,;sar sig djupare än den ö .a hud en
13:25
stället icke lägre än ö.a huden
13 :26
13:30,31,32,34
spetälska på den ö.a kroppens hud
13 :43
visa sig lägre än den ö.a väggen
14:37
och förutom edra ö.a gåvor
23 :38
icke inmönstrade med de ö.a
4.Mos. 1:47
icke räkna ... med de ö.a israeliterna
1 :49
De ö .a israeliterna skola lägra sig
1 :52
mitt emellan de ö.a lägren
2:17
inmönstrade m ed d e ö .a israeliterna
2 :33
d e ö.a israeliterna må icke komma vid 18:22
deras ö.a gods togo d e ss. byte
3 1:9
oc h h ela d en ö .a menigheten
31:27
s. tillfaller de ö.a israeliterna
31 :30
s. tillföll de ö.a israeliterna
31:42,47
u tmarkerna för deras ö.a djur
35:3
de tre ö.a städerna skolen I giva
35 :14
allt ö.t varom H. bjudit
·5.Mos. 2:37
ingen lott med det ö.a I srael
18:1
det ö.a folket skall h öra d et
19:20
tillsammans med det ö.a Israel
33 :21
den ö.a h open slutade tåget
Jos. 6:9
den ö.a hopen slutade tåget
6:13
följde (ajiterna) de ö.a
7 :5
landets alla ö.a inbyggare få höra
7:9
t og Josua ... allt ö.t s. han hade
7:24
ö.a städer s. tillhört Smon
13:10
d et ö.a av Smons rik e
13 :27
ö.a stammarna fått sin arvedel
14:3
utmark er för deras ö.a egendom
14:4
Manasses ö.a barn tingo ock ljlnd
17:2
hade Manasses ö.a barn f tt
17:6
Kehats ö.a barn fingo 10 städer
21:5
de ö.a Ke hats barn fingo
21 :20
s. d e ö.a Kehats barns släkter fingo
21 :26
de ö.a leviterna, Meraris barns
21 :34
de ö.a levitern as släkter
21 :40
bort ifrån de ö.a israe literna
22 :9
de ö.a israe literna fingo höra
22:11
andra sidan om de ö.a israelite rnas
22:11
vänne Pinehas till de ö .a israeliterna
22:32
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ÖVRE BENJAMINSPORTEN
bn av portarna till Jerusalems tempel.
Se vidare: Benjarriinsporten. Jer.20:2.
ÖVRE BET-HORON
Stad i Efraim nära gränsen till
Benjamin , liksom Nedre Bet-Horon
byggd av efrainliten Berias dotter
Seera samt återuppbyggd och befäst av
Salomo. Se för övrigt: Bet-Horon.
Jos.16:S; l.Krön.7:24; 2.Krön.8:S.
ÖVRE DAMMEN
En av de dammar, varifrån vatten
leddes genom kanaler in till Jeru salem.
Den låg i närheten av Valkarfaltet (se
d.o .). 2.Kon.18: 17 ; les.7:3; 36:2.
ÖVRE PORTEN
Den nordligaste av de portar som ledde
till templet i Jerusalem. Genom denna
port kunde man komma in i konungens palats. 2.Kon. IS:3S ; 2.Krön.23:20;
27:3; Hes.9 :2.
ÖVRIG
Uppdelning: övr ig , för övrigt, i övrigt.

det ö.a blodet skall han gjuta ut

öVRIG (för övrigt)
För ö.t må köttet ätas av
3.Mos. 7:19
Vem tillhör för Ö. t vad härligt l.Sam. 9:20
vem skulle för ö.t vilja lyssna
30:24
För ö .t är att säga
Pred .12:9
för ö.t är utom detta att säga
12 :12
s. för ö .t var kvar av folket
J er.39:9
För ö.t, mina bröder, varen
2.Kor.13 :11
För Ö.t bliven allt starkare
El. 6:10
För ö.t, mina bröder, glädjen
Fil. 3:1
För ö.t, mina bröder, vad sant är
4:8
För ö.t, käre bröder, bedjen
2.Tess. 3:1

