o
o
Omega, den sista bokstaven i det grekiska alfabetet, använd som uttryck
för »den siste»_ Se även: A och Ol. En beteckning för Herren Gud, den
Allsmäktige_ Upp_1 :8; 21 :6_
2_ Jesu· Kristi benämning på sig själv.
Upp.22:13, jfr 1:18.

nymus hävdar att denne Obadja är
författaren till Obadjas bok.
OBADJA
Ahab kallade till sig O.
I.Kon.18:3
18:3
O. dyrkade H. med stor iver
O. tagit 100 profeter och gömt
18:4
18:5
Ahab sade nu till O.
Ahab for en väg•.. och O. för sig
18:6
18:7
När O. färdades sin väg fram
gick O. Ahab till mötes
18:16
Detta är O.s syn
Ob. v.1

O

OBAL
hebr. möjl. kal el. bar. En son till
Joktan. I 1.Krön.1:22 kallas han Ebal.
1.Mos.10:28.
OBANAD
villostigar, på o.e vägar

Jer.18:15

OBARMHÄRTIG
eftersom han var så o.
OBEBODD

o ve!

skall (Babel) ligga o.tt
icke gör dig till o.tt land
göra dig till o.a städer
måste det ligga o.tt
skall det vara O.tt
Så skall (Tyrus) förbliva o.
ligga O.tt i 40 år
Askelon en o. plats

OAKTAT

OBED
hebr. tjänare.
1. Son till Boas och Rut, farfader till
David. Hans födelse bragte Noomi
tröst på hennes ålderdom. I Matt. l :5
och Luk.3:32 kallas han Jobed.

Vem skall bliva vid liv
4.Mos.24:23
O att det täcktes Gud kro ..a
Job 6:9
O du mitt krossade folk
Je8.21:10
O att du ville akta på mina bud
48:18
63:17
Varför, o H., låter du oss gå vilse
O att du läte himmelen rämna
64:1
O att du fore hitned
64:3
Kan du hålla dig tillbaka, o H.
64:12
Om I, detta O., icke hören
3.Mos.26:18
Om I, detta o., icke låten varna
26:23
Om I, detta o., icke hören
26:27
detta o. skall jag icke förkasta
26:44
o. de tecken jag gjort
4.Mos.14:11
detta o. trodden I icke
5.Mos. 1:32
o. sin sjukdom sökte (Asa)
2.Krön.16:12
o. allt detta vände Juda icke
Jer. 3:10
söka hm ej, allt detta o.
Hos. 7:10

OBED
de kallade hm O.
Boas födde O.
O. födde lsai
Boas födde O.
O. födde Isai

OANDLIG
l) bebelos, (3e(31/AOC;
icke invigd, profan, ohelig; om personer: ohelig, ogudaktig. Se: Ohelig 6.
OANDLIG
1 lagen till för oheliga och o.a I.Tim. 1:9
1 de o.a käringfablerna må du
4:7
1 bort ifrån de 0.3, tomma ord
6:20
1 undfly O.t och tomt prat
2.Tim. 2:16

OANSENLIG
Min ätt den o.aste i Manasse
o.sre än andra människobarns
landet bliva ett O.t rike
bliva ett o.t rike
ett rike O.Bre än andra riken

Dom. 6:15
J eS.52:14
Hes.17:14
29:14
29:15

OAVBRUTEN
hungersnöd o.et i tre år

2.Sam.21:1

OAVLÅTLIG
håll O.t fast vid min tuktan
kvinnas trätor ett O.t takdropp
o_t takdropp på en regnig dag
plägar icke o.t tröska den
Varför skall jag plågas o.t
huru o.t jag tänker på eder
O.t kval i mitt hjärta

Ords. 4:13
19:13
27:15
Jes.28:28
Jer.15:18
Rom. 1:9
9:2

A och O (alfa och omega), den första
och den sista bokstaven i det
grekiska alfabetet.

2. En man av Davids släkt. 1.Krön.
3:21.
3. En fanriljehuvudman i Isaskars stam,
son till Jisraja (se Jisraja 1).
1.Krön.7:3.
4. Benjantiniten Asels son, en av Sauls
efterkommande. 1.Krön.8:38; 9:44.
S. Leviten Semajas son. Se: Abda 1.
1.Krön.9:16.
6. En gadit, som gick över till David i
Siklag. 1.Krön.12:9.
7. Fader till stamfursten Jismaja av

Je8.13:20
Jer. 6:8
22:6
50:13
50:39
Hes.26:20
29:11
Sak. 9:5

Rut 4:17
4:21
4:22
I.Krön. 2 :12
2:12

2. Eflals son av Juda stam, fader till
Jehu (se Jehu 3). 1.Krön.2:37,38.
3. En av Davids hjältar. l.Krön.11:47.
4. En son till Semaja, en dörrvaktare i
helgedomen.l.Krön.26:7.
S. Fader till underhövitsmannen AsaIja
(se Asarja 13). 2.Krön.23:1.
OBED-EDOM
hebr. (gudinnan) Edoms tjänare.
1. En filiste från Gat (se Gatit). Han
bodde nära Jerusalem, och när Guds
ark skulle föras från Kirjat-Jearim till
Davids stad, avbröts transporten för en
tid av' tre månader, under vilka arken
förvarades i Obed-Edoms hus, vilket
blev honom till mycken välsignelse.

OBADJA
hebr. Herrens tjänare.
l. Konung Ahabs överhovmästare, en
hemlig motståndare till drottning lsebels religionspolitik. Han dyrkade Herren med stor iver. Josefus och Hiero-

Sebulons stam. 1.Krön.27:l9.
8. En av de hövdingar, som judakonungen Josafat sände ut i landet tillsammans med en del leviter för att
undervisa folket
Herrens lag.
2.Krön.17:7.
9. En levit av Meraris släkt. Han var en
av de tillsyningsmän, som förestod
återuppbyggnadsarbetet i templet på
konung Josias tid. 2.Krön.34:12.
10. Jehiels son av Joabs barn, som
återvände med Esra från fångenskapen
i Babel. Esr.8:9.
11. En präst som undertecknade Nehemjas förbundsskrivelse. Neh.l0:5.
12. En dörrvaktare i templet. Neh.
12:25.

2. En dörrvaktare vid Guds ark i
Davids stad, l.Krön.15 :24, vanligen
uppfattad som sängledaren med samma nanm, v.18,21, vilken i v.18 även
anges som dörrvaktare. Väl snarast
identisk med den Obed-Edom som i
16:38 säges vara sm till sängaren J editun, se d.o., men där tilldelas uppgiften som dörrvaktare. I 16:5 nämnd
bland tempelsångarna.
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OAVLÅTLIGEN
svärdet få o. fro ..a
2.Sam. 2:26
fienden o. få förakta ditt namn
PS.74:10
Huru länge skall du o. vredgas
79:5
Gud, s. du sil o. dyrkar
Dan. 6:16
Gud, s. du så o. dyrkar
6:20
att jag o. förmanat
Apg.20:31
o. ihågkomma inför vår Gud
1. Tess. 1:3
tacka vi ock o. Gud
2:13
Bedjen o.
5 :17
o. dig i åtanke i mina böner
2. Tim. 1:3

OBED-EDOM
(arken) i galit en O.s hus
2.Sam. 6:10
H. ark i O.s hus i tre månader
6:11
men H. välsignade O.
6: 11
att H. välsignat O.s hus
6:12
David hämtade Guds ark ur O •• hus
6:12
i gatiten O.s hus
I.Krön.13:13
blev Guds ark kvar vid O •• hus
13:14
H. välsignade O.s hus
13:14
hämta H. förbundsark ur O.s hus
15:25

OBED-EDOM
O. och Jegiel, dörrvaktarna
I.Krön.15 :18
O. leda sången med harpor
15:21
O. och J ehis dörrvaktare vid arken
15:24
O. och J egiel med psaltare och
16:5
O. och deras bröder 68
16:38

3. En dörrvaktare i helgedomen, ovisshet råder om han är densamme som
den föregående. Han hade 62 avkomlingar som fullgjorde samma tjänst
jämte eller efter honom, 1.Krön.26:48,15. Enligt sammanhanget var han en
korait, eftersom merariterna icke
nämns förrän i v.lO, och v.19 begränsar dörrvaktarna till dessa två fanriljer.
l.Krön.26:4,8,15.
4. En föreståndare för tempelskattkammaren. Det var ur hans händer
som templets guld, silver och heliga
kärl bortrövades av Israels konung
Joas, sedan denne hade besegrat konung Amasja av Juda och intågat i
Jerusalem.2.Krön.25:24.
OBEFLÄCKAD
1) amömos, ällwll0C;

utan tadel, klanderfri, oförvitlig; av:
neg. a- och momos, tadel, klander. Se:
Felfri 2, Ostrafflig 9.
2) dspilos, ä01ftAOC;
utan fläck, fläckfri, obefläckad; av:
neg. a- och spilos, fläck. Ordet är i
1.Tim.6:14; l.Pet.l :19 övers. utan
fläck.
OBEFLÄCKAD
1 inför sig heliga och o.e
2 vara o.e och ostraffliga
2 hålla sig o. av världen

Kol. 1:22
2.Pet. 3:14
Jak. 1:27

OBEFÄST

1) perazot,

ni

l iS

öppet land, landsbygd (i motsats till
befästa städer). Ordet förekommer
också i Est.9:19 i uttrycket 'åre peråzO!, övers. landsortsstäder.
2) astiriktos, åOTlIPt"TOC;
obefäst, ostadig; av: neg. a- och sterizö,
gära fast, befästa.
OBEFÄST
1 upp mot det o.a landet
1 Jerusalem ss. en o. plats
2 locka till sig o.a själar
2 o.a mskor vrångt uttyda

Hes. 38:11
Sak. 2:4
2.Pet. 2:14
3:16

OBEGRAVEN
du ligger o.

Jes.14:19

OBEGRIPLIG
vars o.a språk man ej förstå
till ett folk med O.t språk
mångahanda folk med o.t språk

Jes.33:19
Hes. 3:5
3:6

OBEKANT
att ngt av detta är hm o.

Apg.26:26

OBEMÄNGD
dricka av Guds vredesvin O.t

Upp.14:10

OBEMÄRKT
kunde icke förbliva o.
att hon icke blivit o.
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Mark. 7:24
Luk. 8:47

Oberedd -Odödlighet
obotfärdig; av: neg. a- och metartoeo,
se t.ex. Bättring 1. I Rom.2:5 står
ordagrant: ditt obotfärdiga hjärta.

som icke ångrar sig el. omvänder sig,

1.Mos. 4:4
13:5
Lot hade o. får och fäkreatur
17:16
o. med henne giva dig en son
18:12
o. min herre är gammal
19:34
o. denna natt giva hm vin
20:12
Hon är o. verkligen min syster
21:13
o. tjilnstekvinnans son skall jag
24:46
hon vattnade o. kamelerna
27:31
tillredde o. han en smaklig rätt
27:34,38
Välsigna o. mig, min fader
29:27
vilja vi giva dig o. den andra
29:30
gick han o. in till Rakel
29:33
givit mig o. denne
34:26
O. Hamor dräpte de
35:17
O. denna gång får du en son
38:10
dödade han o. honom
40:16
O. jag hade en dröm
50:23
o. av Makir föddes barn
o. vAr boskap mAste gå med 2.Mos.10:26
skall o. jag vandra emot
3.Mos.26:24
26:41
varför o. jag måst vandra emot
4.Mos.13:29
o. avkomlingar av Anali
18:2
o. dina fränder få tDlträde
22:19
stannen o. l kvar över natten
24:24
o. han hemfalla At undersAng
24:25
o. Dalak for sin vilg
5.Mos. 1:37
O. pA mig vredgades H.
3:3
i vAr hand o. Og
9:20
o. på Aron blev H. mycket vred
10:10
H. hörde mig o, denna gång
12:30
Så vill o. jag göra
13:15
o. boskapen där skall du slå
Job 13:2
Vad I veten, det vet o. jag
Ps.4I:10
o. min viln, s. jag litade på
139:10
skuUe o. där din hand leda mig
Pred. 1:17
o. detta jagande efter vind

o. detta var fåf'ånglighet
2:1,15
O. detta är fAfänglighet
2:21,23
o. detta kommer från Guds hand
2 :24
är o. detta en Guds gåva
3:13
o. detta är fåfänglighet
4:8,16; 5:10
O. det är ett bedrövligt elände
5:15
o. detta är fåfänglighet
6:9; 7:7; 8:10,14
hur o. du blivit maktlös
J es.14:1 O
o. detta kommer från H. Sebaot
28:29
o. upp på sådana begav du dig
57:7
o. med Egypten komma på skam Jer. 2:36
o. jag anser det sA, säger H.
7:11
skullen o. l kunna göra ngt gott
13:23
o. för hs land tiden är inne
27:7
o. du, Madmen, skaU förgöras
48:2
o. Nimrims vatten torr ökenmark
48:34
o. Babel måste faUa
51 :49
O. till dig skaU kalken komma
Klag. 4:21
O. på detta sätt bönhöra
Hes.36:37
jag o. har fullbordat det
37:14
O. för dig, Juda, en skördetid
Hos. 6:11
O. han själv bliva släpad
10:6
o. fårhjordarna få lida
Joel 1 :18
du skaU o. själv få dricka
Hab. 2:16
0.1 etiopier
Sef. 2:12
o. i Damaskus slå ned
Sak. 9:1
O. Juda skaU strida mot Jerusalem
14:14
o. jag giva min hyUning
Matt. 2:8
Ären 0.1 ännu utan förstånd
15:16
o. var och en samma dagspenning
20:10
o. deas utsida må bliva ren
23:26
DA skola o. de svara och säga
25:44
O. du var med J.
26:69
Förvisso är o. du en av dem
26:73
smädade hm o. rövarna
27:44
att jag o. där må predika
Mark. 1:38
herre o. över sabbaten
2:28
Ären då o. l utan förstånd
7:18
O. du var med nasareen
14:67
O. deasagingo bort och omtalade
16:13
o. gm din själ skaU svärd gå
Luk. 2:35
göra o. här i din fädernestad
4:23
O. för de andra städerna
4:43
o. syndare älska ju dem
6:32
O. syndare göra ju detsamma
6:33
O. syndare låna ju åt syndare
6:34
ty o. vi förlåta
11:4
har i han o. gjort det inre
11 :40
skymfar du o. oas
Il :45
Han sade o. till folket
12:54
O. den rike dog
16:22
o. han är en Abrahams son
19:9
insett, o. du, vad din frid tillhör
19:42
O. denne var med hm
22:56
O. du är en av dem
22:58
Förviaso var o. denne med hm
22:59
O. krigsmännen gingo fram
23:36
o. de varit där vid högtiden
Joh. 4:45
Icke viljon väl o. l gå bort
6:67
Haven nu o. l blivit förvillade
7:47
Kanske o. du är från Galileen
7:52
om mig vittnar o. Fadern
8:18
viljen o. l bliva hs lärjungar
9:27
Äro då kanske o. vi blinda
9:40
o. dem måste jag draga till mig
10:16
han skuUe dö o. för att samla
11 :52
O. I kunnen vittna
IS :27
Judas stod o. där ibland dem
18:5
Är icke o. du en av den mannens
18:17
Är icke o. du en av hs lärjungar
18:25
o. han förgicks
Apg. 5:37
Gud o. åt hedningarna förlänat
Il : 18
o. talade till grekerna
Il :20
den kom o. på Klaudius' tid
II :28
lät fasttaga o. Petrus
12:3
O. vi äro människor
14:15
O. folket reste sig upp
16:22
o. många a.larker sände bud
19:31
O. fick jag av dem brev
22:5
därför talar jag o. frimodigt
26:26
Gud, s. jag o. tjänar
27:23
o. bland eder få skörda frukt
Rom. I: 13
1:15
evangelium o. för eder i Rom
förviaso o. hedningarnas (Gud)
3:29
var han o. mäktig att håUa
4:21
det skuUe gäUa o. för oas
4:24
o. med hm bliva förhärligade
8:17
o. skapelsen en gång frigjord
8:21
o. vi själva, s. hava fått A.
8:23
o. vi sucka inom oas och bida
8:23
annars bliver o. du borthuggen
Il :22
o. själva skola få barmhärtighet
11 :31
o. aUa hednaförsamlingar
16:4
döpt o. Stefanas' husfolk
I.Kor. 1:16
tror att o. jag har Guds A.
7:40
o. jag delaktig av deas goda
9:23
o. förut, om. .• ngt att förlåta
2. Kor. 2:10
vidgen o. l edra hjärtan
6:13
O. vi äro ju svaga i hm
13:4
tog då o. Titus med mig
Gal. 2:1
l hm o. I uppbyggda
Ef. 2:22
Dock gäUer o. om eder
5 :33
men det finnes o. andra
Fil. 1:15
var och en o. på andras (bästa)
2:4
Gud o. däröver giva eder klarhet
3:15
o. eder •• voren döda gm synder Kol. 2 :13
3:7
I de synderna vandraden o. l
o. I haven en herre i himmelen
4:1
för vars skuU jag o. är fånge
4:3
o. därför, s. jag sände hm
l.Teas. 3:5
o. de andra känna fruktan
1. Tim. 5 :20

ODÖDUGHET
1. Ordet odödlighet nämns endast två
gånger i Bibeln och då i Nya Testamentet. Sakligt kommer dock tanken om
odödlighet rätt ofta fram i samband
med det centralt bibliska budskapet
om människans eviga ansvar och hennes evigt varande liv efter döden,
antingen i evig salighet eller i evig
fortappelse.
På det ena stället, där »odödlighet»
förekommer, l.Tim.6:l6, understryker
Paulus att det endast är Gud som har
odödlighet. Han fornekar därmed icke
att människan är odödlig, men säger
indirekt att det ej fInns odödlighet
utan ått den härrör från Gud. Människan är odödlig i kraft av den skapare!
skapelserelation Gud har satt henne i.
Han har genom att skapa människan
till sin avbild insatt henne i ett jag-du-
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OBEREDD
macedonier finna eder 0.8

2.Kor. 9:4

OBEROENDE
fastän jag är fri och o.

1. Kor. 9:19

OBERÄKNAT
o. äga gm föraäljning

OBOTFÄRDIGHET
1 hårdhet och hjärtas o.

5.Mos.18:8

OBOTLIG
(loram) med en o. sjukdom

OBESMITTAD
Se även: Ren, renhet, befläcka.
Obesmittad
I N.T. är »obesmittad» en översättning
av grek. amiantos, som betyder
fläckfri, felfri, fri från det som vanpryder eller verkar nedsättande. I Hebr.
13:4 används ordet för att karakterisera samlivet i ett äktenskap där
obrottslig trohet råder. I Hebr.7:26
syftar det på Kristus som den fullkomlige översteprästen. Och i l.Pet.l :4
betecknar det en av egenskaperna hos
vårt eviga arv i himmelen.
OBESMITTAD

1) zåTsä. il ~ J
vara ren, vara fläckfri el. oskyldig; pi.
hålla el. bevara ren; i Ps.1l9:9 övers.
bevara obesmittad. Se: Ren 7.
2) ekkathaiFa, eKKa()a/.pw

rensa ut el. bort; noga rena el. rensa; i
2.Tim.2:2l övers. hålla ren och obesmittad; av: prep. ek, (ut) ur (i sammansättningar ofta med forstärkande
innebörd), och kathairö, rena, rensa
(av: katharos, ren).
3) amiantos. åp.iaJJroc;

obefläckad, ren; av: neg. a- och miainö,
se Oren 17.
OBESMITTAD
l yngling bevara sin väg o.
2 ren och o. av sådant folk
3 överstepräst .•. oskyldig, o.
3 äkta säng bevaras o.
3 o.t och ovanskligt arv
3 ren och o. inför Gud

Ps. 119:9
2.Tim. 2:21
Hebr. 7:26
13:4
1.Pet. 1:4
Jak. 1:27

OBESTÅND
kommer på o. hos dig

3.Mos.25:35

OBETALD
förtärt dess gröda o.

Job 31:39

OBETVINGLIG
trängtan o. as. dödsriket

HV.8:6

OBETÄNKSAM
o.t ord från hennes läppar
o.ma ord frAn heImes läppar
talade o.t med sina läppar
Ett o.t ainne, det är illa
farligt att o.t helga ngt
Var icke o. med din mun

4.Mos.30:7
30:9
Ps.I06:33
Ords.19:2
20:25
Pred. 5:1

OBETÄNKSAMHET
svär i o. med sina läppar
s. man kan svärja i o.
talar i o. ord s. stinga

3.Mos. 5:4
5:4
Ords.12:18

OBIL
hebr. kameldrivare. En ismaelit, tillsyningsman över konung Davids kameler.
1.Kron.27 :30.
OBILLIG
underordnen eder ocksA de o.a

1.Pet. 2: 18

OBORTTAGET
hänger samma täckelse o. kvar

2.Kor. 3:14

OBOT
hebr. trol. vattenlägIar. En av Israels
lägerplatser under ökenvandringen,
öster om Edom, av somliga identifIerad med nuv. Ain el-Weibe i området
söder om Döda havet, ca SO km väster
om Feinan, det bibliska Punon, se d.o.
OBOT
Israels barn lägrade sig i O.
från O. bröto de upp
lägrade sig i O.
de bröto upp från O.

4.Mos.21 :10
21:11
33:43
33:44

OBOTFÄRDIGHET

1) ametanoetos, åp.fraJJ01/TOC;

OBÄNDIG
spjärnar emot ss. en o. ko

Rom. 2:5
2.Krön.21:18
Hos. 4:16

OCKER
Oskäligt räntetagande till gäldenärs
skada. Enligt Mose lag var det över
huvud taget förbjudet att ta ränta vid
utlåning till landsman, 2.Mos.22:25;
3.Mos.25:36; Hes.18:8. Allt räntetagande blev under sådana förhållanden
ocker. Se även: Lån.
OCKER

1) nliSä7s, l W}
ego bett, något avbitet; därav: ränta,
ocker; av: näSa.tc, bita. I 3.Mos.25:36;
Hes.18:l7; 22:12 står ordet som obj.
tilll~al.1, taga. I 3.Mos.25:37; Ps.l;>:5;
Hes.18:8,13 står nåtan benäSäk
(bannäSä~), giva ,mot ränta el. ocker
Ofr Driva 54). Nä~ står ofta tillsammans med tarbi!"ränta. I 2.Mos.22:25;
5.Mos.23:l9 är nä~ övers. ränta.
2) masSå', X~Q
utlåning mot ränta, ocker; i ·Neh.5:7
tillsammans med verbet nåSä', låna ut
mot ränta; övers. bedriva ocker. Ma'SSä'
är i Neh.5:lO övers. fordran, i 10:31
krav.
3) nålå', nå§å, il~ J X tU )
låna ut mot ränta; i dålig mening:
ockra, driva ocker; i 2.Mos.22:25;
Ps. 109 :11 part. noSä, övers. ockrare.
Jfr nåSä i S.Mos.24:ll, övers. låna (åt);
nOM i 2.Kon.4:l, övers. fordringsägare,
i Jes.24:2 gäldenär.
OCKER
1 icke lämna penningar på o.
2 o. I bedriven mot varandra
1 den s. icke driver o.
1 s. förökar sitt gods gm o.
3 J ag har icke drivit o.

3.Mos.25:37
Neh. 5:7
Ps.15:5
Ords.28:8
Jer.15:10

OCKRA
l Du skaU icke o. på hm
3 ej heUer behövt o. på mig
1 icke o.r eUer tager ränta
1 o.r och tager ränta
1 ej heUer o.r eUer tager ränta
l du o.r och tager ränta

3.Mos.25:36
Jer.15:IO
Hes.18:8
18:13
18:17
22:12

OCKRARE
3 icke mot hm as. en o.
3 Må o.n få i sin snara aUt

2.Mos.22:25
Ps.I09:11

OCKSA*

o. Abel bar fram sin gåva

FördenskuUlider jag o.
O. du må taga dig till vara
J ag skuUe o. kunna säga
o. denna ngt att frambära
underordnen ... o. de obilliga
o. falska profeter uppstodo
O. vi giva hm vårt vittnesbörd
o. de onda andarna tro det
O. tungan är en eld

2.Tim. 1:12
4:15
Filem. v.19
Hebr. 8:3
l.Pet. 2:18
2.Pet. 2:1
3.Joh. v.12
Jak. 2:19
3:6

ODED
hebr. dterupprättare.
l. Profeten Asarjas fader. 2.Krön.lS:
1,8.
2. En profet i Samarien på konung
Pekas tid. 2.Krön.28:9.
ODJUR
Näps o.et i vassen
Utsaga om Söderlandets o.
Kreterna, tögnare jämt, o.
ODLA
bo i hs skugga få o. säd

Ps.68:31
Jes.30:6
Tit. 1:12
Hos.14:8

-odling

nyodling Ords. 13 :23
ODUGUG
lfrti
trol. fÖrfärlig, avskyvärd. Jfr Jer.29:17
nred 24:8; på det senare stället står adj.
ra', ond, dålig, usel. Jfr även sa'ärur,
5:30; 23:14, och Sa'äruri, 18:13; Hos.
6:10, övers. gruvlig.
2) achreios, åXPfioc;
obrukbar, oduglig, onyttig; av: neg. aoch chreia, bruk, användning; brukbarhet (av: chråomai, bruka, använda). I
Luk.17:1O är achreios övers. ringa.
3) achreiåa, åxpetow
göra obrukbar el. oduglig; i Rom.3:12
pass. övers. bliva oduglig; av: achreios,
se 2. Verbet, som ingår i ett citat av
LXX.s övers. av Ps.14:3, är en återgivning av hebr. ['ålal.11, se Fördärva 10.
4) adokimos, åS OK tJ1.oC;
obeprövad, som icke håller provet; av:
neg. a- och dokimos, antaglig, acceptabel; beprövad, som håller provet (av:
dechomai, se Mottaga 10). Jfr Hebr.
6:8, övers. ingenting värd. Se: Ovärdig 3.

1) loar,

j

ODUGLIG
1 räknas lika med o.a fikon
2 kasten den o.e tjänaren ut
3 allasammans blivit o.a
4 o.a till aUt gott verk

Jer.29:17
Matt.25:30
Rom. 3:12
Tit. 1:16

ODÅGA
1) ralai, paKa.
grek. av aram. reJ.<ä', tom (i huvudet),
dumhuvud. Ordet blev på Jesu tid
använt som ett klartdrande, nedsättande tillmäle.
ODAGA
1 säger till broder: Du o.

Matt. 5:22

Oense-Offer
som uttrycker visshet om ett fortsatt
liv med Gud utöver döden, Ps.16:11;
49:16; 73:24. Men det är först framtidsprofetiorna som bringar klar
förväntan om ett evigt liv. Frälsningen
blir en frälsning från dödsriket, och
denna förlossning gäller ej endast
själen, som i den grekiska dualismen,·
utan den angår och omfattar hela
människan. De döda skall uppstå igen
genom återförening av själ och kropp,
Job 19:25-27; Jes.26:19; Hos.13:14;
Dan.12:13. Befrielsen från dödsriket
betyder dödens övervinnande, och för
de avlidna fromma kommer det att
innebära att de genom den lekamliga
uppståndelsen äger del i livet med Gud
och med hans förlossade. Hoppet om
evigt liv byggde icke på människans
egen odödlighet, utan var förbundet
med tron på Guds makt och hans
frälsningsvilja att göra allt nytt. Den
gammaltestamentliga uppståndelsetron
framställs i Dan.12:2 som en dubbel
utgång - en uppståndelse till liv och
en uppståndelse till dorn.
3. Man blev i senjudendomen allt mer
upptagen av tanken om odödlighet och
uppståndelse. Medan några begränsade
uppståndelsen till de avlidna israeliterna, lärde andra att den skulle OInfatta
alla människor. Och medan några lärde
att de döda skall uppstå i sina jordiska
kroppar först, och senare efter dornen
förvandlas till en existensform liknande änglarnas, så höll andra på tanken
om en själens gudomliga karaktär, som
förde till att dess liv var odödligt. I
stället för att hävda en kroppslig uppståndelse förkunnade de, under grekisk
påverkan, en kontinuerlig övergång till
en existensform som icke har något
med kroppen att göra.

ande, ty den besjälade kroppen är här,
som i G.T., en uppenbarelse av gudgivet liv. Gud gav redan genom skapelsen människan en odödlig själ, som ej
kan upphöra att existera. Syndafallet
och dödens skilsmässa mellan själ och
kropp kan icke upphäva denna existens. Då Gud skapade människan till
sin avbild, gav han henne ett andeliv
som metafysiskt sett icke kan utplånas
och som människan moraliskt sett
aldrig kan undandra sig ansvaret för.
Men den odödliga själen är samtidigt
avhängig av Guds uppehållande makt,
emedan den icke är oavhängig av Gud i
hans existens. Även i N.T. anses
människan som en enhetlig själskroppslig personlighet. Den besjälade
kroppen är det som skall uppstå till
evigt liv eller evig död. Det genom
skapelsen satta jag-du-förhållandet
kan, i kraft av Guds suveräna herravälde, aldrig upphöra. Skilsmässan
mellan kropp och själ är endast en
övergång. Personlighetens existens
både i kroppen och utanför kroppen
fasthålles i kraft av den ursprungliga,
skapade gudsrelationen, och det oavsett om människan förhåller sig rätt
eller orätt i den.
Tanken om människans odödlighet
stadfästes också genom N. T.s lära om
ett mellantillstånd mellan döden och
uppståndelsen och om människans
medvetna liv under denna mellantid,
Luk.16:22-23; 23:43. Döden betecknas flerstädes som en sömn och de
avlidna som hänsovna, J oh. 11 :11-13;
l.Kor.15:20; l.Tess.4:13-14. Paulus
uppfattade emellertid icke mellan tillståndet som en omedveten vila. Han
betecknar tvärtom de hänsovna troendes tillstånd som ett rikare liv och en
högre art av gemenskap med Gud,
Fil.1:21-23. Sömnen betecknar då icke
ett tillstånd, utan blir en bild på
döden. Sömn är ett eufemistiskt (mildrande) uttryck för dödens hårdhet. Ty
så som mellan tillståndet är en väntetid,
blir det att uppvakna detsamma som
att uppstå från de döda, l.Kor.15:20.
Odödlighetstron är i N.T. i sista
hand grundad på gudstron, Mark.
12:27. Det är Gud som ger människan
hennes odödlighet. I detta sammanhang ställs också i N. T. det stora
antingen-eller, evig salighet eller evig
förtappelse. Detta förhållande begynner i verkligheten redan här i tiden i
och med gemenskapen med Gud eller
skilsmässan från Gud, Joh.5:24; 3:18;
Gal.6:7-8.

förhållande, som inga makter, varken
personliga eller kosmiska, kan upplösa.
Som det i detta sammanhang (v .15)
säges, att Gud är den »ende härskaren»
och att alla andra därför äger härskar·
makt endast i härledd bemärkelse, på
samma sätt äger också människan
odödlighet endast därför att hon har
fått den av Gud. Det som skall negeras
är den hedniska synen att människan
äger en inneboende odödlighet som är
oavhängig av Gud.
På det andra stället, l.Kor.15:5354, säger Paulus, att »detta odödliga»
(kroppen) skall ikläda sig oförgänglighet. Denna utsaga gäller de kristnas
uppståndelsekropp och utgör en del av
trons segersång över dödens totala
omintetgörelse genom Kristus. Det är
formen för människans framträdande
som skall förvandlas, och verbet
»ikläda» understryker samtidigt att
identitet och sammanhang råder
mellan det som var och det som
kommer. Personligheten kommer ej att
utplånas. Uppståndelsekroppens kraftoch härlighetsform kommer att övervinna all förgänglighet och dödlighet.
Skillnaden mellan den jordiska och
den andliga kroppen hänger samman
med uppståndelsens nya existensform,
men samtidigt är det sammanhang
mellan det som var och det som skall
bli, alldeles som mellan fröet som sås
och dör och plantan som växer upp,
15:35-49.
2. I G.T. talas det i olika sammanhang
ofta om människans vidare-tillvaro
efter döden. Döden framställs sålunda
icke som en organisk del av människans liv; den korn till som straff för
människans synd, l.Mos.I-3. Före fallet var människan ej underlagd döden,
utan ägde liv i gemenskapen med Gud.
Endast hos Gud är livets källa för
människorna, som genom den intima
gemenskapen med honom får del i
hans eviga och odödliga liv, jfr J oh.
17 :3. Samlivet me d Gud är människans
salighet, medan dödens skilsmässa från
Gud är hennes olycka. Liv och död är
alltså i Bibeln religiösa begrepp, kvalitativt bestämda av det rätta eller orätta
gudsförhållandet. Liv är lika med liv i
Guds frälsningsgemenskap, död är lika
med död under Guds vrede.
Allt efter som uppenbarelsehistorien framskrider, erövrar och genomtränger den religiösa synen på död och
liv den vanliga, naturliga uppfattningen
av dessa begrepp, bestämd av det
biologiska livets upphörande. Ursprungligen är synkretsen i G. T. i stort
sett begränsad till det timliga livet,
Ps.56:14; 116:8 f. »De levandes land»
var här på jorden. De döda tänktes
endast föra en skuggtillvaro i dödsriket, där de existerar och har medvetande, men icke lever ett verkligt liv.
Dödsriket var mörkrets och glömskans
värld, lob 10:21-22; Jes.38:11;
PS.88:11-13. Tillvaron hinsides uppfattades ej som en fullbordan av livet på
den här sidan. Se: Dödsriket.
vidgas småningom
Synkretsen
genom Guds självuppenbarelse för
Israel. Hans omsorg gäller ej endast
jordelivet. Gudsverkligheten ger Israel
en ny insikt om att människans skapade gudsrelation når ut över hennes
jordiska existens. Vi fmner sålunda ord

4. I N.T. är tanken om odödlighet
förbunden med hoppet om uppståndelse och evigt liv i Jesus Kristus.
Apostlarna hade sett Jesus efter uppståndelsen, och de behövde därför icke
något annat bevis på människans odödlighet. Därför talade de föga om odödlighet, men desto mer om Kristi uppståndelse och dess följder för oss,
l.Kor.15:1-22. Kristus är uppväckt
från de döda och dör ej mer. De
troendes förening med Kristus betyder
då både att de dör med honom och
skall leva med honom alltid, Rom.
6:3-9; 8:11; Joh.6:44-5l; 10:27-30.
Uppståndelsen betraktas för de troende som en frukt av Kristi uppståndelse
och som en central del av Guds förlossning, Ef.2:5-6; Fil.3:20-21.
Gamla förbundets syn på hela
människans oförgänglighet får i N.T.
sin stadfästelse genom Jesu eget försvar för uppståndelsetron, Matt.22:2932. Men om uppståndelsen förklarar
människans odödlighet, så är odödligheten i sig själv betraktad som evig
existens och icke som en frukt av
frälsningen. Oförgängligheten gäller
alla. Jesus hävdar uttryckligen läran
om den dubbla uppståndelsen, Joh.
5:29; Matt.ll:20-24; 25:32-46. De
ogudaktigas (icke-troendes) uppståndelse har ej sin grund i frälsningen,
utan i Kristi (resp. Guds) domsfullmakt (som i G. T.).
Det skiljs i N. T. icke mellan kropp
och själ så som mellan materie och

OFAI
hebr. som en Idgel el. mörk. En man
från Netofa. »()fais sönen) (utan angivande av nanm eller antal) hörde till
den grupp judiska krigshövitsmän som
förhöll sig lojala till Gedalja, den av
Nebukadnessar förordnade guvernören

OFFER
Se även: Gåva, giva, frambära, präst,
försoning, tabernakel, tempel, altare,
blod, kors, bön, lovsång.
-offer
aftonoffer Esr.9:5
altaroffer 3.Mos.2:2
avgudaoffer l.Kor.8:1,4,10
brännoffer l.Mos.8:20
drickoffer l.Mos.35 :14
eldsoffer 2.Mos.29:25
försoningssyndoffer 4.Mos.29:11
förstlingsoffer 3.Mos.2:12
handfyllningsoffer 3.Mos.7:37
heloffer 3.Mos.6:22
högtidsoffer 2.Mos.23:18
lovoffer Ps.56:13
löftesoffer 3.Mos.22:18
misstankeoffer 4.Mos.5:15,18
påskoffer 2.Mos.12:27
rökoffer 2.Mos.30:8
skuldoffer 3.Mos.5:19
slaktoffer I.Mos.31 :54
spisoffer 3.Mos.2:1
syndoffer Ps.40:7
tackoffer 2.Mos.20:24
vedoffer Neh.l0:34
viftoffer 3.Mos.7:30
ånIinnelseoffer 4.Mos.5 :15
Offer
G.T.
Offerkult förekommer i de allra
flesta religioner och utgör även i Israel
en väsentlig del av folkets gudsdyrkan.
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ODÖDLIGHET

l) athanasIa, Mavaaia
odödlighet; av: athanatos, odödlig (av:
neg. a- och thanatos, död).
ODÖDLIGHET
1 detta dödliga ikläda sig o.
1 detta dödliga iklätt sig o.
1 han s. allena har o.

OENSE
gör deras tungor o.
örontasslare gör vänner o.
han gör vänner o.

I.Kor.15:53
15:54
I.Tim. 6:16
PS.55:10
Ords.16:28
17:9

över det i Juda kvarblivna folket, men
som efter mordet på Gedalja, förövat
aven förrädare i deras egen krets, ej
vågade stanna i landet, utan flydde till
Egypten. Jer.40:8.
OFARLIG
då är det ett O.t utslag

3.MoS.13 :39

OFEL
hebr. höjd, kulle. Ordet har möjligen
haft mer allmän användning som term
för fästningen i en stad. I Jerusalem
betecknade det i varje fall en del av
tempelberget med dess befästningar.
Konung Jotam, som bl.a. byggde ÖVre
porten till Herrens hus, utförde även »på
Ofelrnuren... stora byggnadsarbeten»,
2.Krön.27:3. Även konung Manasse
förstärkte försvaret genom att uppföra
en mur »runt omkring Ofeh>, och han
»gjorde den mycket hög», 33:14. Efter
stadens förstöring genom Nebukadnessar låg »Ofelhöjden med vakttornet),
Jes.32:14, öde tills återuppbyggnaden
började på Nehernjas tid. En viss del av
den då iståndsatta stadsmuren sträckte
sig »från platsen mitt emot det stora
utskjutande tornet ända fram till Ofelmuren», Neh.3 :27. Det omtalas också
att »tempelträlarna bodde på Ofeb>,
3:26. Josefus lokaliserar Ofel till tempelkullens sydöstra utbuktning mot
Kidrondalen. Utgrävningar på Ofelhöjden har bragt i dagen en över 20 m
hög mur.
OFEL
yttre mur runt omkring O.
tompelträlarna bodde på O.
tempelträlarna bodde på O.

2.Krön.33:14
Neh. 3:26
11:21

OFELHÖJDEN
O. rörvandlad till grotthålor

Jes.32:14

OFELMUREN
på O. byggnadsarbeten
sträcka ända rram till O.

2.Krön.27:3
Neh. 3:27

OFFENTLIGEN
o. låtit gissla oss
(Apollos) judarna o.
att o. predika rör eder

vederlad~

Apg.16:37
18:28
20:20

Offer
Offerkulten i Israel har vissa religionshistoriska paralleller i Israels omvärld.
G.T. ger blott sparsamma förklaringar av offerkultens mening och betydelse. Man hänvisas därför ofta till
antaganden och tolkningar som kan
vara osäkra. Det är då viktigt att man
icke drar in slutsatser från främmande
religioners offeruppfattning, som strider mot den i Israel levande gudstron
och mot de bärande tankarna i den
egenartade förbundsgemenskap folket
är införsatt i.
Offerväsendet i G.T. har som sin
funktion att förverkliga och förnya
den personliga gemenskapen mellan
Gud och folket. Det är förordnat av
Gud själv, först och främst som ett
nådemedel genom vilket han skänker
sitt folk syndaförlåtelse och gemenskap, men också som ett medel för
folket att visa Gud sin hängivenhet och
tacksamhet.
Offerriterna och offerceremonierna
är mångfaldigt utformade, men fyra
väsentliga huvudtankar tycks bära upp
offerkulten, nämligen : 1) offret tillför
gudomen föda, 2) offret är en gåva,
uttrycker tacksamhet, 3) offret skapar
gemenskap (sakral kommunion), 4)
offret sonar det onda och återställer
det goda förhållandet med gudomen
(försoning).
1. Spisofferstanken. I andra religioner
tänks spisoffret (matoffret) som näring
för gudomen, för att styrka dess kraft
till fromma för dyrkaren. Denna uppfattning är emellertid helt främmande
för den andliga religion som har
Herren till föremål för sin dyrkan; där
fmns icke rum för en dylik tanke,
tvärtom förnekas den på det bestämdaste. Herren är icke beroende av
människors omsorg, icke heller av
Israels spisoffer, Ps.SO:9-13; Jes.40:16.
Den bärande tanken i hela förbundsgemenskapen är att Herren har uppenbarat sin maktfullkomlighet långt
innan Israel började offra till honom.
I Israel är Gud den som skapar och
skänker allt liv och all näring. Folket
bringar Herren spisoffer som uttryck
för sin vetskap om att få allt detta av
hans nåd. l ljuset härav får man förstå
G.T.s offerspråk och offerriter. De
måste uppfattas bildligt som avseende
ett rent andligt förhållande. Antagandet av offret genom eld har sin grund i
att Herren med förkärlek

sig i eld. Att han känner offrets »välbehagliga lukt», är ett uttryck för att
han nådigt har erkänt och mottagit
offret. En hednisk »mattanke» ville
emellertid under inflytande utifrån
ständigt tränga in i folkets gudsdyrkan.
Ställen som Dom.6:19 ff.; 13 :16;
PS.SO:12 ff. ;
Jes.40 :16 ff.
avvisar
denna tanke.
2. Gåvoofferstanken. Besläktad med
spisofferstanken men ändå en i
förhållande till denna självständig offertanke är uppfattningen av offret
som en gåva (rninJ:!ä) till gudomen.
Som den ringare ger uttryck åt sin
underordning och sin hyllning fö r sin
överordnade genom att skänka honom
gåvor, så ger den gudfruktige sina
gåvor till gudomen. Ju värdefullare
gåvan är för givaren, ju större försakelse den kräver, desto mer blir den
uttryck för hängivenhet under gudomens herravälde.
I Israel föreskrivs både frivilliga och
lagstadgade gåvooffer. I synnerhet
talas det ofta om löftesoffer (Dl\~är ,
plur. negärim). Dessa kan vara präglade av beräkning, men de kan också
representera äkta fromhet. Löftesoffren i Israel höjer sig över varje form av
tvingande magi eller av hot för den
händelse bönhörelsen skulle utebli, så
som fallet var i den hedniska omgivningen (och senare i Islam).
Löftesoffer omtalas ofta i G.T. De
reglerades i lagen, där det inpräntas att
offerdjuren måste vara felfria och att
de åtföljande löftena till Herren måste
hållas, 3.Mos.22 :2 1 ff.; 27:2 ff.; 4.Mos.
30:2 ff. ; S.Mos.23 :21 ff. Även i senare
tid har man offrat löftesoffer till
Herren. Detta visar ställen som
Ps.6S :2; 66:13; 76:12. Dock föreligger
nu en tendens till förandligande,
Ps.SO :14; 61:9. Särskilt vishetslitteraturen varnar för det tilltagande lättsinnet vid löftesgivningen till Herren,
Ords.20:2S; Pred.S:1,4. På Jesu tid har
löftesoffret blivit »förvärldsJigat» och
kan närmast betraktas som en bedyrande formel.
Vid sidan av löftesoffret står böneoffret, som frambars i samband med
bönen och för att understödja dess
kraft, Ps.20; I.Sam.7:9; 13:9; I.Kon.
3 :4. - Även det frivilliga offret
(negäpä) och lovoffret (togä el. zäpa\l
togä) i tacksamhet för Guds hjälp, var
mycket vanliga i Israel. Löftesoffer,
"
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frivilligt offer och lovoffer (tackoffer i
egentlig mening) är i 3.Mos.7:11 ff.
namnet på tre slags tackoffer, av vilka
de två första frambars med bön om
särskild gudomlig gunst, jfr 22:17-2S;
4.Mos.lS :1-16.
Ständigt berättas det om hur israeliterna offrade dessa tackoffer (säläm el.
zä~a\l relärnim, plur. zipJ:te siHämim),
dels som uttryck för ödmj uk hyllning
av Herren för hans makt, Mika 6:6,
dels - vid de regelbundna besöken i
helgedomen, 2.Mos.23:1S ; 34:20 som uttryck för tacksamhet fö r Guds
hjälp, I.Mos.46 :1· 2.Sam. 6: 1
. Jer.

Stenaltare med brännoffer,
jfr 1.Mos.8:20.

17:26; 33 :11 ; Ps.SO:14; S6 :13; 107 :22;
116 :17 . l hymner och tackpsalmer
möter vi uttryck för det böneliv, som
har ledsagat dessa offerhandlingar.
Psalmerna har blivit till i samband med
dessa offer och ger det fmaste och
vackraste uttryck för den djupa fromhet som de ofta frambars i.
De vanliga slagen av offer, nämligen
brännoffer rolä) och slaktoffer
(zäpa\l), förekom vid de ovan omtalade tillfållena.
Som de frivilliga gåvorna, så är
också de många regelmässiga gåvorna
till Herren att betrakta som gåvooffer,
t.ex. förstlingsoffren. Genom dessa erkännes Guds egendomsrätt till landet
och anbefalles allt vad den offrande
har åt hans välsignelse. l Israel skänktes det förstfödda av boskapsdjuren
och förstlingen av markens gröda
(bikkurim och resi!) åt Herren, S.Mos.
19 :19 ff.;
18:4;
2.Mos.23 :16,19;
34:26; 3.Mos.19:23-2S; 4.Mos.lS :
18 ff.; 18:13; 2.Kon.4:42; Neh.
1O:3S ff. Det förstfödda av djuren
frambars ofta vid påskens offerhög-
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tider, 2.Mos.13:1-16; 34:19 f. ; 4.Mos.
3:13, förstlingen av grödan offrades
särskilt vid de stora skördefesterna,
2.Mos.23:1S ff. - Ett vackert uttryck
för huvudtanken bakom förstlingsoffren fmner vi i S.Mos.26 :1 ff., där
Israel tillkännager sin tacksamhet för
Herrens nådiga förlänande av landet
till sitt folk.
Vid sidan av förstlingsoffren skulle
det också frambäras tionde. Medan de
förs tnämnd a var uttryck för tacksamhet för landet och en invigning av hela
grödan till Guds välsignelse, var tionden mer en avgift till Herren som
landets egentlige ägare. En glädjens
offermåltid förbands gärna med tionden , och prästerna fick sin del av den ,
S.Mos.12:17 ff. Genom att tionden
omsattes i en måltid, där Herren själv
tänks vara värd, fick tiondegivandet
icke karaktär aven utkrävd prestation,
utan blev en erinran om Guds godhet
och hans skapelses fullhet, 14:22-26.
Vart tredje år skulle tionden tillfalla de
fattiga, och därmed omhuldades också
folksolidariteten, 14:28 ff.; 26 :12 ff. Efter exilen upphör tiondegivandets
karaktär av offermåltid, tionden inkrävs endast som en ren avgift till
kultpersonalen,
Mal.3 :8,1O;
Neh.
10:38 f.; 13:S.
Tanken om den regelmässiga hyllningen och avgiften till Herren knöts
särskilt till de dagliga morgon- och
aftonoffren i helgedomen, 2.Mos.
29:38 ff. ; 4.Mos.28 :3 ff.; 2.Kon.3 :20.
Dessa gjordes till något aven kultens
medelpunkt, och varje israelit hade del
i dem genom att betala en s.k . huvudskatt, 2.Mos.30:11 tI .
Utifrån 2.Mos.22:29 och 13 :2
(»Den förstfödde bland dina söner
skall du giva åt mig») har det av några
antagits, att människooffer skulle ha
varit påbjudet i Israel i den äldsta
tiden, såsom sed var i Kanaan och
kringliggande länder under förisraelitisk tid, jfr 2.Kon.3 :27. I Mose lag är
emellertid människooffer uttryckligen
förbjudet , S.Mos.12:31; 18:10; 3.Mos.
18:21; 20 :2-S. Glädjen över den
förstfödde som går igenom hela G.T.,
ända från Jakobsvälsignelsen i l.Mos.
49 :3 , låter oss även förstå, att ett
dylikt antagande är felaktigt. Guds
krav på alla förstfödda förutsätter
tvärtom utlösande genom substitution.
När människooffer förekom i Juda
under 8. och 7. århundradena, var detta
ett uttryck för avfall i samband med
den kananeiska religionens uppblomstring, 2.Kon.l6:3 ; 21:6; 23:10; Jer.
2:34; 3:24; 7:31 ; 32:3S; Mika 6:6 f.
Det avfålliga folket tolkade lagen om
invigning av allt förstfött till sin egen
undergång, jfr Hes.20 :2S f.
Berättelsen om Abraham och Isak
på Moria berg, l.Mos.22 :1-18, visar att
redan i förmosaisk tid uteslutes denna
vitt utbredda kultsed med människooffer. Väl har Herren rätt även till de
svåraste offer av sina fromma, men
berättelsen visar att Gud är en nådig
och livsuppehållande Gud, som icke
vill människooffer, utan de förstföddas
utlösande genom djuroffer.
3. Gemenskapstanken. Väsentlig för
offerkulten i Israel är den sakrala
gemenskap (kommunion) som offermåltiden skänker de däri deltagande.

4184

Offer

Här är det icke föreställningen om
människors gåvor till Gud som är
levande, utan tvärtom är det medvetandet om Guds gåva till människor
som uppbär offertanken_ Dessa offer
har kraft att skapa gemenskap_ De
upprättar gemenskap mellan gudomen
och dem som deltager i måltiden och
gemenskap de deltagande människorna
emellan. Arten av den gudsgemenskap
som Herren skänkte Israel genom
offermåltiderna, kan endast förstås utifrån den gudsuppenbarelse vi fmner på
israelitisk mark. Det rör sig också här
om Guds reala närvaro, men tillika om
en personlig bindning till honom.
Här är dock icke tal om någon
materialistisk-magisk uppfattning av
Guds närvaro, utan om den Gud som
genom offermaterien nådigt skänker
personlig-sedlig gemenskap med dem
som han får forma och böja under sitt
förbunds vilja. Offren verkar icke gemenskap genom själva handlingens utförande. Det är icke heller tal om något
gudomliggörande av dem som Gud
skänker gemenskap (så som i mysteriereligionerna). Allt beror på Guds beredskap och villighet att träda i p.:rsonlig
gemenskap med sitt folk. Offret skapar
gemenskap - icke genom någon
magisk kraft i offerköttet eller offerblodet, utan genom det välsignelsens
ord som prästen uttalar däröver,
l.Sam.9:13, och endast de som
förhåller sig rätt till Herren i ödmjuk
tro och lydnad, får del i offermåltidens
välsignelse. Gud skänker icke sin gemenskap åt obotHirdiga syndare. För
dem som icke trodde blev deltagandet
till fördärv och dom, Ords. 15 :8. Faran
för missbruk av och blott utvärtes
umgänge med dessa offerhandlingar
undgick emellertid icke Israel (lika
litet som kyrkan beträffande nattvardens förbundsrnåltid), 2.Mos.32:6; Jes.
22:13; 28:7 f.; Am.2:8; Hos.8:13; 9:1.
Till sin ide skulle måltidsoffren vara
präglade av fröjd och glädje över Guds
frälsning,
5.Mos.12:6 ff.;
14:26;
16:11,14,15 m.fl. ställen. I Ps.26:6 ff.;
27:1-6; 81; 84; 95; 122, möter vi den
frälsningsvisshet och glädje, som fyllde
Israels förbundsmåltider, vissheten om
Guds nådiga närvaro och därmed om
delaktighet i hans förbundsvälsignelser.
Särskilt tydligt kommer vissheten
om Guds frälsande närvaro till uttryck
i firandet av påskmåltiden, 2.Mos.12,
och i firandet av förbundsstiftandet på
Sinai, kap.24. De sjuttio äldstes förbundsmåltid (föregången av soning,
v.5-8) präglas av frid och fröjd
(v.9-11).
I alla offermåltider träder Herren i
gemenskap med de deltagande då offrets blod stryks på altaret och fettstyckena förbränns därpå, 3.Mos. kap.
3; 2.Kon.16:13. Vid gemenskapsmåltiderna är det slaktoffret som används_ Endast vid det förbundsstiftande offret på Sinai heter det att
blodet stänks ej endast på altaret utan
också på folket, 2.Mos.24:5-8. Offerrnåltiden förutsätter att det offer man
äter av, först är utgivet i döden och att
detta offrande också har haft sonande
kraft_ Gud träder i gemenskap med sitt
folk endast på soningens grund.
Offermåltid kunde hållas vid konungars tillträde, l.Sam_ll :15; 2.Sam_

15:12; l.Kon.1:9; 3:15, före ett krigs
början, l.Sam.13:8 ff., vid frambärandet av det förstfödda och förstlingsgrödan, 5.Mos.12:18 osv. På det hela
taget var tackoffren ofta förbundna
med gemenskapsmåltider.
4. Soningstanken. Om skillnaden mellan soning och försoning, se Försoning
(sp.1815, 1817). Att märka är att den
sv. övers_ ej har olika beteckningar för
de två begreppen, utan för båda använder ordet »försoning» och verbet
»försona».
Soningstanken är den viktigaste och
den bärande grundtanken bakom Israels offerkult. Detta är naturligt nog i
en utpräglat etisk återlösningsreligion
som den gammaltestamentliga. Genom
Guds helighet och hans uppenbarade
förbundsvilja kommer syndakänned~men att få en enastående fördjupning i Israel, och i syndares umgänge
med den helige Guden blir frågan om
syndernas förlåtelse det centrala.
Då synden förstås som en personkonflikt mellan syndaren och den levande Guden, som har uppenbarat sin
etiska vilja i förbundslagama, blir
soning för synd i Israel också en
personlig uppgörelse mellan Gud och
syndaren. Synden förstås icke som ett
slags materiell orenhet som rensas bort
på mekanisk-magisk väg.
Det rör sig i Israel om att avvända
Guds vrede och att Gud vill vända om
och visa förbarmande, 4.Mos.18:5;
1:53. Då synden i ljuset av Guds
okränkbarhet och helighet bringar
syndaren under dom, skänker Gud
själv genom förordningen om soningsoffer (i sv. övers. försoningssyndoffer,
se d.o_) en utväg för syndaren att
ordna upp sin konflikt med honom,
3.Mos.l :4; 10:17. Soning bringas
genom att synden överföres på offerdjuret, 16:21, under syndabekännelse
och bön, 5:5; 16:21; 4.Mos_5:7; l.Sam.
7:5 ff.; Jer.3:25, jfr 2:35, och djurets
liv ges ställföreträdande som substitut
(ersättning, vederlag) för syndarens
förbrutna liv, 3.Mos.!7:1l. Oskyldigt
(djur)liv ges för förbrutet (människo)
liv för att utlösa det förbrutna (satisfactio vicaria). Detta ställföreträdande
strafflidande är det bibliska sonings-

offrets bärande grundtanke. Både
syndoffer (J.!atWn och skuldoffer
('äSåm) är soningsoffer. Om G.T.s
soningstanke, se närmare: Försoning.
Översteprästens sonande funktion
på den stora försoningsdagen, då försoning bringades för hela folket, 3.Mos.
16:2 ff., genom bestänkelsen av nådastolen i det allraheligaste (den centrala
soningsplatsen), betecknar höjdpunkten i de israelitiska soningsoffren, jfr
23:26 ff.; 25:9; 2.Mos.30:10.
Genom den profetiska förkunnelsen
fördjupas i Israel på ett mäktigt sätt
insikten om synd, och samtliga offer
träder efter hand in under soningssynpunkten. Å andra sidan kommer profeternas protest mot varje missbruk av
offerkulten som en i sig själv värdefull
prestation, Am.5 :21 ff.; Hos.6 :6; Jes.
1:10ff.; Jer.7:21 ff.; I.Sam.15:22
m.fl. ställen. Se även Ps.40:7; 50:8ff.;
51:18; 69:31 f. Varje mekanisering av. syndaförlåtelsen genom en
offeranordning avvisas kategoriskt.
Profeterna framhåller allt starkare att
offerväsendet endast har sin verkan
inom det bestående förbundsförhållandet. I det att Israel har syndat som
folk och därmed brutit förbundet, har
i verkligheten alla offer blivit verkningslösa. Offren kan icke längre återställa det brutna förbundet.
Profeterna representerade alltså
icke ett antikultiskt gudsförhållande,
utan kom att vända blicken framåt
mot en ny, eskatologisk förbundsstiftare, Messias, Jer.31 :31 ff., som
genom sitt försoningsverk (sitt skuldoffer, Jes.53:10) skulle hela det brutna_ De ville icke ersätta kult med
moral, utan hävdade att Israels religiösetiska avfall från Herren icke kunde
göras gott igen genom det gamla förbundets offerkult.
Efter den babyloniska fångenskapen sker i judendomen den utvecklingen att offertjänsten allt mer förlorar sina ursprungliga motiv och sitt
egentliga innehåll och glider över till
att endast vara en lydnadshandling
som måste uppfyllas för att den är
föreskriven i lagen. Tanken om offergåvan, gemenskapsmåltiden och blidkandet av Guds vrede krymper ihop, så

att allt till slut hotar att bli blott en
lagmässig föreskrift. Offerväsendet
förlorar sin nådesförmedlande karaktär. Detta hänger samman med omformningen av gudsförhållandet till ett
rättsförhållande och av laguppfylleJsen
till förtjänst och frälsningsväg som
efter hand blir dominerande. Se: Lag,
G.T.,3.
Men härmed inträder den kultiska
soningen endast som en lagprestation
vid sidan av de många andra, såsom
givandet av allmosor, bön, tåligt lidande, lagstudium, uppfyllelse av föreskrifterna osv. (Därför kunde också
judendomen överleva templets fall och
offerkultens upphörande utan alltför
stora kriser.) Kulten har förlorat sin
ursprungliga centrala funktion. Medvetandet om Guds nådefulla närvaro
vid kommunionsoffret och soningsoffret försvinner i judendomen. I det
närvarande världstillståndet blir Gud
den avlägsne Guden och hela laguppfyllelsen därför ett medel att framtvinga den kommande världen.
Fariseismen förstod icke den
frälsningsvisshet som det gamla Israel
uttrycker i många av sina psalmer och
som var född av offerväsendets nådeskänkande karaktär. Den såg i offret
endast en mänsklig prestation, som i
sig själv förtjänade förlåtelse på samma
sätt som dess övriga lagprestatiener.
En verklig uppfyllelse av det gammaltestamentliga offerväsendet kom först
genom Jesu Kristi offer_
NT.
Jesus angriper icke den judiska offerkulten, utan betraktar den som
något som rättmätigt hör med till den
gammaltestamentliga
gudsdyrkan,
Matt.5:23 f.; 23:18 ff.; Mark.1:44, jfr
Luk.2:24.
Eljest står Jesus på profeternas linje
i sin bedömning av den aktuella offerkulten så till vida att han säger, att
Gud har behag till barmhärtighet och
icke till offer, Matt.9:13; 12:7; Mark.
12:33, jfr Hos.6:6. Offerkulten har för
honom icke bärande eller restituerande
kraft till att bota Israels avfål1ighet.
Den är därför vigd till undergång och
upplösning genom att det nu, i och
med honom själv, upprättas ett nytt
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tempel och en ny kult, som vilar på
hans eskatologiska offergärning. Detta
framgår särskilt av hans uttalanden om
templet, Matt.l 2:6; 26:61 , jfr 27 :40;
Joh.2 :19; 4:21 ff. , och av orden vid
nattvardens instiftelse, Matt.26:26 ff.
med par. Emedan J~sus upprättar ett
ny tt f örbund (diatheke), bortfaller det
gamla förbundets offerkult. I det nya
förbundet skall det icke mer fmnas
något offer i gammaltestamentlig
form , jfr 24 :1-2.
Paulus omtalar offer i egentlig
judisk och hednisk mening, l.Kor.
9:13; 10:18 ff., nämligen som kommunionsoffer som skänker gemenskap
med gudomen (resp. Herren). Han
uppfattar också nattvarden som en
förbundsrnåltid (jfr den förbundsstiftande måltiden i 2.Mos.24). Måltiden,
detta att äta och dricka av offret
(Kristi lekamen och blod), skänker
delaktighet i den altar- och offerhändelse , som timade en gång för alla på
Golgata högaltare, då Jesus gav sitt liv
till offer. Genom att man får del i det
utgjutna blodet och i den utgivna
lekamen är det klart, att offret har gått
genom döden. Se närmare: Nattvard.
Kristus framställs som det nya
förbundets påskalamm, l. Kor. 5 :7,
Kristi död som en gåva (prosphorå)
och ett offer (thysia), »Gud till en
välbehaglig lukt», Ef.5 :2. Den betydelse Paulus lägger i Kristi död som
soningsofferdöd, framkommer särskilt
i Rom.3 :25, där det talas om hans
blods sonande kraft på nådastolen
(hilast~rion , övers. försoningsmedel, se
d.o.), Israels centrala försoningsplats.
Se närmare: Försoning, N.T., 4.
I förbund med lovofferstanken manar Paulus de troende till att bringa
hela sitt liv som ett tackoffer till Gud,
Rom. 12:l. Paulus ger sig själv som ett
offer åt Gud i sin apostoliska tjänst,
Fil.2 :17a; 2.TimA:6, jfr Rom.l5 :16,
och allt som tron verkar, anser han
som offer för Gud, Fil.2:17b; 4:18.
Jfr även l.Pet.2 :5: »ett heligt prästerskap , som skall frambära andliga offer,

vilka genom Jesus Kristus äro välbe·
hagliga för Gud».
Hebreerbrevet är den skrift som
starkast ställer hela Kristi verk in i
sammanhang med den gammaltestamentliga offerkulten. Kristus framställs här som den store översteprästen
(archiereus) och hans död som en
parallell till översteprästens soningsoffer på den stora försoningsdagen,
9 :7 ff. , jfr 3.Mos.16 :2 ff. Det blodiga
offer, som genom översteprästens
förmedling sonade hela folkets synd,
blir förebilden för Jesu översteprästerliga frambärande av sig själv som
soningsoffer i det allraheligaste, kap .810. Här får alltså den kultiska tanken
om försoningssyndoffer den högsta betydelse för värderingen av Kristi verk.
Det betonas att Kristi offergärning
icke är en utvärtes prestation, som
ständigt måste återupprepas, så som
offren i G.T., utan ett frivilligt, personligt självutgivande, som har skett en
gång för alla (ephåpax), 10:11 ff. ;
7 :23 f.,27 f. ; 9:6 f.,11 f. ,25 f. Bärför
renar det verkligen samvetena fullkomligt, 9 :13 f. , jfr v.9 f., och kan leda till
omedelbar gudsgemenskap och evig
förlossning, 9 :12; 10:14.
Hebreerbrevet går tillbaka till G.T.s
ursprungliga offermening, offrets betydelse för umgänget mellan Gud och
människa på syndaförlå telsens grund.
Genom Jesu offer är icke endast de
gammaltestamentliga offren kultiskt
överträffade, utan också övervunna
och avskaffade, 10:18; jfr 9:8. G.T.s
kult förhåller sig till Kristi verk som
skuggan till själva verkligheten. På det
nya förbundets grund fmns det icke
längre något offer i egentlig mening,
eftersom det nya förbundet har avvecklat det gamla, 8:6 ff.
Men även Hebreerbrevet kan förandliga tackofferstanken och säga att
den troendes hela liv skall vara en
offertjänst i form av lovprisning och
broderlig käilek, 13 :15 f.
De gammaltestamentliga offren
I Israel förekom många slags offer:
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animaliska och vegetabiliska, påbjudna
och frivilliga, offentliga och privata.
Man hade morgon- och aftonoffer,
sabbats- och högtidsoffer, invignings·
och. reningsoffer, vift-, drick- och rökoffer m.m. Genom lagen sattes offertjänsten i system. En samlad å tergivning av offerlagen återfmns i 3.Mos.
1-7, där de viktigaste offren beskrivs i
detalj.
1. Brännoffer, 3.Mos.1.
Det hebreiska ordet för »brännoffen), 'o lä, är avlett av verbet 'älä,
stiga upp, och betecknar att något
stiger upp (nämligen till Gud). Brännoffret hör till de äldsta offren. Lagen
omtalar brännoffer av: l) flikreatur, 2)
småboskap, 3) fåglar. Brännoffersdjuren måste vara av hankön (att kor
en gång användes som brännoffer,
l.Sam.6 :14, berodde på särskilda omständigheter). Om man offrade av
fakreaturen, skulle offerdjuret vara en
ung tjur. Offrade man av småboskapen, skulle det vara en vädur eller en
bock. Ett offer av fåglar skulle bestå av
turturduvor eller unga duvor. Detta
sista offer var avsett för de fattiga,
även de skulle ha tillfalle att bringa sitt
brännoffer.
När fakreatur offrades, fördes
brännofferstjuren in genom förgårdens
port och västerut till uppenbarelsetältets ingång. Den som förde fram sitt
offer, skulle här lägga sin hand på
brännoffrets huvud; »så bliver det
välbehagligt och försoning bringas för
honom», 3.Mos.1 :3-4. Ursprungligen
skedde handpåläggningen med en
hand, senare med båda händerna. I
Mishna heter det : »Båda händerna skall
läggas på huvudet», Menachot 9:8.
Ungtjuren slaktades »inför Herrens
ansikte», 3.Mos.1 :5, och blodet
stänktes på altarets fyra horn. Detta
skedde på altarets norra sida, v.! l.
Resten av blodet hälldes så ut på
altarets västra sida. Offerdjuret flåddes, och huden tillföll den tjänstgörande prästen, 7 :8. (Vid syndoffer
däremot brändes huden utanför lägret,
4:11 f.; 16:27.) Kroppen delades, och
styckena samt huvudet och istret lades
ovanpå veden som låg på altarets eld.
Inälvorna och fötterna tvåddes i vatten
och lades tillsammans med det övriga.
Sedan förbrändes alltsammans. Med
undantag av huden, var nämligen allt
ett offer åt Herren. Det kallades därför
heloffer, kälil, 5.Mos.13 :16; 33 :10;
PS.51 :21; 3.Mos.6:22-23; l.Sam.7:9.
Detta eldsoffer , 'isSä, blev till en
välbehaglig lukt för Herren, 3.Mos.
1:9,13,17, och till soning för den
offrande . Uttrycket »försoning för
honoffi» (vA), ego »överskylande av
honoffi», ger vid handen att offret
överskyld«; hans egen ovärdighet, det
som kunde vara misshagligt hos hans
person. Det beskyddade honom i Guds
helighets närvaro.
Brännoffer frambars i Israels menighet dagligen, både morgon och kväll
(det s.k. beständiga brännoffret),
4.Mos.28:3-6. Dessutom på varje
sabbat, v.9-1O, på den första dagen i
varje månad, v.11, på förstlingsdagen
(veckohögtiden), v.26, på basunklangens dag, 29:1-2, på den stora försoningsdagen, v.7-8, och på den åttonde
dagen i lövhyddohögtiden, v.35-36.

Brännoffer förekom också i samband med kvinnors rening, 3.Mos.12:6,
spetälskas rening, 14:13,19,20, nasirers
rening, 4.Mos.6:11,14. Vidare i samband med invigning av präster och
leviter, 3.Mos.9; 4.Mos.8:11-12, samt
vid invigningen av tabernaklet, 4.Mos.
7, och templet, l.Kon.8:64.
De djur som skulle användas till
brännoffer (och till andra offer) måste
vara 1) felfria, 3.Mos.22:20-22 (det
fanns här endast ett undantag, v.23),
jfr Hebr.9 :14; l.Pet.l :19, 2) minst en
vecka gamla, 3.Mos.22:27, 3) icke
snöpta (kastrerade), 22 :24, 4) rena
djur, 5) icke rovdjur, 6) djur som för
övrigt brukades som människoföda.
2. Spisoffer, 3.Mos.2.
Ordet för spisoffer (matoffer),
min~ä, betyder ursprungligen »gåva»;
därav : offergåva, offer, i synnerhet :
vegetabiliskt offer. Avsikten med
gåvan är att vinna eller trygga ett gott
förhållande. I samband med offertjänsten har ordet översatts: offer,
offergåva, spisoffer. - Spisoffret offrades så ofta tillsammans med brännoffret, att det räknades som ett tilläggsoffer till detta, 3.Mos.14:20. Till tackoffer som offrades till lovprisning,
hörde också spisoffer, 7:12-13.
Man skilde mellan tre olika slags
spisoffer:
1) Spisoffer av fint mjöl, 3.Mos.
2:1-10. Det kunde vara tillrett på flera
sätt : a) Som mjöloffer, v.I-3 . Mjölet
begöts med olja, och rökelse lades
därpå. b) Som bröd bakat i ugn,
antingen osyrade kakor med olja i eller
osyrade tunnkakor smorda med olja,
vA. »Tunnkakorna smordes med olja;
de gjordes i form av ett kors, likt den
grekiska bokstaven chi», Menachot 6:3.
c) Som bröd tillrett på plåt, 3.Mos.2 :56. På mjölet göts olja, som blandades
in i degen. Det fardigbakade brödet
bröts i stycken. »En israelits spisoffersbröd bröts i hälfter och hälfterna i
fjärdedelar, dessa därefter i mindre
stycken», Menachot 6:4. På styckena
göts olja. d) Som bröd tillrett i panna,
3.Mos.2 :7. »Vad är det som skiljer en
bakplåt från en gräddparma? Endast
detta att en gräddparma har ett lock,
medan en bakplåt inte har något lock.
Så säger galileen rabbi Jose. Rabbi
Hanina ben Gamalie1 säger: En
gräddpanna är djup, och det som
gräddas i den behåller en mjuk och
porös konsistens, medan bakplåten är
flat och det som gräddas på den blir
hårt och fast till konsistensen», Menachot 5 :8. Degen till alla dessa spisoffersbröd knådades i ljumt vatten,
Menachot 5 :2.
Av spisoffret i en eller arman av
dessa olika former tog den tjänstgörande prästen u t en del till ett åminnelseoffer och brände det på altaret.
Liksom brännoffret var detta »ett eldsoffer till en välbehaglig lukt för
Herren», 3.Mos.2 :2,9. Resten av spisoffret tillföll prästerna, som åt det på
en plats i förgården, en helig plats,
6:16; 7:9-10. Men det spisoffer, som
prästen frambar för sig själv, skulle i
sin helhet brännas på altaret. Det fick
icke ätas, 6:23.
Det beständiga spisoffret frambars
av översteprästen, hälften på morgonen och hälften på kvällen. Det bestod

4191

4192

Offer
aven tiondels efa fmt mjöl (ca 3,6
litet), som tillreddes med olja på plåt,
3.Mos.6:20-22.
Den fattige, som icke kunde an·
skaffa offerdjur till vanligt syndoffer,
kunde frambära en tiondels efa fmt
mjöl, utan olja eller rökelse, vilket då
gällde som syndoffer, 3.Mos.5:11. Vid rening av spetälska offrades tre
tiondels efa fmt mjöl, begjutet med
olja, till spisoffer, och därtill en log
olja (ca 1/2 liter), 14:10. Påskdagens
spisoffer bestod av två tiondels efa fmt
mjöl, begjutet med olja, 23 :9-14, vartill som drickoffer hörde en fjärdedels
hin vin (ca 6 liter).
Alla spisoffer skulle beströs med
salt, 3.Mos.2:13. Efter hand blev det
ett vanligt tecken på vänskap. »Ou må
icke låta din Guds fårbunds salt fattas
på ditt spisoffer.» Se: Förbund. Surdeg
eller något som var syrat fick icke
brukas i spisoffer, 2:11. Det var en
symbol på fördärv i en eller annan
form, jfr I.Kor.5:6-8; Gal.5:9; Luk.
12:1 med par. Undantag gjordes för
förstlingsoffret, ty det skulle icke
komma på altaret, 3.Mos.2:12, och
likaså får de fåreskrivna kakorna till
tackoffret, 7 :13, och de två viftoffersbröden, 23:17. - Typologiskt har anförts, att det som pekar hän på Kristus
är utan surdeg, och det som pekar hän
på församlingen innehåller surdeg, ty
församlingens medlemmar är icke
syndfria i sig själva.
Ej heller honung fick användas i
spisoffer, som skulle läggas på altaret.
Rökelse hörde i allmänhet till spisoffren, och all rökelse brändes då på
altaret. Intet av den tillföll prästerna. I
Mishna omtalas, att någon frågade
rabbi Jose: »Vad är det som skiljer
spisoffret från djuroffret? » Svaret
lydde: »1 djuroffret är blodet, köttet
och offerstyckena från samma fåremål; men rökelsen kommer icke från
spisoffret», Menachot 2:1. Rökelse
brukades icke till de två viftoffersbröden, ej heller syndarens spisoffer
eller till spisoffret för kvinnor som
misstänktes får äktenskapsbrott. Det
krävdes icke heller rökelse till spisoffer
som offrades jämte drickoffer. (Spisoffer och drickoffer frambars vid det
dagliga heloffret och vid tilläggsoffren
på nyrnånads- och högtidsdagar.) Däremot fårekom rökelse till skådebröden.
Olja användes till de flesta spisoffren, men användningssättet varierade. Till de två viftoffersbröden,
syndarens spisoffer samt spisoffret får
kvinnor misstänkta får äktenskapsbrott, krävdes icke olja. Mishna sammanfattar det så: »Somliga (spisoffer)
kräver olja och rökelse; somliga kräver
olja, men icke rökelse; somliga kräver
rökelse, men icke olja», Menachot 5:3.
2) Spisoffer av kornmjöl, 4.Mos.5:
15. Det s.k. misstankeoffret, se d.o.,
bestod aven tiondels efa kornmjöl.
Mängden var densamma som annars,
men mjölsorten en annan. Här förekom varken olja eller rökelse. Det var
ett åminnelseoffer, som skulle .bringa
en missgärning i hågkomst.
3) Spisoffer av säd, 3.Mos.2:14-16.
Som ett spisoffer av fårstlingsfrukter,
ett frivilligt offer, skulle det offras ax
av grönskuren säd, rostade vid eld och

sönderstötta. De begöts med olja och
därpå lades rökelse. Den del av de
sönderstötta axen och av oljan, som
utgjorde själva altaroffret, fårbrändes
jämte all rökelsen därpå som ett eldsoffer åt Herren.
Förutom som en bild på Kristus
och på församlingen, förekommer spisoffret också som en bild på de till bön
upplyftade händerna, Ps.141:2. Profeten Jesaja har i en profetia använt
spisoffret som bild på de människor
som skall vinnas för Gud genom israelitiska missionärer, Jes.66:20.
3. Tackoffer, 3.Mos.3; 7:11-36.
Till grund får ordet »tackoffeD>
ligger det hebr. ;liläm el. zlillatl seMmim. Många fåredrar här övers. »fridsoffer», som de fmner vara mer i linje
med den hebreiska beteckningen, jfr
SåIom, fred, frid. Den judiske skrifttolkaren Jarchi säger om tackoffren,
att de kallas fridsoffer »därför att de
bringar frid till världen, och därfår att
de ger frid åt altaret, prästerna och de
offrande». Tackoffret var ett slaktoffer
och en gemenskapsmåltid, och det
delades mellan tre parter: Gud fick det
som offrades på altaret, prästerna fick
viftoffersbringan och offergärdslåret,
och den offrande fick det resterande
till en glädjernåltid får sig och sina
närmaste.
Det skiljs mellan tre former av detta
offer. Tackoffret förekom 1) som lovoffer, tOljä el. zlil]atI toqä, 3.Mos.7:12·
15, jfr Hebr.13:15. När ett tackoffer
skulle bäras fram tilllovoffer , så skulle
förutom det till lovoffret hörande
slaktdjurei även frambäras osyrade
kakor. En kaka av vaIje slag tillföll
prästen, det övriga förtärdes av den
offrande själv och hans närmaste.
Tackoffersköttet måste ätas den dag,
då det offrades. - Fettet, båda njurarna med det fett som sitter på dem
samt leverfettet, offrades som eldsoffer på brännoffersaltaret. De tre
delarna som tillhörde Herren offrades
ovanpå brännoffret, 3.Mos.3:3-5 Gfr
1.Joh.l :3).
Vidare förekom tackoffret 2) som
löftesoffer, neqär, 3.Mos.7:16, jfr
2.Sam.15:8, och 3) som frivilligt offer,
negäpä, 3.Mos.7:16. I båda dessa fall
skulle köttet ätas på offerdagen. Blev
något över kunde det ätas nästa dag.
På tredje dagen däremot måste de
lämningar, som då fanns kvar, brännas
upp i eld, 7:17. - Renhet var en
ofrånkomlig betingelse för att få äta
tackofferskött, 7:19-21. Jfr 1.Joh.l:7.
Den offrande frambar offret »med
egna händer», 3.Mos.7:30. Prästen
brände fettet på altaret, v.31. (Fettsvansen är särskilt nämnd, 3:9. De
österländska fårens svans hade en anhopning av välsmakande fett, som
kunae väga upp till fjärdedelen av
kroppsvikten.) Bringan viftades inför
Herrens ansikte och tillföll därefter
prästerna. Det högra lårstycket, offergärdslåret, tillföll den tjänstgörande
prästen.
I samband med tackoffret förekom
både blodsutgjutelse och blodbestänkelse. Blodet stänktes på samma sätt
som skedde med brännoffrets och
skuldoffrets blod. (Jfr Hebr.9:22.) Tackoffren offrades på bestämda tider
och även därutöver. Det var föreskrivet

att tackoffer skulle ske vid invigning av
präster, 2.Mos.29:28, vid nasirers avlösning, 4.Mos.6:14, vid inbärgningshögtiden, 3.Mos.23:19. Tackoffer förekom också vid invigningen av tabernaklet, 4.Mos.7:17, och av templet,
I.Kon.8:64 .
• Tackoffret skiljer sig från brännoffret genom följande: a) Både hanoch hondjur offrades. b) Offer av
fåglar fårekom icke. c) Tackoffersköttet åts, medan brännoffersköttet
brändes på altaret. d) Tackoffersdjuren
slaktades icke på altarets norra sida,
eftersom tackoffren var mindre heliga
än brännoffren. »Fridsoffren, med
undantag av församlingens fridsoffer
på veckofesten, 3.Mos.23:19; Zebachim 5 :5, hör till de mindre heliga. De
slaktades var som helst på templets
förgård ...och de kunde ätas var som
helst i staden av vilken man som helst
och kokas till mat på vilket sätt som
helst under loppet av två dagar och en
natt», Zebachim 5:7.
4. Syndoffer, 3.Mos.4:1-5:13.
Det hebreiska ordet för »syndoffer»,
tIa!!ä '!, brukas också som beteckning
för »synd». I överensstämmelse härmed
kan Paulus säga, att Gud gjorde Kristus
»till synd» (syndoffer) får oss, 2Kor.
5 :21. Det grekiska ord, som Paulus här
använder (hamartIa), förekommer i
LXX på mer än 80 ställen i Moseböckerna om syndoffret.
Syndoffret var förordnat får ouppsåtlig synd, 3.Mos.4:2-3. Jfr I.Kor.4:4.,
Liksom när det gällde brännoffren,
fanns det en gradering också av syndoffren, kap.4-5. För översteprästen,
liksom för hela Israels menighet, skulle
en ungtjur offras, för hövdingen en
bock, får menige man en get eller
tacka, får den fattige en turturduva
eller ung duva, för den allra fattigaste
en efa fmt mjöl. (Jfr nedan.) En
hövdings offer kunde också ges för
hela Israels menighet, 9:15; 16:5;
4.Mos.15:24; Esr.6:17. - Den röda
kon var ett särskilt syndoffer, 4.Mos.
19. När kon brändes kastade prästen
cederträ, isop och rosenrött gam på
elden och lät det brinna upp tillsammans med kon. Askan fårdes sedan
utanför lägret, där den skulle förvaras
för beredning av stänkelsevatten. Detta
bestod av friskt vatten gjutet i ett kärl
innehållande något av denna aska; det
kallas i Mishna »syndoffersvattnet». Jfr
4.Mos.8:7.
Man menar sig kunna påvisa sju
olika slag av syndoffer. När det gäller
de två första (det för översteprästen
och det får hela menigheten), brändes
syndoffret utanfår lägret. Detta förekom eljest endast i samband med
syndoffersbocken på den stora försoningsdagen och med den röda kon.Det skildes strikt mellan de syndoffer
vilkas blod bars in i helgedomen, och
de vilkas blod icke bars in. Det var när
blodet bars in i helgedomen, som
djurets kropp brändes utanför lägret.
En tydlig förebild till Kristi offer,
Hebr.13:11-12. - När syndoffersblodet icke bars in i helgedomen,
kunde köttet ätas av pI1isterna på en
helig
plats,
3.Mos.6:24-26,
jfr
10:16-20. Allt fett skulle brännas på
brännoffersaltaret jämte njurarna med
deras fett samt leverfettet, 4:8-10.

Syndoffrens blod användes på olika
sätt. När det gällde syndoffret, togs
nämligen hänsyn till den offrandes
ställning eller rang, något som icke var
fallet vid skuldoffret. För översteprästen och får hela menigheten bars
blodet in i tabernaklet och stänktes sju
gånger framför förlåten till det allraheligaste. Något ströks också på
altarets horn, 3.Mos.4:2-7,13-18. För
hövdingen och får någon av det
meniga folket ströks blodet på brännoffersaltarets horn, v.22-25,27-34. Det
övriga blodet blev i samtliga fall utgjutet vid foten av brännoffersaltaret,
v.7,18,25,34. - Även i samband med
syndoffret företogs handpåläggning,
v.4,15,24,29,33.
Syndoffren indelades i två grupper:
det större och de mindre Gfr ovan).
Det större, en ungtjur, förekom när
översteprästen eller folket hade syndat, 3.Mos.4:3-12,13-21; 9:2. De
mindre offren frambars när en hövding
hade syndat (en bock), 4:22-26, när
någon av folket hade syndat (en get),
v.27-35, när en kvinnas reningsdagar
var till ända efter barnafödsel eller
långvarigt blodflöde (turturduva eller
ung duva), 12:6,8; 15:25-30, jfr Luk.
2:24, när en man hade haft flytning
(detsanuna), 15:14-15, när en nasir
hade rört vid lik (detsanuna), 4.Mos.
6:9-11, vid invigning av präst eller levit
(en vädur), 3.Mos.8:22-23, efter rening
aven spetälsk (hon1amm eller turturduva eller ung duva), 14:10,19-31, jfr
4:32; Mark. l :44, vid försummelse av
edsförpliktelse (tacka eller get), 3.Mos.
5:1, vid berÖring av något orent (detsamma), v.2-3, vid obetänksamt svärjande (detsanuna), v.4-6.
En bock som syndoffer offrades
dessutom under följande högtider:
nymånadsfesten,
4_Mos.28:14-15,
påskhögtiden, v.16,22, veckofesten,
26,28,30, basunklangens dag, 29:1,5,
den stora försoningsdagen, 29:1,11,
lövhyddohögtiden, 29:12,16.
5. Skuldoffret, 3.Mos.5:14-26, har sitt
namn efter det som det sonar: 'äSåm,
skuld. Detta offer bestod alltid aven
vädur, »skuldoffersvädurem>, 3.Mos.
5:16; 6:6.
Det är stor likhet mellan syndoffer
och skuldoffer. Ofta sammanställs
därför dessa, eller också betecknas
skuldoffret som ett särskilt syndoffer.
En närmare jämförelse kan emellertid
påvisa olikheterna: Skuldoffret var alltid av privat karaktär, medan syndoffren var både privata och offentliga.
Syndoffer förekom som högtidsoffer,
men icke skuldoffren. Tjurar, getter,
får, duvor, unga duvor, och oblodigt
offer (spisoffer) offrades som syndoffer, men som skuldoffer endast
skuldoffersväduren. Blodet av syndoffret ströks på altarets horn, medan
skuldoffrets blod stänktes runt altaret.
I samband med skuldoffer nänms
aldrig handpåläggning.
Gemensamt för syndoffret och
skuldoffret var att ingetdera var »välbehaglig lukt för Herren», samt att
inget av dem hörde till de frivilliga
offren.
Skuldoffer skulle frambäras vid
ouppsåtlig försyndelse mot det som
var helgat åt Herren. Offret skulle
åtföljas av en penningbot som icke
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endast skulle täcka skadan efter taxering, utan en femtedel av skadesumman skulle läggas till Gfr Rom.
5:15-21: »mycket mer», »Så mycket
större»). Skadevärderingen skedde
efter helgedomssikelns vikt. 3.Mos.
5:15-16.
Vidare skulle det offras skuldoffer,
när någon utan att veta det syndade
mot Herrens bud, 3.Mos.s:17-19, när
någon orättrådigt undanhöll sin nästa
hans egendom eller med våld tillägnade
sig denna, 6:1-7, när en man hade
umgänge med en trälinna som var i en
annan mans våld, 19:20-21, samt slutligen vid spetälskas rening, 14:12,21
(här offrades ett lamm av hankön).
Skuldoffret slaktades på altarets
norra sida, på samma plats som
brännoffret, 3.Mos.7:2. (Jfr Zebachim
5:5.) Skuldoffret var högheligt, v.1.
Fettet fick icke ätas, utan det skulle
brännas på altaret jämte fettet kring
båda njurarna och leverfettet, v.3-s, jfr
v.24-2s. Blod fick över huvud taget
icke förtäras, v.26-27. Resten av skuldoffret kunde ätas av prästerna på helig
plats, v.6-7, liksom fallet var med det
vanliga syndoffret.
Förutom dessa fem viktigaste offer,
som omtalas i 3.Mos.1-7, är ytterligare
att märka:
6. Rökoffer. Den heliga rökelsen, "te!o-

rä!, brändes på rökoffersaltaret i det
heliga, framför förlåten till det allraheligaste. Detta skedde varje morgon,
när prästen ordnade lamporna samt
varje kväll »mellan de båda aftonstunderna» när lamporna sattes upp på den
sjuarmade guldljusstaken. Rökelsens
doft skulle ständigt vara i helgedomen
(ett ständigt rökoffer), 2.Mos.30:7-8.
En gång om året, på. den stora försoningsdagen, fylldes fyrfatet med glöd
från brännoffersaltaret, och prästen
tog av den fmstötta rökelsen och lade
på fyrfatet framför nådastolen i det
allraheligaste. Rökelsemolnet skylde
då nådastolen, så att prästen undgick
att dö, när han skulle träda fram inför
Herrens ansikte, 3.Mos.16:12-13.
Rökelsen var sammansatt av de tre
rökelsekryddorna stakte, sjönagel och
galban, se d.o., samt dessutom av ren
rökelse. lika mycket av vart och ett.
liksom de övriga offren, skulle rökelsen vara saltad, 2.Mos.30:34-3s. Rabbinerna upplyser att rökelsen även
innehöll sju andra delar, plus något
litet ambra och en ört som gav en tät
rök. Sammanlagt fjorton beståndsdelar. (Josefus: Judarnas heliga krig,
5:5 ff.) Allt blandades omsorgsfullt
och fmstöttes i lämpliga portioner kort
tid före rökelsens användande.
Främmande rökelse fick icke offras
på rökoffersaltaret, 2.Mos.30:9. Jfr
3.Mos.10:1 ff. Ej heller fick man för
profant bruk tillverka rökelse som var
så sammansatt som den heliga tempelrökelsen; den som så gjorde skulle
utrotas ur sin släkt, 2.Mos.30:38.
Endast prästerna hade rättighet att
bränna rökelse, 4.Mos.18:7. Konung
Ussia syndade mot denna bestämmelse
och blev spetälsk, 2.Krön.26:16-21.
Rökelsen är en symbol på de heligas
böner. »Min bön gälle inför dig såsom
ett rökoffen>, Ps.141:2. >JGyllene
skålar, fulla med rökelse, det är de
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heligas bönen>, Upp.s:8. (Jfr även
Hebr.13:1s; I.Pet.2:s.) Djupast sett
påminner den heliga rökelsen om
Kristi översteprästerliga förbön, Upp.
8:3; Rom.8:34; Hebr.7:2s; Luk.22:32;
Joh.17. Jfr 4.Mos.16:46-48.
Förutom ovan nämnda självständiga
offer hade man också några som ingick
som moment i dessa:
1) Drickoffret, nIisäJs, bestod alltid
av vin (troligen utgjutet på eller vid
altaret), 2.Mos.29:41; 4.Mos.ls:s,7,
10;28:7.
2) Viftoffret. tenujJå. utfördes på så
sätt att den offerdel, som tillföll
prästerna (bringan) viftades »inför
Herrens ansikte» (sannolikt framlör
altaret) för att tillkännage att gåvan
egentligen tillhörde Herren, 3.Mos.
7:30,34. Denna ceremoni (där även
andra offerdelar viftades) utfördes
dessutom i samband med invigningsoffer,
2.Mos.29:24,
reningsoffer,
3.Mos.14:12, misstankeoffer, 4.Mos.
5:25, vid nasirers avlösning, 6:19, vid
inbärgning av skörden, 3.Mos.23':1O f.,
vid veckohögtiden, 23:15-17.
3) Lyftoffret. terumä, var det
moment i en offerceremoni, då en del
av det offrade (offerdjurets lår) icke
viftades utan i stället lyftes upp. Sv.
övers. använder dock här inget uttryck
för lyftandet, utan anger endast att
låret »gives såsom offergärd», därav
beteckningen >)Offergärdslån>, och
ställer det i motsats till »viftoffersbringan», 2.Mos.29:27; 3.Mos.7:34.

Kristi offer
l) För alla - Hela mänskligheten,
Mark.10:4s; I.Tim.2:4,6. 2) För församlingen - Utvalda, Ef.s:2s; Apg.
20:32. 3) För mig - Personligen,
Gal.2:20; 2.Tim.2:1O-13.
OFFER
l) zliq~, n ~.1
slaktoffer; av: zål>a\!, se 1S. Detta slag
av offer var förbundet med en måltid,
se t.ex. 2.Mos.18:12; I.Sam.20:29. I
Hos.4:19 läser LXX plur. av rnizb~a\!,
altare, i stället för plur. av zäl>a\!
(zil>.ttä). Se: Offra 13.
2) tenupä, ml 1 ) l'l
upplyftande, Tsväniande (av armen);
därav: något som lyftes el. svänges,
viftoffer; av: nup, se Offra 18. Se: Arm
(subst.) 7, Gåva 4.
3) kdrbän, 1::l"1 P
någ~t som fr~bäres, offer, offergåva;
av: ~åral>, se Offra 6. Jfr Eldsoffer 2.
Se: Offergåva 4, Offra 9.
4) utf.ord.
S) "äqar. "1 ~ ~
gå över el. förbi, passera, gå genom; i
Jer.ll:ls (om heligt kött) övers. komma såsom offer; hif.låta (någon) passera el. gå genom (underförstått el.
utsagt: eld, dvs. såsom offer åt avgudar, främst Molok, jfr s.Mos.18:1O;
2.Kon.16:3; 17:17). I Jer.ll:ls läser
många hif., varvid meningen blir: Kan
heligt kött taga bort (underförstått:
olyckan el. skändligheten) från dig?
Se: Offra IS.
6) älä, n 'Iv
gå el. stiga upp; här hif. föra upp,
frambära (offer). Se: Mana 4, Offra 1.

16) deqafl,. n ~ 1

aram. = hebr. zä~a\!, se 1. Ordet, som
endast förekommer i Esr.6:3, står tillsammans med verbet della\! =zål>a\!, se
IS; därav övers. frambära offer.
17) "tereq, J!. i?
aram. närma sig; i Esr.6:1O haf. frambära (offer). Se: Offra 12.
18) thysia, Ovala
offrande, offerhandling; offer, offerdjur osv.; även om offer i överförd,
andlig betydelse; av: thyö, se 20. Jfr
Gåva 38. Se: Offra 20.
19) utf.ord.
20) thyö, Ovw
offra; slakta; i Apg.14:13 övers. anställa ett offer. Se: Offra 21.
21) prosphorå, rrpoal/>opå
frambärande, offrande; det som frambäres, offer; av: prospherö, se 22. Se:
Gåva 38, Offra 28.
22) prospherö, rrpoal/>epw
frambära; i synnerhet: frambära som
offer, offra; av: prep. pros, (fram) till,
och pherö, bära. Se: Offra 27.
23) I Hebr.10:3 står det ordagrant:
men i dem.
OFFER
Uppdelning: allmänt, frambära offer.

OFFER (allmänt)

Frambar ett enda offer för synderna, Hebr.IO:12. Offrade sig själv, Hebr.
9:14. Borttog synden genom sitt offer,
Hebr.9:26. Skall icke offra sig många
gånger, Hebr.9:2s. Det behövs icke
mer något offer för synd, Hebr.10:18.
Med ett enda offer har han för alltid
fu11k:onmat dem som bliva helgade,
Hebr.10:14.

fri vilja: frivillighet; frivilligt offer,
frivillig gåva. Se : Fri 1S, Frivillig I,
Hjärta 13, Nåderik 2.
8) minfl,ä. n O~~
gåva; offergåva; spisoffer; i 3.Mos.
23:16; 4.Mos.28:26 om en offergåva av
markens gröda. Jfr 4.Mos.28:28,31,
övers. spisoffer. Se: Offergåva 1.
9) ["tätar), "1~ ~
grundbet. ryka, röka, dofta; hif. tända,
bränna, förbränna (om offer, offereld);
i I.Krön.6:49 övers. ombesörja offren.
Jfr hif. i 3.Mos.4:26; Jer.33:18, övers.
förbränna; I.Kon.12:33 tända offereld.
lO) "om, n'liv n'l'V
brännoffer; ;v: "ålå, ;, 6. Ordet är t.ex.
tidigare i 2.Krön.29 :27 övers. brännoffer.
11) todä, n"1 i l'l
bekänn"'else; l~v, pris, lovsång; lovoffer.
I Ps.sO:14,23 står ordet som objekt till
verbet zåbah, offra; därav övers. offra
lovets offer. Se: Lov S, Lovoffer S,
Pris 1.
12) tämig, , '~!;!
fortbestånd, beständighet; beständigt
el. dagligt offer. Se: D.aglig I, Dagligen 1.
13) Hos.14:3 ordagrant: betala [som)
oxar våra läppar. Jfr Ps.69:31-32.
14) I 3.Mos.23:37; 2.Krön.8:13 står
ordagrant: dagens sak på dess dag
(diil>ar-jom bejomo). Samma uttryck
förekommer t.ex. också i 2.Mos.5:13,
övers. det för den dagen bestämda;
16:4 för var dag så mycket som behöves; I.Kon.8 :59 efter var dags behov.
IS) zäqafl,. n ~ J
slakta till offer, offra. Jfr l.

1 att äta av deras o.
2.Mos.34:15
2 guld s. blivit givet ss. o.
38:24
38:29
2 koppar s. blivit given ss. o.
3 vill bära fram o. åt H.
3.Mos. 1:2
3 taga edert o. av boskapen
1:2
3 taga sitt o. av turturduvor
1:14
3 skall hs o. vara av fint mjöl
2:1
2:5
3 om ditt o. är ett spisoffer
2:7
3 om ditt o. är ett spisoffer
3 Till alla dina o, offra salt
2:13
3:1
3 taga sitt o. av fäkreaturen
3 ss. sitt o. föra fram en bock
4:23
3 ss. sitt o. för synd han begått
4:28
3 det o. s. Aron och hs söner
6:20
3 slaktoffer ett frivilligt o.
7:16
4 bliver o.ret icke välbehagligt
7:18
3 offra sina o. åt H.
7:38
3 offra sedan folkets o.
9:7
3 förde (Aron) fram folkets o.
9:15
5 icke avkomlingar till o. åt
18:21
3 vill offra ngt o.
22:18
3 vare sig ett frivilligt o.
22:18
4 o.ret ett felfritt handjur
22:19
7 gäller ett frivilligt o.
22:21
7 offra ss. frivilligt o.
22:23
8 ett o. av den nya grödan åt H.
23:16
14 för den dagen bestämda o.ren
23:37
7 förutom alla frivilliga o.
23:38
4 känna lukten av edra o.
26:31
8 vifta detta o. inför H.
4.Mos. 5:25
8 av o.ret taga en handfull
5:26
7 eller gäller ett frivilligt o.
15:3
3 s. vill offra ett sådant o.
15:4
3 Mina o., det s. är min spis
28:2
4 Likadana o. offra var dag
28:24
4 Dessa o. skolen I offra
29:39
7 och frivilliga o.
5.Mos.12:6
7 av dina frivilliga o.
12:17
1 där offra de rätta o.
33:19
4 var sin andel av o.ret
l.Sam. 1:4
8 lärde sig förakta H. o.
2:17
9:13
1 Han skall välsigna O.ret
15:22
1 Nej, lydnad är bättre än o.
16:3
1 skall du inbjuda Isai till o.ret
16:5
1 och kommen med mig till o.ret
16:5
1 och inbjöd dem till o.ret
6 till sitt o. vad hm täckes
2.Sam.24:22
1 jag har ett stort o.
2.Kon.10:19
5 gå gm eld, till o. åt Molok
23:10
9 Aron...ombesörjde o.ren
l.Krön. 6:49
14 den dagen bestämda o.ren 2.Krön. 8:13
24:14
6 till gudstjänsten och o.ren
10 samma gång s. o.ret begynte
29:27
31:14
4 det högheliga av o.ren
4 de o. s. hörde till nymån.
Esr. 3:5
4 till o.ren på sabbaterna
Neh.10:33
1 offrade den dagen stora o.
12:43
1 Offren rätta o.
Ps. 4:6
27:6
1 offra i hs hydda jublets o.
1 sluta förbund med mig vid o.
50:5
11 offra lovets o. åt Gud
50:14
50:23
11 s. offrar lovets o. ärar mig
1 Ty du har icke behag till o.
51:18
51:19
1 Det o. s. behagar Gud är
1 skall du undfå rätta o.
51:21
4 till o. åt onda andar
106:37
1 de må offra lovets o.
107:22
1 Dig vill jag offra lovets o.
116:17
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Offer

Föreskrivna offer i G. T.
Brännoffer, spisoffer, syndoffer,
skuldoffer, handfyllningsoffer , tackoffer,3.Mos.7:37.

Andliga offer
En förkrossad ande, Ps.sI:19. Våra
kroppar, Rom.12:1. Rätta offer,
PS.sI:21. Lovets offer, Ps.50:14, jfr
PS.27:6. Barmhärtighet, Hebr.13:16,
jfr Matt.12:7. - Andliga offer är välbehagliga för Gud, I.Pet.2:s.

Offer som icke behagar Gud
De ogudaktigas offer, Ords. I 5:8.
Avgudaoffer, s.Mos.32:17. Offer till
onda andar, I.Kor.IO:20. Offerdjur
med något lyte, s.Mos.1s:21. Offer av
det tillspillogivna, I.Sam.1 S:21.

Människor som offrade
Kain och Abel, I.Mos.4:3 f. Noa,
I.Mos.8:20. Abraham, I.Mos.22:1,13.
Jakob, l.Mos.3s:14. Israels barn, jfr
3.Mos.7:37 f. Elkana, I.Sam.I:21. Job,
Job 1 :5. David, 2.Sam.6:17. Salomo,
I.Kon.8:62. Josef och Maria, Luk.
2:24.
Paulus ville gärna offra sig själv,
2.Kor.12:ls. Förutsade när tiden var
inne för att han skulle offras, 2.Tim.
4:6. Betraktade de heligas gåvor som
offer, Fil.4:18.

Kristus

7)

nedäbä,

n J "1

)

Offerdjur-Offerhöjd
119:108
7 min muns frivilliga o. behaga
I ogudaktigas o. styggelse
Ords.15:8
l det är mer värt för H. än o.
21:3
1 ogp.daktigas o. är en styggelse
21 :27
l H. anställer o. i Bosra
J es. 34:6
S heligt kött ss. o. från dig
Jer. ll :15
Hes.16 :21
5 till pris ss. o. åt dessa
4 låta dig bliva ett blodigt o.
16 :38
3 sina o.s välbehagliga lukt
20 :28
7 offra ett frivilligt o.
46:12
7 ss. frivilligt o. åt H.
46:12
12 tog bort det dagliga o.ret
Dan . 8:11
12 Jämte det dagliga o.ret härskara
8:12
12 avser synen om dagliga o.ret
8:13
12 avskaffa det dagliga o.ret
II :31
12 dagliga o.ret avskaffat
12 :11
Hos. 3:4
l Israels barn sitta utan o.
l komma på skam med sina o.
4:19
1 behag till kärlek icke till o.
6:6
13 hembära dig våra läppars o.
14:3
7 kungören frivilliga o.
Am. 4:5
4 giva min förstfödde till o.
Mika 6:7
18 och icke till o.
Matt. 9:13
18 barmhärtighet, icke till o.
12 :7
18 blod ... blandat med deras o.
Luk.13:1
19 helgar mig till ett o. för
Joh.17:19
20 ville anställa ett o .
Apg.14:13
Rom.15:16
21 hedningarna välbehagligt o.
18 äta av O.ren delaktiga i
I.Kor.10:18
18 till en gåva och ett o .
Ef. 5 :2
18 ett o. s. täckes Gud
Fil. 4:18
18 o. vilka icke fullkomna
Hebr. 9:9
22 ss. felfritt o. åt Gud
9 :14
18 renas gm bättre o.
9:23
18 gm O.ret av sig själv utplåna
9:26
23 o .ren årlig påminnelse om synd
10 :3
10 :14
21 med ett enda o. fullkomnat dem
21 behöves icke ngt o. för sy nd
10:18
10 :26
18 återstår icke o. för våra synder
18 sådana o. har Gud behag till
13:16

18
18
18
18
18
18
18
22
22
18
18

frambära o. för synder
Hebr. 5 :1
icke var dag behövde frambära o.
7 :27
för att frambära gåvor och o.
8:3
gm de o. s. stä ndigt frambäras
10:1
frambära gång på gång enahanda o. 10:11
denne framburit ett enda o.
10:12
frambar Abel bättre o. än
11 :4
Abraham frambar Isak ss. o.
Il :17
ende son frambar ss. o.
Il :17
frambära ett lovets o.
13:15
frambära andliga o.
I.Pet. 2 :5

OFFER (frambära offer)
3 bära fram o. åt H.
3.Mos. 1:2
3 taga edert o. av boskapen
l :2
5 :11
3 ss. o. bära fram mjöl
7:13
3 bära fram detta sitt o.
3 Av detta o . bära fram en kaka
7 :14
3 bära fram ss. o. åt H.
27 :9
27:11
3 icke får bära fram ss. o.
3 ss. o bära fram kornmjöl
4.Mos. S :1 5
6 :14
3 ss. o. åt H. frambära lamm
3 de hava burit fram sitt o.
15:25
8 bären fram o. av nya grödan
28:26
IS frambar o . på höjderna
I.Kon . 3:3
15 frambära o. åt sina gudar
11:8
IS folket fortfor att frambära o .
22:44
IS fortfor att frambära o.
2.Kon.12 :3
IS folket fortfor att frambära o.
14:4
1 S folket fortfor att frambära o.
I 5:4
IS folket fortfor att frambära o.
15 :35
IS (Ahas) frambar o .
16:4
IS (Ahas) frambar o.
2 .Krön.28:4
7 de o: man frivilligt frambar
Esr. 3:5
16 plats där man frambär o.
6:3
17 må kunna frambära o.
6:10
4 bittida frambär jag mitt o.
Ps. 5:4
IS frambär o. i lustgårdar
Jes.65: 3
Jer.48:35
6 ingen mer frambär o. på
4 vid högtiden frambära o.
Hes.45 :25
15 på bergens toppar frambära o. Hos. 4 :13
15 de frambära o. å t Baalerna
11:2

Salomo ... tände o. där
l. Kon. 3:3
tända o. och frambära offer
11:8
för att där tända o.
12:33
vid altaret för at t tända o.
13:1
s. antända o. på dig
13:2
folket fortfor att tända o.
22:44
tända o. på höjderna
2.Kon.12:3
och tända o. på höjderna
14:4
och tända o. på höjderna
15:4
och tända o. på höjderna
15 :35
tände o. på höjderna och kullarna
16:4
på alla o fferhöjder tänt o.
17:11
hade Israels barn tänt o.
18 :4
och tänt o. åt andra gudar
22:17
för att tända o. på offerhöjderna
23 :5
så ock dem s. tände o. åt Baal
23:5
där prästerna hade tänt o.
23 :8
och tände o. åt dem
2 .Krön.25 :14
själv tände (Aha s) o.
28:3
tände o . på höjderna
28:4
för att tända o. åt andra gudar
28:25
på detta skolen I tända o.
32 :12
och tänt o. åt andra gudar
34:25
tänder o. på tegelaltaren
Jes.65 :3
för att de tände o. på bergen
65:7
tänt o. åt andra gudar
Jer. 1:16
I tänden o. åt Baal
7 :9
gudar åt vilka de tända o.
II :12
altaren till att tända o. åt Baal
II :13
de hava tänt o . åt Baal
11 :17
mitt folk tänder o. åt avgudar
18:15
där tänt o. åt andra gudar
19 :4
tänt o . åt himmelens h ela härskara
19 :13
på vilkas tak man t ä nt o. åt Baal
32 :29
tände o. och tjänade andra gudar
44:3
upphörde att tända o. åt andra
44:5
I tänden o. åt andra gudar
44:8
tände o. åt andra gudar
44:15
tända o. åt himmelens drottning
44:17
upphörde att tända o.
44 :18
tända o. åt himmelens drottning
44 :19
huru I haven tänt o. i Juda städer
44:21
Därför att I tänden o .
44 :23
44 :25 •
t ända o. åt himmelens drottning
ingen mer tänder o . åt sin gud
48:35
då hon tände o. åt Baalerna
Hos. 2 :13
på höjderna tända de o.
4 :13
åt belätena tända de o .
II :2
tänder o. åt sitt garn
Hab. 1 :16

Offerdjur, som är färdigt alt offras.

OFFERDJUR
sin hand på sitt o.s huvud
sin hand på sitt o.s huvud
o.et likaledes ätas samma dag
ngt o . med horn och klövar
Ss. hjordar av o.
fören fram ett o. s. är blint

3.Mos. 3:2
3:8
7:16
Ps.69:32
Hes.36 :38
Mal. 1:8

OFFERELD
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1:16
3:10
1:44
5 :14
7:41
21 :26
24:17
Rom.12:1
Fil. 2:17

Hes. 48:12

helga viftoffersbringan och o .et 2.Mos.29:27
av tackoffer tager jag o.et
3.Mos. 7 :34
och o.et skola ätas av dig
10:14
o.et bäras fram för att viftas
10:15
helgat jämta ... och o.et
4.Mos. 6:20

OFFERGÄRDSOMRÅDE
motsvarande det he li ga o.t
Hes.45 :6
båda sidor om det heliga o.t
45:7
invid det heliga o.t
45:7
närmast Juda område det o.
48 :8
Det o. i längd 25000 alnar
48:9
av detta heliga o. skall ett stycke
48:10
48 :18
s. bliver över utmed det heliga O.t
48 :18
sträcka sig utmed det heliga O.t
48:20
Hela o .t 2 S 000 alnar i längd
48:20
det heliga o.t bilda fyrkant
48 :2 1
båda sidor om det heliga o.t
det 25000 alnar breda o.t
48 :2 1
det heliga o. t mitt emellan
48 :21

OFFERGÄRDSSKÖRD
på eder må ej ses o.ar

2.Sam. 1:21

OFFERHÖJD
Kananeerna och folken i grannländer·
na dyrkade sina avgudar på höjder, på
hebreiska kallade bämo[. Före israeliternas intåg i Kanaan befallde Gud
dem strängeligen att förstöra kananeer·
nas avgudabilder och ödelägga deras
offerhöjder, 4.Mos.33:52; 5.Mos.12:2.
De skulle i stället offra på den plats
som Herren utvalde, 12:13 f. - Det
hedniska skicket var emellertid icke så
lätt att utrota. Särskilt under konunga·
tiden var det vanligt att israeliterna
»byggde sig offerhöjder och reste
stoder och Aseror på alla höga kullar
och under alla gröna träd», l.Kon.
14:23. Hos Hesekiel heter det att man
tog sina kläder och gjorde sig med dem
»brokiga offerhöjder och bedrev på
dessa otukt», 16:16. Här frambars
offer och tändes offereldar, 2.Kon.
12:3. Mot denna avgudadyrkan förde
profeterna en intensiv kamp, Jer.19:35; Hes.16:16; Hos.10:8; Arn.?:9; Mika
1:5.
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för att anställa en stor o.
firar en o. på offerhöjden
släkten firar sin å rliga o.

Hab.
Sef.
Mark.
Luk.
Apg.

en särskild o . tillhöra dem

OFFERGÄRDSLÅR

OFFERGÅVA
l) minfzä, il QJD
gåva; offergåva; spisoffer. Jfr l.M os.
32:13, övers. skänk. Se: Offer 8.
2) If;äraq , :1 J I~
närma sig; hif. frambära (särskilt om
offer, offergåva). Se: Offra 6.
3) rum, D 1l
resa sig upp; vara hög; hif. resa (upp),

2 .Krön.30:14

OFFERFEST

frambär han o. åt sitt nät
frambära o. åt mig
det o. s. Moses påbjudit
frambär för rening ett o.
buro fram o. åt avguden
o. skulle frambäras
kom jag för att frambära o.
Gud välbehagligt o.
frambär O.ret av eder tro

OFFERGÄRDSDEL

OFFERGÄRD
l det s. gives ss. o.
2.Mos.29:27
2 ty det är en o .
29 :28
2 en halv sikel ss. o. åt H.
30 :13
2 giva detta ss. o. åt H.
30:14
2 en halv sikel, när I given o.en
30:15
2 det heliga s. gives till o.
3.Mos.22 :12
2 giva åt H. en o. därav
4.Mos. 1 S :19
2 giva en kaka till o.
I S :20
2 given en o. från eder loge
15:20
2 av edert mjöl åt H. en o.
I S :21
2 bära fram ss. o.
5.Mos.12:6
2 vad edra händer bära fram ss. o.
12 :1 1
2 av det din hand bär fram ss. o.
12:17
l Hiskia hade ss. o. givit
2.Krön.30 :24
l de överste hade ss. o. givit
30:24
2 man begynte föra fram o.en
31 :10
2 i dem förde man in o.en
31 :12
31 :14
2 Kore skulle fördela H. o.
1 åt folket ss. o. småboskap
35 :7
1 åt leviterna ss. o. lamm och
35:9
2 förstlingen av vå ra o.er
Neh .10:37

alla o.na skaffade de bort

15
8
22
22
18
21
21
18
18

OFFERGÅVA
1 bar fram en o. åt H.
I.Mos. 4 :3
1 H. såg till Abei oc h hs o.
4 :4
4 :5
1 till Kain och hs o. såg han icke
2 i korgen ss. o.
2 .Mos. 2 9 :3
3.Mos. _7:29
4 åt H. vederbörliga o.n
4 frambära ss. en o. åt H.
17:4
4 burit fram o.n åt eder Gud
23 :1 4
2 framburos o.or av Israels
4 .Mos. 7 :2
4 o. sex övertäckta vagnar
7 :3
7 :10
4 förde fram sina o.or
4 föra fram sina o.or
7:11
7:12
4 s. förde fram sin o. var Naheson
4 Hs o. var ett silverfat
7: 13
4 Nahesons, Amminadabs sons, o.
7:17
4 ss. sin o. ett silverfat
7: 19
4 Netanels, Suars sons, o.
7:23
4 (Eliabs) o. var ett silverfat
7:25
4 var Etiabs, Helons sons, o.
7:29
4 (Elisurs) o. var ett silverfat
7 :31
4 Detta var Elisurs o.
7 :35
4 (Selumieis) o. var ett silverfat
7:37
4 Detta var Selumiels o.
7:41
4 (Eljasafs) o . var ett silverfat
7:43
4 Detta var Eljasafs o.
7:47
4 (Elisamas) o. var ett silverfat
7 :49
4 Detta var Elisamas o.
7 :53
4 (Gamliels) o. var ett silverfat
7:55
4 Delta var Gamliels o.
7:59
4 (Abidans) o. var ett silverfat
7 :61
4 Detta var Abidans o.
7 :65
7:67
4 (Ahiesers) o. var ett silverfat
4 Detta var Ahiesers o.
7 :71
7:73
4 (Pagiels) o. var ett silverfat
4 Detta var Pagiels o.
7 :77
4 (Ahiras) o. var ett silverfat
7:79
4 Detta var Ahiras o.
7 :83
4 förmenas oss bära fram H. o.
9:7
4 icke burit fram H. o.
9:13
1 Se icke till deras o.
16:1 S
4 deras o.or skall tillhöra dig
18:9
31 :50
4 ss. en o. åt H. burit fram
1 hämtat ut min o.
Dom . 6:18
l med det bästa av var o .
l.Sam. 2:29
1 försonas med ngn annan o.
3:14
l låt hm få känna lukten aven o.
26: 19
2.Krön . 35:8
3 gåvo o.or åt folket
4 framburo därav sina o.o r
Hes.20 :28
1 till o.or av eder hand
Mal. 1 :10
l rena o.or åt mitt namn
1 :11
1 :13
l När I frambären eder o.
l utrota den s. frambär o.or
2:12
l icke mer vill se till o.orna
2:13
1 åt H. o .or i rättfärdighet
3:3
1 Juda o.or behaga H. väl
3:4
S den o. s. Moses påbjudit
Matt. 8:4
5 giver jag i stället ss. o.
15:5
5 om ngn svär vid o.n
23:18
5 vilket är då förmer, o. n
23:19
5 eller altaret, s. helgar o.n
23:19
5 korban (det betyder o .)
Mark . 7 :11
S vittnesbö rd om (Abeis) o.or
Hebr. II :4

2 o . av säd, vin och olja
10:39
2 förrådskamrarna där o.er nedlades 12 :44
2 lägga in o.en åt prästerna
13 :5
2 hava lust till edra o.er
Hes.20:40
2 alla O.er av alla slag
44 :30
44:30
2 vadhelst I frambären ss. o.
2 då skolen I åt H. giva en o.
45 :1
2 Detta är den o. I skolen giva
45 :13
45:16
2 förpliktat till denna o .
2 den från landet avtagna o.en
48 :12
2 i fråga om tionden och o.en
Mal. 3:8

OFFERHÖJD
Jag skall ödelägga edra o.er
3.Mos.26:30
deras o.er skolen I ödelägga
4.Mos.33:52
firar en offerfest på o.en
I.Sam. 9:12
stadd på väg upp till o.en
9 :14
Gå före mig upp på o.en
9:19
Därefter gingo de ned från o.en
9:25
profeter s. komma ned frän o.en
10:5
gick (S au I) upp på o.en
10:13
detta var den förnämsta o.en
l.Kon. 3:4
en o. åt Kemos, moabiternas
11 :7
de byggde sig o.er
14:23
o.erna blevo icke avskaffade
15 :14
blevo o.ern a icke avskaffade
22:44
blevo o.erna icke avskaffade
2.Kon.I2 :3
O.eroa likväl icke avskaffade
14:4
blevo o.eroa icke avskaffade
15 :4 ,35
de hade byggt sig o.erna
17:9
på alla o.er tänt offereld
17 :11
(Hiskia) avskaffade o .erna
18 :4
icke hs o.er och altaren
18:22
byggde åter upp de o.er
21 :3
för att tända offereld på o.erna
23:5
(Josia) orenade de o.er
23:8
(Josia) bröt ned o.erna
23 :8
o.erna öster om J eru salem
23 :13
den o. s. Jerobeam byggt
23:15
altare med o.en bröt han ned
23:15
brände han upp o.en
23:15
H. tabernakel, på o.en
l.KrÖn.16 :39
H. tabernakel på o.en i Gibeon
21 :29
till o.en i G ibeo n
2.Krön. 1 :3
Salomo v id o.en i Gibeon
1:13
anställde präster för o.erna
11 :15
(Asa) skaffade bort o.erna
14:3
skaffade han bort o.erna
14:5
o.erna bleve icke avskaffade
15:17

OFFERELDSALTARE

Frambärande av offerlamm.
Från en skulptur.

höja, lyfta; frambära (offergåva). Se:
Offergärd l.
4) (cårbän, 1 ~ ; ~
något som frambäres, offer, offergåva;
av: l5:årap, se 2. Se: Offer 3, Offra 9.
5) doron, owpov
gåva; i speciell mening: gåva till Gud el.
templet, offergåva; av: didömi, giva.
Se: Gåva 33.

Dom.16:23
l.Sam. 9:12
20 :6

OFFERGÄRD
l) rum, D 1l
resa sig upp; vara hög; hif. resa (upp),
höja, lyfta; frambära (offergåva); här
övers. giva såsom offergärd. Se:
Förhäva l, Högmodig l, Offergåva 3.
2) terumä, il D 1 ll'\
höjande, Iyft~de; ~ågot som höjes el.
lyftes; (offer-)gåva, gärd; av: rum, se l.
Se: Gåva 24, Offra 14.

Offerhöjdshus -Offra
skaffade (Josafat) bort o.erna
17:6
blevo o.eroa icke avskaffade
20:33
(Joram) uppförde o.er
21 :11
uppförde (Ahas) o.er
28:25
och bröta ned Q.eroa i Juda
31:1
icke Hiskia avskaffat hs o.er
32:12
(Manasse) byggde upp de o.er
33:3
på vilka han byggde o.er
33:19
rena J uda och J erus. från o.eroa
34:3
förtörnade hm med sina o.er
Ps.78:58
upp på o.erna för att gråta
Jes.15:2
träda upp på o.en
16:12
o.er och altaren Hiskia avskaffade
36:7
så ock dina o.er till straff
Jer.17:3
ingen mer frambär offer på Q.en
48:35
jag skall förstöra edra o.er
Hes. 6:3
och o.eroa ödelagda
6:6
gjorde med dem brokiga o.er
16:16
Vad är detta för en o.
20:29
en sådan plats namnet o.
20:29
urgamla o.eroa vår besittning
36:2
icke mer orena med sina o.er
43:7
Ödelagda bliva Avens o.er
Hos.10:8
Isaks o.er bliva ödelagda
Am. 7:9
Och vem till J uda o.er
Mika 1:5

offer l; övers. offra drickoffer. Se:
Drickoffer 2.
4) 'äså, nro V
arbeta; gö~,Tutföra. Se t.ex. Arbeta 3,
Bedriva 2, Fullgöra 7, Gärning l.
5) sä~a!, ~ O~
slakta; i synnerhet: slakta till offer.
Verbet är vanligen övers. slakta, t.ex.
I.Mos.37:31; 2.Mos.29:16; 3.Mos.3:2;
4.Mos.14:16; I.Sam.14:34; I.Kon.
18:40; Jer.39:6. Se: Mörda 3.
6) lf,äral}, J"1 q
nänna sig; hif. frambära (särskilt om
offer, offergåva)_ Se: Offergåva 2.
7) bo', l{ i::1
gå (in), komma; hif. föra, bringa. Se
t.ex, Leda (verb) 18.
8) hätå', l{ ~ n
fela: göra fe( gå fel, gå vilse; synda; här
pi. i betydelsen: offra syndoffer. Jfr
subst. I.lattå'å, synd; syndoffer. Se:
Falla 40, Fela l, Försynda l, Rena 3.

23) dapanåö, oa1Tava.w
betala kostnaden (för något), bekosta;
ge ut, offra; förbruka, förslösa; av:
dapåne, kostnad, utgift (se Luk.
14:28). Verbet är i Mark.S:26 övers.
kosta på sig; Apg.21 :24 åtaga sig omkostnaderna; Luk.IS:14 slösa bort;
J ak.4:3 förslösa.
24) ekdapanåö, EK oa1Tava.w
förbruka genom att ge ut, fullständigt
förbruka, uttömma, utblotta; av: prep.
ek, (ut) ur (i sammansättningar ofta
med förstärkande innebörd), och
dapanåö, se 23. I N.T. förekommer
verbet endast i 2.Kor.12:IS, där det
står i pass., övers_ låta sig själv offras
hel och hållen.
25) I I.Tess.2:8 står ordagrant: ville vi
gärna giva eder del icke allenast i Guds
evangelium utan också i våra liv.
26) spendö, a1Tevow
gjuta, utgjuta; utgjuta såsom drickoffer. Se: Drickoffer 5.
27) prosphtJrö, 1TpoacjJepw
frambära; i synnerhet: frarnbära som
offer, offra. Se: Offer 22.
28) prosphorå, 1TpoacjJopa.
frambärande, offrande; det som frambäres, offer; av: prospherö, se 27. Se:
Gåva 38, Offer 21.

l) a/å, n':> v
gå el. stiga ~pp; hif. föra upp, frambära
(offer); offra såsom brännoffer (här
tillsammans med subst. 'olå, brännoffer); i Dom.6:28 hof., övers. bliva
offrad såsom brännoffer. Se: Mana 4,
Offer 6, Pryda l.
2) zäl}a~, n ~ J
slakta till offer, offra. Se: Offer 15.
3) näsak, l D )
gjuta, utgju;;T utgjuta [såsom l drickoffer. I I.Mos.3S :14 står verbet tillsammans med subst. näså~, se Drick-

möjl. slaktande, offrande; i så fall av:
SåI.lat, se S. Andra härleder ordet från
en stam (SåI.la!J, pi. och hif. fördärva,
handla fördärvligt; jfr Hos.9:9.
20) thysia, f) vala
offrande; offer; i Luk.2 :24 som objekt
till didömi, giva. Se: Offer 18.
21) thyö, f)vw
offra; slakta. Se: Offer 20.
22) paradidömi, 1Tapaoi8W/lt
överlämna, överlåta; av: prep. parå, här
i betydelsen: till, över till, och didömi,
giva. Se t.ex. Anbefalla 3, Förtro l.

OFFRA (åt Herren)
1 o.de brännoffer på altaret
l.Mos. 8:20
1 o. hm där ss. brännoffer
22:2
1 tog väduren och o.de den
22:13
2 Jakob o.de ett slaktoffer
31:54
35:14
3 o.de drickoffer därpå
2 o.de slaktoffer åt Isaks Gud
46:1
2.Mos. 3:18
2 o. åt H., vår Gud
2 gå och o. åt H., vår Gud
5:3
2 Låt oss gå och o. åt vår Gud
5:8
2 Låt oss gå och o. åt H.
5:17
2 att de kunna o. åt H.
8:8
2 o.en åt eder Gud här i landet
8:25
2 vi o. åt H., vår Gud
8:26
2 o. sådant s. är en styggelse
8:26
2 o. åt H., vår Gud
8:27
2 I kunnen o. ål H., eder Gud
8:28
2 att de kunna o. åt H.
8:29
4 att o. åt H., vår Gud
10:25
17 vad vi böra o. åt H.
10:26
2 o.r åt H. allt s. öppnar moderlivet 13:15
2 o. därpå dina brännoffer
20:24
2 icke o. blodet av slaktoffer
23:18
1 till att o. brännoffer
24:5
4 var dag skall du o. en tjur
29:36
29:38
4 vad du skall o. på altaret
29:39
4 ena lammet o. om morgonen
4 andra lammet o. vid aftontiden
29:39
4 andra lammet o. vid aftontiden
29:41
1 Dagen därefter o.de brännoffer
32:6
S icke o. blodet av slaktoffer
34:25
18 kunde o. åt H. gåva av guld
35:22
1 o.de brännoffer och spisoffer
40:29
6 prästen o. alltsammans
3.Mos. 1:13
6 Till dina offer o. salt
2:13
6 ett får s. han vill o.
3:7
6 ss. eldsoffer o. dess fett
3:9
• 6 om ngn vill o. en get
3:12
6 ss. eldsoffer o. det fett
3:14
6 o. en felfri ungtjur
4:3
6 församlingen o. en ungtjur
4:14
7 om ngn vill o. ett lamm
4:32
6 först o. den s. är avsedd till
5:8
4 o. till ett brännoffer
5:10
6 offer s. Aron ... skola o.
6:20
6 du skall o. det sönderdelat
6:21
6 ss. när man o.r spisoffer
6:21
8 präst s. o.r syndoffret
6:26
6 allt dess fett skall man o.
7:3
9 ätas samma dag det o.ts
7:15
6 ätas samma dag de har o.ts
7:16
6 Den s. vill o. tackoffer
7:29
6 s. o.r tackoffrets blod
7:33
6 o. sina offer åt H.
7:38
2 att o. inför H. ansikte
9:4
4 och o. ditt syndoffer
9:7
4 o. sedan folkets offer
9:7
8· och o.de hm till syndoffer
9:15
4 o.de dem på föreskrivet sätt
9:16
4 sedan (Aron) o.t syndoffret
9:22
6 de hava i dag o.t sitt syndoffer
10:19
6 skall o. detta inför H. ansikte
12:7
6 o. det till ett skuldoffer
14:12
4 skall prästen o. syndoffret
14:19
1 o. brännoffret på altaret
14:20
4 o .. den ena av turturduvorna
14:30

10 o. den ena till syndoffer
14:31
15:15
4 prästen skaD o. dem
4 o. den ena till syndoffer
1 S :30
4 den bock ... o. till syndoffer
16:9
4 o. sitt eget brännoffer
16 :24
1 Om ngn o.r ett brännoffer
17:8
4 för att o. det åt H.
17:9
2 När I viljen o. tackoffer
19:5
2 o. det att I bliven välbehagliga
19:5
19:6
2 Samma dag I o.en det skall det
6 Om ngn vill o. ngt offer
22:18
6 frivilligt offer de vilja o.
22:18
6 ngn vill o. ett tackoffer
22:21
6 skolen I icke o. åt H.
22:22
4 må du o. ss. frivilligt offer
22:23
6 I skolen icke o. snöpt
22:24
6 o. sådana djur till Guds spis
22:25
2 När I vilje n o.lovoffer
22:29
6 o. eldsoffer åt H. sju dagar
23:8
4 o. felfritt årsgammalt lamm
23:12
2 o. det att I bliven välbehagliga
22:29
6 o.s ss. brännoffer åt H.
23:18
4 o. en bock till syndoffer
23:19
6 I skolen o. eldsoffer åt H.
23:25
6 o. eldsoffer åt H.
23:27
6 sju dagar o. eldsoffer åt H.
23:36
6 åttonde dagen o. eldsoffer
23:36
6 H. högtider.•. o. eldsoffer
23:37
4 o. en till syndoffer
4.Mos. 6:11
6 o. hs syndoffer och brännoffer
6:16
4 väduren o. till tackoffer
6:17
4 o. spisoffer och drickoffer
6:17
9 på grund av nasirlöftet o.
6:21
4 ena o. till syndoffer
8:12
10 o.en edra brännoffer
10:10
4 viljen o. ett eldsoffer
15:3
6 så skall den s. vill o. åt H.
15:4
4 o. en fjärdedels hin vin
15:5
4 vare sig ett brännoffer s. 0.8
1 S:S
4 ss. spisoffer o. fint mjöl
15:6
4 när du o.r en ungtjur
1 5:8
40.8 till var tjur, var vädur
lS:11
4 Efter antalet av de djur I o.en
15:12
4 skolen I o. vad här är sagt
15:12
4 Var inföding skall o. detta
15:13
4 när han vill o. ett eldsoffer
15:13
4 när en främling vill o.
15:14
4 så skall han o. på
15:14
4 samma aätt s. I o.en
15:14
4 hela menigheten o. ungtjur
15:24
4 på föreskrivet aätt o.s
1 S :24
l Balak och Bileam o.de tjur
23:2
l o.t en tjur och 'en vädur
23:4
l o.de en tjur och en vädur
23:14
1 o.de en tjur och en vädur
23:30
6 o.en dem åt mig på bestämd tid
28:2
6 o. åt H. ss. eldsoffer
28:3
4 Det ena lammet skall du o.
28:4
4 det andra o. vid afIontiden
28:4
4 brännoffret s. o.des på Sinai
28:6
3 ss. drickoffer o. fjärdedels hin
28:7
4 lammet o. vid aftontiden
28:8
4 s. om morgonen skall du o. det
28:8
10 på sabbatsdagen skall du o.
28:9
10 s. skall o.s var sabbat
28:10
6 på nymånadsdagar skolen I o.
28:11
100.8 j var och en av årets månader
28:14
10 o. en bock till syndoffer
28:15
4 den skall o.sjämte brännoffret
28:15
6 ss. eldsoffer skolen I o.
28:19
4 ss. spisoffer skolen I o.
28:20
4 o. till var ungtjur
28:20
4 en tiondedels efa skall du o.
28:21
10 o. en syndoffersbock
28:22
4 Förutom brännoffer skolen I o.
28:23
4 Likadana offer skolen I o.
28:24
4 o.s med tillhörande drickoffer
28:24
6 o. två ungtjurar, en vädur
28:27
10 tillika 0_ en bock till försoning
28:30
4 Förutom brännoffret o. detta
28:31
29:2
4 Ss. brännoffer skolen I då o.
10 o. en bock ss. syndoffer
29:5
10 på föreskrivet aätt o.s
29:6
6 o. en ungtjur, en vädur
29:8
10 o. en bock ss. syndoffer
29:11
6 ss. brännoffer skolen I o.
29:13
10 o. en bock ss. syndoffer
29:16
10 de drickoffer s. skola o.s
29:18
10 de drickoffer s. skola o.s
29:21
10 de drickoffer s. skola o.s
29:24
10 de drickoffer s. skola o.s
29:27
10 de drickoffer s. skola o.s
29:30
10 de drickoffer s. skola o.s
29:33
6 ss. eldsoffer skolen I då o.
29:36
10 de drickoffer s. skola o.s
29:37
4 Dessa offer skolen I o. åt H.
29:39
10. dina brännoffer
5.Mos.12:13
1 där skall' du o. dina brännoffer
12:14
4 av brännoffer skall du o.
12:27
2 så skall du icke o. det åt H.
15:21
17:1
2 icke o. djur s. har lyte
2 av dem s. o. ett slaktoffer
18:3
I på det o. brännoffer åt H.
27:6
2 Du skall dör ock o. tackoffer
27:7
2 där o. de rätta offer
33:19
1 på det o.de de brännoffer
Jos. 8:31
1 om vi vilja o. därpå brännoffer
22:23
2 de o.de där åt H.
Dom. 2:5
1 o. den till brännoffer
6:26
1 tjuren o.d ss. brännoffer
6:28
1 skall jag o. till brännoffer
11 :31

4205

4206

4207

4208

OFFERHÖJDSHUS
(Jerobeam) byggde upp o.
mot aUa o. i Samariens städer
de o. s. samariterna uppbyggt
offrade åt dem i o.en
de o. i Samariens städer

l.Kon.12:31
13:32
2.Kon.17:29
17:32
23:19

OFFERHÖJDSPRÄST
de män han gjort till o.er
på dig slakta o.erna
allahanda mön till o.er
handfyllning att vara o.
till o.er åt sig
finga o.eroa icke stiga upp
alla o.er s. funnos där

l.Korr.12:32
13:2
13:33
13:33
2.Kon. 17:32
23:9
23:20

OFFERKAKOR
o. åt himmelens drottning
s. vi åt henne göra o.

Jer. 7:18
44:19

OFFERKISTA
icke lovligt lägga dem i o.n
satte sig mitt emot Q.orna
s. lade ngt i o.orna
rika Jade gåvor i o.orna
det ställe där o.orna stada

Matt.27:6
Mark.12:41
12:43
Luk.21:1
Joh. 8:20

OFFERKÄRL
29 andra o.

Esr. 1:9

OFFERKÖTT
Bliver ändå över av o.et
på borden skulle o.el läggas
säger: Detta är o.

3.Mos. 7:17
Hes.40:43
1. Kor. 10:28

OFFERMÅLTID
inbjödo till sina gudars o.er

4.Mos.25:2
icke håller o. på bergen
Hes.18:6
18:11
s. håller o. på bergen
en s. icke håller o. på bergen
18:15
håller hos dig o.er på bergen
22:9
styrkt gm nåd och icke gm o.er Hebr.13:9

OFFERPLATS
utvalt åt mig till o.

2.Krön. 7:12

OFFERSKÅLAR
tog översten bort o.oa
tog översten bort o.oa
fulla av blod s. o.
grytorna i H. hus ss. o.na

2.Kon.25:15
Jer.52:19
Sak. 9:15
14:20

OFFERSKÄNKER
orena sig med sina o.
framhåren åt dem edra o.
ohelga mitt namn med o.

Hes.20:26
20:31
20:39

OFFERTJUR
Den däremot s. slaktar sin o.

Jes.66:3

17)

OFFERTJÄNST
därmed förrätta o. åt Gud

Joh.16:2

OFFERVED
Libanons skog icke nog till o.

Jes.40:16

OFFERÅNGA
Brännoffer med o. av vädurar

Ps.66:15

OFFRA

9) lf,årbän, l #l ~
något som frambäres, offer, offergåva;
av: lf:åraJ?, se 6. Se: Offer 3, Offergåva 4.
10) utf.ord el. omskrivning. Hos.14:3,
se Offer 13.
11) nä!an, l D4giva.
12) lf,erel}, J"} i?
aram. = hebr. kärab, se 6; här haf. och
pa. frambära (öm offer). Se: Offer 17.
13) zill}a~, n ~ .1
slaktoffer. I Ps. 106 :28 står zibhe
metim, de dödas (trol. = de dÖda
gudarnas, dvs. avgudarnas) slaktoffer.
Se: Offer l.
14) terumå, n~ i l ~
höjande, lyftande; något som höjes el.
lyftes; (offer-)gåva, gärd_ Se: Offergärd 2.
15) al}ar, l ~ ~
gå över el. förbi, passera, gå genom;
här hif. låta (någon) passera el. gå
genom (underförstått: eld, dvs. såsom
offer åt avgudar, främst Molok). Se:
Offer 5.
16) [nesa~l, l g )
aram. = hebr. nåsak, se 3. Verbet
förekommer bara i Dan.2:46, där det
står i pa. i betydelsen: skänka; offra.
Jfr subst. nes~, drickoffer, Esr.7:17.

apar!,

l ~~

arbeta; tjäna; i G.T. ofta använt i
kultisk och religiös betydelse: tjäna
Gud, förrätta gudstjänst. Jfr Jes.19:21,
där 'ållag (övers. tjäna) står i samband
med slaktoffer och spisoffer. Se t.ex.
Arbeta 2, Arbete 3, Dyrka 4, Gudstjänst l.
18) nup, '1 i )
grundbet. möjl. röra sig hit och dit; i
2.Mos.3S:22 hif. skaka, svänga, vifta.
Verbet står här tillsammans med
tenupå, se Gåva 4.
19) sa~ä!ä,

n ~ O.tq

OFFRA
Uppdelning: offra åt Herren, åt andra gudar,
människor, sig själv.

Offrande -Ofta
1 så o. detta åt H.
13:16
1 o.de brännoffer och tackoffer
20:26
1 o.de brännoffer och tackoffer
21:4
2 tillbedja och o. åt H.
loSam. 1:3
2 En dag o.de nu Elkana
1:4
2 begav sig för att o. åt H.
1 :21
2:13
2 så ofta ngn o.de slaktoffer
2 och sade till den s. o.de
2 :15
2 o. det årliga slaktoffret
2 :19
2 :28
1 o. på mitt altare
6:14
1 o.de korna till brännoffer
1 o.de den dagen brännoffer
6:15
1 o.de det ss. ett heloffer
7:9
1 Under det Samuel o.de brännoffret 7:10
1 o. brännoffer och tackoffer
10:8
2 o.de där tackoffer inför H.
11 :15
1 mod till mig och o.de brännoffret 13:12
2 för att o. det åt H.
15:15
2 av bytet för att o. åt H.
15:21
2 kommit för att o. åt H.
16:2
16:5
2 kommit för att o. åt H.
2 o.de en tjur och en gödkalv 2.Sam. 6:13
1 o.de David brännoffer inför H.
6: 17
1 När David o.t brännoffret
6:18
2 Medan Absalom o.de slaktoffren 15:12
1 jag vill icke o. åt H.
24:24
2 David o.de brännoffer
24:25
2 o.de folket på höjderna
loKon. 3:2
2 till Gibeon för att o. där
3:4
1 1000 brännoffer o.de Salomo
3:4
1 till I erusalem ... o.de brännoffer
3:15
2 o.de därvid småboskap
8:5
2 konungen jämte hela Israel o.de
8 :62
2 tackoffer s. Salomo o.de
8:63
4 o.de han brännoffret
8 :64
1 Salomo o.de tre gånger om året
9:25
1 såg brännoffren s. han o.de
10:5
4 din tjänare vill icke mer o. 2. Kon. 5: 17
10 tackoffer s. (Ahas) o.de
16:13
4 o.de i offerhöjdshusen
17:32
1 H. allena ... åt hm skolen l o.
17:36
2 o.de 7 tjurar och 7 vädurar loKrön.15 :26
1 När David o.t brännoffret
16:2
1 beständigt skulle o. åt H.
16:40
1 o. brännoffer jag fått för intet
21 :24
1 o.de brännoffer och tackoffer
21 :26
2 o.de (David) där
21 :28
1 att o. åt H. på sabbaterna
23:31
1 o.de brännoffer åt H.
29:21
1 han o.de 1000 brännoffer 2.Krön. 1:6
10 Q. brännoffer morgon och afton
2:4
2 o.de småboskap och fäkreatur
5:6
2 o.de slaktoffer inför H.
7:4
2 Salomo o.de ss. slaktoffer
7:5
4 o.de han brännoffren
7:7
1 o.de Salomo brännoffer åt H.
8:12
1 han o.de var dag de bestämda
8: 13
2 för att o. åt H., sina fäders
11 :16
2 o.de på den dagen åt H. 700
15:11
1 till att o. brännoffer åt H.
23:18
1 o.de brännoffer i H. hus
24:14
1 o.de inga brännoffer i helgedomen 29:7
1 o. detta på H. altare
29:21
10 o. dessa brännoffer och syndoffer 29:24
1 skulle o. brännoffret på altaret
29:27
1 när de hade o.t brännoffret
29:29
10 s. av sitt hjärta manades, o.de
29:31
2 o.de tackoffer och prisade H.
30:22
10 brännoffer och tackoffer o.s
31:2
10 o. brännoffer morgon och afton
31:3
10 till att o. på sabbaterna
31:3
2 o.de tackoffer och lovoffer
33:16
2 folket o.de ännu på höjderna
33:17
6 de skulle o. dem åt H.
35:12
1 upptagna med att o. brännoffret
35: 14
1 o.de brännoffer på H. altare
35: 16
1 att o. brännoffer därpå
Esr. 3:2
3:3
1 o.de åt H. brännoffer därpå
10 o.de brännoffer för var dag
3:4
l begynte o. brännoffer åt H.
3:6
4 åt hm o. vi alltsedan den tid
4:2
12 o.de de 100 tjurar
6:17
12 detta skall du o. på altaret
7: 17
6 De landsflyktiga o.de nu
8:35
2 Skola de få o.
N eho 4:2
2 de o.de på den dagen stora offer
12:43
1 bittida om morgonen o.de han lob 1:5
l o.en dem ss. brännoffer
42:8
2 O.en rätta offer
Ps. 4:6
2 jag vill o. jublets offer
27:6
2 o.lovets offer åt Gud
50:14
2 s. o.r lovets offer, ärar mig
50:23
1 o. tjurar på ditt altare
51 :21
2 o. åt dig med villigt hjärta
54:8
1 jag vill o. tjurar och bockar
66:15
2 de må o.lovets offer
107:22
2 Dig vill jag o. lovets offer
116:17
11 ej åt andra o. din ära
Ords. 5:9
2 det går den s. o.r
Pred. 9:2
2 ss. den vilken icke o.r
9:2
14 icke råd att o. så mycket
Jes.40:20
2 för att o. slaktoffer
57:7
1 Mig till välbehag o.s på mitt
60:7
2 den s. o.r sitt lamm
66:3
1 den s. O.r rökelse, men därunder
66:3
10. brännoffer och spisoffer
Jer.14:12
2 o.de de där sina slaktoffer
Hes.20:28
1 så att man kan o. brännoffer
43:18
1 prästerna skola o. dem
43 :24
4 dagligen o. en syndoffers-bock
43:25
4 skall man likaledes o.
43:25
4 allt framgent o. på altaret
43:27
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6 för att o. åt mig fett och blod
44:15
4 skall fursten o. en tjur
45 :22
4 o. ss. brännoffer åt H.
45:23
4 o. en efa till var tjur
45 :24
4 prästerna Q. hs brännoffer
46:2
4 skall han o. en efa till tjuren
46:7
4 vill o. ett frivilligt offer
46:12
4 o. sitt brännoffer alldeles så
46:12
4 s. han plägar o. på sabbatsdagen
46:12
4 dagligen o. ss. brännoffer åt H.
46:13
4 var morgon skall du o. ett sådant 46:13
4 Q. var morgon en sjättedels efa
46:14
4 I skolen o. lammet och spisoffret 46:15
16 skulle o. åt hm spisoffer
Dan. 2:46
2 Ss. slaktoffergåvor o.r kött
Hos. 8:13
3 ej få o. vin till drickoffer
9:4
10 våra läppars offer ss. man o.r
14:3
1 om I än Q.en brännoffer
Am. 5:22
2 de o.de slaktoffer åt H.
J ona 1 :16
2 jag vill o. åt dig
2:10
6 vad de där o., är orent
Hagg. 2:15
2 s. vill o. kan taga sådan
Sak.14:21
2 o.r åt H. ett djur s. icke
Mal. 1 :14
20 o. ett par turturduvor
Luk. 2:24
21 att man icke o.de åt dem
Apg.14:18
23 både o. vad jag äger
2.Kor.12:15
27 o. för sina egna synder
Hehr. 5:3
27 skulle man väl upphört att o.
10:2
OFFRA (åt andra gudar)
2 s. o.r åt andra gudar
2.Mos.22:20
2 åt (guldkalven) hava de o.t
32:8
2 och o. åt sina gudar
34:15
2 icke mer o. åt onda andar 3.Mos. 17:7
2 o.de åt onda andar
5.Mos. 32:17
2 för att o. åt de kalvar
loKon.12:32
4 din tjänare icke mer o.
2.Kon. 5:17
4 o. slaktoffer och brännoffer
10:24
4 när man o.t brännoffret
10:25
2 I skolen icke o. åt dem
17:35
2 o.de åt gudarna i Damaskus 2.KrÖn.28:23
2 vill jag o. åt dessa gudar
28:23
2 åt alla de beläten o.de Amon
33:22
2 mäns gravar s. o.t åt dem
34:4
3 jag vill icke o. deras
Ps.16:4
13 åto det s. var o.t åt döda
106:28
2 o.de till offer åt onda andar
106:37
2 o.de dessa åt Kanaans avgudar
106:38
15 åt (avgudarna) o.t sina barn
Hes.23:37
2 och o. med tempeltärnor
Hos. 4:14
2 och o.r man tjurar i Gilgal
12:11
21 vad hedningarna o.
1. Kor. 10:20
21 det o. de åt onda andar
10:20
OFFRA (människor)
1 o.de denne på muren
2.Kon. 3:27
15 o. söner och döttrar åt Molok Jer.32:35
2 o.de dessa till spis
Hes.16:20
15 hava de o.t sina barn
23:37
22 o.de min kropp att brännas loKor.13:3
OFFRA (sig själv)
24 låta mig själv o.s hel
2.Kor.12:15
l.Tess. 2:8
2S o. våra liv för eder
26 själv är jag på väg att o.s
2.Tim. 4:6
27 när han o.de sig själv
Hebr. 7:27
9:25
27 många gånger o. sig själv
27 han (K.) en gång har blivit o.d
9:28
28 JK. kropp en gång för alla o.d
10:10

OFFRANDE
19 Mitt under sitt o. sjunkit

Hos. 5:2

OFIR
hebr. möjl. fruktsam, fruktbar. Ett
land, som var känt för sitt guld. Det
har bl.a. satts i samband med Joktans
son onr. Kilskriftsdokument från
södra eller sydöstra Arabien nämner
orten Apir(ra), och man har sökt
guldlandet där eller på Arabiska halvöns sydvästra kust mitt emot Eritrea.
Andra har sökt Ofu vid floden Indus'
mynning eller på Afrikas ostkust (Etiopien och Somaliland), men även andra
platser har föreslagits.
OFIR
till O. och hämtade guld
loKon. 9:28
Hirams flotta hämtade guld från o.
10:11
hemförde också den från O. almugträ 10:11
Tarsis-skepp s. skulle gå till O.
22:49
guld från o.
loKrön.29:4
foro med Salomos folk till o. 2.Krön. 8:18
Salomos folk hämtade guld från O.
9:10
vägdes icke upp med guld från o. Job 28:16
en drottning ... i guld från o.
Ps.45:10
mska mer sällsynt än guld från o. Jes.13:12

OFIR
hebr. möjl. fruktsam, fruktbar. En son
till Joktan, av Sems ätt. 1.Mos.10:29;
1.Krön.l :23.
OFIRS-GULDET
kasta o. ibland bäckens stenar
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Job 22:24

OFNI
hebr. möjl. lös, mjuk. Stad i Benjamin.
Den motsvaras möjligen av nuv. Djifna,
4 km nordnordväst om Betel. Jos.
18:24.
OFRA
hebr. ung hjort.
1. Stad i Benjamin, troligen identisk
med nuv. et-Taibe, öster om Betel.
Jos.18:23; 1.Sam.13:l7.
2. Stad i Manasse, väster om Jordan,
Gideons hemstad. Den är troligen identisk med et-Taijibe, söder om Tulkarem.
OFRA
under terebinten vid O.
(altaret) i det abiesritiska o.
satte upp (efoden) i sin stad o.
Gideon blev begraven i O.
till sin faders hus i O.

Dom. 6:11
6:24
8:27
8:32
9:5

OFRA
hebr. ung hjort. Meonotais son, av
Juda stam. 1.Krön.4:l4.
OFRUKTBAR
l) akarpos, äl<ap7ro~
utan frukt, ofruktbar; av: neg. a- och
karp os, frukt.
OFRUKTBAR
1 o.a, i dubbel måtto döda

Jud. v.12

OFRUKTSAM
Se även: Barnlös, barnlöshet, barn.
Ofruktsamhet
Ofruktsamhet betraktas i G.T. som
något ont, medan fruktsamhet är ett
uttryck för Herrens välsignelse. Se
t.ex. S.Mos.7:l4; Job 15:34.
Som exempel på ofruktsamma kvinnor som genom Herrens makt nck
barn, nämnes i Skriften: Sara, LMos.
11:30; 21:2, Rebecka, 25:21, Lea,
29:31, Rakel, 30:1,22-23, Manoas
hustru, Dom.13:2,3,24, Hanna, 1.Sam.
1:2,11,20; 2:21, och Elisabet, Luk.
1:7,36,57. I sin lovsång prisar Hanna
Gud som låter den ofruktsamma föda
sju barn, 1.Sam.2:S, jfr Ps.113:9. Profeten siar om den tid då Israels ofruktsamhet som folk skall få en ände
genom att Herren själv som dess rätta
äkta man tar sig an sitt folk, Jes.49:l723; 54:1-6. På detta hänsyftar Paulus,
när han talar om det himmelska Jerusalem, Gal.4:26-27.
OFRUKTSAM

l) 'ä kår, iPV
ofruktsam; ~;: 'åI!:ar, rycka upp med
rötterna.

6) takkul, '71 J!f'
som blivit berövad sina barn el. ungar,
barnlös; som har missfall, som föder i
otid; av: så!.<ol, se 7. Jfr 2.Sam.17:8;
Ords.17:l2; Hos.13:8, övers. från vilken man har tagit ungarna; Jer.18:2l
barnlös.
7) Säkol, '7"J tO
förlor~ sina Tnärmaste anhöriga, bli
berövad sina barn, bli barnlös; i Hos.
9:14 hif. part. maskil, som blivit barnlös, ofruktsam. Se: Barn 8, Döda 2,
Fel 9, Förgöra 8, Missfall l, Otid 1.
8) steiros, aTEipo~
grundbet. hård, styv, stel; därav:
ofruktsam, ofruktbar. Jfr lat. sterilis
och vårt låneord 'steril'.
OFRUKTSAM
l Sarai var o. och hade inga
loMos.1l :30
2 Se, H. har gjort mig o.
16:2
2 kvinnor i Abimeleks hus o.ma
20:18
1 ty (Rebecka) var o.
25:21
29:31
1 medan Rakel var o.
1 s. föder i otid eller är o.
2.Mos.23:26
1 skall ingen vara o.
5.Mos. 7:14
1 (Manoas) hustru var o.
Dom.13:2
1 Se, du är o.
13:3
3 H. hade gjort (Hanna) o.
loSam. 1:5
3 att H. gjort (Hanna) o.
1:6
1 den o.ma föder sju barn
2:5
4 Ja, o. blive den natten
Job 3:7
4 den gudlöses hus förbliver o.t
15:34
1 när någon plundrar den o.ma
24:21
1 o.ma hustrun ss. moder
Ps.113:9
S dödsriket och o.mas kved
Ords.30:16
6 o. är ingen ibland dem
HY. 4:2
6 o. är ingen ibland dem
6:5
4 Jag var ju o.
Jes.49:21
1 Jubla, du o.ma, du s. icke fött
54:1
7 Giv dem o.ma moderssköten
Hos. 9:14
8 ty Elisabet var o.
Luk. 1:7
8 henne s. säges vara o.
1:36
8 Saliga äro de o.ma
23:29
8 Jubla, du o.ma, s. icke föder
Gal. 4:27

OFTA
Uppdelning: allmänt, så ofta, titt och ofta,
OFTA (allmänt)
huru o. utslocknar ogudaktigas
Job 21:17
huru o. händer det att ofärd
21:17
märker själv huru o. han felar
Ps.19:13
avvände han o. sin vrede
78:38
Huru o. voro de ej gensträviga
78:40
din fot icke för o. i väns
Ords.25:17
begår o. överträdelse
29:22
huru o. jag än måst hota hm
Jer.31:20
o. faller han i elden
Matt.17:15
och o. i vattnet
17:15
Huru o. har jag icke velat
23:37
o. hänt att han kastat hm
Mark. 9:22
J ohannes' lärjungar fasta o.
Luk. 5:33
Huru o. velat församla
13:34
J. och hs lärjungar o. tills.
Joh.18:2
ganska o. lät hämta (Paulus)
Apg.24:26
o. i sinnet att komma till eder
Rom. 1:13
nit o. funnit hålla provet
2.Kor. 8:22
J ag har o.re varit i fängelse
11:23
11:26
J ag har o. måst vara ute på resor
o. under köld och nakenhet
11:27
ss. jag o. har sagt eder
Fil. 3:18
o. mig till vederkvickelse
2.Tim. 1:16

uppehålla, hälla kvar; hälla tillbaka;
stänga, tillsluta. 1.Mos.16:l2 ordagrant: Herren har hållit mig tillbaka
från att föda; 20:18 Herren hade fullständigt tillslutit varje moderliv i
Abimeleks hus.
3) sågar, i J D
stänga, till~;ta. 1.Sam.l :5,6 ordagrant: Herren hade tillslutit hennes
moderliv.
4) galmug, 11~? J
grundbet. trol. hård (som sten); därav:
ofruktbar, ofruktsam. Av ordets användning i G.T. framgår, att det också
har betydelsen: ensam, övergiven (se
särskilt Jes.49:2l). Jfr galmu9 i Job
30:3, övers. utmärglad.
5) '6~r, i
stängning, tillslutning; av: a~ar, se 2.
Ords.30:l6 ordagrant: moderlivets tillslutning (= det tillslutna moderlivet).

OFTA (så ofta)
så o. kraftigare djuren para
loMos.30:41
så o. Mose gick till tältet
2.Mos.33:8
så o. Mose kom in i tältet
3.3:9
34:34
så o. Mose skulle träda inför H.
så o. de gå in i uppenbarelsetältet
40:32
så o. molnskyn höjde sig
40:36
så o. molnskyn höjde sig
4.Mos. 9:17
så o. arken bröt upp, sade Mose
10:35
så o. vi åkaIIa hm
5.Mos. 4:7
Så o. israeliterna hade sått
Dom. 6:3
så o. hon kommit till H. hus
I.Sam. 1:7
så o. ngn offrade slaktoffer
2:13
så o. de drogo ut
18:30
så o. David härjade i landet
27:9
så o. ngn var på väg till
2.Sam.lS:2
så o. de ropa till dig
loKon. 8:52
så o. konungen gick till H. hus
14:28
Så o. harpospelaren spelade
2.Kon. 3:15
så o. (Elisa) kom ditöver
4:8
så o. konungen giCk till H.
2.Krön.12:11
närvarande så o. Idömen
19:6
så o. rättssak drages inför eder
19:10
så o. man nämner det'för dem
IeS.19:17
Så o. det far fram
28:19
så o. staven far fram
30:32
så o. jag talar ... klaga
Jer.20:8
så o. Jehudi läst tre elIer fyra
36:23
så o. du talar om hm
48:27
Så o. Efraim tog till orda
Hos. 13:1
Så o. I dricken den
loKor.1l:25
så o. I äten detta bröd
11 :26
så o. jag tänker på eder
Fil. 1:3
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2) 'å~ar, i i! ~

iv

Ofullgången - Oförnuftig
så o. lider av svaghet

så o. de vilja

!.Tim. 5:23
Upp.11 :6

OFTA (titt och ofta)
budskap till dem titt och o.
2.Krön.36:15
Jer. 7:13
titt och o. talat till eder
7:25
titt och o. sänt profeterna
titt och o. har jag varnat dem
11:7
titt och o. talat till eder
25:3
25:4
H. titt och o. sänt till eder
s. jag titt och Q. sänder till eder
26:5
titt och Q. sände profeterna
29:19
titt och Q. blevo varnade
32:33
35:14
titt och o. talat till eder
titt och o. har jag sänt profeterna
35:15
titt och o. sände jag profeterna
44:4
under svält titt och o.
2.Kor.II:27
titt och o. strömmar ned
Hebr. 6:7

OFULLGÅNGEN
Paulus liknar sig själv vid ett för
tidigt fött foster. Han måste med våld
ryckas ut ur sin moders, dvs. det gamla
förbundets, sköte, medan de övriga
apostlarna hade kallats redan innan
Guds församling i det nya förbundet
hade blivit till. Det är också möjligt att
Paulus' motståndare slungade ut beteckningen »missfosten> mot honom,
av hån och förakt på grund av något
ofullkomligt drag i hans utseende eller
framträdande, jfr 2.Kor.1O:l0. Själv
kallar Paulus sig i 1.Kor.15:9 den
ringaste av apostlarna, särskilt med
hänsyn till sitt förflutna som en
förföljare av Guds församling. I grundtexten står det ordagrant: »men sist av
alla som av missfostret blev han också
sedd av mig». Grek. kamoi, »också av
mig», står alltså sist, något som ger det
en särskild betoning: även för Paulus,
missfostret, den föraktlige, uppenbarade Kristus sig. Av Guds nåd blev
»missfostret» en trogen arbetare i Herrens tjänst, v.1 O.
OFULLGÅNGEN

l) nefiäl, ';> p. ~,
missfall, missfoster; i Pred.6:3 övers.
ofullgånget foster; av: nåpal, falla.
Ordet förekommer också i Job 3:16;
PS.5 8:9, övers. foster.
2) ektröma, €KTPWI.IU
en i otid född, missfoster, övers. ofullgånget foster; av: ektitröskö, föda i
otid (i förtid).
OFULLGÅNGEN

1 lyckligare är ett o.t foster
2 likna vid ett o.t foster

Pred. 6:3
!.Kor.15:8

OFÄRD
l) zå'am, CI V l
bli vred el. fÖrgrymmad; (uttrycka sin
vrede i ord =) fördöma; förbanna; här
övers. tala ofård över, önska (någon)
oHird. Se: Förbanna 7, Ogunst 2.
2) 'awän, l 1X
fåfånglighet:; tomhet; möda, besvär;
brott, synd, ondska; lögn, bedrägeri.
Ordet står i 4.Mos.23 :21 parallellt med
'åmål, se Olycka 3. Se: Avgud 6,
Fåfånglig 6, Fördärv 9, Fördärvlig 3.
3) 'et!, 1 ' X
nedböjdhe( betryck; elände, olycka,
fördärv. Se: Olycka 9.
4) räa, n V l
något ont;T ~lycka, elände. Se t.ex_
Elände l, Fördärv 7, Jämmer l, Lidande 2, Nöd 4, Ogärning l, Olycka 1.
5) 2.Sam_l7:2l ordagrant: mot eder;
Klag_l :15 för; Hes.25:6 du skall glädja
dig över (på grund av) Israels land.
6) 'oni, 'dn i, ' J V ' J'V
nöd, olycka, betryck: Se: Elände 4,
Lida 13, Lidande 1.
7) pit!, 1'9
elände, olycka, fördärv. Se: Olycka 14.
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8) belijd 'al, ';> 2 ~ ~n
värdelöshet, oduglighet; ondska, förfördärv; i PsAI:9 de~ar-belija 'al, fördärvets ord eL sak; övers. ohjälplig
omrd. Se: Fördärv 6, Fördärvare 5,
Fördärvlig 5, Ogiirningsman 2, Ond 3.

1 bjudit dig vara frimodig och o.
1:9
1 Allenast må du vara frimodig och o. l: 18
1 utan varen frimodiga och o.e
10:25
1 Var frimodig och o.
l.Krön.22:13
1 frimodig och o. och gå till verket
28:20
1 Varen frimodiga och o.e
2.Krön.32:7
1 frimodig och o. i ditt hjärta
PS.27:14
1 frimodiga och o.e i edra hjärtan
31 :25

OFÄRD

1 tala o. över Israel
1 Huru kan jag tala Q. över
l den s. H. ej talar o. över

4.Mos.23:7
23:8
23:8
23:21
2 O. är icke att skåda i Jakob
3 Ty nära är deras 0.8 dag
5.Mos.32:35
4 han beslutit min o.
!.Sam.20:7
4 låta Q. komma över dig
20:9
4 såframt min fader åstundar o.
20:13
4 säga att David söker din o.
24:10
4 söka bereda min herre o.
25:26
5 det rådet till eder o.
2.Sam.17:21
4 konungen beslutit hs o.
Est. 7:7
4 över dem s. sökte deras o.
9:2
6 skam och skåda min o.
Job 10:15
3 o. står redo, hm till fall
18:12
3 händer det att o. kommer
21:17
3 den onde sparad på o.ens dag
21:30
3 vägar s. leda till min o.
30:12
7 hjälp när o. har kommit
30:24
3 O. kommer över orättfärdiga
31:3
3 frukta o. ifrån Gud
31:23
7 glatt mig åt min fiendes o.
31:29
4 s. glädja sig över min o.
PS.35:26
4 de s. söka min o.
38:13
4 blygas s. önska min o.
40:15
8 Ohjälplig o. har drabbat hm
41:9
4 blygas s. önska min o.
70:3
4 höljas med smälek s. söka min o.
71:13
4 de s. sökte min o.på skam
71:24
3 skall ock jag le vid eder o.
Ords. 1:26
3 när o.en nalkas ss. en storm
1:27
3 plötsligt komma över hm
6:15
3 gläder sig åt andras o.
17:5
3 plötsligt o. komma över dem
24:22
1 hm skola folkslag önska o.
24:24
3 när o. drabbar dig
27:10
Pred. 9:12
4 när o. plötsligt faller
3 visa ryggen på deras o.s dag
Jer.18:17
4 fridens tankar och icke o.ens
29:11
3 deras o.s dag kommit över dem
46:21
3 Snart kommer Moabs o.
48:16
3 över Esau o. på hs hemsökelses
49:8
3 från alla sidor låta o. komma
49:32
5 o. för jungfrun dottern J uda
Klag. 1 :15
5 gläder dig vid Israels o.
Hes.25:6
3 åt svärdet under o.s tid
35:5
3 Drag icke in på deras o.s dag
Ob. v.13
3 ej hs olycka med lust på hs o.s
v.13
3 efter hs gods på hs o.s dag
v.13

OFÄRDIG
s. var o. i fötterna
son till Jonatan, o. i fötterna
o. allt ifrån moderlivet
lama och o.a blevo botade
aUt ifrån sin moders liv o.

2.Sam. 4:4
9:3
Apg. 3:2
8:7
14:8

OFÄRDSDAG
ÖVer hs o. häpna västerns folk

Job 18:20

OFÖRFALSKAD
l) aphthoria, urpO op ia
ofördärvat tillstånd; oskuld, renhet;
övers. oförfalskad renhet; av: aphthoros, ofördärvad; oförfalskad, ren (av:
neg. a- och phtheirö, fördärva,
förstöra).
2) ddolos, äooXoc;
sveklös; oförfalskad, äkta; av: neg. aoch dolos, se List 8.
OFÖRFALSKAD
1 finna o. renhet och värdighet
2 den andliga o.e mjölken

Tit. 2:7
!.Pet. 2:2

OFÖRFAREN
l) idiotes, WLWT1)C;
privatperson; lekman, olärd.
Olärd 2.

Se:

OFÖRFAREN

1 än är o. i talkonsten

2.Kor.ll:6

OFÖRFÄRAD
l) 'äma~, YQ ~
vara fast el. stark; här övers. vara
oförfårad. På dessa ställen står verbet
jämsides med i}.åzail:, se Frimodig 2. Se:
Fast 35, Förstocka 2, Hast 7, Kraft 10.
OFÖRFÄRAD

1 att vara frimodig och o.
1 Varen frimodiga och o.e
1 Var frimodig och o.
1 Var frimodig och o.
l Var frimodig och o.
1 må du vara frimodig och o.
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5.Mos. 3:28
31:6
31:7
31 :23
Jos. 1:6
1:7

OFÖRGÄNGLIG
Gud är enligt sitt väsen den ende
oförgänglige, och honom tillkommer
som sådan ära och pris i all evighet,
1.Tim_1 :17. Det är uttryck för den
största dårskap att som hedningarna
byta bort den oförgänglige Gudens
härlighet mot något slags avbildning av
den förgängliga skapelsen, Rom. l :23.
Den förgänglighet som människan
underlades genom fallet, Rom.5:l2,
har principiellt övervunnits genom
Kristi omintetgörelse av döden, och liv
och oförgänglighet erbjudes nu alla
människor genom evangelium, 2.Tim_
l :10. Detta återlösningsverk har ej
kommit till stånd genom förgängliga
ting, utan genom Kristi dyra blod,
1.Pet.1 :18-19. Människan kan nu födas
på nytt genom Guds ords oförgängliga
säd, l :23, och den troende kan
förlänas en oförgänglig prydnad, en
saktmodig och stilla ande som medför
att till och med de som icke tror ordet
kan vinnas utan ord, 3:1-4.
En människas eviga slutmål skall
noga svara mot den livsinställning hon
intog under jordelivet: Gud skall ge
evigt liv till dem som söker den oförgänglighet han tillbjuder genom evangelium, men låta sin vrede och
förtörnelse drabba dem som var genstridiga mot sanningen, Rom.2:7 f., jfr
2.Kor.5 :10.
Målet för den troendes levnadslopp
är att vinna den oförgängliga segerkransen, 1.Kor.9 :24 f. Det oförgängliga arv som väntar honom i himmelen
inspirerar honom till lov och pris redan
i detta liv, 1.Pet.I:3 f. För att också
den materiella delen av hans personlighet skall bli delaktig av Guds rikes
oförgänglighet, skall den genomgå en
förvandling av djupgående art, i det
det förgängliga iklädes oförgänglighet.
Detta sker vid Kristi återkomst, I.Kor.
15:50-54.
OFÖRGÄNGLIG

l) dphthartos, ärpOapToc;
som icke kan fördärvas, oförstörbar,
oförgänglig; av: neg. a- och phtheirö,
fördärva, förstöra.
2) aphtharsia, urpOapaia
oförgän~ghet; i Ef.6:24 övers. oförgängligt liv; av: aphthartos, se l.
3) akatdlytos, UK aTCIXvToc;
oupplöslig; oförstörbar, oförgänglig;
av: neg. a- och katalyö, upplösa.
4) apardbatos, urrapa(laToc;
icke överskriden, som icke kan överskridas; som icke kan övergå till någon
annan, oföränderlig; av: neg. a- och
parabainö, gå bredvid el. förbi; överskrida; övergå.
OFÖRGÄNGLIG
1 bytte bort o.e Gudens

1 för att vinna en o.
2 sått förgängligt, uppstår o.t
2 nåd i O.t liv
1 den o.e ende Guden, vare ära
3 kraft s. kommer av o.t liv
4 denne ett O.t prästadöme
1 till ett o.t, obesmittat arv
1 icke av förgänglig säd, utan av
1 stilla andens o.a väsende

Rom. 1:23
1. Kor. 9:25
15:42
Ef. 6:24
1.Tim. 1:17
Hebr. 7:16
7:24
1.Pet. 1:4
1 :23
o.
3:4

OFÖRGÄNGLIGHET
2 härlighet och ära och o.
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Rom. 2:7

2 o.en till arvedel
l de döda skola uppstå till o.
2 förgängliga ikläda sig o.
2 förgängliga iklätt sig o.
2 liv och o. fram i ljuset

1.Kor.1 5 :50
15:52
15:53
15:54
2.Tim. 1:10

OFÖRMÄRKT
o. och lyfte upp täcket

David skar o. aven flik

Rut 3:7
!.Sam.24:5

OFÖRMÖGEN
o. att bruka sina fötter

Apg.14:8

OFÖRNUFT
Se: Dårskap.
OFÖRNUFT

l) 'iwwlilä!, n? :1 X
dårskap, oförnuft'. Se: Dårskap 4, Oförnuftig 3.
2) holelo!, n'l ';>! i n
(i Pred.10:13 holelu!) dårskap, oförnuft; av: hålal, vara dåraktig, handla
vansinnigt.
OFÖRNUFT

l dårars hjärtan ropa ut o.

Ords.12:23
13:16
l o. river ned det med egna händer
14:1
14:8
l dårars o. att de öva svek
1 fåkunniga fått o. till arvedel
14:18
l dårarnas o. förbliver o.
14:24
I snar till vrede går långt i o.
14:29
l dårars mun flödar över av o.
15:2
1 dårars mun far med o.
15:14
110. har vettlöse sin glädje
15:21
l o.et är oförnuftigas tuktan
16:22
lmötaendåreihso.
17:12
1 tillräknas hm ss. o. och skam
18:13
1 En mskas eget o.
19:3
1 O. låder vid barnets hjärta
22:15
l Svara icke dåren efter hs o.
26:4
1 Svara dåren efter hs o.
26:5
1 dåre s. på nytt begynner sitt o.
26:11
1 skulle hs o. icke gå ur hm
27:22
2 mitt hjärta att förstå o.
Pred. 1:17
2 jämföra vishet och o. och dårskap
2: 12
2 förstå dåraktigheten i dess o.
7:26
2 o. är i deras hjärtan
9:3
2 änden på hs tal är uselt o.
10:13
1 dåren breder ut sitt o.

OFÖRNUFTIG
l) Mar, l ~ ~
rå, okultiverad (som djur); därav: dåraktig, oförnuftig. I Ps. 73 :22 förklaras
bå'ar med ordet behemo!, boskap, få,
övers. såsom ett oskäligt djur. Jfr be'ir
i 1.MosA5:17; övers. djur; 4.Mos.20:4
boskap. Jfr 4.
2) 'i1wil, '7' 1~:
dåraktig, oförnuftig. Se: Dåre 2,
Dårskap 6.
3) 'iwwlilä!, n! :1. ~
dårskap, oförnuft. Jfr 2. Se: Dårskap 4, Oförnuft L
4) bä 'ar, l V ::1
\cal och nif.- ;ara dåraktig el. oförnuftig. Jfr 1. Se: Dåre 9.

5) lo' håkäm, OJ n X ';>
icke vi~, ~vis, ofö~ftig.
OFÖRNUFTIG
1 dårar och o.a förgås

Ps.49:11
1 var jag o. och förstod intet
73:22
1 En o. man besinnar det ej
92:7
4 Märken själva, I O.e
94:8
2 De voro o.a
107:17
2 tuktan föraktas av o.a
Ords. 1:7
2 den s. har o.a läppar
10:8
2 den s. har o.a läppar
10:10
2 den o.es mun överhängande olycka 10:14
2 de o.a dö gm brist på förstånd
10:21
2 den o.e bliver träl
11:29
1 o. den s. hatar tillrättavisning
12:1
12:15
2 o.e tycker sin väg vara rätta
2 o.es förtörnelse kunnig samma
12:16
2 I den o.es mun är ett gissel
14:3
2 De o.a bespottas av skuldoffer
14:9
3 snar till vrede gör vad o.t är
14:17
2 o.e föraktar faders tuktan
15:5
2 oförnuftet är o.as tuktan
16:22
2 Om den o.e tege, aktades för vis
17:28
2 den o.e söker alltid strid
20:3
2 korall är visheten för den o.e
24:7
3 Ett O.t påfund är synden
24:9
2 förargelse gm en o. man
27:3
2 Om du stötte den o.e i mortel
27:22
2 till rätta med en o. man
29:9
l för o. att räknas ss. mska
30:2
2 rådgivare blott o.a råd
Jes.19:11
2 mitt folk är o. t
Jer. 4:22
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Oförrätt -Ogudaktig
4 allasammans O.a och dårar
4 herdarna voro o.a
S Han är ett O.t foster
2 redskap ss. en o. herde

10:8
10:21
Hos.13:13
Sak.11:IS

OFöRRÄTT

1) poneras, 1TO/J1)POC:
ond (i fysisk men framför allt etisk
mening). Formen tÖ pomirÖ i Matt.
5 :39 kan uppfattas som dativ av mask.
ho poneros, den som är ond, eller som
dativ av neutr. to poneron, det onda.
Se: Dålig 4, Fördärva 30, Ond 22.
2) logizomai to kakan,
AO'Yi~oJ.lat Td KaKo/J

tillräkna det onda; övers. hysa agg för
en oförrätts skull. Se vidare: Agg 3.
3) adikia, åS tK ia

orätt, orätWirdighet; orättfardig behandling, oförrätt; av: ådikos, se Orättfårdig 15. I 2.Kor.12:13 brukas ordet i
ironisk mening. Se: Ogärning 4.
OFÖRRÄTT
1 icke stå emot en o.
2 hyser icke agg för o.s skull
3 Den o.en mån I förlåta

Matt. 5:39
l. Kor. 13:5

2.Kor.12:13

OFÖRSKRÄCKT
1) !;ajil, ';> : IJ
kraft, styrka; makt, förmåga, duglighet; här: btlne-l;1åjil, kraftens el. duglighetens söner; övers. oförskräckta, oförskräckta män. Jfr Man 16. Se: Dugande 1, Duglig 2, Gods 2, Här 1, Härskara 2, Kraft 6, Makt 18, Mod 9,
Mäktig 4, Rik 7, Rikedom 3.
2) bara!;, ng ~
förtrösta, lita; vara trygg. Se: Förlita 1,
Förtroende 1, Förtrösta 1, Känna 12.
3) pepoithesis, 1TE1TOi01)utC:
förtröstan, tillit. Se: Förtrösta 8.
4) aphObås, åc/>o{3w c:
adv. utan fruktan, oförskräckt. Se:
Fruktan 15, Oförsynt 2.
OFÖRSKRÄCKT
1 vid gott mod och o.a
1 H. präster o.a män
2 rättfärdiga o.a ss. lejon
3 helt o. våga mig på
4 våga o. förkunna Guds ord

2.Sam. 2:7
2.Krön.26:17
Ords.28:1
2.Kor.10:2
Fil. 1:14

OFÖRSKYLLT
1) adikås, åS iK W c:

adv. orättfårdigt, orättvist; av: ådikos,
se Orättfårdig 15.
OFÖRSKYLLT
1 uthärdar när han får lida o.

LPet. 2:19

OFöRSTÅND
1) beU da 'a!, n E"} ,';> 3
utan förstånd; övers. i oförstånd; beli,
neg. utan, icke; då 'a!, se t.ex.
Förstånd 14.
OFÖRSTÅND
1 i o. gav vishet namn av mörker

Job 42:3

OFöRSTÅNDIG
1) l;iisar-leq, J ';> - "1 Dn

som saknar .hjärti; -: som saknar
förstånd; I).äsar, cstr. av I).äser, som
saknar, som lider brist; leb, se t.ex.
Förstånd 4, Hjärta 1.
2) Pred.4:l7 ordagrant: de förstå icke
('enäm joge'im, neg. 'en, det fmnes
icke, och suff. 3.plur. och part. plur.
av jäga', se Förstå 1).
3) 'en leq, J';>

l' X

utan hjärta, utan fÖrstånd; 'en, neg.
det fmnes icke; leJ:?, se Förstånd 4,
Hjärta 1. Jfr 1.

6) asynetos, åUV/JETOC:

oförståndig, utan förstånd. Se:
Förstånd 21.
7) aphrån, äc/>pw/J
oförståndig, obetänksam, tanklös.
Slutet av l.Pet.2:lS skulle kunna översättas: bringa oförståndiga människors
okunnighet till tystnad. Se: Dåre 11.
OFÖRSTÅNDIG
1 till den o.e säger hon
Ords. 9:4
1 till den o.e säger hon så
9:16
1 till den o.es rygg hör ris
10:13
1 o. den s. far efter fåfängliga
12:11
24:30
1 förbi en o. mskas vingård
Pred. 4:17
2 de äro o.a och göra vad ont
3 du dåraktiga och o.a folk
Jer. 5:21
4 må liknas vid en o. man
Matt. 7:26
25:2
4 fem av dem voro o.a
25:3
4 De o.a togo väl sina lampor
25:8
4 de o.a sade till de förståndiga
Luk.24:2S
5 O, huru o.a ären I icke
6 deras o.a hjärtan förmörkade Rom. 1:21
6 o.a, trolösa, utan kärlek
1 :31
2:20
7 en uppfostrare för o.a
7 Du o.e! Det frö du sår
I.Kor.IS:36
S I o.e galater! Vem har dårat
Gal. 3:1
S Ären I så o.a?
3:3
Ef. 5:17
7 Varen alltså icke o.a
5 Vi voro själva förut o.a
Tit. 3:3
7 o.a och fåkunniga mskor
LPet. 2:15

OFÖRSYNT
1) aphrosyne, åc/>pouv/J1)
oförstånd, obetänksamhet, tanklöshet;
i Mark.7:22 övers. oförsynt väsende;
av: åphrön, se Oförståndig 7. Se: Dåre
13.
2) aphObås, åc/>o{3wc:
adv. utan fruktan, oförskräckt. Se:
Fruktan 15, Oförskräckt 4.
OFÖRSYNT
1 övermod, o. väsende
2 o. se sig själva till godo

Mark. 7:22
Jud. v.12

far o. förbannelse förbi

Ords.26:2

OFÖRTÄCKT
talade detta i o.a ordalag

Mark. 8:32

OFÖRTÄNKT
Dinas bröder överföno o.
I.Mos.34:2S
om ngn o. dör i hs närhet
4.Mos. 6:9
o. måste de dö
Job 4:21
hm s. o. flyttar bort berg
9:5
Fördärv över den mannen o.
Ps.3S:8
Döden komme över dem o.
55:16
Ingen fiende o. komma över hm
89:23
o. varder han krossad
Ords. 6:15
han varder o.t krossad
29:1
HV. 6:11
O. satte mig min kärlek upp
o. föras bort i fångenskap
Jes. 5:13
o. skan han fördärva många
Dan. 8:25
o. skall han bemäktiga sig riket
11:21
O. skall han fana in i bördigaste
11:24
o. skola borgenärer resa sig
Hab. 2:7
när han o. kommer
Mark.13:36
den dagen kommer på o.
Luk.21:34

OFÖRVARANDES
Gud lät denne o. träffas av

2.Mos.21:13

OFÖRVISSNELIG
1) amarantinos, åJ.lapa/JTtlJOC:

av amaranter (icke vissnande blommor); oförvissnelig; av: amårantos, se
Ovansklig 1. Ordet står som bestämning till ho t~s doxes stephanos, härlighetens krans el. krona.
OFÖRVISSNELIG
1 härlighetens o.a segerkrans

LPet. 5:4

ogripbar; oangriplig, otadlig, oförvitlig;
av: neg. a- och epilambånö, gripa el.
fatta tag i. Ordet förekommer även i
l.Tim.S:7 (omskrivande övers. »icke
något att förevita dem»); 6:14 (tillsammans med :'!spilos, se Obefläckad 2;
därav övers. utan fläck och tadel).
2) anengkletos, å/JE-yK A1)TOC:

som icke kan anklagas; otadlig, oförvitlig; av: neg. a- och engkaleö, se Anklaga 7. Se: Ostrafflig 8.
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1 :7

OFÖRVÄGEN
Så o. är ingen att han törs
det bistra och o.na folket

Job 41:1
Hab. 1:6

OFÖRÄNDRAD
det
om
om
om

angripna stället O.t
den ljusa fläcken bliver o.
den ljusa fläcken bliver o.
skorven visar sig o.

3.Mos.13:S
13:23
13:28
13:37

OG
hebr. möjl. rund. Basans siste konung
av rafaiternas jättesläkt. Hans gravkista
fanns under lång tid till beskådande i
Ammons huvudstad Rabba (Rabbat
Ammon). Den var 9 alnar (ca 41/2 m)
lång och 4 alnar (ca 2 m) bred. Og
besegrades av Israel, och hans land
tillföll den östra hälften av Manasse
stam.
OG
O., konungen i Basan, drog ut 4.Mos.21 :33
gav Mose åt dem O.s rike
32:33
S.Mos. 1:4
sedan han slagit O.
3:1
O., konungen i Basan, drog ut
gav H. i vår hand också O.
3:3
3:4
vi intogo O.s rike i Basan
alla städerna i O.S rike
3:10
3:11
O. den ende kvar av rafaeerna
3:13
O.S rike gav jag åt Manasse
4:47
intogo hs land och O.S land
drogo Sihon och O. till strid
29:7
ss. han gjorde med Sihon och O.
31:4
Jos. 2:10
Sihon och O. till spillo
9:10
gjort med O., konungen i Basan
Vidare intogo de O.s område
12:4
13:12
hela O.S rike
13:30
Deras område utgjordes av O.s rike
O.s huvudstäder i Basan
13:31
det land s. tillhört O.
I.Kon. 4:19
Neh. 9:22
det land s. tillhörde O.
O., konungen i Basan
Ps.13S:11
136:20
O., konungen i Basan

OFÖRVITLIG
1 församlingsföreståndare o.
2 om de befinnas o.a, få tjäna
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(Egyptens) skog, ty o. är den
skogen, den o.a, varder fälld

Jer.46:23
Sak.11:2

OGIFT
(Filippus) hade 4 o.a döttrar
Till de o.a åter säger jag
Skilja sig, så förblive hon o.
otillbörligt mot sin o.a dotter
låta sin o.a dotter förbliva ss.

Apg.21:9
l. Kor. 7:8

7:11
7:36
7:37

OGILL
förra löftestiden vara o.

4.Mos. 6:12

1. Tim. 3:2
3:10

mörkret, Ords.4:l9, för dem själva
vilse, 12:26. De får ingen frid, Jes.
48:22, har ingen frid, 57:21. Har ångest i alla sina dagar, Job 15:20. Har
många plägor, Ps.32:10. Deras buk
lider brist, Ords. 13:25. Deras lampa
slocknar ut, Ords. 13:9. De fångas av
sina egna missgärningar, Ords.S :22.
Deras eget övervåld bortrycker dem,
Ords.2l :7.
Gud och de ogudaktiga

Han är fjärran från dem, Ords.
15 :29. Deras väg är en styggelse för
honom, Ords.lS:9. Han vänder deras
väg i villa, PS.146:9. Han slår dem till
jorden, PS.147:6. Han håller ej de onda
vid handen, Job 8:20. Han har icke
behag till ogudaktighet, PS.S :5. Han
förkastar alla ogudaktiga på' jorden,
PS.119:119. Han skall skaffa bort all
ogudaktighet, Rom. 1 l :26.
Guds folk och de ogudaktiga

Skall icke harmas över dem, Ords..
24:19, utan varna dem, Hes.3:18. Icke
träda in på deras väg, Ords.4:14. Taga
sig till vara för gudlöshetens villfarelse,
2.Pet.3:l7.
Om den ogudaktige icke vänder om

Skall hans ljus slockna ut, Job 18:5.
Hans hopp varder om intet, Ords.
10:28. Han skall utrotas ur landet,
Ords.2:22; 10:30. Hans framtid varder
avskuren, Ps.37:38. Han skall förgås,
Ps.37:20, förgöras i mörkret, I.Sam.
2:9, icke bestå i domen, Ps. 1 :5; 2.Pet.
3:7. Även hans avkomma varder utrotad, Ps.3 7 :28.
Hopp för den ogudaktige

Han övergive sin väg, Jes.SS:7. Gud
har ej lust till hans död, Hes.18:23.
Gud vill att han vänder om från sin väg
och får leva, Hes.33:1l-l9. Gud
rättfårdiggör honom, Rom.4:S. Kristus
led döden för oss ogudaktiga, Rom.
5:6.

OGILTIG
förordnande icke O.t så att löftet

Gal. 3:17

OGJORD
detta så skulle bliva O.t
saktmod gör stora synder o.a

Neh. 6:9
Pred.10:4

OGRÄs
o. i stället för korn
den var alldeles full av o.
sådde o. mitt ibland vetet
så visade sig ock o.et
varifrån har den fått o.
rycka upp vetet jämte o.et
Samlen först tillhopa o.et
Uttyd liknelsen om o.et i åkern
men o.et är ondskans barn
Ss. nu o.et samlas tillhopa

Job 31:40
Ords.24:31
Matt.13:2S
13:26
13:27
13:29
13:30
13:36
13:38
13:40

OGUDAKTIG
Se även: Gudlös, hednisk, hedning,
ohelig, otro, ond, fiende, världslig,
världen, synd, syndig.
Ogudaktig, ogudaktighet
De ogudaktiga

OFÖRVITLIG
1) anepilemptos, å/JE1TiA1)J.l1TTOC:

4) måras, J.lWpoc:

oförnuftig, oförståndig. Jfr Rom.l:14,
övers. ovis. Se: Dåraktig 10.

Tit. 1:6

OGENOMTRÄNGLIG

OFÖRTJÄNT

dåraktig, oförståndig. Se t.ex. Dåraktig 8.
5) anaetas, å/J01)TOC:

2 varhelst ngn o. man funnes
2 församlingsföreståndare o.

Föraktar Gud, PS.IO:13. Är övermodiga, v.2, högmodiga, v.4, berömmer sig av sin själs lystnad, v.3. Deras
mun är glupsk efter orätt, Ords.19:28;
den är idel vrånghet, 10:32. De
stämplar mot den rättfårdige, Ps.37:l2.
Är förhatliga och skändliga, Ords. 13:5.
Lägger ut snaror, PS.119:110. Vaktar
på den rättfårdige, Ps.37 :32; snärjer
honom, Hab.l:4. Länar och kan icke
betala, Ps.37 :21. Missbrukar Guds nåd,
Jud.v.4.
Ogudaktighetens lön

De ogudaktigas väg är såsom tjocka
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OGUDAKTIG

I) rasa', V tli1
orättfårdig,T ogudaktig; av: råsa', se 2.
Se: Orätt 15, Orättfårdig 7.
2) rasa', VW"1
vara orättfi;dig el. ogudaktig; vara
anklagad el. skyldig; i 2.Sam.22:22;
PS.18 :22 övers. avfalla i ogudaktighet;
hif. handla orättfårdigt el. ogudaktigt.
Se: Domfålla 1, Döma 4, Fördöma 1,
Kränka 8, Orätt 21, Orättfårdig 8.
3) mirso'at, n ~tq"")o

orättfårdighet, ogUdaktighet; orättfårdig el. ogudaktig kvinna; av: räsa', se 2.
Detta ord förekommer endast i
2.Krön.24:7, där det brukas om den
ogudaktiga Atalja.
4) råsa',

vrq 1.

orättfårdighet", ogudaktighet; av: räSa',
se 2. Se: Gudlös 2, Orätt 7, Orättfårdig 10.
5) 'a, nVW"1
orättfårdigh~t, ~gudaktighet; av: råsa',
se 2. Jfr S.Mos.2S:2, övers. brottslighet.

ris

6) asebes, åUE{3i!c:

som icke fruktar Gud, ogudaktig; av:
neg. a- och sebomai, se Frukta 21.
7) asebeia, å u E{3 E ta

avsaknad a~ gudsfruktan, ogudaktighet; av: asebes, se 6.
OGUDAKTIG
1 rättfärdige tillika med o.e
I.Mos.18:23
1 döda rättiardige tillika med o.e
18:25
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Ogudaktighet—Ogärningsman

1 rättfärdige likasom den o.e
18:25
1 Viken bort ifrån dessa o.a
M
4. os.l6:26
1 de o.a förgöras i mörkret
l.Sam. 2:9
1 Från o.a kommer vad o.t är
24:14
1 o.a män dräpt en oskyldig
2.Sam. 4:11
2 vi hava varit o.a
l . K o n . 8:47
2 hava syndat och varit o.a
2.Krön. 6:37
1 Skall man då hjälpa den o.e
19:2
2 (Ahasja) var o. i sina gärningar
20:35
3 Ataljas, den o.a kvinnans, söner
24:7
2 vi hava varit o.a
Neh. 9:33
1 de o.a u p p h ö r t att rasa
Job 3:17
1 de o.as hyddor skola ej mer vara
8:22
1 förgör ostrafflige j ä m t e o.e
9:22
1 Jorden är given i o.as hand
9:24
1 ditt ljus lysa över o.as rådslag
10:3
1 de o.as ögon skola försmäkta
11:20
1 o.e har ångest i alla sina dagar
15:20
1 Gud kastar mig i o.as händer
16:11
1 den o.es ljus skall slockna ut
18:5
1 de o.as jubel varar helt kort
20:5
1 Sådan lott får en o. mska av Gud
20:29
1 Varför få de o.a leva
21:7
1 de o.as rådslag fjärran ifrån mig
21:16
1 huru ofta utslocknar o.as lampa
21:17
1 av hyddorna där de o.a bodde
21:28
1 o.as rådslag vare fjärran
22:18
1 det sista i den o.es vingård
24:6
1 ss. o. må min fiende stå där
27:7
1 Hören vad o.es lott bliver
27:13
4 sällar sig till o.a mskor
34:8
1 säga till furste: Du o.e
34:18
1 Ss. o.a tuktar han dem öppet
34:26
1 Den o.e låter han ej bliva vid liv
36:6
1 de o.a skakades bort därifrån
38:13
1 då berövas de o.a sitt ljus
38:15
1 slå ned de o.a på stället
40:7
1 icke vandrar i de o.as råd
Ps. 1:1
1 Icke så de o.a, de äro ss. agnar
1:4
1 skola o.a icke bestå i domen
1:5
1 men de o.as väg förgås
1:6
1 du krossar de o.as tänder
3:8
1 Låt de o.as ondska få en ände
7:10
1 Du har förgjort de o.a
9:6
1 han snärjer den o.e i händers
9:17
1 De o.a vika tillbaka, i dödsriket
9:18
1 Gm o.as övermod måste den arme
10:2
1 den o.e b e r ö m m e r sig av lystnad
10:3
1 Den o.e säger i sitt högmod
10:4
1 den o.e få förakta Gud
10:13
1 Bryt sönder den o.es arm
10:15
1 se, de o.a spänna bågen
11:2
1 den o.e hatar hs (H.) själ
11:5
1 ljungeldssnaror över de o.a
11:6
1 runt omkring vandra de o.a
12:9
1 för o.a s. vilja fördärva mig
17:9
1 rädda min själ från den o.e
17:13
1 hos de o.a sitter jag icke
26:5
1 Tag mig icke bort med de o.a
28:3
1 låt de o.a komma på skam
31:18
1 Den o.e har många plågor
32:10
1 Den o.e skall dödas av olyckan
34:22
1 vad synden säger till den o.e
36:2
1 icke o.as hand driva mig bort
36:12
1 så är den o.e icke mer
37:10
1 Den o.e stämplar mot rättfärdige
37:12
1 De o.a draga ut svärdet
37:14
1 bättre än många o.as stora håvor
37:16
1 de o.as armar skola sönderbrytas
37:17
1 Ty de o.a skola förgås
37:20
1 Den o.e lånar och kan icke betala
37:21
1 o.as avkomma varder utrotad
37:28
1 o.e vaktar på den rättfärdige
37:32
1 huru de o.a varda utrotade
37:34
1 en o. s. trotsade på sin makt
37:35
1 de o.as framtid varder avskuren
37:38
1 han befriar dem från de o.a
37:40
1 så länge den o.e är för mina ögon
39:2
1 M en till den o.e säger Gud
50:16
1 vid den o.es skri
5 5:4
1 o.a avfälliga ifrån modersskötet
58:4
1 två sina fötter i o.es blod
58:11
1 förgås de o.a för Guds ansikte
68:3
1 befria mig ur den o.es våld
71:4
1 så är det med de o.a
73:12
1 till de o.a: Upphöjen ej hornet
75:5
1 alla o. måste dricka dess drägg
75:9
1 de o.as horn skall jag få hugga av
75:11
1 vara partiska för de o.a
82:2
1 rädden hm från de o.as hand
82:4
4 än dväljas i de o.as hyddor
84:11
1 du skall se de o.as lön
91:8
1 Om ock o.a granska ss. gräs
92:8
1 Huru länge skola de o.a, o H.
94:3
1 huru länge skola de o.a triumfera
94:3
1 till dess o.as grav varder grävd
94:13
1 ur o.as hand räddar han dem
97:10
1 förgöra alla o.a i landet
101:8
1 må inga o.a mer vara till
104:35
1 vi hava varit o.a
106:6
1 en låga brände upp de o.a
106:18
1 sin o.a mun hava de upplåtit
109:2
1 Låt en o. man träda upp
109:6
1 Den o.e skall se det och harmas
112:10
1 Vad o.a önska bliver till intet
112:10
1 Glödande harm för de o.as skull
119:53
1 De o.as snaror omgiva mig
119:61
1 På mig vakta de o.a
119:95
1 De o.a lägga ut snaror för mig
119:110
1 förkastar ss. slagg alla o.a
119:119
1 Frälsning långt borta från de o.a
119:155
1 H. huggit av de o.as band
129:4
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1 o att du ville dräpa de o.a
139:19
1 Bevara mig, H . , för o.as händer
140:5
1 Tillstäd icke vad de o.a begära
140:9
1 De o.a falle i sina egna garn
141:10
1 men alla o.a skall han förgöra
145:20
1 de o.as väg vänder han i villa
146:9
1 de o.a slår han till jorden
147:6
1 de o.a utrotas ur landet
Ords. 2:22
1 när det kommer över o.a
3:25
1 H. förbannelser över o.es hus
3:33
1 Träd icke in på o.as stig
4:14
1 de o.as väg ss. tjocka mörkret
4:19
1 o.e fångas av sina missgärningar
5:22
1 s. tillrättavisar o. får smälek
9:7
1 de o.as lystnad avvisar han
10:3
1 de o.as mun gömmer på orätt
10:6
1 de o.as namn multnar bort
10:7
1 de o.as mun gömmer på orätt
10:11
1 o.es vinning bliver hm till synd
10:16
1 de o.as förstånd är föga värt
10:20
1 V a d den o.e fruktar vederfares
10:24
1 är det ute med den o.e
10:25
1 de o.as år varda förkortade
10:27
1 de o.as hopp varder om intet
10:28
1 de o.a skola icke förbliva
10:30
1 de o.as mun är idel vrånghet
10:32
1 gm ogudaktighet faller den o.e
11:5
1 När en o. dör, hs hopp om intet
11:7
1 den o.e får träda i hs ställe
11:8
1 när de o.a förgås, råder jubel
11:10
1 gm o.as mun brytes den ned
11:11
1 Den o.e gör bedräglig vinst
11:18
1 vad de o.a kunna hoppas är vrede
11:23
1 huru mycket mer då den o.e
11:31
1 de o.as rådklokhet går ut på svek
12:5
1 o.as ord ligga på lur efter blod
12:6
1 De o.a varda omstörtade
12:7
1 de o.as hjärtelag är grymt
12:10
1 Den o.e vill in i det nät
12:12
1 över o.a kommer olycka i fullt
12:21
1 de o.as väg för dem själva vilse
12:26
1 den o.e är förhatlig och skändlig
13:5
1 de o.as lampa slocknar ut
13:9
1 En o. budbärare störtar i olycka
13:17
1 o.as buk måste lida brist
13:25
1 De o.as hus förödes
14:11
1 de o.a vid rättfärdiges portar
14:19
1 Gm sin ondska kommer o.e på fall
14:32
1 i de o.as vinning är olycka
15:6
1 o.as offer är styggelse för H.
15:8
1 styggelse för H. är o.es väg
15:9
1 o.as mun flödar över av onda ord
15:28
1 H. är fjärran ifrån de o.a
15:29
1 den o.e för olyckans dag
16:4
4 En styggelse äro o.a gärningar
16:12
1 o.e tager skänker i lönndom
17:23
1 Där o.e kommer, där kommer förakt 18:3
1 de o.as mun är glupsk efter orätt
19:28
1 vis konung rensar bort o.a
20:26
1 de o.as lykta är dem till synd
21:4
1 De o.as övervåld bortrycker dem
21:7
1 Den o.es själ har lust till
21:10
1 giver akt på den o.es hus
21:12
1 han störtar de o.a i olycka
21:12
1 Den o.e ss. lösepenning
21:18
1 De o.as offer är en styggelse
21:27
1 En o. man uppträder fräckt
21:29
1 Lura icke, du o.e
24:15
1 de o.a störta över ända i olyckan
24:16
1 avundas icke de o.a
24:19
1 de o.as lampa skall slockna ut
24:20
1 Skaffa de o.a bort ur konungens
25:5
1 s. vacklar inför den o.e
25:26
1 De o.a fly, om ingen förföljer
28:1
1 De s. övergiva lagen prisa de o.a
28:4
1 när de o.a komma till makt
28:12
1 glupande björn är en o. furste
28:15
1 När de o.a komma till makt
28:28
1 när den o.e kommer till välde
29:2
1 den o.e förstår intet
29:7
1 hs tjänare äro alla o.a
29:12
1 Där de o.a växa till
29:16
1 en styggelse för den o.e
29:27
1 o.a komma i sin grav
Pred. 8:10
1 icke skall gå den o.e väl
8:13
1 ss. de gjort o.as gärningar
8:14
1 o.a finnas, vilka det går ss.
8:14
1 den rättfärdige ss. den o.e
9:2
1 ve över den o.e
Jes. 3:11
1 med läppars anda döda de o.a
11:4
1 de o.a för deras missgärning
13:11
1 H. brutit sönder de o.as stav
14:5
1 Om nåd bevisas mot den o.e
26:10
1 de o.a få ingen frid, säger H.
48:22
1 bland o.a fick han sin grav
53:9
1 Den o.e övergive sin väg
55:7
1 de o.a äro ss. ett upprört hav
57:20
1 De o.a hava ingen frid
57:21
1 bland mitt folk o.a mskor
Jer. 5:26
1 Varför går det o.a så väl
12:1
1 Över o.as huvuden virvlar den
23:19
1 de o.a giver han till pris åt
25:31
1 Över o.as huvuden virvlar den
30:23
1 till den o.e: Du måste dö
Hes. 3:18
1 icke säger ngt att varna den o.e
3:18
1 skall väl den o.e dö
3:18
1 varna o.e för hs o.a väg
3:18
1 om du varnar den o.e
3:19
1 icke vänder om från sin o.a väg
3:19
5 ännu o.are sätt än hednafolken
5:6
1 ss. rov åt de o.aste på jorden
7:21
1 styrkt den o.es mod
13:22
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1 över den o.e hs ogudaktighet
18:20
1 om den o.e omvänder sig
18:21
1 jag har lust till den o.es död
18:23
1 sådana styggelser s. den o.e gör
18:24
1 om den o.e vänder om från
18:27
1 utrota både rättfärdiga och o.a
21:3
1 utrota både rättfärdiga och o.a
21:4
1 du d ö d s d ö m d e , o.e furste
21:25
1 på de d ö d s d ö m d a o.as hals
21:29
1 Om jag säger till den o.e
33:8
1 Du o.e, du måste dö
33:8
1 icke ngt till att varna den o.e
33:8
1 den o.e dö gm sin missgärning
33:8
1 om du varnar den o.e för hs väg
33:9
1 ingen lust till o.es död
33:11
1 fastmer att den o.e får leva
33:11
1 den o.e skall icke komma på fall
33:12
1 till den o.e: Du måste dö
33:14
1 den o.e giver tillbaka pant
33:15
1 om den o.e vänder om från
33:19
2 gjort illa och varit o.a
Dan. 9:5
2 vi hava varit o.a
9:15
1 de o.a öva sin ogudaktighet
12:10
1 ingen o. skall förstå detta
12:10
1 framgent i den o.es hus M ika 6:10
1 den o.e snärjer rättfärdige
Hab. 1:4
1 när den o.e fördärvar den
1:13
1 Du krossar taket på o.as hus
3:13
1 förgöra de o.a mskorna
Sef. 1:3
5 ty de s. göra vad o.t är M al. 3:15
1 skillnad mellan rättfärdige och o.e
3:18
5 s. göra vad o.t är bliva lika strå
4:1
1 de o.a skolen I trampa ned
4:3
6 s. gör den o.e rättfärdig
R o m . 4:5
6 led K. d ö d e n för oss o.a
5:6
6 lagen är till för o.a
l . T i m . 1:9
6 huru skall det då gå den o.e
l.Pet. 4:18
6 floden över de o.as värld
2.Pet. 2:5
6 kommande tiders o.a mskor
2:6
6 då de o.a mskorna skola förgås
3:7
6 o.a s. missbruka Guds nåd
Jud. v.4
6 bestraffa alla de o.a
v. 15
7 för alla de o.a gärningar
v. 15
7 vandra efter o.a begärelser
v. 18
OGUDAKTIGHET
5 hedningars o. s. gär att
M
5. os. 9:4
5 dessa hedningars o. är det
9:5
4 se icke på...o. och synd
9:27
2 avföll icke från Gud i o.
2.Sam.22:22
2 var hs rådgiverska i o.
2.Krön.22:3
4 kunde din o. ngt betyda
Job 35:8
1 nu bär du till fullo o.ens dom
36:17
4 icke Gud s. har behag till o.
Ps. 5:5
4 och hemsök de ondas o.
10:15
2 avföll icke från min Gud i o.
18:22
1 gick dem väl i deras o.
73:3
4 o.ens spira skall icke förbliva
125:3
4 icke öva o.ens gärningar
141:4
4 o. är det bröd de äta
Ords. 4:17
4 styggelse för mina läppar är o.
8:7
4 o.ens skatter gagna till intet
10:2
5 gm sin o. faller den ogudaktige
11:5
4 Ingen mska beståndande gm o.
12:3
5 o. kommer syndarna på fall
13:6
4 förstå o.en i dess dårskap
Pred. 7:25
4 så kan o.en icke rädda sin man
8:8
5 o.en förbränner ss. en eld
Jes. 9:18
4 H . , vi känna vår o.
Jer. 14:20
4 icke vänder om från sin o.
Hes. 3:19
4 reser sig till ris för o.en
7:11
5 över ogudaktige skall hs o.
18:20
5 vänder om från den o. han övat
18:27
4 för dess o.s skull förkastat
31:11
5 icke på fall gm sin o.
33:12
4 när han vänder om från sin o.
33:12
5 vänder om från sin o.
33:19
2 ogudaktiga skola öva o.
Dan.12:10
4 I haven plöjt o.
Hos.l0:13
4 o.ens skatter framgent stanna M i k a 6:10
5 Detta är O.en
Sak. 5:8
5 kalla (Edom) o.ens land M a l . 1:4
7 Guds vrede över all o.
R o m . 1:18
7 skaffa bort all o. från Jakob
11:26
7 komma att gå längre i o.
2.Tim. 2:16
7 till att avsäga oss all o.
Tit. 2:12
6 i sin syndiga o. tala mot hm
Jud. v. 15
OGUDAKTIGHETEN
I en av Sakarjas visioner f ö r e k o m m e r
hebr. hāriš`ā, orättfärdigheten, ogudaktigheten, som b e n ä m n i n g på en kvinna,
vilken symboliserar folkets religiösa
och etiska förfall. Sak.5:8.
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3) Jer.3:12 ordagrant: och jag skall
icke låta mitt ansikte falla på eder. Jfr
grundtextens
uttryckssätt
i l.M os.
4:5,6 (se M örk 1).
OGUNST
1 Gjut över dem din o.
Ps.69:25
1 Han sände över dem o.
78:49
1 bär min o. ss. en stav
Jes.l0:5
1 o.en skall hava en ände
10:25
2 att o. kommer över hs fiender
66:14
3 icke längre med o. se på eder
Jer. 3:12
1 Vem kan bestå för hs o.
Nah. 1:6
1 utgjuta över dem min o.
Sef. 3:8

(som är) utan lag, laglös; olaglig, lagstridig. I 2.Pet.2:8 står ordet som
bestämning t i l l plur. av érgon, se
Gärning 29;
olagliga
(ogudaktiga)
gärningar;
övers,
ogärningar.
Se:
Lag 14, Ogärningsman 7.
OGÄRNING
1 huru denna o. tillgått
1 Vad är det för en o.
2 då o.en skulle hava skett
2 vill avvända ngn från en o.
3 För o.ar veta de icke av gräns
1 Nej, de gå från o. till o.
4 ss. lön för o. förvärvade
5 över den s. förövat sådan o.
6 gm de o.ar han måste se

Dom.20:3
20:12
1.Sam.20:19
Job 33:17
Jer. 5:28
9:3
A p g . 1:18
l . K o r . 5:3
2.Pet. 2:8

OGÄRNINGSMAN
Se även: Ogärning, ogudaktig, orättfärdig,

ond,

laglös,

missgärning,

illgär-

ningsman, överträdare, syndare, lagbrott.
Ogärningsman
Ogärningsmän är — som grundtextens
ord visar (se ordanalyser) — personer
som är ogudaktiga och onda och som
därför gör det som är ont, det som är
emot Guds bud och vilja. Uttrycket
po*åle 'awän, som ofta är översatt
»ogärningsmän», är mycket vanligt i
G . T . , särskilt i Psaltaren. I Ps.l41:4
återges det »män som göra vad orätt
är».
Om Jesus heter det att han »blev
räknad bland ogärningsmän» (grt. laglösa), M a r k . l 5 : 2 8 ; Luk.22:37. Detta är
ett citat från Jes.53:12 enligt Septuagintas grek. text (den hebr. texten har
pos'im, i vår bibel översatt »överträdare», part. plur. av påsV, avfalla; överträda, synda). Jesus blev som en ogärningsman överlämnad t i l l Pilatus, Joh.
18:30, sv. bibelns ord är h ä r »illgärningsman», och han korsfästes tillsammans med två ogärningsmän, L u k .
23:32-33. En av ogärningsmännen
smädade honom, v.39, men den andre
insåg skillnaden mellan dem som var
skyldiga och Jesus, den oskyldige,
v.40-41. Kristus dog som ogärningsman för att frälsa ogärningsmän och
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Ogämingsnäste -Ohövisk
syndare, något som också den botfårdige ogärningsmannen vid Jesu sida
fick erfara, v.42-43. Jfr Rom.8:3;
2.Kor.5:2l; Gal.3:13.
ÖVerheten är bl.a. till för att straffa
»dem som göra vad ont än>, l.Pet.2:l4,
och ingen som bekänner sig till Kristus
må handla så att han får »lida som
illgärningsman», l.Pet.4:l5. Likväl blir
de kristnas lott ofta densamma som
deras Mästares: de kan bli förtalade för
onda gärningar, även om de gör det
som är gott, 2:12; 3:16. Paulus säger
att han som en Kristi apostel bär bojor
»som en ogärningsman», 2.Tim.2:9; jfr
Jesu ord till sina lärjungar i Matt.
10:24 f. Värd att märka i sammanhanget är också Paulus' hållning gentemot »dem som äro utan lag», l.Kor.
9:21 - en identifikation efter Jesu
Kristi förebild och för evangelii skull,
v.23.
OGÄRNINGSMAN

1) bene-'awlå, n ~ 1~ - , p
orättfårdighetens söner, ogärningsmän;
bene-, cstr. plur. av ben, son; 'awlå, se
Orätt 5, Orättfårdig 2.
2) belija'al, 'I E~ 'I ~
värdelöshet, Oduglighet; ondska, fördärv; odugling; ond människa; i 2.Sam.
16:7 'iS habbelijå'al, ondskans man,
ond man. Se: Fördärv 6, Fördärvare 5,
Fördärvlig 5, Ofård 8, Ond 3.
3) 'awän, 1 l ~
fåfånglighet, . . tomhet; möda, besvär;
brott, synd, ondska; lt;ign, bedrägeri. I
Ords.6:l2 står: 'iS 'åwän, ondskans
lIJan, ond man; i Job 34:36 'anSe'åwän, ondskans mäq, onda män. I
Ps.59:6 står: bogde 'åwän, de som i
trolöshet gör det-onda (bogde, part.
plur. cstr. av bågad, vara trölös). På
övriga ställen förekommer uttrycket
po'äle 'åwän, de som gör det onda
(po'äle, part. plur. cstr. av på'al, göra).
Se: Avgud 6, Fåfånglig 6, Fördärv 9,
Fördärvlig 3, Ofård 2, Ond 21.
4) rå'a', )!)! I
vara ond el. dålig; här hif. part. den
(de) som gör det som är ont. Se t.ex.
Missunnsam 1, Motvillig 1, Olycka 18,
Ond 4.
5) anomia, avoJ.lia
laglöshet, lagbrott, överträdelse av lagen; av: anornos, se 7. I Matt.7:23 står:
hoi ergazomenoi (par. plur. av ergåzomai, verka; göra) ten anomian (ack.
best. form av anomia), de som gör
lagbrott; övers. ogärningsmän. Jfr
hebr. po'äle 'äwän, se 3. Se t.ex.
Laglöshet 1.
6) adikia, ao LIda
orätt, orättfårdighet. I Luk.13:27 står:
pantes (plur. av pas, varje, all) ergåtai
(plur. av ergåtes, en som arbetar; en
som gör el. utför något) adikias (gen.
av adikia), alla som gör (gjort) orätt;
övers. alla I ogärningsmän. Se t.ex.
Ogärning 4, Orättfårdig 16.
7) anomos, ävoJ.lo~
(som är) utan lag, laglös; lagbrytare,
förbrytare. Se: Lag 14, Ogärning 6.
8) kakourgos, "a"oijpro~
som gör det onda; som sub st. ogärningsman, missdådare; av: kakos, ond
(neutr. tö kakon, det onda), och roten
ergo, som förekommer t.ex. i ergon,
verk, gärning, och e rgazomai, verka;
göra.
T

OGÄRNINGSMAN
1 faller för ogärningsmän
2 Bort, bort, du o.
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2.Sam. 3:34
16:7

3 olycka drabbar ogärningsmän
Job 31:3
3 till ogärningsmäns stallbroder
34:8
2 säga till konung: Du o.
34:18
3 ogärningsmän fördälja sig
34:22
3 försvara sig på ogärningsmäns sätt
34:36
3 du hatar alla ogärningsmän
Ps. 5:6
3 Viken bort alla I ogärningsmän
6:9
3 intet förnimma, dessa ogärningsmän 14:4
3 icke bort med ogärningsmännen
28:3
3 där ligga ogärningsmännen fallna
36:13
3 intet förnimma dessa ogärningsmän 53:5
3 Rädda mig från ogärningsmännen
59:3
3 hemsök alla trolösa ogärningsmän
59:6
3 ogärningsmännens larmande hop
64:3
3 ogärningsmännen blomstra
92:8
3 ogärningsmännen bliva förströdda
92:10
3 förhäva sig alla ogärningsmännen
94:4
3 bistår mig mot ogärningsmännen
94:16
3 utrota alla ogärningsmän
101:8
3 tillika med ogärningsmännen
125:5
3 för ogärningsmännens giller
141:9
3 en o. med vrånghet i munnen Ords. 6:12
3 till olycka för ogärningsmännen
10:29
3 det är ogärningsmännens skräck
21 :15
4 du ogärningsmäns avföda
Jes. 1:4
4 allasammans gudlösa ogärningsmän
9:17
4 Om ogärningsmännens avföda
14:20
3 hjälp s. ogärningsmännen sända
31:2
3 GUead en stad av ogärningsmän Hos. 6:8
5 gån bort, I ogärningsmän
Matt. 7:23
6 gån bort alla I ogärningsmän
Luk.13:27
7 blev räknad bland ogärningsmän
22:37
8 två ogärningsmän fördes ut
23:32
8 korsfäste ... så ock ogärningsmännen 23:33
8 de ogärningsmän s. voro upphängda 23:39
8 måste bära bojor ss. en o.
2. Tim. 2:9

OGÄRNINGSNÄSTE
Är nu "Gilead ett o.

Hos.12:11

OHAD
hebr. möjl. enhet el. styrka. Simeons
tredje son. l.Mos.46:1O; 2.Mos.6:l5.
OHEL
hebr. tält. En efterkommande till Se·
rubbabel. 1.Krön.3 :20.
OHELBAR
varför är mitt sår så o. t
så säger H.: O. är din skada
Ty o.a äro hennes sår

Jer.15:18
30:12
1:9

Mika

OHELGA
l) [hålal] , 'I 'I

n

grundbet. lös;' lossna; pi. (i Hes.39:7
hif.) vanhelga, ohelga, profanera; nif.
bliva vanhelgad (ohelgad), ohelga sig.
Jfr pi. i Ps.55:2l, övers. bryta; Jes.23:9
slå ned; 43 :28 låta (någon) utstå vanära; Hes.28:l6 fördriva. Se: Begynna 2,
Begynnelse 2, Ohelig 2, Oskära l.
2) hånejJ, '1 j n
gru~dbet. vik~ ~v från den rätta vägen;
bliva besudlad el. vanhelgad (ohelgad);
vara gudlös; hif. vanhelga, ohelga. Se:
Avfall 4, Gudlös 4.
OHELGA
2.Mos.31:14
I s. o.r (sabbaten) straffas
I du skall icke o. Guds namn
3.Mos.18:21
19:8
I o.t det s. var helgat ~t H.
19:12
I då o.r du din Guds namn
19:29
I Du skall icke o. din dotter
I och O.t mitt heliga namn
20:3
l må icke o. sin Guds namn
21:6
21:9
l så o.r hon sin fader
I icke mä o. sin Guds helgedom
21 :12
21:15
l icke må o. sin livsfrukt
I icke må o. mina heliga ting
21:23
22:2
l icke må o. mitt heliga namn
22:9
I döden därför att de o. det
1 icke o. de helig'a gåvorna
22:15
22:32
l icke o. mitt heliga namn
4.Mos.18:32
1 icke o. Israels heliga gåvor
35:33
2 icke o. det land där I ären
2 gm blod o.s landet
35:33
Neh.13:17
I därmed o. sabbatsdagen
I gm att så o. sabbaten
13:18
Ps.I06:38
2 landet O.t gm blodskulder
2 jorden har blivit o.d
Jes.24:5
I jag o.de min arvedel
47:6
48:11
1 låta mitt namn bliva o.t
I så att han icke O.r den
56:2
I så att de icke o. den
56:6
2 Bleve icke det landet O.t
Jer. 3:1
2 o.de landet gm din otukt
3:2
2 o.de sä landet gm otukt
3:9
l haven I åter O.t mitt namn
34:16
Hes. 7:21
I för att de må o. det
I så att man fär o. min klenod
7:22
7:22
I väldsmän draga därin och o. den
I I s. o.en mig hos mitt folk
13:19
20:13
1 o.de ock svårt mina sabbater
l utan o.de mina sabbater
20:16
1 de o.de ock mina sabbater
20:21
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1 de o.de mina sabbater
l icke mer o. mitt heliga namn
l mina sabbater o.r du
l Prästerna o. mina heliga ting
I bliver jag o.d mitt ibland dem
1 o.de de ock mina sabbater
1 i min helgedom och o.de den
l Se, jag vill o. min helgedom
I o.de du dina helgedomar
1 icke mer mitt heliga namn o. t
I så att mitt hus blivit o.t
1 och o. så mitt heliga namn
I präster o. vad heligt är
1 Men I o.en det

20:24
20:39
22:8
22:26
22:26
23:38
23:39
24:21
28:18
39:7
44:7
Am. 2:7
Sef. 3:4
Mal. 1:12

OHELIG
1) /:101, 'I'n
något oheligt; av: [l;1ålal], se 2. Ordet
står på dessa ställen i kontrast till
I,cogäs, helighet, det som är h,eligt eller
avskilt. Jfr l.Sam.2l :4, där läl;täm 1;101,
ö,vers. vanligt bröd, står i motsats till
läl;1äm I,cogä~, heligt bröd. Se: Helig 6.
2) [hålal] , 'I 'I n
här ~if. bliva ~a1helgad (ohelgad), göra
sig ohelig. Jfr nif. i Hes.20:9,14,22;
22:16, övers. bliva vanärad. Se: Ohelga 1.
3) koinos, "OLVO~
gemensam; allmän, vanlig; i speciell
mening: ohelig, oren, profan (i motsats
till det som är kultiskt-religiöst heligt
och rent). På de ställen, där koinos är
övers. ohelig, står det tillsammans med
akåthartos, se Oren 13. Se: Oren 12.
4) koinoö, "OLVOW
vanhelga, orena, profanera; anse som
oheligt, hålla för oheligt; av: koinos, se
3. Se: Oren 18.
5) anosios, avoaw~
ohelig, gudlös; av: neg. a- och hosios,
se Helig 11. Se : Gudlös 8.
6) bebelos, {3e{31/ AO~
som får beträdas, tillgänglig; därav:
icke invigd, profan, ohelig (till skillnad
från invigt, heligt område, som ej får
beträdas); om personer: ohelig, ogudaktig. Ordet kommer av subst. belos,
tröskel, vilket i sin tur kommer av
verbet bainö, gå; beträda. Se: Oandlig 1.
OHELIG
I skilja mellan heligt och O.t
3.Mos.10:10
2 får han icke göra sig o.
21:4
I mellan heligt och O.t
Hes.22:26
44:23
I skilja mellan heligt och o.t
3 aldrig ätit O.t och orent
Apg.10:14
4 mä du icke hålla för O.t
10:15
10:28
3 icke räkna mska för o. eller oren
3 Aldrig har o.t eller orent kommit
11:8
11:9
4 det må du icke hålla för o.t
5 lagen för o.a och oandliga
l.Tim. 1:9
6 o. ss. Esau
Hebr.12:16

OHJÄLPLIG
O. of"ård har drabbat hm

Ps.41:9

OHOLA
hebr. hennes eget tält. Symboliskt
namn på Samarien och de tio stammarna. Nordriket liknas vid en otrogen
kvinna.
OHOLA
Den äldre hette O.
Hos.23:4
O. är Samaria
23:4
23:5
O. bedrev otukt i stället för
vill du döma O. och Oholiba
23:36
så gick man in till O. och Oholiba
23:44

namn på Jerusalem och Juda. Sydriket
liknas vid en dålig kvinna, trots att hon
har Herrens tält, dvs. hans helgedom.
OHOLIBA
hehhes syster (hette) O.
O. (är) Jerusalem
fastän hennes syster O. såg detta
Därför, du O., säger H. så
vill du döma Ohola och O.
gick man in till Ohola och O.

Hes.23:4
23:4
23:11
23:22
23:36
23:44

OHOLlBAMA
hebr. höjdens tält.
1. Anas dotter, hiveen Sibeons sondotter, en av Esaus hustrur.
OHOLIBAMA
l.Mos.36:2
O., dotter till Ana
36:5
O. födde J eus, Jaelam och Kora
36:14
söner till O., Esaus hustru
voro O.s, Esaus hustrus, söner
36:18
36:18
furstar s. härstammade frän O.
Anas barn: Dison och O.
36:25

2. En stamfurste i Edom. l.Mos.36:4l;
l.Krön.l :52.
OHUGGEN
Av o.na stenar bygga H. altare
ett altare av o.na stenar

5.Mos.27:6
Jos. 8:31

OHULPEN
ingalunda lämna mannen o.

2.Mos.23:5

OHYRA
skall o. taga i besittning
rensa Egyptens land från o.

5.Mos.28:42
Jer.43:12

OHÖLJD
kvinna s. beder med O.t huvud

l.Kor.l1:5
höves en kvinna o. bedja till Gud
11:13

OHÖRSAM
1) apeithes, a1TEd)iI~
som icke låter övertala el. övertyga sig;
ohörsam, olydig; av: neg. a- och
peithö, övertala, övertyga; med. och
pass. låta övertala el. övertyga sig. Se:
Olydig 1.
2) apeitheö, a1TElO ew
icke låta övertala el. övertyga sig; vara
ohörsam el. olydig; av: apeith~s, se 1.
Se: Hörsam 6, Lyda 7.
3) apeitheia, a1TEiO Eta
ohörsamhet, olydnad; av: apeith~s, se
1. I Ef.2 :2; 5:6 står ordagrant: ohörsamhetens barn; övers. de ohörsamma.
OHÖRSAM
I för att omvända de o.ma
Luk. 1:17
2 judar s. voro o.ma retade
Apg.14:2
2 några av dem vara o.ma
19:9
1 icke o. mot himmelska synen
26:19
2 till ett O.t och gensträvigt
Rom.10:21
2 Ss. I förut voren o.ma mot Gud
I l :30
2 hava ock dessa varit o.ma
11 :31
2 bliva frälst undan de o.ma
15:31
3 andemakt verksam i de o.ma
Ef. 2:2
3 kommer Guds vrede över de o.ma
5:6
I vederstyggliga och o.ma mskor Tit. 1:16
I Vi voro själva oförståndiga, o.ma
3:3
2 dem s. hade varit o.ma
Hebr. 3:18
2 undgick förgås med o.ma
II :31
l.Pet. 3:20
2 sådana s. fordom voro o.ma

OHÖRSAMHET
3 gm o. fått barmhärtighet
3 givit dem till pris åt o.
3 för sin o.s skull icke ditin
3 ett varnande exempel på o.

Rom.11:30
11:32
Hebr. 4:6
4:11

OHOLlBA
hebr. mitt tält är i henne. Symboliskt

OHÖVISK
1) utf.ord.
2) aschemoneö, aaX1/J.lovew
handla opassande el. otillbörligt; i
l.Kor.13,:5 övers. skicka sig ohöviskt;
av: aschemön, utan gestalt, vanställd;
opa~ande, otillbörlig (av: neg. a- och
schema, hållning, skick; gestalt, form).
Verbet är i l.Kor.7:36 övers. handla
otillbörligt.
3) sapros, aa1Tpo~
rutten, skämd. Se: Dålig 3.
4) aischrotes, aiaXPOT1/~
vanställdhet, fulhet; skamligt el. oan·
ständigt uppträdande; övers. ohöviskt
väsende; av: aischros, vanställd, ful;
skanilig, oanständig.
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OHOLIAB
hebr. faderns tält. Daniten Ahisamaks
son. Han var skicklig i snideri och
konstvävnad och anlitades därför vid
tabernaklets inredning.
OHOLIAB
2.Mos.31:6
till medhjälpare O.
35:34
åt O. förmåga att undervisa
36:1
O ... H. har givit vishet
36:2
Därefter kallade Mose till sig O.
38:23
till medhjälpare hade han O.

Oigenkännlig - Okänslig
OHÖVISK
1 tala de O.t mot mig
Job 19:18
1. Kor. I 3:5
2 Den skickar sig icke O.t
3 intet O.t tal utgå ur eder mun
Ef. 4:29
5:4
4 ej heller O.t väsende

OIGENKÄNNLIG
Då gjorde Saul sig o.
sedan han gjort sig o.

1.Sam.28:8
I.Kon.20:38

OJÄMN
vad o.t är skall jämnas
det s. är O.t till jämn mark

Jes.40:4
42:16

OK
-ok
järnok 5.Mos.28:48
träldomsok Gal.5:1
Ok
Ett ok är ett arbetsredskap avsett att
underlätta ett tungt arbete. Ett
hjälpmedel av detta slag behövde ej ha
blivit ett förtryckets, en förbannelsens
symbol. Det är bristen på hänsyn och
billighet vid bestämmande t av belastningen som gör oket till ett pinoredskap.
I vanligt språkbruk skils mellan
bärok för människor och dragok avsett
för djur som spänns för plog eller vagn.
Bäroket är format efter skuldrorna och
så konstruerat att det sparar muskelarbete och hjälper kroppen att uppbära en maximal tyngd. Dragoket,
mest brukat på parvis anspända oxar,
var ett medel att sammanhålla paret av
dragare och väl utnyttja deras arbetskraft. Oxar skulle tidigt vänjas vid att
bära ok och att lyda.
I Bibeln talas mångenstädes om
oket som en förbannelse. När israeliterna utförde trälarbete i Egypten kan
de ha fått bära konkreta ok i bokstavlig mening, se t.ex. 3.Mos.26:13,
medan i andra fall mer allmänt avses
ofrihet och belastning med tunga
förpliktelser, som då det talas om den
babyloniske konungens ok, Jer.28:2,
eller om Assurs ok, Jes.14:25. Det
vanliga uttrycket för befrielsen är
okets krossande eller sönderbrytande,
och ibland får bildspråket en extra
konkretion, då det heter att bördan
skall tagas från skuldran och oket från
halsen, Jes.1O:27; 14:25; Jer.30:8. Är
det, å andra sidan, ett folk som Herren
vill pålägga ett ok, så kan det heta att
det icke blir ett ok av trä (som kan
brytas sönder), utan ett ok av järn
(som ej kan krossas), Jer.28:13,14.
Men även välsignelsens ok skymtar i
G.T. »Det är gott för en man att han
får bära ett ok i sin ungdom», Klag.
3 :27. Bilden betyder här underkastelse
under lagen, den gudomliga viljan.
På Jesu tid var, i vissa judiska,
närmare bestämt fariseiska kretsar,
oket en rent positiv symbol. Det
talades där mycket om det sköna,
härliga oket - ett ok som bara gav
anledning till glädje. Oket bestod
nämligen i att man åtog sig att i allt
göra Guds vilja, dvs. gjorde allvar av att
utveckla gnistan från Gud, det innersta
goda anlaget som fanns hos alla.
Närmare härom, se Farise. I princip
borde därför, enligt denna lära, alla
kunna förverkliga den godhet och
rättfårdighet Gud kräver.
Men även fariseer och skriftlärde
menade att oket icke var så lätt för
alla. En viss kategori människor, 'amhä'iirä~, den okunniga stora hopen i
folket, var i praktiken så gott som helt
utestängd från en så lycklig utveckling.
För denna krävdes nämligen vissa mini4229

miförutsättningar i form av materiell
egendom, möjlighet att råda över sig
själv samt fattningsgåva och bildning.
Här vänder nu Jesus upp och ned på
förhållandena, så att just dessa som
skulle vara de sista, ja, de helt uteslutna, i stället blir de första och de
speciellt inbjudna: »Kommen till mig I
alla som arbeten och' ären betungade»,
Matt. l l :28.
Han tar också upp fariseernas tanke
om det goda, ljuvliga oket. Men det
oket är ett annat än deras. »Tagen på
eder mitt ok... så skolen I fmna ro till
edra själar. Ty mitt ok är milt, och min
börda är lätt», 11 :29,30. (Jfr !.Joh.
5:3, där det heter om Guds bud att
de ej är tunga.) Lagens ok, jfr Apg.
15:10, var tungt, men Jesu ok, dvs. det
som krävs av hans efterföljare, är lätt
- icke minst därför att han själv har
gått före. »Lären av mig» är hans
anvisning till alla som vill ta hans ok på
sig, Matt. 1 1 :29.
I 2.Kor.6:14 varnas det för att gå»i
ok tillsammans med dem som icke
tro», ett uttryck som troligen härrör
från lagens förbud mot att spänna en
oxe och en åsna framför samma plog
och under samma ok, 5.Mos.22:1O.
Aposteln Paulus understryker med
detta att ingen varaktig och intim
förbindelse fmge upprättas mellan
kristna och hedningar, troende och
icke-troende.
Främmande ok
I) Salomo - i sitt äktenskapliga liv,
l.Kon.II:1. 2) Lot - i sin medmänskliga sammanlevnad, I.Mos.19:9. 3) Josafat - i ekonomiska transaktioner,
2.Krön.20:35.
Olika ok
l) ÖVerträdelsers ok, Klag.l:14. 2)
Främmande ok, 2.Kor.6:14. 3) Träldomsok, Gal.5:1. 4) Herrens ok, Klag.
3 :27; Matt. 1 1:29,30.
OK
river hs o. från din hals
1.Mos.27:40
brutit sönder edert o.
3.Mos.26:13
s. icke har burit ngt o.
4.Mos.19:2
s. icke har gått under o.
5.Mos.21:3
s. icke hava burit ngt o.
l.Sam. 6:7
f"akreaturens o. till ved
2.Sam.24:22
gjorde vårt o. för svårt
l. Kon.12:4
lätta du det tunga o.
12:4
Lätta det o. din fader lagt på oss
12:9
Din fader gjorde vårt o. tungt
12:10
belastat eder med ett tungt o.
12:11
skall jag göra edert o. ännu tyngre
12:11
Har min fader gjort edert o. tungt
12:14
skall jag göra edert o. ännu tyngre
12: 14
med oxarnas o. kokade han deras kött 19:21
gjorde vårt o. för svårt
2.Krön.10:4

Olivskörd i det gamla Palestina.
lätta du det tunga o.
10:4
Lätta det o. din fader lagt på oss
10:9
Din fader gjorde vårt o. tungt
10:10
belastat eder med ett tungt o.
10:11
göra edert o. ännu tyngre
10:11
Jag skall göra edert o. tungt
10:14
bryta sönder deras bördors o.
J es. 9:4
och hs o. ifrån din hals
10:27
o.et skall brista sönder
10:27
hs o. bliva borttaget
14:25
lät du ditt o. tynga hårt
47:6
att I lösen o.ets band
58:6
och krossen sönder alla o.
58:6
icke finnas ngn s. pålägger o.
58:9
bröt du sönder ditt o.
Jer. 2:20
brutit sönder o.et
5:5
Gör dig band och o.
27:2
under babyloniske konungens o.
27:8
under babyloniske konungens o.
27:11,12
sönderbryta babyloniske konungens 0.28:2
sönderbryta babyloniske konungens 0.28:4
o.et från profeten Jeremias hals
28:10
bryta sönder Nebukadnessars o.
28:11
Hananja hade brutit sönder o.et
28:12
Ett o. av trä har du brutit sönder
28: 13
i dess ställe skaffat o. av järn
28:13
Ett o. av järn på dessa folks hals
28:14
jag skall bryta sönder o.et
30:8
överträdelser till ett o.
Klag. 1:14
får bära ett o. i sin ungdom
3:27
där bryter sönder Egyptens o.
Hes.30:18
när jag bryter sönder deras o.
34:27
skall jag spänna Efraim i o.et
Hos.IO:l1
lätta o.et över deras halsar
11 :4
bryta sönder det o. han lagt
Nah. 1:13
Tagen på eder mitt o.
Matt. 11 :29
Ty mitt o. är milt
II :30
på lärjungarnas hals ett o.
Apg.15:10
Gån icke i o. tillsammans
2.Kor. 6:14

OKA
o. dem med missgärningsverk

Hos.IO:IO

OKLÄDD
ty (Petrus) var o.

Joh.21:7

OKRAN
hebr. olycklig, bedrövad. Hövdingen
Pagie1s fader, av Asers stam.
OKRAN
av Aser: Pagiel, O.S son
4.Mos. 1 :13
Asers barns hövding Pagiel, 0.5 son
2:27
På elfte dagen kom Pagiel, O.S son
7 :72
var Pagiels, O.S sons, offergåva
7:77
anförare Pagiel, O.S son
10:26
OKRYMPT
lapp av o. tyg på gammal mantel Matt. 9:16
Ingen syr en lapp av o. tyg
Mark. 2:21

OKRÄNKT
I) aproskopos, å rr p 6a K orro,

fri från sådant som man kan stöta sig
mot el. på; utan anstöt; av: neg. a- och
proskoptö, stöta emot, stöta sig mot
el. på. Jfr I.Kor.10:32, övers. icke för
någon till en stötesten; Fil.l:1O för
ingen till stötesten. J fr Anstöt l.
OKRÄNKT
1 alltid hava ett o. samvete

Apg.24:16

OKUNNIG

1) agnoeö, å-yvoew
icke känna el. förstå; icke känna till,
vara okunnig, (om); av: neg. a- och
roten till ginöskö, lära känna; känna,
känna till. Se: t.ex. Känna 40, Veta 31..
2) amathes, åp.a{}

r, ,

olärd, okunnig; av: neg. a- och manthånö, se Lära 31.
3) agnoia, ä -y vo ta
brist på kunskap, okunnighet; jfr 1. Jfr
även Bättre 14.
4) agnösia, å 'Y vw a ia
brist på kunskap, okunnighet; av: neg.
a- och gn6sis, se Kunskap 6.
OKUNNIG
1 hava undseende med o.a
2 o.a och obefästa mskor

Hebr. 5:2
2.Pet. 3:16

OKUNNIGHET
3 sådana o.ens tider har Gud
4 Somliga s. leva i o. om Gud
1 icke lämna eder i o.
l därom äro vi icke i o.
3 den o. s. råder hos dem
1 Vi vilja icke lämna eder i o.
3 under eder 0.5 tid levden i

Apg.17:30
l. Kor. 15:34

2.Kor. 1:8
2:11
Ef. 4:18
1.Tess. 4:13
1.Pet. 1:14

OKÄND
den o.es sak redde jag ut
inskriften: At en o. Gud
ss. o.~, fastän väl kända
för de kristna ... personligen o.

OKÄNSLIG
l) täpas, WEl 1:)
gru~dbet. v;r; fet; därav: vara trög,

Oliver, som pressas med stenpress.
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Job 29:16
Apg.17:23
2.Kor. 6:9
Gal. 1:22
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Olag-Olja
vara okänslig. I G.T. förekommer or·
det endast i Ps.119:70, där det står i
~knytning till J.le1ä~, fett Gfr hif. av
såmen i Jes.6:lO, se Förstocka 5). I
efterbiblisk hebreiska brukas tåras i
betydelsen : vara dum el. dåraktig.
OKÄNSLIG

1 Deras hjärtan

0 .8

ss. fett

Ps. 119:70

OLAG
missgärningar fört dessa i o.

Jer. 5:25

OLIDLIG
då plågan bUver o.

Jes.17:11

Handdriven olivpress (oljepress).

OLIK
klädnad av två 0.8 slags garn
3 .Mos.19:19
19:23
pl~nteren träd av 0 . 8 slag
4.Mos. 31 :50
armband av 0 . 8 slag
icke kläda dig i tyg av 0 . 3
S.Mos.22:11
kryddor av 0.8 slag
2.Krön.16:14
de sköldar av 0.3
23:9
förde hem last gods av 0 . 3 slag
Neh.13:1S
Deras lagar äro o . alla andra
Est. 3:8
däri var du o. andra skökor
Hes.16:31
finnas fiskar av 0.8 slag
47:10
det var O.t de förra djuren
Dan. 7:7
djuret s. var o.t alla de andra
7:19

PS.128:3. De två olivträden i profeten
Sakarjas syn, 4:3,11,12, är en bild på
Herrens två oljesmorda tjänare, det
prästerliga och det furstliga överhuvu·
det för folket. I Rom. 11 :17 framhåller
Paulus att hedningarna (det vilda oliv·
trädets grenar) skall förnyas genom
Israel (det äkta olivträdet).
OLIV
ren olja av stötta O.er
2.Mos.27:20
fjärdedels hin olja av stötta o.er
29:40
ren olja av stötta o.er
3 .Mos.24:2
4.Mos.28:S
med olja av stötta o.er
När du slagit ned dina o.er
S.Mos.24:20
28:40
ty o.erna skola faUa av
olja av stötta o.er
l.Kon. 5:11
Jes.17:6
ss. när man slår ned o.er
24:13
går när man slår ned o.er
du skall pre"ssa o.er
Mika 6:15
icke ett fikonträd bära O.er
Jak. 3:12

OLIVKVIST
Vad betyda de två o.ar

Sak. 4:12

OLIV LÖV
hade ett friskt o. i sin näbb

l.Mos. 8 :11

OLIVOUA
500 siklar kassia, en hin o.

Olivkvist med frukt.
ett s. är o.t aUa de andra rikena
7:23
s. skall vara o. de förra
7:24
hemsökta av 0.3 slags lidanden
Matt. 4:24
S. leda av 0.8 slags sjukdomar
Mark. 1 :34
ledD av 0.8 slags sjukdomar
Luk . 4:40
Och vi hava 0.8 gåvor
Rom.12:6
tala tungomål på o.a säll
I.Kor.12 :10
sammanfogade kroppen av o.a delar
12:24
på o .a säll tala tungomål
12:28
finnes här i världen o.a språk
14:10
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PS.128:3

lika o. dina barn

OLIVTRÄ
två keruber av o.
till koret dörrar av o.
dörrarna av o. prydde han
dörrposter av o., i fyrkant

l.Kon. 6:23
6:31
6:32
6:33

OLIVTRÄD
ett land med ädla o.
(träden) sade till o .et
Men o.et svarade dem
land med ädla o. och honung
Gån ut hämten löv av o .
lik ell o . s. fäller blommor
ss. ett grönSkande o.
växa upp i öknen o.
Ett grönskande O., prytt med
bliva lik ett o. i fägring
o. åto gräsgnagarna upp
o.ets frukt slår fel
eller O.et ännu burit frukt
två o. sträcka sig över den
Vad betyda dessa två o.
du s. är av ett vilt o.
i äkta o.ets saftrik a rot
borthuggen från ditt vilda o.
inympats i ett ädelt o.
inympas i sitt eget äkta o.
Dessa vittnen äro de två o.

S.Mos. 8:8
Dom. 9:8
9:9
2.Kon.18:32
Neh. 8:15
Job 15:33
PS.S2:10
JesAl :19
Jer.ll:16
Hos.14:7
Am. 4:9
Hab. 3:17
Hagg. 2:20
Sak. 4:3
4:11
Rom.ll:17
11 :17
11 :24
11:24
11 :24
Upp.ll:4

2. Mos. 30:24

OLIVPLANTERING
2.Mos.23:11
ock göra med din o.
S.Mos. 6:11
o .ar s. du icke planterat
28:40
O.ar skall du hava
av o.ar s. I icke planterat
Jos.24:13
Dom.1S:S
antände vingårdar och o.ar
l.sam. 8:14
Edra o.ar åt sina tjänare
2.Kon. 5 :26
tid att du skaffar dig o.ar
över o .arna BaaJ-Hanan
l.Krön.27:28
Neh.S:ll
Given i dag tillbaka deras o.ar
9 :25
i besittning av o.ar

OLIV
Olivträdet, hebr. zåji!, grek. elaia, var
ett av de vanligaste träden i Palestina
och ett av de nyttigaste. Olivträdet
fmns uppräknat bland de välsignelser,
som Israels barn erbjöds i löfteslandet,
5.Mos.8:7 ff. Det vilda olivträdet är
inte större än en buske, medan det
odlade kan u ppnå en höjd av 11-12 m.
Trädet har grå bark, ständigt gröna
blad med silverglänsande undersida,
blek·vita blommor, och den plommon·
liknande mörkgröna frukten är av ett
körsbärs storlek. Trädet bär frukt efter
ca 10 år, men först efter ca 40 år har
det sin fruktrikaste period. Av frukt·
köttet utvinnes den äkta olivoljan, som
har använts sedan urminnes tider och
som i dagens Israel är en viktig export·
artikel. Se : Olja. Mose lag påbjöd, att
något skulle lämnas kvar av skörden.
Det skulle tillfalla främlingen, den
faderlöse och änkan, 5.Mos.24:20.
Träet är knöligt men starkt. Oliv·
träd kan därför bli mycket gamla,
enligt somliga ända till 2000 år.
Keruberna över nådastolen var
gjorda av olivträ och likaså dörrarna
till det allraheligaste i Salomos tempel
samt dörrposterna för ingången till
tempelsalen, l.Kon.6:23,31 ,33. Israel
liknas vid ett grönskande olivträd, Jer.
11 :16; Hos.14:7. Det är även en bild
på den rättflirdiges lycka, Ps.52:1O,
hans barn liknas vid olivkvistar,

OLIVTELNINGAR

OLJA
Se även : Oliv, nardus, begjuta, gjuta,
smörja, smörjelse, lampa, Messias.
-olja
glädjeolja Jes.61:3
myrraolja Est.2:12
olivolja 2.Mos.30:24
smörjelse olja 2.Mos.29:7

Olja
Ett i Bibeln, särskilt i G.T., ofta
återkommande ord är »Olja», hebr.
Slimän , fett, olja, ji~hår, (ny, farsk)
olja, och grek. elaion, (oliv·)olja. Med
olja avses i Skriften främst olivolja
(matolja), som utvanns ur oliven genom pressning eller malning. Den
fmaste oljan kom från farska, gröna
oliver, särskilt om dessa blev stötta i
mortel. Jfr »Olja av stötta oliveo),
2.Mos.29 :40.
Oljan användes i Israel i många
sammanhang, både profana och sakrala. I vardagslivet tjänade oljan som
näringsmedel och spelade här samma
roll som smöret hos oss. Man strök den
på bröd, och man använde den till
matlagning. Samma olja nyttjades även
för belysningsändamål samt som håroch hudsalva. Den gjorde också tjänst
medicinskt till att lindra sårsmärtor
o.dyl., Jes.1:6; 3.Mos.15:15·18.
Angående bruket av oljan i det
religiösa livet kan nämnas, att i Israels
äldsta historia användes den till
smörjandet av heliga stenar, l.Mos.
28:18; 35:14. När tabernaklet restes,
var smörjelseoljan ett medel till helgande av tältet, arken, bordet och ljusstaken, altarna med tillbehör och
kärlet med dess fotstycke. Olja var
också ingrediens i flera slags offer,
2.Mos.29 :23. Vidare smordes Aron
och hans söner med olja, 2.Mos.
30:25 ff. , och likaså de som blev
präster efter dem. När Israel fick sina
konungar, invigdes dessa till sitt höga
ämbete genom en liknande smörjning,
l.Sam.10:l, jfr Dom.9:8 ff. Det fmns
också exempel på att profeter smordes, l.Kon.19:l6. - Den kommande
frälsningskonung som enligt profeter·
nas förkunnelse skulle förlossa folket ,
kallades »den Smorde» (Messias). Han

Ett av de gamla olivträden i Getsemane.
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Olja-Oljeberget
skulle vara smord av Guds egen Ande,
som oljan var en bild på. Jfr Jes.6 1:1.
I N.T. var oljan alltfort i bruk som
medicin. I liknelsen om den barmhär·
tige samariten heter det, att mannen
som hade fallit i rövarhänder, fick sina
sär behandlade med olja och vin, Luk.
10:34. I Jak.S:! 4 talas det om att
smölja de sjuka med olja, men här
ligger vikten icke på oljan som läkemedel utan på trons åkallan av Herrens
namn, jfr Mark.6 :13. Smöljningen kan
uppfattas analogt med de yttre medel,
som Jesus själv ofta använde vid sina
helbrägdagörelser. Se: Helbrägda. - Av
liknelsen om de förståndiga och de
oförståndiga jungfrurna framgår det,
att de sistnämndas fel var att de
saknade olja, symbolen på trons vaksamhet eller på den helige Ande, Matt.
25:1 ff.
Att oljan över huvud taget spelade
en stor roll i det dagliga livet frarnlyser
i liknelsen om den otrogne förvaltaren,
där hundra fat olja nämns jämsides
med hundra tunnor vete som exempel
på några av de viktigaste jordbruksprodukterna.
Olja
l) Glädjens olja, Ps.4S :8. 2) Helig
olja, Ps.89:21. 3) Ren olja, 2.Mos.
27 :20. 4) Frisk olja, Ps.92 :11. 5)
Dyrbar olja, Ps.133 :2; 2.Kon.20:13.
Oljeberget med en del av Kidrondalen i förgrnnden.
OLJA

oc h göt o. därovanp ä
I.Mos.2 8: 18
35:14
och göt o. över den
o. till ljusstaken
2 .Mos.25:6
27 :20
Israels barn bära till dig ren o.
29:2
osyrade kakor, begjutna med o.
29:40
o. av stötta oliver

Calamus, som på grnnd av sin fina
arom blev använd till helig olja.

osyrade kakor, begjutna med o.
7:12
spisoffer, begjutet med o.
9:4
fint mjöl, begjutet med o.
14:10
och därtill en log o.
14:10
jämte tillhörande log o.
14:1 2
prästen taga av tillhörande log o.
14:15
doppa sitt högra pekfinger i o.n
14:16
stänka ngt av o.n inför H. ansikte
14:16
det s. bliver över av o.n i hs hand
14:17
det So är över av o.n i prästens
14:18
fint mjÖl, begjutet med o.
14:21
och därtill en log o .
14:21
prästen taga tillhörande log o.
14:24
gjuta ngt av o.n i sin vänstra hand
14:26
prästen stänka ngt av O.n
14:27
med o .n bestryka högra örsnibben
14:28
So är över av o.n i prästens hand
14:29
fint mjöl, begjutet med o.
23:13
Bjud Israels barn bära till dig ren o.
24:2
vården om o.n till ljusstaken
4.Mos. 4 :16
ingen o. skaU han gjuta därpå
5 :15
kakor av fint mjöl, begjutna med o.
6:15
fint mjöl, begjutet med o.
7 :13 ,19 ,25 ,31
7 :37 ,43,49,55,61,67,73,79; 8:8
(manna) ss. fint bakverk med o.
11:8
begjutet med fjärdedels hin o.
15 :4
mjöl, begjutet med o.
15:6
mjöl, begjutet med en halv hin o.
1 5:9
aUt det bästa av o .
18 :12
vin och o. frå n pressen
18 :27
begjutet med fjärdedels hin o.
28:5
offra mjöl , begjutet med o.
28:9
fint mjöl, begjutet med o .
28:12
fint mjÖl, begjutet med o .
28:13
offra fint mjöl, begjutet med o.
28:20
fint mjöl, begjutet med o.
28 :28
fint mjöl, begjutet med o.
29 :3,9,14
med helig o. smorde översteprästens 35 :25
välsigna ditt vin och din o.
S.Mos. 7:13
inbärga säd och vin och o.
11 :14
tionde av säd, vin och o.
12 :17
tionden av säd, vin och o.
14:23
Förstlingen av säd, vin och o.
18:4
med o.n icke smörja din kropp
28:40
vare sig säd eller vin eller o.
28:5 l
och o. ur den h årda klippan
32:13
(Aser) doppe sin fot i o.
33 :24
Samuel göt o. p å (Sauls) huvud I.Sam.IO:1
Fyll ditt horn med o.
16:1
ej sedan smord med o.
2 .Sam. 1 :21
smörj dig icke med o.
14:2
20 korer o. av stötta oliver
!.Kon. 5 :11
och litet o. i kruset
17:12
o.n i kruset skall icke tryta
17:14
o.n i kruset tröt icke
17:16
Då stannade o.n av
2.Kon . 4:6
Gå och sälj o .n
4 :7
och gjut o. på (Jehus) huvud
9:3
han göt o.n på (Jehus) huvud
9:6
visade dem sina dyrbara o.or
20:13
uppsikten över o.n
!.Krön. 9:29
tillförde dem vin och o.
12 :40
åt timmermännen 20000 bat 0.2.Krön. 2:10

du smörjer mitt huvud med o.
Ps.23:5
har Gud smort dig med glädjens o.
45 :8
hs ord äro lenare än o.
55 :22
smort hm med min heliga o.
89:21
jag varder övergju ten med frisk o .
92:11
104:15
ansikte glänsande av o.
109 :18
ss. o. in i hs ben
likt den dyrbara o .n p å huvudet
133:2
det är ss. o . på huvudet
141 :5
halare än o. är hennes mun
Ords. 5:3
s. älskar vin och o. icke rik
21 :17
hala o.n möter h s högra hand
27:16
aldrig o. fallas p å dill huvud
Pred. 9:8
Je s. 1:6
sår icke lenade med o.
39:2
visade sina dyrbara o.or
57:9
Du begav dig till Melek med o.
dit där man får säd, vin och o.
J er.31 :12
insamla vin och frukt och o.
40:10
vi hava förråd av o. och honung
41:8
jag smorde dig med o.
Hes. 16 :9
16:13
och o. fick du att äta
min o. oc h min rökelse satte du fram 16:18
16:19
fint mjöl, o. låt it dig äta
ställt fram min o.
23:41
o. gåvo de dig (Tyrus) i utbyte
27:17
strömmar flyta bo rt ss. o .
32:14
gärden av O., räknat efter bat av o.
45·:14
en hin o. till var efa
45:24
och lika mycket o.
45:25

OLJEBERGET
hebr. har hazzetim, grek. oros tÖn
elaiÖn, olivträdens berg. Ett berg öster
om Jerusalem, skilt från staden genom
KidrondaIen. På Jesu tid var sluttningarna täckta av oliv- och palmträd.
Oljeberget har tre toppar. Den mellersta, det egentliga Oljeberget, är 815
m.ö.h., 113 m över KidrondaIens
botten och 63 m över tempelplatån.
Denna topp har också kallats Himmelsflirdsberget. Den norra toppen, Skop os
el. Scopus (»väktare»), reser sig 828
m.ö .h. Den kallades en tid Galileen,
antingen därför att galileerna slog läger
där när de kom till Jerusalem eller
därför att man under det fjortonde
århundradet trodde att detta var himmelsflirdens berg. Den tredje toppen
har kallats »förargelsens berg» och satts
i förbindelse med de offerhöjder åt
olika avgudar, som Salomo enligt
2.Kon.23:!3 lät uppföra »söder om
Fördärvets berg» , se d.o. Förr sär-
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35:8,14
o.n till ljusstaken
35:28
vidare kryddor och o.
39 :37
o .n till ljusstaken
3 .Mos. 2:1
han skall gjuta o. därpå
2:2
en handfull av mjölet och o.n
2:4
bakas i ugn , begjutna med o.
2:4
bak85 i ugn, smorda med o.
tillredes på plåt, begjutet med o.
2:5
2:6
och gjuta o. därp å
tillredas av fint mjöl med o.
2:7
2:15
Och du skall gjuta o. därpå
förbränna av axen och av O.n
2:16
5:11
ingen o. skall han gjuta därpå
6 :15
prästen skall taga av o.n
6:21
På plåt tillredas med o.
7:10
spisoffer s. är begjutet med o.

tilJ sina tjänare o .n och vinet
2 :15
förråd av mat , o. och vin
11 :11
de smo rde (fångarna) med o.
28 :15
en förstling av säd, o .
31 ;5
för vad s. kom in av säd och o.
32 :28
o. åt sidonierna
Esr. 3 :7
vad de behöva ...vin oc h o.
6 :9
ända till 100 bat o.
7:22
skänken efter den ränta p å o.n
Neh. 5:11
förstlingen av o.
10:37
sin o ffergärd av säd, vin och o .
10:39
tionde av säd, vin och o .
13:5
till fö rrådshusen tionde av o.
13:12
Inom förtryckares murar bereda o. J o b 24 :11
klippan göt ut bäckar av o.
29 :6

Kvist av Cinnamomum Cassia, en växt
varav man framställde helig olja.

jämte en hin o. till var efa
46 :5
offra en hin o. till var efa
46:7
jämte e n hin o. till var efa
46 :11
o . för att fukta mj ö let
46 :14
o ffra o.n var morgon
46 :15
smorde min kropp med o.
Dan. 10:3
min o. och mitt vin
Hos. 2:5
2:8
skä nkte säden och vinet och o.n
jorden bönhöra säden, så ock o .n
2:22
oc h o. för man tilJ Egy pten
12:1
vinet borttorkat , o .n utsinad
Joel 1 :10
sända eder säd och vin och o.
2:19
pressarna flöda över av vin och o.
2 :24
bruk en salvo r av y ppersta o .
Am. 6:6
icke sm örja din kropp med o.
Mika 6:15
över säd , vin oc h o. och alldra
Hagg. 1:11
kommer vid vin eller o.
2:13
gy llene o.n ledes dit ned
Sak. 4:12
togo ingen o. med sig
Ma tt. 25:3
25:4
De förståndiga åter togo o.
Give n oss av eder o.
25:8
smorde m å nga sjuka med o.
Mark. 6:13
smo rde icke mitt huvud med o.
Luk. 7:46
göt o. och vin i hs så r
10:34
Han svarade: Hundra fat o .
16:6
G ud smort dig med glädjens o. Hebr. 1:9
må smörja hm med o.
Jak. 5:14
o. n och vinet må du icke skada
Upp. 6:6
( ingen köper) vin och o .
18 :13

Oljebrödskaka - Olycka
skildes också en fjärde topp, det s.k.
Profeternas berg med profetgravar,
men eftersom den blott obetydligt
skiljer sig från den mittersta toppen ,
räknas den nu för en del av denna.
Oljeberget var skådeplatsen för
många bibliska händelser. Uppför dess
sluttningar gick David gråtande då han
flydde för Absalom. I en syn ser
profeten Hesekiel Herrens härlighet
förflytta sig från Jerusalem till »berget
öster om staden», Il :23. Även i Sakar·
jas mäktiga vision av ändens tid spelar
detta berg en viktig roll. På sin tillkom·
melses dag skall nämligen Herren med
sina fötter »stå på Oljeberget, gent·
emot Jerusalem, österut; och Olje·
berget skall rämna mitt itu», 14:4. Från trakten av Oljeberget gjorde Jesus
sitt intåg i Jerusalem. Här höll han sitt
stora eskatologiska tal, Matt.24:3;
Mark.! 3:3 . Här övernattade han i
veckan före sitt lidande och sin död. I
Getsemane, vid Oljebergets fot, till·
bragte han sin sista natt, och från
Oljeberget for han upp till himmelen.
I Oljebergets närhet ligger de från
N.T. välkända byarna Betfage och
Betania, se dessa ord.
Många byggnader har nu uppförts
på detta minnesrika berg : Fadervår·
kyrkan, ett muhammedanskt kapell,
sjukhus
A ugusta· Victoria·stiftelsens
och det hebreiska universitetet. På
Oljebergets västsIu ttning och i Kidron·

Idrä! som substantiv i betydelsen:
störning, oordning, olycka. Jfr nif. av
'å1.<ar i Ps.39:3, övers. uppröras. Se :
Misshandla l.
3) 'åmål, ? ~ ~
möda, tungt arbete; vedermöda; det
som bereder andra vedermöda. Ordet
står ofta tjllsammans med eller paral·
lellt med 'åwän, se Fördärv 9, Ofard 2,
Ondska 8. Se: Fördärv 16, Möda 5,
Orä ttrådig 10.
4) 'åson , 1 i DX
skada, förlust, T olycka. Ordet brukas
om olycksfall, i synnerhet om olycka
med dödlig utgång.

Utsikt mot Scopusberget, Oljebergets nordliga utlöpare.

dalen fInns en mängd gravar. Fromma
människor från olika nationer har sökt
sitt sista vilorum här i tron att Herrens
återkomst skall äga rum på Oljeberget.

OLJEBERGET
2 .Sam. IS :30
David grätande uppför O.
med sina fötter p ä O.
Sak.14 :4
14:4
och O. skall rämna mitt itu
Matt.21 :1
kommo till Betfage vid O.
24 :3
När han sedan satt på O.
26:30
gingo de ut till O .
nära Betfage och Betania vid O. Mark .11 :1
13:3
När han sedan satt på O.
14:26
gingo de ut till O .
Luk.19:29
vid det berg s. kallas O.
19:37
då han var nära foten av O.
21 :37
gick till det berg s. kallas O.
22:39
gick ut och begav sig till Q.
Joh. 8 :1
J. gick ut till O.
Apg. 1:12
frän det berg s. kallas O .

5) bähålå, n ~ Q2
skräck, förfaran; plötslig undergång eL
död; i 3.Mos.26:l6 övers. förskräckliga
olyckor; av : [bähal], skälva av rädsla;
skynda sig, fly snabbt. Jfr plur. i
Jer.lS :8, övers. förskräckelse. Se : Död
(subst.) 8.
6) mar, 11;)
bitter; här plur. manm som sub st.:
bitterhet. Jfr uttrycket me hammårim,
bitterhetens vatten, 4.Mos.S:18,19,
23 ,24, övers. olycksvatten. Se: Bedrö·
va 5, Bedrövelse 2, Bitter 1, Bitter·
het 1, Bitterligen 3.
7) 2.Sam.13:32 ordagrant : Ty på Ab·
saloms befallning (eg. mun) var det
fastställt; Jes.47 :9 Och till dig skola
komma dessa två; 51:19 Två [äro ]
dessa [ting], som hava drabbat dig.
8) [så!la[] , n [l~
här pi. fördärva , förstöra. Se :
Fördärv 4, Fördärva l, Fördärvare 1,
Fördärvlig I, Förgöra 11 , Förstöra 4.

OLJEBRÖDSKAKA
du skall taga en o. ur korgen

2 .Mos. 29:23

ur korgen tog han en o.

3.Mos. 8 :26

OLJEFLASKA
Samuel tog sin o. och göt olja
tag denna o. med dig
Tag så' o .n och gjut olja

I.Sam.IO :1
2.Kon. 9 :1
9 :3

OLJEFÖRRÅD
(uppsikten) över o.en

J08S

I.Krön.27:28

OLJEHORN
tog Samuel sitt Q. och smorde
Sadok tog O.et ur tältet

1.Sam. 16 :13
I.Kon . 1:39

OLJEKÄRL
alla tillhörande o.

4.Mos. 4:9

OLJESKÅL
en ljusstake av guld med o .

Sak . 4:2

OLJESMORD
Dessa äro de två o .a

Sak . 4:14

OLJESTRÖMMAR
H. behag till o. i tiotusental

Mika

Rekonstruktion av gamla oljekärl.

9) 'uj, 1 ' ~
nedböjdhet, betryck; elände, olycka,
fördärv. Se : Ofard 3.
10) jJ/iga ' ra ', li1 )i d;l
ond händelse, olycka; 'päga " händelse,
tilldragelse (av: påga', träffa, möta);
ra', se Il.

6 :7

OLUST
l) lype, Xt!7T17
lidande, smärta; sorg, bedrövelse. Se:
Bedrövelse 12.
OLUST
l icke med d. eller av tvång

Olika typer av oljekärl:
l . Sjukantad oljelampa från ca 1100- 1000 f Kr., funnen i Tell Bet Mirsill.
2. Lampa med tre israelitiska symboler: sjuannad ljusstake, flankerad av
palm kvist och horn.
3. Romersk lampa med porträtt av kejsar Tiberius.
4. Lampa från nytestamentlig tid, funnen i Jeriko.
5. Lampa med kristen korssymbol (s.k. grekiskt kors).
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2.Kor. 9 :7

OLYCKA
1) ni 'å, n)i l
något ont," det som är ont, ondska;
elände; till formen fem. av ra', se Il.
Se t.ex. Elände 1, Fördärv 7, Järn·
mer 1, Lidande 2, Nöd 4, Ofard' 4,
Ogärning 1, Ond 2.
2) 'åkar, l J )i
röra ~m; upp;öra, oroa, störa, bringa i
oordning; göra illa, skada; här övers.
draga olycka över, låta olycka komma
över; i Ords.lS:6 nif. part. fem. nä'e·

Oljelampa, troligen av egyptiskt
ursprung.

4243
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Olycklig ~Olydnad
11) ra~ rö', V -:). V 1
ond, dålig; något ont el. dåligt, det
onda. Ordet utgör till betydelse och
användning motsatsen till top, se t.ex.
Lycka 2. I Jes.4S:7 står ra' i kontrast
till wom, se Lycka 5. Se: Dålig 1,
Elände 6, Gruva (verb) 9, Jämmer 2,
Led 6, Misshag 2, Ond l.
12) ~r, i)!
sammanpressad,
trång;
trångmål,
ångest, nöd. Se: Fast 17, Hemsökelse 6, Nöd 3. ~ En annan möjlighet att
översätta sar i Est.7:4 är: motståndare,
ovän, fiende; jfr v.6, övers. hätsk. Jfr
gamla sv. övers. av Est.7:4: »Och hade
då fienden icke gjort Konungenom
skada» och v.6: »Den fienden och
hataren». Se: Fiende 10, Motståndare 5.
13) hawwö, n ~ iJ
(i Job 6:2 skrivet haiiå) olycka,
fördärv. Se t.ex. Fördärv lO, Fördärva 11, Fördärvlig 2, Ond 19.
14) pilj, , '!il
elände, olycka, fördärv. Se: Ofärd 7,
Olycklig 4.

15) mehittö, nl'1 n~
nedbryt~de, k~~~ande, förstöring;
förskräckelse; av: ttå!a!, bryta ned,
krossa; förskräcka. Jfr Ps.89:4I, övers.
spillror; Ords.21:1S; Jer.17:17; 48:39
skräck. Se: Fördärv 22.
16) f}ämäs, D~ O
våld, orätt; av: tJ-åmas, öva våld, be·
handla med våld. Se: Hemsökelse 13,
Ondska 7, Orätt l.
17) Stt{lär, i;:!W
sönderbrytande, krossande; av: ~åpar,
bryta sönder, bryta av. Se: F all Il,
Fördärv 20, Förstörelse l, Förstöring 3, Krossa 27.
18) rö'a', V l!. ~
vara ond; här hif. handla illa mot; i
Jer.2S:6 övers. låta olycka komma;
Mika 4:6 hemsöka med olyckor. Se
t.ex. Ogärningsman 4.

19) rö'a', V!!
aram. låneord

~

= rå~~; bryta, bryta el.

slå sönder; i Ords.18 :24 hithp. brytas
el. slås sönder, övers. komma i olycka.
Se: Fördärva 25, Krossa 17.
20) howö, n i n
olycka, förd~. I Hes.7:26 står orda,grant: Olycka skall komma på olycka.
Se: Fördärv 11.
21) 'on, 1 ii(
styrka, kraft; makt, förmåga; 9fta uppfattat som identiskt med 'åwän, se
t.ex. Ond 21, Ondska 8. 'Se: Fördärv
IS, Gods 17, Kraft 4, Ondska 4.

22) nli/sär, i ~ ~.
ego det man fÖrkastar; olycka, fördärv.
I Job 31:3 står ordet parallellt med

'ed, se 9 (här övers. ofärd). Se: Mot-

gäDgl.
23) zemia,

~T/j.lia

skada, förlust. Se: Förlust 2.
OLYCKA
1 rädes att o.n hinner mig
l.Mos.19:19
2 l haven dragit O. över mig
34:30
3 låtit mig förgäta all O.
41:51
4 ngn o. kunde hända (Benjamin)
42:4
4 om nu ngn O. hände hm
42:38
4 och ngn o. händer hm
44:29
4 men eljest ingen o. sker
2.Mos.21:22
4 om O. sker, liv givas för liv
21:23
1 Till deras O. har han fört dem
32:12
5 hemBÖka med o.or
3.Mos.26:16
6 förbannelsebringande .•. till 0.4.Mos. 5:24
6 vattnet bliva henne till o.
5:27
3 O. icke att se i Israel
23:21
1 till att drabbas av o.
5.Mos.29:21
10. och nöd skall träffa dem
31:17
1 s. dessa o.or träffat oss
31 :17
1 när mycken O. och nöd träffar
31:21
31:29
1 skall O. träffa eder
l1ag skall hopa o.or över dem
32:23
2 dragen O. över det
los. 6:18
2 Varför drog du O. över oss
7:25
7:25
2 H. i dag låta o. komma
1 aå att de kommo i o.
Dom. 2 :15
11 :35
2 du drager O. över mig
1 att O.n var dem aå nära
20:34
1 att o.n var dem nära
20:41
1 frälste eder ur edra o.or
l.Sam.l0:19
2 dragit o. över landet
14:29
l låta o.or komma över dig
2.Sam.12:11
7 AbsaIoms uppsyn hade bådat o.
13:32
8 icke får göra o.n större
14:11
15:14
1 att han icke för o. över oss
1 i den O. du förtjänade
16:8
1 för att H. skulle låta o. komma
17:14
1 större O. än alla de O.or
19:7
9 överföllo på min O.S dag
22: 19
10 ingen o. är på färde
l.Kon. 5:4
10. komma över lerobeams hus
14:10
2 s. drager O. över Israel
18:17
2 icke jag s. drager o. över Israel
18:18
1 icke låta o.n komma i hs tid
21:29
l låta o.n komma över hs hus
21:29
11 aldrig lycka åt mig, allenast o.
22:8
11 aldrig profeterar lycka, allenast O. 22:18
1 beslutit att O. skall komma
22:23
1 en O. s. kommer från H.
2.Kon. 6:33
1 Varför utmanar du o.n
14:10
10. komma över lerusalem
21:12
1 skall jag låta O. komma
22:16
1 den o. jag skall låta komma
22:20
2 Akar s. drog o. över Israel l.Krön. 2:7
1 profeterar allenast o.
2.Krön.18:7
11 profeterar allenast O.
18: 17
10. skall komma över dig
18:22
25:19
1 Varför utmanar du o.n
1 skall jag låta o. komma
34:24
1 slippa att se all den O.
34:28
1 Gud lät all denna O. komma Neh.13:18
12 den o.n vore icke aådan
Est. 7:4
1 uthärda att se den o.
8:6
1 alla de o.or S. träffat hm
lob 2: 11
3:10
3 ej lät o.n förbliva dold
3 s. utaå o., skörda ock aådant
4:8
3 ej ur marken skjuter o.n upp
5:6
3 mskan varder född till O.
5:7
5:19
11 sju gånger avvändes o.n från dig
13 min o. lagd jämte den på vågen
6:2
11:16
3 då skall du förgäta din O.
14 med förakt ses o.n av den s. står
12:5
15 :35
3 Man går havande med O.
18:12
21 O.n vill uppsluka hm
11 jag vängade lycka, men o. kom
30:26
22 o. drabbar-ogärningsmän
31:3
11 fröjdats, när O. träffade hm
31:29
1 de o.er s. H. låtit komma
42:11
3 han s. går havande med o.
Ps. 7:15
3 Den O. vänder tillbaka på hs
7:17
11 i evighet ingen o. komma
10:6
3 hs tunga gömmer o.
10:7

10:14
3 du giver akt på o. och jämmer
9 överföllo mig på min o.s dag
18:19
1 döljer i sin hydda på o.ns dag
27:5
1 ogudaktige skall dödas av o.n
34:22
1 skall H. hjälpa på o.ns dag
41:2
11 frukta i o.ns dagar
49:6
3 ondska och o. råda därinne
55:11
71:20
1 pröva aå mycken nöd och O.
73:5
3 icke i O. ss. andra dödliga
1 aå många år S. vi lidit O.
90:15
1 Ingen O. skall vederfaras dig
91:10
94:13
11 skaffa hm ro för o.ns dagar
107:12
3 kuvade deras hjärtan med O.
107:39
1 O. och bedrövelse tryckte
140:10
3 ÖVer de mäns..• o. komma
1 vara säker mot o.ns skräck
Ords. 1:33
15 är en överhängande o.
10:14
15 de armas fattigdom är deras o.
10:15
15 till O. för ogärningsmännen
10:29
2 s. drager o. över sitt hus
11:29
12:21
11 kommer o. i fullt mått
13:3
15 s. är lösmunt kommer i o.
11 ogudaktig budbärare störtar i O.
13:17
1 Syndare förföljas av o.
13:21
14:28
15 brist på folk är furstes O.
15:6
2 i ogudaktigas vinning är o.
15:27
2 drager o. över sitt hus
16:4
1 den ogudaktige för o.ns dag
17:13
1 från hs hus skall o.n icke vika
17:20
1 förvänd tunga, faller i o.
15 Dårens mun är hm själv till O.
18:7
19 S. ävlas få vänner kommer i o.
18:24
21 :12
11 slörtar de ogudaktiga i o.
24:2
3 deras läppar tala o.
1 ogudaktiga störta över ända i o.n 24:16
26:6
16 får O. till dryck
28:14
1 han faller i o.
Pred. 5:13
11 förlorad gm en o.
8:9
11 mskan makt ... henne till O.
9:12
1 snärjas på O.ns tid
11:2
1 vilken o. s. kan gå över landet
les. 3:9
1 själva berett sig O.
31:2
11 han låter o.n komma
45:7
11 jag S. skapar o.n
47:9
7 o.or skola komma över dig
1 skall en O. komma över dig
47:11
51:19
7 Dubbel är den O. S. drabbat
3 de gå havande med O.
59:4
1 från norr skall o.n bryta in
ler. 1 :14
2:3
l o. kommer över dem, säger H.
2:19
11 o. och sorg att du övergiver
2:27
1 när O. är på färde ropa de
1 Kunna de frälsa dig i O.S tid
2:28
1 ty jag skall låta o. komma
4:6
17 O. efter O. ropas ut
4:20
1 O. skall icke komma över oss
5:12
1 en o. hotar från norr
6:1
1 jag skall låta O. komma
6:19
11 andra gudar, eder själva till o.
7:6
1 jag skall låta en o. komma
11:11
1 icke frälsa i O.s tid
11:12
1 ropa till mig för sin o.s skull
11:14
1 har beslutit o. över dig
11:17
11:23
1 O. drabba Anatots män
1 bönfalla inför dig i o.ns tid
15:11
1 uttalat över oss denna stora o.
16:10
1 min tillflykt på o.ns dag
17:17
l Se, jag bereder åt eder en O.
18:11
1 låta en sådan o. komma
19:3
1 all den O. jag beslutit
19:15
3 fick se O. och bedrövelse
20:18
1 till dess o. och icke dess lycka
21:10
1 jag vill låta o. drabba dem
23:12
1 Ingen O. skall komma
23:17
18 icke låta o. komma
25:6
11 förtörnaden l mig eder till O.
25:7
1 en o. går fram
25:32
l profeterat om krig, O. och pest
28:8
1 denna o. vederfaras dem
32:23
1 låtit denna stora o. komma
32:42
1 låta den o. komma
35:17
i den o. s. jag har i sinnet
36:3
1 låta all den o. komma
36:31
1 icke välfärd utan o. •
38:4
l dess O. och icke dess lYCka
39:16
1 förkunnat denna O.
40:2

1 rädda sig från den O.
42:17
1 l haven sett all den O.
44:2
1 bereden I eder själva stor o.
44:7
1 mitt ansikte mot eder till O.
44:11
1 vi sågo icke till ngn O.
44:17
1 denna O. träffat eder
44:23
1 vaka över dem till deras o.
44:27
l beståndande, eder till o.
44:29
1 låta o. komma över allt kött
45:5
1 hs o. hastar fram med fart
48:16
1 låta o. komma över dem
49:37
1 komma emot det på o.ns dag
51:2
1 de o.or s. skulle komma
51 :60
1 för den o.s skull
51 :64
1 fiender göra om min o.
Klag. 1 :21
Hes. 6:10
1 låta denna O. komma
1 Se, en o. kommer
7:5
7:5
1 en O. ensam i sitt slag
20 Den ena o.n efter den andra
7:26
1 trösta eder för den O.
14:22
1 stor o. komma över oss
Dan. 9:12
1 kom all denna o. över oss
9:13
1 vakade H. över att o.n drabbade
9:14
1 till deras o. och icke
Am. 9:4
1 Oss skall o.n ej nalkas
9:10
1 se ej aå hs O. med lust
Ob. v.13
1 för vems skull denna o.
10na 1:7
1:8
1 för vems skull denna O. kommit
11 ifrån H. har en O. kommit
Mika 1:12
1 O. skall ej komma över oss
3:11
4:6
18 S. jag hemsökt med o.or
11 skydda dig undan o.n. våld
Hab. 2:9
23 kommer att medföra stor o. Apg.27:10
23 spara eder denna o.
27:21

OLYCKLIG
l) 'ämel, ? ~ ~
en som arbetar el. mödar sig; betryckt,
eländig; av: 'åmal, arbeta, sträva, möda
sig. Se: Arbetare 2, Eländig 2.
2) 'ö{lalj, '~!$
gå under, förgås; här part. 'opeg, en
som gär under, en som förgås. Se:
Fördärva 2,
Förgås S,
Förgöra 5.
3) tzellsö, n ~ '? []
trol. eländig, olycklig. Ordet, som endast förekommer. i PS. 1O, brukas där
omväxlande med 'w, se Arm (adj.) l.
4) pilj, "!,l
elände, olycka, fördärv; i Ords.24:22
övers. olycklig ände. Ordet står här
parallellt med 'ed, se Ofärd 3. Se:
Ofärd 7, Olycka 14.
OLYCKLIG
1 skulle den o.e skåda ljuset
lob 3:20
2 o.es välsignelse kom över mig
29:13
2 se en o. gå utan kläder
31:19
3 hs ögon lura på den o.e
Ps. 10:8
3 de o.a falla i hs klor
10:10
3 Åt dig överlämnar den o.e sin sak
10:14
4 när deras år få en O. ände
Ords.24:22
2 åt den o.e give man starka drycker 31:6

OLYCKSBUD
frukten icke för de o.
om än ett o. kommer
nästa år ett nytt O.
För ett O.

ler.51:46
51:46
51:46
Hes.21:7

OLYCKSDAG
Låt en o. komma över dem
menen o.en vara fjärran

ler.17:18
Am. 6:3

OLYCKSNÄT
fiskarna vilka fångas i o.et

Pred. 9:12

OLYCKSTID
skett under en O. för hs hus

1. Krön. 7:23

OLYCKSVATIEN
förbannelsebringande o.net
detta o. icke skada dig
därefter avtvå dem i o.net
giva kvinnan o.net att dricka

4.Mos. 5:18
5:19
5:23
5:24

OLYCKSVÄG
om jag är stadd på en O.

Ps.139:24

OLYCKSÄNGLAR
över dem en skara av o.

PS.78:49

OLYDIG
l) apeithes, å1r€t8i!c;
som icke låter övertala el. övertyga sig;
ohörsam, olydig. Se: Ohörsam l.
OLYDIG
1 o.a mot sina föräldrar
1 o.a mot sina föräldrar

Rom. 1:30
2.Tim. 3:2

OLYDNAD
1) parakoe, 7rapaKoi!
ohörsamhet, olydnad; av: parakouö,

Oljelampor från det gamla Palestina.
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Olympas-Omhängen
ego höra bredvid; därav betydelsen:
icke höra på; icke hörsamma, icke
lyda. I Rom.S:19 står Adams olych\ad i
motsats till Kristi lydnad (hypakoe, se
Lyda 8, Lydnad 2).

o. han då ångrar sig
17:3
O. dessa tiga, skola stenarna ropa
19:40
Fader, o. det är din vilja
22:42
O. jag säger det, så tron I icke
22:67
o. jag frågar, så svaren I icke
22:68
O. jag än vittnar om mig själv
Joh. 8:14
o. jag än dömer
8:16
o. du är Messias
10:24
O. ngn vill tjäna mig
12:26
O. I haven kärlek inbördes
13:35
O. ngn älskar mig
14:23
O. ngn icke förbliver i mig
15:6
O. jag vill, att han skall leva
21 :22
o. du håller lagen
Rom. 2 :25
o. några av dem blevo trolösa
3:3
o. hon giver sig åt en annan
7:3
men o. mannen dör
7:3
o. jag skulle kunna uppväcka avund
11:14
o. hsverk brännes upp
1.Kor. 3:15
O. nu ngn fördärvar Guds tempel
3:17
o. I än hade 10000 uppfostrare i K.
4: 15
4:19
Men o. H. så vill
O. du likväl skulle gifta dig
7:28
o. hon förbliver ss. hon är
7:40
o. ock några så kallade gudar
8:5
o. jag förkunnar evangelium
9:16
O. jag talade både mskors
13:1
o. jag hade profetians gåva
13:2
o. jag kommer till eder
14:6
o. de icke giva ifrån sig toner
14:7
o. den signal ... är otydlig
14:8
O. nu hela församlingen kommer
14:23
o. åter alla profeterade
14:24
O. ngn menar sig vara profet
14:37
o. H. så tillstädjer
16:7
O. ngn icke har H. kär
16:22
o. vir kroppshydda nedbrytes 2.Kor. 5:1
o. vi hava varit från våra sinnen
5:13
o. jag ock bedrövade eder
7:8
Nej, o. jag förut ångrade det
7:8
O. jag skrev till eder
7: 12
fördragen, o. man trälbinder eder
11 :20
o. han var skild från sin kropp
12:2,3
ty o. jag än är ett intet
12:11
O. jag nu så älskade eder
12:15
o. I eljest haven hört om hm
Ef. 4:21
o. än mitt blod utgjutet
Fil. 2:17
o. ngn menar sig kunna förtrösta
3:4
o. jag skuDe nå uppståndelsen
3:11
o. än så är, alt I haven andra tankar
3:15
o. ngns håg står till
1.Tim. 3:1
o. jag likvälskulle dröja
3:15
o. ngn deltager i tävlingskamp 2.Tim. 2:5
I dag, o. I fån höra hs röst
Hebr.3:7; 4:7
Också o. det är ett djur
12 :20
O. han snart kommer hit
13:23
o. lock nu en liten tid
1.Pet. 1:6
o. ngn med hm för ögonen
2 :19
o. I bevisen tålamod
2:20
o. I för K. namns skull
4:14
O. ngn älskar världen
1.Joh. 2:15
o. världen hatar eder
3:13
o. vårt hjärta fördömer oss
3 :20
O. ngn saknade kläder
Jak. 2:15
O. I hysen bitter avund
3:14
o. ngn lyssnar till min röst
Upp. 3:20

OMAK
1) skylla, a"tiHw
hudflänga, flå; misshandla; besvära,
störa; med. göra sig besvär; av: skylon,
skinn, hud. Verbet förekommer även i
Matt.9 :36, där det står i perf. part.
pass. plur., övers. illa medfarna.
2) kapas, "01TOe:
möda, slit, arbete; i Luk.ll:7 som
objekt till parechö, hålla el. räcka
fram; förorsaka; övers. göra omak. Se
t.ex. Oro 21.

den o.de tolv städer
(Isaskars) gräns o.de Jisteel
(Asers) gräns o.de Helkat
(Asers gräns) o.de Ebron
(Asers gräns) o.de 22 städer
(Naftali gräns) o.de befästa
o.de Sorga, Estaol
hs konungavälde o.r allt
o.de med ivrig omsorg

OM (konj.)
Men o. så händer
1.Mos.24:5
o. nu kvinnan icke vill följa med
24:39
o. ett krig komme på
2.Mos. 1:10
o. ngn begår det dådet
21:14
O. ngn giver åt en annan
22:7
o. du säger vid dig själv
5.Mos.18:21
o. ngn faller ned därifrån
22:8
o. du omvänder dig, Israel
Jer. 4:1
o. du skaffar bort styggelser
4:1
O. du vänder åter
15:19
o. I icke hören mina bud
17:27
o. då det folket omvänder sig
18:8
o. du varnar den ogudaktige
Hes. 3:19
o. en rättfärdig man vänder om
3:20
o. du har varnat den rättfärdige
3:21
o. den ogudaktige omvänder sig
18:21
o. den rättfärdige vänder om
18:24,26
o. den ogudaktige vänder om
18:27
o. du varnar den ogudaktige
33:9
o. jag säger till den ogudaktige
33: 14
O. de läte föra sig bort
Am. 9:4
O. nu ditt högra öga är
Matt. 5:29
o. man icke tager emot eder
10: 14
o. din broder försyndar sig
18:15
O. I haven tro och icke tvivlen
21 :21
O. ngn svär vid templet
23:16
O. ngn svär vid altaret
23:18
O. ngn har öron till att höra
Mark. 4:23
o. din hand är till förförelse
9:43
Och o. din fot är till förförelse
9 :45
Och o. ditt öga är till förförelse
9:47
O. än alla andra komma på fall
14:29
O. jag än måste dö med dig
14:31
O. ngn av eder har en vän
Luk.11:5
O. din broder försyndar sig
17:3

OM (vända om)
l.Mos.14:7
Sedan vände de o.
Vänd O., vänd O., du brud
HV. 6:13
Om I vänden o. och ären stilla
Jes.30:15
Så vänden nu o. till hm
31:6
Vänd o. till mig, jag förlossar
44:22
ej vända o. från sina vägar
Jer.15:7
18:11
Vänden därför o., var och en
Vänden o., var och en från sin
25:5
skola de höra och vönda o.
26:3
34:15
I haven nyss vänt o~
Vänden o., var och en frAn sin
35:15
Kanhända skall J uda hus vända o.
36:3
bönfalla inför H. och vända o.
36:7
Hes. 3:19
likväl icke vänder o.
om rättfärdig man vänder o.
3:20
13:22
icke vänder o. frän sin onda väg
18:23
att han vänder o. frAn sin väg
18:24,26
om den fättfärdige vänder o.
18:27
om den ogudaktige vänder o.
3'3:9
att han må vända o. ifrån den
33:9
likväl icke vänder o. ifrån sin
33:11
ogudaktige vänder o. ifrån sin väg
33:12
vänder o. från sin ogudaktighet
33:14
sedan vänder o. från sin synd
vänder o. och rikta sin vrede
Dan.ll:30
Hos. 6:1
låtom oss vända o. till H.
7:10
de vända icke o. till H.
vänd nu o. till din Gud
12:6
Vänd o., o Israel, till H.
14:2
nu mån I vända o. till mig
Joel 2:12
2:13
vänden o. till H., eder Gud
vanda o. från sin onda vlig
Jona 3:8
Kanhända vänder Gud då o.
3:9
3:10
de vände o. från sin onda väg
Nej, ingen vänder sig o.
Nah. 2:8
Sak.
1:3
Vänden o. till mig, säger H.
1:4
Vänden o. från edra onda vägar
Mal. 3:7
Vänden o. till mig
3:7
så vill jag vända o. till eder
Matt. 7:6
vända sig o. och sarga eder
9:22
Då vände J. sig o.
Mark. 5:30
vände (J.) sig o. i folkhopen
Joh.20:14
vände hon sig o. och fick se J.
21:20
När Petru. vände sig o.

flätverk av guld skall du o.
2.Mos.28:11
O.na med flätverk av guld
28:20
o.s med en vävd kant
28:32
onyxstenarna omgav man
39:6
Med flätverk av guld o.na
39:13
öppningen omgavs med en kant
39:23
stad s. är o.e.n med murar
3.Mos.25:29
stad s. är o.en med murar
2S:30
omgav tabernaklet och altaret 4.Mos. 3:26
förgården s. o.er tabernaklet
4:26
folket och hjältarna omgåvo
2 .Sam.16:6
sirater s. omgivo det
l. Kon. 7:24
omgåvo det runt omkring
2.Krön. 4:3
i sanning o.en av gäckeri
Job 17:2
Därför o.es du nu av snaror
22:10
folkets församling o. dig
Ps. 7:8
Tjurar i mängd o. mig
22:13
Ty hundar o. mig
22:17
med räddningens jubel o.er du
32:7
hm o.er han med nåd
32:10
förföljares ondska o.er mig
49:6
Min själ är o.en av lejon
57:5
De o. mig beständigt
88:18
Moln och töcken o. hm
97:2
Med hätska ord hava de o.it mig
109:3
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OLYDNAD
1 ss. gm en enda mskss o.
1 redo att näpsa all o.
1 all o. fick sin rättvisa lön

Rom. 5:19
2.Kor.lO:6
Hebr. 2:2

OLYMPAS
grek. given av olympen (himmelen),
himmelsk. En kristen i Rom, enligt
traditionen en av Petrus' närmaste
vänner, som led martyrdöden under
Nero. Rom.I6:1S.
OLÄKLIG
o. t är mitt sår
av ett svårt och o.t sår
o.t det sår du har fått
måste jag slå dig med o.a sår
o. t är ditt sår

Jer.lO:19
14:17
30:12
Mika 6:13
Nah. 3:19

OLÄNDIG
vad o.t är bliva slät mark
öknen, det öde och 0.8 landet
vad o.t är bliva släta stigar

Jes.40:4
Jer. 2:6
Luk. 3:5

OLÄRD
1) agråmmatas, a:ypa/lj.IaToe:

utan skriftlärdom, icke skriftlärd; av:
neg. a- och griumnata, se Lärdom S. I
Apg.4:13 s~år plur. agråmmatoi jämte
plur. av idi6tes, se 2; övers. olärda män
ur folket.
2) idiotes, UJ LWTT/e:
privatperson (i motsats till en
myndighetsperson); lekman, olärd (i
motsats till en person med fackutbildning el. sakkunskap på ett visst område); av: idios, egen, som tillhör en själv;
privat, avskild. Jfr vårt låneord 'idiot'.
Jfr 1. Se: Oförfaren 1.
OLÄRD
1 förnummo att de voro o.a män Apg. 4:13
2 de s. sitta på de o.as plats
1.Kor.14:16
2 s. vore o.a komme ditin
14:23
2 s. vore o. komme ditin
14:24

OM*
Uppdelning: om (prep.), om (konj.), vända
om.

OM (prep.)
föll Benjamin o. halsen
föll hån hm o. halsen
o. förgårdens omhängen
och o. förhänget
uppvaknade och såg mig o.
och en kedja o. din hals
gyllene kedjan o. hs hals
gyllene kedjan o. din hals
gyllene kedjan o. hs hals
lädergördel o. sina länder
kvarnsten hängdes o. hs hals
linneduk och band o. sig

1.Mos.45:14
46:29
4.Mos. 3:26
3:26
Jer.31:26
Hes.16:11
Dan. 5:7
5:16
5:29
Mark. 1:6
Luk.17:2
Joh.13:4

OMAK
1 icke vidare göra mästaren o.
1 H., gör dig icke o.
l icke vidare göra mästaren o.
2 Gör mig icke o.

Mark. 5:35
Luk. 7:6
8:49
11:7

OMAKA
det bleve o. par

2.Kor. 6:14

OMAR
hebr. möjl. talför, vältalig. En son till
Esaus son Elifas, en edomeisk
stamfurste. I.Mos.36:11,IS; l.K.rön.
1:36.
OMBESÖRJA
för att o. sången i H. hus
l. Krön. 6:31
Aron och hs söner o.de offren
6:49
för att o. alla Guds angelägenheter
26:32
o. utdelningen åt sina bröder 2.Krön.31:15
o. utdelningen åt sina bröder
Neh.13:13

OMBETRO
angående ngt s. denne o.tt
3.Mos. 6:2
återställa vad han varit hm o. tt
6:4

OMBINDA
Lägg vittnesbördet ombundet

Jes. 8:16

OMBORD
allt manskap s. fanns o.
Hes.27:27
steg (J ona) o. därpå
J ona 1:3
Apg.20:13
gingo i förväg o. på skeppet
Assos där vi tänkte taga Paulus o.
20:13
togo vi hm o.
20:14
på det gingo vi o.
21:2
stego vi o. på skeppet
21:6
vi glngo o. på ett skepp
27:2
på det förde han os. o.
27:6

OMBUD
voro o. för menigheten
4.Mos. 1 :16
o. i folkförsamlingen
16:2
Datan och Abiram, o. för menigheten 26:9

OMFAMNA
hs högra (arm) o.r mig
och hs högra (arm) o.r mig

HV.2:6
8:3

OMFATTA
Jos.19:15
19:18
19:25
19:28
19:30
19:35
19:41
Ps.103:19
Gal. 4:18

OMFLYTA
med sina strömmar omflöto de

Hes.31:4

OMFÅNG
mätte o.et av andra pelaren
trettio alnar... mätte dess o.
trettio alnar... mätte dess o.
tolv alnar lång tråd dess o.
heligt till hela sitt o.

l.Kon. 7:15
7:23
2.Krön. 4:2
Jer.52:21
Hes.45:1

OMGIVA

ss. moder o.en av barn
ogudaktigas snaror o. mig
60 hjältar o. den
och ett sken omgav det
o.et av ngt s. såg ut ss. eld
ett sken omgav hm
fastän du o.es av tistlar
stam växte hög, o.en av lövverk
Den var o.en aven mur
o. dig med belägringsvall

113:9
119:61
HV.3:7
Hes. 1:4
1:27
1:27
2:6
19:11
42:20
Luk.19:43

OMGJORDA
-omgjorda
vapenomgjordad Dom.18:17
Omgjorda
Israelitens klädedräkt bestod vanligtvis
av livklädnad och mantel. För att
lättare kunna röra sig, band han ihop
kläderna med ett bälte. Att ha sina
länder omgjordade, är en bild för att
vara redo för insats. Se: Bälte, Kläder.
Med omgjordade länder
1) Vandraren, 2.Mos.12:11. 2)
Krigaren, Ef.6:14. 3) Tjänaren,
Joh.13:4-S.
Omgjordad
1) Med kraft, I.Sam.2:4; Ps.18:33.
2) Med glädje, Ps.30:12. 3) Med fröjd,
Ps.6S:13. 4) Med makt, Ps.6S:7. S)
Med sanning, Ef.6:14.
OMGJORDA
o.de kring edra länder
2.Mos.12:11
o. dem, Aron och hs söner
29:9
o.de hm med bältet
3.Mos. 8:7
o.de hm med efodens skärp
8:7
o.de dem med bälten
8 :13
o. sig med bälte av linne
16:4
o.en eder•.. tog sina vapen
S.Mos. 1:41
600 man o.de med vapen
Dom.18:11
600 männen o.de med sina vapen
18:16
stapplande o. sig med kraft
1.Sam. 2:4
David o.de sig med hs svärd
17:39
o.e sig med sitt svärt
25:13
o.de sig med sitt svärt
25:13
jämväl David själv o.de sig
25:13
Du o.de mig med kraft
2.Sam.22:40
de o.de sig och övergåvo
22:46
(Elia) o.de sina länder
l.Kon.18:46
s. o.r sig med svärdet
20:11
o.d med en lädergördel
2.Kon. 1:8
O. dina länder och gå åstad
4:29
O. dina länder
9:1
O. nu ss. en man dina länder
Job 38:3
O. ss. en man dina länder
40:2
Gud, du s. o.de mig med kraft
Ps.18:33
Du o.de mig med kraft till striden
18:40
du o.de mig med glädje
30:12
O. din länd med ditt svärd
45:4
ty du är o.d med makt
65:7
höjderna o. sig med fröjd
65:13
vrede till övers att o. dig med
76:11
H. har o.t sig med makt
93:1
ss. en gördel att alltid o. sig
109:19
o.r sina länder med kraft
Ords.31:17
med ditt bälte skall jag o. hm
Jes.22:21
innan du kände mig, o.de jag dig
45:5
lik en brud o. dig med dem
49:18
Så o. nu dina länder
Jer. 1 :17
icke o. sig med ngt s. framkallar Hes. 44:18
o.d med ett bälte av guld
Dan.l0:5
o. dina länder (Nineve)
Nah. 2:1
Haven edra länder o.de
Luk.12:35
yngre, o.de du dig själv
Joh.21:18
gammal•.• en annan skallo. dig
21 :18
Apg.12:8
(ängeln:) o. dig _
Stån därför o.de kring edra länder Ef. 6:14
O.en därför edert sinnes länder I.Pet. 1:13
o.d kring bröstet med gyllene
Upp. 1:13
o.de kring bröstet med gyllene
15:6

OMGÅNG
fönsteröppningarna i tre o.ar
fönsteröppningarna i tre o.ar
en o. av gästabudsdagar
sidokamrarna i 33 o.ar

l.Kon. 7:4
7:5
Job 1:5
Hes.41:6

OMHULDA
i stället när och o.r det
moder o.r sina späda barn

Ef. 5:29
1.Tess. 2:7

OMHÄGNA
Jerusalem o.s av berg
och H. o.r sitt folk
midja är vetehög, o.d av liljor

Ps.125:2
125:2
HV.7:2

OMHÄGNAD
o.en skall vara fem alnar hög

2.Mos.27:18

OMHÄNGEN
2.Mos.27:9
o. av tvinnat vitt garn
för norra långsidan o. göras
27:11
förgårdens västra kortsida hava o.
27:12
27:14
o.a skola vara 15 alnar långa
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OMKRING (aDmllnt)
BAde du och folket o. dig
2.Mos.18:18
gräns för folket runt o.
19:12
märka ut en gräns o. berget
19:23
göra en rand av guld runt o.
25:11
göra en rand av guld därpå runt o.
25:24
runt o. det skaD du göra en list
25:25
runt o. Ii.ten en rand av guld
25:25
Alla stolparna runt o. förgården
27:17
28:33
granatäpplen runt o. fåUen
28:33
och bjäUror meHen dessa runt o.
28:34
en bjäUra av guld runt o. fåUen
29:16
stänka på altaret runt o.
stänka på altaret runt o.
29:20
med rent guld dess väggar runt o.
30:3
30:3
göra en rand av guld därpå runt o.
gjorde på den en rand av guld runt o. 37:2
gjorde en rand av guld därpå runt o. 37:11
37:12
runt o. det gjorde han en list
runt o. listen en rand av guld
37:12
överdrog med rent guld runt o.
37:26
37:26
en rand av guld därpå runt o.
Alla omhängena runt o. förgården
38:15
38:20
pluggarna runt o. av koppar

fotstyckena till förgården runt o.
38:31
aDa förgården. pluggar, runt o.
38:31
bjällror runt o. fåUen på kåpan
39:25
runt o. fåDen på kåpan
39:26
förgårdahägnaden runt o.
40:8
förgårdahägnaden runt o. tabernaklet 40:33
blodet runt o. på det altare
3.Mos. 1:5
1:11
dess blod på altaret runt o.
stänka blodet på altaret runt o.
3:2
stänka dess blod på altaret runt o.
3:8
stänka dess blod på altaret runt o.
3:13
stänka dess blod på altaret runt o.
7:2
på altarets horn runt o.
8: 1 S
stänkte blodet på altaret runt o.
8: 19
stänkte Mose på altaret runt o.
8 :24
stänkte det på altaret runt o.
9:12
stllnkte det på altaret runt o.
9: 18
stryka på altarets horn runt o.
16:18
s. icke hava murar o. sig
25:31
utmark o. ngn av deras städer
25:34
runt o. tabernaklet
4.Mos. 1 :50
stolparna till förgården runt o.
3 :37
stolparna till förgården runt o.
4:32
det folk s. jag har o. mig
11 :21
vaktlar runt o. lägret
11 :31
bredde ut dem runt o. lägret
11 :32
platsen runt o. KoraslägerstäUe
16:24,27
äta upp aUt runt o. oss
22:4
landets städer runt o.
32:33
edert land med gränser runt o.
34: 12
utmarker runt o. dessa städer
35:2
ro för edra fiender runt o.
5.Mos.12:10
ss. aUa folk o. mig hava
17:14
ro för aUa dina fiender runt o.
25:19
J uda barns gränser runt o.
J os. l S: 12
arvedel med dess gränser runt o.
18:20
Hebron med utmarker runt o.
21 :11
tillhörande utmarker runt o.
21 :42
ro för dess fiender runt o.
23:1
i fienders hand där runt o.
Dom. 2:14
stöta i basunerna runt o.\ligret
7:18
från deras fienders hand runt o.
8 :34
tågen o. (Simsons) armar
1S: 14
i bakhåU mot Gibea, runt o.
20:29
fienders hand runt o.
l.Sam.12:11
mot sina fiender runt o.
14:47
uppförde byggnader runt o.
2.Sam. 5:9
ro runt o. för aUa hs fiender
7:1
ka.ta linor o. den staden
17:13
kommo de så runt o. till Sidon
24:6
bältet o. sina länder
l.Kon. 2:5
och muren runt o. Jerusalem
3:1
fred på aUa sidor runt o.
4:24
ryktet bland aHe folk runt o.
4:31
fienderna runt o. ansatte hm
S :3
runt o. huset en ytterbyggnad
6:5
avsat.er på huset runt o.
6:6
väggar runt o. utsirade han
6:29
förgårdsmuren där runt o.
7:12
två rader Bingo runt o.
7: 18
granatäpplena i rader runt o.
7 :20
(havet) tio alnar, runt aUt o.
7:23
sirater •. omgåvo det runt o.
7 :24
så att de gingo runt o. havet
7:24
så ock blomsterslingor runt o.
7:36
gjorde o. altaret en grav
18:32
vagnar av eld, runt o. Elisa
2.Kon. 6:17
de folk s. vore o. dem
17:15
offerhöjderna runt o. Jerusalem
23:5
belägringsmur runt o. det
25:1
murarna runt o. Jerusalem brötos ned 25:10
granatäpplen på pelarhuvudet runt o. 25:17
Hebron med utmarker runt o. l.Krön. 6:55
9:27
vistades om natten runt o. Guds hus
befä.tningsverk runt o .•taden
11 :8
från Millo och aUt o.
11:8
fred med sina fiender runt o.
22:9
rörande alla kamrarna runt o.
28:12
tio alnar runt aUt o.
2.Krön. 4:2
runt o. (havet) voro bilder
4:3
och omgåvo (havet) runt o.
4:3
omslöto havet runt o.
4:3
14:7
förse dem runt o. med murar
intogo städer runt o. Gerar
14:14
mur•••runt o. Ofel
33:14
ifrån folken runt o. oss
Neh. 5:17
nejden runt o. Jerusalem
12:28
byggt.ig 'byar runt o. Jerusalem
12:29
från en f"ård o. på den
Job 1:7
och från en färd o. på den
2:2
O. hm ljuder rassel av koger
39:26
Nu äro de o. mig
Ps.17:11
över mina fiender runt o. mig
27:6
o. hm stormar det med makt
50:3
de s. äro o. hm bäre fram skänker
76:12
utgjutit blod runt o. Jerusalem
79:3
fruktansvärd utöver aUa s. äro o.
89:8
din trofasthet är runt o. dig
89:9
förbränner hs ovänner runt o.
97:3
böljorna o. dem tystnade
107:29
sönderkrossa huvuden vida o.
110:6
dina barn o. ditt bord
128:3
ljuset bliva natt o. mig
139:11
Jes. 5:27
lossnar bältet o. hs\linder
Rättfärdighet bältet o. hs \linder
11 :5
trofasthet bältet o. hs höfter
11:5
s. är så fruktat vida o.
18:2
folket •• är fruktat vida o.
18:7
mot aUa dess murar, runt o.
Jer. 1:15
slå upp sina tält runt o. henne
6:3
tänt upp en eld o. det trädet
11:16
sätt den o. dina länder
13:1
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likaledes o.a på andra sidan
27:15
o.a till förgården
35:17
gjordes o.a till förgården
38:9
gjordes o. s. voro 50 alnar långa
38:12
O.a 15 alnar långa på ena sidan
38:14
38:14
o.a på andra sidan 15 alnar långa
Alla o.a av tvinnat vitt garn
38:15
förhänget i likhet med förgårdens o. 38:18
o.a till förgården
39:40
(vården) om förgårdens o.
4.Mos. 3:26
o.a till förgården
4:26

OMHÖUA
han o.er den med sina skyar

Job 26:9

OMIGEN
leret misslyckade. begynte han o. J er.18:4

OMKOMMA
1) mu!, n,o
dö, avlida. Se t.ex. Dö 1, Död (subst.)
2, Död (adj.) 1, Förgås 4.
2) gäwa~ V l ~
sluta andas~ T uppgiva andan. Se:
Dö 3, Död (subst.) 4,
Anda 1,
Förgås l.
3) miwä!, n.} ~
(subst.) död; i 4.Mos.26:1O bemot
hå 'egå, i skarans (hopens) död. Se t.ex.
Dö 2, Död (subst.) 1, Död (adj.) 9,
DödaS.
4) safJä, nEJ D
rycka bort, ~ö1a undan; här nif. ryckas
bort, röjas undan. Se: Förgås 2,
Förgöra 1, Förödelse 4.
5) tämam, DO l'\
vara el. bliva - r;;Ubordad el. avslutad;
taga slut. Se: Dö 6, Fullborda 1, Full·
göra 3, Förgås 7, Förgöra 21, Förstöra
19.
6) apothn~skö, årr08vfloK w
dö, avlida, omkomma. Se t.ex. Dö 8.
7) apokteinö, årrOKTfivw
döda, dräpa; i Upp.ll:13 pass. bli
dödad, omkomma. Se t.ex. Döda 14.
OMKOMMA
1 Allt på det torra omkom
l.Mos. 7:22
1 så att jag o.er
19:19
1 de •• o.it gm hem.ökelsen
4.Mos.16:49
1 förutom dem s. o.it för Kora••kuU 16:49
2 Se, vi o.
17:12
2 Skola vi då verkligen aHe o.
17:13
1 de s. o.it gm hem.ökelsen
25:9
3 det tillfäUe då dennes hop omkom 26:10
1 Koras söner 0.0 icke
26:11
Dom. 9:49
1 Så 0.0 de •• bodde i Sikem.
4 i aUa faU o. gm Sauls hand
l.Sam.27:1
1 aHe vi andra i dag o.it
2.Sam.19:6
1 de 0.0, aHe sju på en gång
21:9
1 brände upp ... i eld och omkom1.Kon.16:18
5 israeliter s. redan o.it
2.Kon. 7:13
1 I ett ögonbUck o. de
Job 34:20
2 förgå. de gm vapen och o.
36:12
1 Moab o. under stridslarm
Am. 2:2
6 hela hjorden omkom i vattnet Matt. 8:32
6 tredjedelen•.• i havet omkom
Upp. 8:9
6 många mskor 0.0 gm vattnet
8:11
7 gm jordbävningen 0.0 7000 mskor 11 :13

OMKOSTNAD
vad s. fordras för o.erna
vad s. fordra. för o.erna
åtag dig o.erna för dem

Esr. 6:4
6:8
Apg.21:24

OMKRING
Uppdelning: aDmänt; i anslutning till verb.

satte den o. mina \linder
13:2
13:11
gördel sluter tätt o. hs länder
förtära aDt där runt o.
21:14
över aDa folken här runt o.
25:9
o. \lindorna säcktyg
48:37
elden .kaU förtära aUt o.
50:32
byggde en be\ligring.mur runt o.
52:4
aDa murar runt o. Jerusalem brötos
52:14
granatäpplen på pelarhuvudet runt o. 52:22
på nätverket runt o.
52:23
eld s. förtär aUt runt o.
K1ag. 2:3
Murarna o. hennes palatser
2:7
Hes. 1:18
fuUsatta med ögon runt o.
1:27
omgivet runt o. av...... eld
Ss. bågen såg skenet ut runt o.
1 :28
murbräckor mot den runt o.
4:2
slå den med svärdet där runt o.
S :2
värre än hednafolken runt o. eder
5:7
smälek bland folken runt o. dig
5:14
smälek för folken runt o. dig
5:15
6:13
slagna män o. sina altaren
bilder inristade runt o. på väggarna
8:10
hjulen fuUa med ögon runt o.
10:12
aDa s. äro o. hm förströ
12:14
icke fört upp mur o. Israels hus
13:5
folk mot hm runt o. från länderna
19:8
runt o. hm har denna sin gravplat.
32:22
(Elam) utbredde .kräck o. sig
32:24
Elam. hop vilande runt o. h. grav
32:24
runt o. hm har denna sin gravplats
32:25
utbredde .ig skräck o. dem
32:25
utbredde de skräck o. sig
32:26
runt o. hm sin gravplat.
32:26
landet runt o. min höjd
34:26
spott åt de övriga folken runt o.
36:4
folken runt o. eder lida .mälek
36:7
folk s. äro kvar runt o. eder
36:36
förde mig fram runt o. dem
37:2
en mur utomkring huset, runt o. det 40:5
sträckte sig porten runt o.
40:14
slutna fönster i porten runt o.
40:16
stengolv runt o. förgården
40:17
fönster på de.s förhu. runt o.
40:25
fönster på de.s förhus runt o.
40:29
förhus funnos runt o.
40:30
fönster på de.. förhus runt o.
40:33
fönster funno. på den runt o.
40:36
dubbelkrokar fästa runt o.
40:43
runt o. hela huset
41:5
på den mur s. sträckte sig runt o.
41:6
övervåning ovanpå övervåning runt o. 41 :7
mellanrummet runt o. hela huset
41 :10
platsen fem alnar bred, runt o.
41:11
byggnadens mur fem alnar runt o.
41:12
avsatserna på framväggen runt o.
41 :16
platsen invid tröskeln runt o.
41 :16
utefter hela väggen runt o.
41:17
gjort på hela huset runt o.
41:19
han mätte platsen runt o.
42:15
500 stänger runt o.
42:16,17
dess område runt o. vara högheligt
43:12
kanten på ramen, runt o.
43:13
Kanten runt o. den en halv aln
43:17
de.. bottenram en aln runt o.
43:17
.tryka på altaret •...runt o.
43:20
benk\lider av linne o ••ina länder
44: 18
heligt till sitt omfång runt o.
45:1
och till utmark där runt o.
45:2
runt o. inuti dem gick en mur
46:23
runt o. i alla fyra
46:23
och nedtill vid muren runt o.
46:23
Runt o. skaD den hålla 18000 alnar
48:35
Jerusalem med städer o.
Sak. 7:7
12:2
berusningens kalk för folk runt o.
tillhopa från aHe folk runt o.
14:14
från hela trakten o. J ordan
Matt. 3:5
Då nu J. såg mycket folk o .•ig
8:18
och han .atte .tängsel o. den
21 :33
trakterna o. Tyru. och Sidon
Mark. 3:8
mycket folk satt där o. (J.)
3:32
predikade i trakten o. Jordan
Luk. 3:3
Det var nu o. sjätte timmen
23:44
från .täderna runt o. Jerus.
Apg. 5:16
änkorna kommo där o. hm
9:39
o. nionde timmen såg (Korneliu.)
10:3
flydde de till trakten o. dem
14:6
(Abraham) var 0.100 år
Rom. 4:19
från J erusalem och runt o.
1 S: 19
hava o. oss en så stor hop av
Hebr.12:1
runt o. tronen en regnbåge
Upp. 4:3
24 andra troner runt o. tronen
4:4
runt o. fuUsatta med ögon
4:8
många änglar runt o. tronen
5 :11
och o. väsendena
5:11

OMKRING (i anslutning tU! verb)
BO OMKRING
mån I bo och draga o.
hedningarna s. bo runt o.
folks gudar •. bo runt o.
hos de folk s. bo runt o. eder
folks gudar s. bodde o.
hån för dem •. bo o.
hån för dem •• bo o. o ..
I aDa •. bon o. hm
förskräckelse för dem s. bo o.
s. bo runt o. eder
hednafolks rätter s. bo o.
smälek för alla s. bo o. oss
BINDA OMKRING
fikonlöv och bundo o. sig
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l.Mos.34:10
3.Mos.25:44
5.Mos. 6:14
13:7
Dom. 2:12
Ps.44:14
79:4
Jer.48:17
49:5
Hes. 5:7
11:12
Dan. 9:16
l.Mo•. 3:7

bundo säcktyg o. sina länder
I.Kon.20:32
20:32
och rep o. sina huvudet
bind dem o. din hals
Ords. 3:3
BÄRA OMKRING
bära H. ark o. staden
Jos. 6:11
runt o. den en gång
Jer.13:4
gördeln du bär o. dina länder
DRAGA OMKRING
där mån I bo och draga o.
l.Mos.34:10
låta dem draga o. där
34:21
42:34
fritt fi draga o. i landet
4.Mos.14:33
edra barn draga o .... herdar
16:24
Dragen ifrån platsen runt o.
16:27
droga de Ifrån platsen runt o.
och draga o. i landet
Jos.18:4,8
l.Sam.25:15
tid vi droga o. i deras närhet
skola draga o. i landet
Jes. 8:21
Apg.ll:19
drogo o. ända tU! Fenicien
DRIV A OMKRING
driva o. i öknen i 40 år
4.Mos.32:13
Ps.59:12
låt dem driva ostadiga o.
De driva o. efter rov
59:16
På detta sätt driva de gärna o.
Jer.14:10
driva o. från hav till hav
Am. 8:12
Apg.27:27
dreva o. på Adriatiska havet
2.Kor.ll :25
drivit o. på djupa havet
Ef. 4:14
icke ss. havets vågor drivas o.
Jak. 1:6
havets våg So drives o. av
FALLA OMKRING
2.Mos.16:13
dagg fallen runt o. \ligret
Ps.78:28
faUa ned runt o. sin boning
faHe för svärd runt o. dig
Hes. 5:12
FARA OMKRING
Joab for o. i hela Israel
l.Krön.21 :4
2.Krön.17:9
fora o. i aHe Juda .täder
23:2
fora därefter o. i Juda
Ps.77:18
och dina pHar foro o.
elden for o. mellan väsendena
Hes. 1:13
Sak. 1:10
till att fara o. på jorden
1:11
Vi hava farit o. på jorden
ivriga att fara o. på jorden
6:7
6:7
J a, I mån fara o. pi jorden
6:7
fora åstad o. på jorden
Matt.23:15
s. faren o. över vatten
FL YTA OMKRING
l.Mos. 2:11
flyter o. hela landet Havila
2:13
den s. flyter o. hela landet Kus
l.Kon.18:35
vattnet flöt runt o. altaret
FLYTTA OMKRING
jag har flyttat o. i ett tält
2.Sam. 7:6
7:7
varhelst jag flyttade o. med Israels
varhelst jag flyttade o.
I.Krön.17:6
FROSSA OMKRING
Jer.46:14
svärdet frossar runt o. dig
Hos. 11:6
svärdet frossa o. sig
FRÄTA OMKRING
fräta o. sig ss. kräftsår
2.Tim. 2:17
FÄRDAS OMKRING
färdades o. i Egyptensland
l.Mos.41:46
Vart år färdades o. tU! Betel
l.Sam. 7:16
Ords. 6:21
FÄSTA OMKRING
FÖRA OMKRING
de s. föra träbe\liten o.
Jes.45:20
s. Iförden o. i högtidståg
46:1
förde mig o. tU! förgårdens
Hes.46:21
förde mig o. på en yttre väg
47:2
fördes gm A. o. i öknen
Luk. 4:1
FÖRBRÄNNA OMKRING
Jes.42:25
förbrände. runt o.
förbränna alla folk runt o.
Sak.12:6
FÖRSAMLA OMKRING
församlade sig o. Aron
2.Mos.32:1
O. mig de rättfärdiga församlas
Ps.142:8
församlade sig mycket folk o.
Matt.13:2
församlade romerska vakten o. hm
27:27
församlade sis folk o. hm
Mark. 4:1
församlade sig mycket folk o. hm
5:21
församlade sig o. hm
7: 1
10:1
församlades åter o. hm
mycket folk församlat o. hm
Luk.12:1
församlade 0.120
Apg. 1:15
FÖRSTRÖ OMKRING
förströ edra ben runt o.
Hes. 6:5
34:12
hs får förströdda o. hm
GRÄVA OMKRING
2.Mos. 7:24
grävde runt o. Nilfloden
gräva o. det och göda det
Lok.13:8
GAOMKRING
(Josef) gick o. villrådig
l.Mos.37:15
Folket gick o. och samlade
4.Mos.ll:8
för att gå o. Edoms land
21:4
de gingo o. Edoms land
Dom.ll:18
gick o. på konungahusets tak
2.Sam.ll:2
gick runt o. huset. väggar
l.Kon. 6:5
(Ahab) gick tyst o.
21:27
Israels kon. gick o. på muren
2.Kon. 6:26
ryktet gick ut vida o.
2.Krön.26:15
Nakna måste de gå o.
Job 24:10
Gån o. Sion, räknen de.s torn
Ps.48:13
Dag och natt gå de o. den
S 5:11
går o. med vrånghet i munnen
Ords. 6:12
stå upp och gå o. i staden
HV. 3:2
Väktarna mötte mig, där de gingo o.
3:3
Väktarna mötte mig, där de gingo o.
5:7
Tag din harpa och gå o.
Jes.23:16
Gån o. på gatorna i Jerusalem
Jer. 5:1
vännen går o. och förtalar
9:4
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Omkull-Omsider
klagen, gAn o. i gArdarna
49:3
Stolt gick han o. bland lejonen
Hes.19:6
gA o. bland gnistrande stenar
28:14
konungen gick o. pA taket
Dan. 4:26
där lejonungen gick o.
Nah. 2:11
Matt. 4:23
han gick o. i Galileen
9:35
J. gick o. I alla städer och byar
Mark. 5:42
flickan begynte gA o.
Sedan gick han o. i byarna
6:6
gå o. men de likna träd
8:24
han gick o. i helgedomen
11:27
12:38
gA o. i fotsida kläder
gärna gA o. I fotsida kläder
Luk.20:46
där han gick o. och lovade
Apg. 3:9
Saulus gick o. i husen
8:3
kringspridda gingo o. och förkunnade 8:4
(Elymas) gick o. och sökte efter
13:11
17:23
medan jag har gAtt o.
bland vilka jag har gAtt o.
20:25
icke gA o. med förtal
l.Tim. 3:11
att Icke gA o. med förtal
Tit. 2:3
i ~u dagar gAtt runt o.
Hebr.11:30
De gingo o. höljda I fArskinn
11:37
går o. ss. rytande lejon
1.Pet. 5:8
gAr o. bland ljusstakarna
Upp. 2:1
HOPPA OMKRING
Job 21:11
HÄGNA OMKRING
Job 40:17
HÄNGA OMKRING
Job 30:18
HÖRAS OMKRING
ljudet därav hörd es vida o.
Esr. 3:13
glädjen hördes vida o.
Neh.12:43
IRRA OMKRING
(Hagar) irrade o. i Beer·Sebas 1.Mos.21 :14
skulle jag lAta dig irra o.
2.Sam.15:20
De irrade o. i öknen
Ps.I07:4
irra o. I väglösa ödemarker
107:40
Uito dem irra o. pA bergen
Jer.50:6
Ss. blinda irra de o.
Klag. 4:14
de irrade o. i öknar
Hebr.11:38
LIGGA OMKRING
städer s. ligga runt o.
5.Mos.21:2
Jos.19:8
byar s. lAgo ru nt o.
Abner och folket lAgo o. hm
l.Sam.26:7
kaldeerna lAgo runt o.
2.Kon.25:4
byar s. lAgo runt o. dessa
l.Krön. 4:33
länder s. lAgo o. Juda
2.Krön.17:10
kaldeerna lAgo runt o. staden
Jer.52:7
runt o. hm ligger hs skara
Hes.32:23
lägga sig ... 50 eller sA i vart
Luk. 9:14
LÄGRA SIG OMKRING
lägra sig o. vittnesbördets
4.Mos. 1:53
runt o. uppenbarelsetältet lägra
2:2
folket lägrat runt o. (Saul)
I.Sam.26:5
en här lägrat sig runt o.
2.Kon. 6:15
Job 19:12
lägra sig runt o. min hydda
lägra sig mot mig runt o.
Ps. 3:7
H. ängel siAr läger o. dem s. frukta
34:8
siA läger runt o. dig
Jes.29:3
lägren eder runt o. (Babel)
Jer.50:29
LÖPA OMKRING
l.Tim. 5:13
SAMLA OMKRING
samlade denne folk o. sig
l.Kon.11:24
samla de sig runt o. henne
Jer. 4:17
mycket folk samlat o. dem
Mark. 9:14
samlade sig judarna o. hm
Joh.lO:24
lärjungarna samlat sig o. hm
Apg.14:20
SE OMKRING
De sAgo sig o.
2.Sam.22:41
Lyft upp dina ögon och se dig o. Jes.49:18
se dig o.: alla komma
60:4
DA sAg han sig o. pA dem
Mark. 3:5
han sAg sig o. pA dem s. sutto
3:34
sAg han sig o. för att se den
5 :32
9:8
när de sAgo sig o.
sAg J. sig o. och Sade till
10:23
när han hade sett sig o.
II :11
han sAg sig o. pA dem alla
Luk. 6:10
SKYNDA OMKRING
Mark. 6:55
SKÅDA OMKRING
Jes.63:5
SPANA OMKRING
Job 11:18
SPEJA OMKRING
Jer.48:l9
SPRIDA OMKRING
sprider o. sina ljungeldsmoln
lob 37:11
Deras blod spridas o. ss. stoft
Sef. 1:17

7:11
änglar s. stodo runt o. tronen
och o. de IIldste
7:11
STÄLLA OMKRING
edra kärvar stäUde sig runt o.
I.Mos.37:7
ställa sig runt o. tältet
4.Mos.11 :24
stilla eder runt o. konungen
2.Kon.11:8
ställde sig runt o. konungen
11:11
2.Krön.23:7
ställa sig runt o. konungen
ställde upp folket runt o. konungen 23:10
SVÄVA OMKRING
Icke sväva o. efter lustar
4.Mos.15 :39
där de sväva o. utan föda
lob 39:3
SÄNDA OMKRING
(Gideon) sände o. budbärare
Dom. 6:15
7:24
GIdeon hade sänt o. budbärare
sände styckena o. över Israels
19:29
20:6
sände styckena o. över Israels
sände styckena o. över Israels l.Sam.ll:7
31:9
sände dem o. i filisteernas land
sände Ahab o. bland Israels
1.Kon.18:20
sände dem o. i filisteernas
I.Krön.l0:9
sänden o. gAvor därav
Neh. 8:10
de sände ock o. gAvor
8:12
TAGA OMKRING
tAga o. Seirs bergsbygd
5.Mos. 2:1
2:3
att tAga o. denna bergsbygd
TAgen nu o. staden (Jeriko)
Jos. 6:3
skolen I tAga o. staden ~u gAnger
6:4
Dragen ut och tAgen o. staden
6:7
andra dagen en gång o. staden
6:14
tAgade sju gAnger o. staden
6:15
denna dag tAgade de sju gAnger o.
6:15
VANDRA OMKRING
vandra o. I Kanaans land
Jos.24:.3
orter där David vandrat o.
I.Sam.30:31
vandrat o. pA djupets botten
Job 38:16
runt o. dem vandra de ogudaktiga Ps.12:9
slippa vandra flyktig o.
Jer. 4:1
vandrar han o. i ökentrakter
Matt. 12:43
17:22
tillsammans vandrade o. i Galileen
vandrar han o. i ökentrakter
Luk.ll :24
vandrade J. o. i Galileen
Joh. 7:1
i Judeen ville han Icke vandra o.
7:1
vandrade J. icke längre öppet o.
11 :54
Därefter vandrade (Filippus) o. Apg. 8 :40
Medan nu Petrus vandrade o.
9:32
s. vandrade o. och gjorde gott
10:38

STRYKA OMKRING
STRÄCKA SIG OMKRING
STRÖVA OMKRING
mA du ströva o., lik en gasell
och åsnor fritt ströva o.
sA att rävarna ströva o.

OMRI
l. Härhövitsman hos konung Ela, som
VaJ den siste regenten av Jero beaJnS
dynasti. Omri blev sedan Själv konung i
Nordriket. ca 886-875 f.Kr. Han befaJm sig i fålt med Israels här belägrande det filisteiska Gibbeton, då underrättelse kom att Simri, en aJman av
Elas härhövitsmän, hade mördat denne
och gjort sig själv till konung. Omri
bröt då genast upp med hären och
tågade till Tirsa, den dåvaJande huvudstaden, som han med lätthet intog. Då
Simri såg spelet förlorat, satte han eld
på konungapalatset och brände sig
själv inne. Omri hade dock senaJe att
utstå en flerårig kamp mot en ny rival
om makten - Tibni, Ginats son -

OMRÅDE
kananeernas o. frAn Sidon
1.Mos.l0:19
sA lAngt doss o. sträckte sig
23:17
frAn ena lindan av Egyptens o.
47:21
2.Mos.l0:14
slogo ned över Egyptens o.
icke en gräshoppa inom Egyptens o. 10:19
jag skall utvidga ditt o.
34:24
på heligt o.lItit köttet
3.Mos.10:18
vid gränsen till ditt o.
4.Mos.20:16
till dess vi kommit igenom ditt o.
20:17
att tAga gm sitt o.
20:21
(Arnon) frAn amoreernas o.
21 :13
kommit igenom ditt o.
21 :22
21:23
Israel tåga gm sitt o.
med dess stIlder och dessas o.n
32:33
om drAparen gAr utom o.et
35:26
utom hs fristads o.
35 :27
det o. s. tillhör edra bröder
5.Mos. 2:4
och makateernas o.
3:14
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STA OMKRING
inför dem s. stodo o. hm
folket stod o. Mose
folket måste stA o. dig
hela Israel s. stod runt o. dem
de s. stodo o. (Eglon)
J oas svarade alla s. stodo o.
stodo stilla runt o. lägret
kvinnorna s. stado o.
alla (SauIs) tjIInare stodo o.
där de stodo o. hm
drabanterna s. stodo där o.
mina barn stadD runt o. mig
Serafer stodo o. hm
furstarna s. stado o. konungen
folkets skull s. stAr här o.
o. tronen stado fyra väsenden
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Ps.59:7,15
l.Mos.23:17
HV. 2:17
Jes.32:20
Klag. 5:18
1.Mos.45:1
2.Mos.18:13
18:14
4.Mos.16:34
Dom. 3:19
6:31
7:21
l.Sam. 4:20
22:6
22:7
22:17
Job 29:5
Jes. 6:2
Jer.36:21
Joh.11 :42
Upp. 4:6

OMKULL
föll o. och blev liggande
Dom. 5:27
sjönk (Sisera) ihop och föll o.
5:27
huset föll o. över hövdingarna
16:30
l.Sam.17:49
föll o. med ansiktet mot
föU han o. och blev halt
2.Sam. 4:4
det föll o. över folket
lob 1:19
om ett träd faUer o.
Pred.ll:3
fäste störtar han o.
Jes.25:12
beläte s. ej faUer o.
40:20
sA att den ej faller o.
41:7
att de icke skola falla o.
Jer.10:4
fallen o. utan att kunna stA upp
25:27
mA Moab ragla o. I sina spyor
48:26
klipporna störta o.
Hes.38:20
Matt. 7:25
likväl föll det icke o.
och det föll o.
7:27
han stötte o. växlarnas bord
21:12
kastar (anden) o. hm
Mark. 9:18
han stötte o. v·äxlarnas bord
11:15
kastade den onde anden o.
Luk. 4:35
kastade den onde anden o. hm
9:42
stötte o. deras bord
Joh. 2:15
OMLINDA
togo J. kropp och o.de den
OMLOPP
dess o. intill himmelens grinser

Joh.19:40
Ps.19:7

OMNEJD
ler.17:26
från Jerusalems o. komma
32:44
tillkalla vittnen i Jerusalems o.
I Jerusalems o. ännu en gAnghjordar 33:13
OMOGEN
fikonträd fäller o.na frukter

Upp. 6:13

innan han av hela Nordriket erkändes
som konung. l.Kon.16:8-22.
Efter att ha regerat i Tirsa i sex år
anlade Omri på berget Samaria en ny
huvudstad, vackert belägen men framför allt lättförsvaJad, vilket skulle visa
sig värdefullt för riket under följande
belägIingaJ. Här residerade han i ytterligare sex år, 16:23 f.
Sannolikt ingick Omri under sin
regeringstid förbund med fenicierna,
eftersom han lät sin son och tronföljare, Ahab, ingå äktenskap med Isebel,
dotter till konungen i Tyrus. Mesastenen (se Mesa l) vittnaJ om att Omri
upprätthöll det israelitiska herraväldet
över Ostjordanlandet, norr om bäcken
Amon. Däremot hade han mindre
framgång emot aJameerna, som erövrade en del städer från honom, 20:34.
Omri VaJ på många sätt en dugande
regent, men religiöst sett utgjorde han
inget föredöme för folket. Skriften ger
honom vittnesbördet att han gjorde
vad ont VaJ i Herrens ögon, till och
med mer ont än någon av dem som
hade varit konungaJ i Israel före
honom, l.Kon.26:25 f.
OMRI
gjorde hela Israel O. till kon.
1.Kon.16:16
drog O. med hela Israel frAn Gibbeton 16:17
den andra hälften höll sig till O.
16:21
den del av folket s. höll sig till O.
16:22
Tlbni död, blev O. konung
16:22
blev O. konung över Israel
16:23
O. gjorde vad ont var i H. ögon
16:25
om O. i Israels konungars krönika
16:27
O. gick till vila hos sina fäder
16:28
Ahab, O.s son, blev konung
16:29
regerade Ahab, O.s son, i 22 Ar
16:29
Ahab, O.s son, gjorde vad ont var
16:30
Atalja, dotter till O.
2.Kon. 8:26
hette AtaJja, O.s dotter
2.Krön.22:2
Vid O.s stadgar hAller man fast
Mika 6:16

2. En av benjaJniniten Bekers söner.
l.Krön.7:8.
3. Fader till Anunihud, se Amrnihud 4.
l.Krön.9 :4.
4. Hövding för IsaskaJs stam på konung Davids tid. l.Krön.27:18.
OMRINGA
o.des huset av männen
1.Mos.19:4
skola (kananeerna) o. oss
Jos. 7:9
o.de (gasiterna) platsen
Dom.16:2
o.des huset av männen i staden
19:22
o.de huset om natten
20:5
De o.de benjaminiterna
20:43
när slungkastarna o.de staden 2.Kon. 3:25
(arameerna) o.de staden
6:14
anfall pA edomeerna s. o.t hm
8:21
hövitsmännen o.de hm
2.Krön.18:31
edomeerna s. o. t hm
21:9
dödsfiender s. o. mig
Ps.17:9
BasaDS oxar o. mig:
22:13
Alla hedningar o. mig
118:10
De o. mig, ja, de o. mig
118:11
De o. mig sa; bin
118:12
ÖVer de mäns huvuden s. o. mig
140:10
Jerusalem O.S av krigshärar
Luk.21:20
o.des (Paulus) av de judar
Apg.25:7
och o. de heligas läger
Upp.20:9

OMRÅDE
-område
landområde 5.Mos.19:3
offergärdsområde Hes.45 :6,7

edert o. sträcka sig
11 :24
nllr H. utvidgat ditt o.
12:20
när H. utvidgar ditt o.
19:8
skall edert o. sträcka sig
J os. 1:4
Vidare Intogo de Ogso.
12:4
gesureernas och makateernas Q.
12:5
(Og) rAdde tUl Sihons o.
12:5
aUt mellan Sihor och Ekrons o.
13:3
Mesra ända till amoreernas o.
13:4
ända till Ammons barns o.
13:10
gesureerna8 och makateernas Q.
13:11
De fingo o.t frAn Aroer
13:16
(Gad) fingo till sitt o. Jaeser
13:25
frAn Mahanaim till Lidebirs o.
13:26
o. av landet frAn Mahanaim
13:30
gränsen fram till arkiternas o.
16:2
ned till jafletiternas o.
16:3
ända till Nedre Bet-Horons o.
16:3
Juda förbliva vid sitt o. i söder
18:5
Josefs hus vid sitt o. i norr
18:5
o. s. lotten gav dem
18:11
mellan Juda och Josefs barns o.n
18:11
18:14
Kirjat-Jearim inom Juda barns o.
vid ändan av Kirjat -Jearims o.
18:15
At Kislot-Tabors o.
19:12
Harackon ... o.t framför Jafo
19:46
Dans barns o. gick förlorat
19:47
de övriga israeliternas o.
22:11
begrov (losua) pA hs arvedels o.
24:30
intog Juda Gasa med dess o.
Dom. 1:18
Askelon med dess o.
1:18
och Ekron med dess o.
1:18
amoreernas o. frAn Sela
1 :36
begrov (Josua) pA hs arvedels o.
2:9
kommo Icke in pA Moabs o.
Il :18
intala hela amoreernas o.
11 :22
icke ngt o. tillfallit (Dan)
18:1
styckena över Israels arvedels o.
20:6
s. inom tillhörande o.n
1.Sam. 5:6
ända till Bet-Semes' o.
6: 12
tillhörande o.t tog Israel ocksA
7 :14
det o. s. vetter At Seboimsdalen
13:18
över hela Israels o.
27:1
30:14
infallit I det o. s. tillhör Juda
o.t frAn Aroer vid Arnon
2.Kon.l0:33
Han Atervann Israels o.
14:25
sA ock hela dess o. frAn Tirsa
15 :16
land linda till Gasa med dess o.
18:8
att du ville utvidga mitt o.
1.Krön. 4: 1O
boningsorter inom deras o.
6:54
stIlder ur Efraims stam ss. o.
6:66
sprider fördärv inom Israels o.
21:12
frAn aUa sina o.n
2.Krön.ll:13
gm vUkas o. du icke tillstadde
20:10
byggde städer pA Asdods o.
26:6
ena hälften av Jerusalems o.
Neh. 3:9
andra hälften av Jerusalems o.
3:12
hövdingen över Bet-Hackerems o.
3:14
hövdingen över Mispas o.
3:15
över ena hälften av Bet-Surs o.
3:16
över ena hälften av Kegilas o.
3:17
för sitt o.
3:17
andra hälften av Kegilas o.
3:18
över hela Sions bergs o.
Jes. 4:5
pA andra sidan Jordan, hedningarnas o. 9:1
Hes.43:12
hela dess o. vara högheligt
45:3
skall du aUtsA avmäta ett o.
åt staden till besittning ett o.
45:6
fursten f A ett o.
45 :7
mellan Damaskus' och Hamats o.n
47:16
Haser invid Haurans o.
47:16
till Hasar·Enon vid Damaskus' o.
47:17
och upp mot Hamats o.
47:17
Damaskus' o. jämte Hamat i norf
48:1
närmast Dans o. skall Aser
48:2
närmast Asers o. Naftall
48:3
närmast Manasses o. Efraim
48:5
närmast Efraims o. Ruben
48:6
närmast Rubens o. Juda
48:7
närmast Juda o. offergllrdsomrllde
48:8
högheligt o. invid leviternas
il8: 12
48:13
leviterna skola f A ett o.
utgöra Icke heligt o. för staden
48:15
25000 alnar breda o.t
48:21
Dessa o.n skola tillhöra fursten
48:21
mellan luda o. och Benjamins o.
48:22
o. emellan furstens besittningar
48:22
närmast Benjamins o. Simeon
48:24
närmast Simeons o. Isaskar
48:25
nllrmast Isaskars o. Sebulon
48:26
närmast Sebulons o. Gad
48:27
nllrmast Gads o. skall gränsen gA
48:28
inom mitt rikes hela o.
Dan. 6:26
när de vUle utvidga sitt o.
Am. 1:13
o. större än edert o.
6:2
BeUehem och o.t däromkring
Matt. 2:16
Sebulons och Neftalims o.
4:13
bort ifrAn deras o.
8:34
kananeisk kvinna frAn det o.t
15:22
(J.) for till Magadans o.
15 :39
gå bort ifrAn deras o.
Mark. 5:17
begav sig till Tyrus' o.
7:24
Ater bort IfrAn Tyrus' o.
7 :31
och begav sig till Judeens o.
10:1
bort IfrAn sin stadso.
Apg.13:50
efter mAttet av det o. s. Gud
2.Kor.l0:13
sträcka oas Icke utom vArt o.
10:14
inom det o. s. tillfallit oas
10:15
inom det o. s. tillhör andra
10:16

OMSIDER
Assur skall o. föra dig
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4.Mos.24:22

Omskifta -Omskära
sent o. når dem hemsökelsen
Jes.24:22
vart du o. en drottning
Hes.16:13
blev (J.) o. hungrig
Matt. 4:2
O. kommo ock de andra jungfrurna
25:11
o. fullbordat vete i ax_t
Mark. 4:28
o. sade (domaren) vid sig själv
Luk.18:4
o. fä gynnsamt tillfäIl_
Rom. 1:10
o. kommit i sä god ställning
Fil. 4: l O

Omskärelse
G.T.s ord för »omskära» är mul; därav
kommer subst. mulä, omskärelse, som
endast förekommer i 2.Mos.4:26, där
det står i plur. mulo!. Dessa hebreiska
ord motsvaras i N.T. av verbet peritemnein, skära runtomkring; omskära, och
det därav bildade subst. peritome, omskärelse.
Omskärelse bestod i att förhuden,
hebr. ärlä, grek. akrobystia, på manslemmen skars bort. Denna sed är urgammal och förekommer hos olika
folkgrupper i Asien, Afrika och
Australien; på sina håll omskäres gossarna först i pubertetsåldern som ett
tecken på att de tas upp i de vuxna
männens krets och får dessas rättigheter och ansvar. - I de bibliska
länderna företogs omskärelse icke
bland babylonierna och assyrierna, ej
heller bland filisteerna, jfr Dom.14:3.
Däremot tycks omskärelse av de
nyfödda ha varit allmän hos västsemitiska folkgrupper som syrier och fenicier samt hos araberna. Egyptierna
hade en begränsad omskärelse, hos
dem var det endast prästerna som
omskars. I äldsta tider utfördes omskärelsen med stenknivar, jfr 2.Mos.4:2S.
1. G.T.
I den bibliska frälsningshistorien
omtalas omskärelse först i samband
med det förbund, som Herren upprättade med Abraltam, I.Mos.17. Omskärelsen skulle vara [örbundstecken
och företas på alla gossebarn, när de
var åtta dagar gamla. Den som icke
omskars skulle utrotas ur sitt folk,
l.Mos.17:1O-14, jfr Apg.7:8. Abraltam
var själv 99 år gantrnal, när han blev
omskuren, hans son lsrnael var 13 år,
17 :24-25. Samtidigt omskars även hans
»hemfödda tjänare» och de främmande
trälar som han hade köpt för penningar, v.27.
I lagen om påskhögtiden stadgas det
uttryckligen, att ingen oomskuren
skall äta av påskalantrnet. Om någon
främling vill vara med och hålla Herrens påskhögtid, så skall först allt
mankön hos honom omskäras, 2.Mos.
12:48, jfr Hes.44:9. - Alla i Egypten
födda israeliter var omskurna. De som
var födda under ökenvandringen hade
däremot icke blivit omskurna. När
folket under intåget i Kanaan korn till
Förhudshöjden, lät Josua på Herrens
befallning göra stenknivar och omskära
alla män i Israel. »Och Herren sade till
Josua: I dag har jag avvältrat från eder
Egyptens smälek», Jos.S:2-9.
Vid omskärelsen skedde nanmgivningen, l.Mos.21:3-4, jfr Luk.I:S9;
2 :21. Profeterna nitälskade för att
omskärelsen skulle vara något mer än

en torn sed. De förebrådde sitt folk att
det icke rådde samstämmighet mellan
det yttre tecknet och det inre livet.
»Ornskären eder åt Herren; skaffen
bort edert hjärtas förhud», Jer.4:4, jfr
S.Mos.10:16; 30:6. Profeten klagar
över att »hela Israels hus har ett
oomskuret hjärta», Jer.9:26, och oomskurna öron, så att de icke kan höra
Herrens ord, 6:10, jfr Apg.7:S1.
Bildligt talade Mose om att han
hade »Qomskurna läppan), 2.Mos.
6:12,30, för att uttrycka att han icke
var någon »talför man». Det bildliga
uttrycket användes även om frukt. När
israeliterna korn in i Kanaan och planterade alla slags fruktträd, skulle de
anse den första frukten »såsom deras
förhuID),3.Mos.19:23-2S.
Under exilen blev omskärelsen ett
viktigt medel till folkets självuppehållelse. Först och främst var den
tecknet på att man tillhörde det utvalda folket.
2. Omskärelse i judendomen.
Under seleukiderna (från 312 f.Kr.)
blir omskärelsen också ett bekännelsetecken.
Antiokus
IV Epifanes
(176-163, typen på Antikrist) gjorde
ett stormangrepp mot den judiska religionen bl.a. genom att utfårda förbud
mot omskärelse. Mödrar, som hade
omskurit sina söner, dödades tillsammans med dessa (1.Mack.l :60 ff.).
Därmed fick omskärelsen värde som
ett väsensdrag i religionen som man var
villig att lida martyriet för. Å andra
sidan blev omskärelsens tecken symbolen för frihet och seger i de tider då
judarna icke låg under oket (2:46).
Under hasmonHursten Johannes
Hyrkanus I tvångsomskars idumeerna
(128 f.Kr.). De tilläts bo i landet
endast om de lät omskära sig och
därmed gav uttryck för att de ville
följa de judiska lagarna Gfr 1.Mos.34
och Jubileerboken 30:1-8). Detta var
ett led i återupprättandet av landets
helighet. I denna skulle egentligen
ingen hedning (oomskuren) leva.
Under Aristobuhis I (104-103) blev
också itureerna tvångsomskurna. ÖVer
huvud taget blir under hellenistiskromersk tid omskärelsen en allt väsentligare förutsättning för intimare gemenskap och samlevnad med judar.
Rabbinerna
satte
omskärelsen
mycket högt. Rabbi Ishrnael uttalar:
»Stor är omskärelsen, genom den blev
förbundet upprättat 13 gånger.»
(Syftande på att ordet »förbunID> har
upprepats 13 gånger i 1.Mos.17.) Rabbi Jose: »Stor är omskärelsen som
till och med åsidosätter sabbatens
stränghet». Rabbi Joshua ben-Karha:
»Stor är omskärelsen, som till och med
för den rättfårdige Moses skull icke
uppsköts så mycket som en timme». (I
tankarna har han 2.Mos.4:24.) Vidare
heter det i Nedarirn 3:11: )>Stor är
omskärelsen, ty trots alla religiösa plikter som vår fader Abraltam fullgjorde,
blev han icke kallad fullkomlig förrän
han var omskuren, som skrivet är:
Vandra inför mig och var fullkomlig».
(Sv. bibelövers. har i LM os.17: 1 »0strafflig» för hebr. tårnint.)
Hur högt omskärelsen än aktades
var den dock icke utan problem för
judarna. I synnerhet var den utsatt för
kritik från den upplysta hellenistiska

3. N. T.
Omskärelsen var allmän bland judarna också på Jesu tid. Själv blev
Jesus omskuren på den åttonde dagen,
Luk.2:21, och de som senare blev hans
läljungar, var helt visst alla omskurna
judar. Efter hand som evangelium
spreds även bland hedningarna, uppstod emellertid frågan om dessa måste
omskäras för att kunna uppleva frälsning och få medlemskap i den kristna
församlingen. En riktning bland de
judekristna, de s.k. judaisterna, hävdade detta mycket starkt. »Orn I icke
låten omskära eder, såsom Moses har

stadgat, så kunnen I icke bliva frälsta»,
Apg.lS:l, jfr v.5.
De två första hednarnissionärerna,
Paulus och Barnabas, delade icke
denna syn. När stridigheter om denna
fråga uppstod i församlingen i Antiokia, beslöt man att hänskjuta saken till
apostlarna och de äldste i Jerusalem,
15:2. Apostlamötet blev under sina
överväganden övertygat om att Herren
icke krävde omskärelse av hedningarna. Händelsen i Kornelius' hus var ett
fullgott bevis härför. Apostlarnötets
utslag blev skriftligen meddelat församlingen i Antiokia, som mottog det
med glädje, 15:6-31. Jfr Gal.2:3: »Men
icke ens Titus, min följeslagare, som
var grek, blev nödgad att låta omskära
sig.»
Apostlamötet skapade klarhet i
hedningarnas förhållande till omskärelsen, men det förutsattes att judarna
fortsatte att låta omskära sina barn,
Gal.2:7-9. Enligt Apg.21:21 ff. var det
tydligen ett falskt rykte, när det sades
att Paulus ute bland diaspora-judarna
lärde att dessa icke skulle omskära sina
barn.
Då judaisterna emellertid fortfor att
propagera för sin åsikt bland hedningarna, tog Paulus (som själv var omskuren, Fil.3 :5) kraftigt till orda emot
deras lära. Den som låter omskära sig,
han är ock skyldig att hålla hela lagen,
och de som vill bli rättfårdiga i kraft av
lagen, de går miste om Kristus och har
kommit ur nåden, Gal.5 :2-6. Den verkliga omskärelsen är icke den utvärtes
som sker på köttet, dvs. i kraft av
bokstaven, utan den inre som sker i
det fördolda, i kraft av Anden. »Omskärelse är hjärtats omskärelse», Rom.
2:28-29. För Paulus är omskärelsen
detsantrna som förlossningen i Kristus
Jesus. Endast hjärtats omskärelse gör
juden till en sann jude, till en äkta
israelit, som har arvedel i löftena,
Rom.2:28 f. »Ty det kommer icke an
på om någon är omskuren eller oomskuren; allt beror på huruvida han är
en ny skapelse», Gal.6:IS. Det nya
förbundets »Qmskärelse» gåller icke endast en liten del av kroppen, utan
består däri att man blir avklädd sin
köttsliga kropp, Kol.2:11. »Ty vi äro
de omskurna, vi som genom Guds
Ande tjäna Gud och berömma oss av
Kristus Jesus och icke förtrösta på
köttet», Fil.3:3. De som förtröstade på
sin omskärelse, kallas av Paulus för »de
sönderskurna», 3:2. »Jag skulle önska
att de män som uppvigla eder läte
omskära sig ända till avstympning»,
Gal.5:12.
Paulus' omskärelse av Timoteus,
som hade en judisk moder, skedde »för
de judars skull, som bodde i dessa
trakter», Apg.16 :3, för att evangelii
ingång bland hans eget folk icke skulle
förhindras. Men inför kravet på omskärelse av hednakristna gav han icke efter
för ett ögonblick. Jfr förhållandet med
Titus, Gal.2 :3-5. Enligt Paulus' teologiska syn blir omskärelsen egentligen
ett adiaforon för judarna, Gal.S:16;
6:15; Rom.3:28 f.
Omskärelsen i andlig mening daterar sig från Kristus själv och kallas
därför i Kol.2:11, enl. grundtexten,
Kristi omskärelse (övers. »Omskärelsen
i Kristus»), dvs. den omskärelse som
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OMSKIFTA
låter tider och stunder o.

Dan. 2:21

OMSKÄRA
Se även: Abraham, Israel, jude, hedning, grek, förbund, förhud, hjärta,
pånyttfödelse, tro, dop.
-omskära
oomskuren 1.Mos.17:14

hedendomen, som betraktade den som
en barbarisk rit. Både för greker och
för romere gållde den som oanständig,
ja, pervers. Kejsar Hadrianus jämställde
den med kastrering, som straffades
som mord. Inom reformjudendomen,
som ville leva med i den hellenistiska
kulturen, böljade man dels låta omskärelsen falla, dels upphäva sin omskärelse (genom att åter skaffa sig förhud),
I.Mack.I:IS,jfr I.Kor.7:18.
Den judiska apologetiken tvingas
till att besinna denna urgamla rit. Här
frantkommer (bl.a. hos Filon) det
hygieniska argumentet. Men trots alla
apologetiska försök korn judendomen
just genom omskärelsen att vara bärare
av sin största anstöt under sin för övrigt
så stora rnissionspropaganda i den
grekisk-romerska världen. De många
proselyterna som vanns kunde icke
förpliktas till omskärelse, då de helt
enkelt icke ville anta den. En stor del
av dessa »gudfruktiga» kom synagogan
att förlora till försanilingen under den
kristna missionen.
Den andliga tolkningen av omskärelsen, Jer.4:4; 6:10; 9:25, jfr S.Mos.
30:6; 10:16, är icke okänd i judendomen. Denna tolkning får sin fullkomning med Paulus.
Efter templets förstöring år 70
e.Kr. segrar emellertid den rabbinska
fariseismens nomism (lagiskhet) fullständigt omkring mitten av det andra
århundradet. I denna period blir en
rent utvärtes, fysisk uppfattning av
omskärelsen allenarådande, så att den
andliga tolkningen till och med förbannas. Icke minst Hadrianus'
(117-138) omskärelseförbud skapade
en kris, som återigen gjorde omskärelsen som bekännelsetecken levande och
främjade denna utvärtes uppfattning.
(Detta förbud synes ha varit en av
orsakerna till Bar-Kochba-upproret.
Hadrianus sökte komma åt omskärelsen genom hot om dödsstraff, jfr
ovan.) Förbudet upphävdes först år
138. - I den efterhadrianska tiden
korn omskärelseritualen att utvecklas
till slutlig giltighet.
Omskärelsen har efter denna tid
den teologiska betydelsen att den är
villkor för samt insegel och tecken på
att man har del i det förbund som Gud
stiftade med Abraltam. Den är samtidigt ett bekännelsetecken, för vars
skull Israel har tagit på sig det blodiga
martyriet. En mångfaldig välsignelse
säges tillflyta Israel från omskärelsen,
särskilt en livgivande kraft. För omskärelsens skull skall Israel bli frälst från
Gehenna och få del i den messianska
frälsningen.

Omsluta-Omtala
stammar från Kristus eller som Kristus
är upphovet till. Det är »en omskärelse
som icke skedde med händeD). Kristi
omskärelse syftar därför icke på
dopets yttre handling, utan Paulus
förbinder den andliga omskärelsen
med tron på och dopet till Jesu död
och uppståndelse, v.12.
Omskärelse
Köttets omskärelse
Förordnades som ett tecken på
förbundet mellan Gud och Abraham
samt hans säd, 1.Mos.17:1O ff. Förordningen upprepades för Mose, 3.Mos.
12:3, och Josua, Jos.S:2,8. En omskuren var skyldig att hålla hela lagen, jfr
Gal.S :3. En oomskuren skulle utrotas
ur sin släkt, 1.Mos.17:14.
Hjärtats omskärelse
Låten omskära edert hjärtas förhud
- varen ej hårdnackade, S.Mos.1O:16.
Herren själv omskär hjärtat - resultatet blir kärlek till Gud, S.Mos.30:6.
Omskuren och dock oomskuren
föremål för Guds vrede, Jer.9:2S.
Nya förbundets omskärelse
Att hålla Guds bud, 1.Kor.7:19.
Hjärtats omskärelse i Anden, Rom.
2:29. En omskärelse som icke är gjord
med händer, KoI.2:11. Att tjäna Gud
och berömma sig av Kristus, Fil.3 :3.
OMSKÄRA
allt mankön skall o.s
l.Mos.17:1O
på eder förhud skolen l o.s
17:11
vart gossebarn bland eder 0.5
17:12
O.s skall både din hemfödde tjänare
17:13
vilkens förhud icke blivit o.en
17:14
omskar på samma dag deras förhud
17:23
99 år när hs förhud blev o.en
17:24
Ismael 13 år när hs förhud blev o.en 17:25
omskuras Abraham och hs son Ismael 17:26
blevo o.na tillika med hm
17:27
Abraham omskar sin son Isak
21 :4
34:15
allt mankön bland eder o.es
lyssna till oss och låta o. eder
34:17
allt mankön bland oss o.es
34:22
likasom de själva äro omskurna
34:22
allt mankön läto o. sig
34:24
sedan du har omskurit hm
2.Mos.12:44
så skall allt mankön hos hm o.s
12 :48
3.Mos.12:3
skall barnets förhud o.s
O.en edert hjärtas förhud
5.Mos.10:16
H. skall o. ditt hjärta
30:6
omskär Israels baro"för andra
Jos. 5:2
omskar Israels barn vid Förhudshöjden 5:3
orsaken varför Josua omskar dem
5:4
under uttåget blivit omskurna
5:5
5:7
deras barn omskar nu J asua
icke blivit omskurna under vägen
5:7
när allt folket blivit omskuret
5:8
O.en eder åt H.
Jer. 4:4
då jag skall hemsöka alla omskurna
9:25
för att o. barnet
Luk. 1:59
och han skulle o.s
2 :21
o.en I mskor på en sabbat
Joh. 7:22
omskar (Isak) på åttonde dagen Apg. 7:8
alla de omskurna troende män
10:45
s. voro omskurna gå till rätta
11 :2
Om I icke låten o. eder ss. Mases
1 5:1
sade att man borde o. dem
15:5
(Paulus) omskar hm
16:3
icke behöva o. sina barn
21 :21
icke räknas ss. omskuren
Rom. 2:26
göra omskurna rättfärdiga av tro
3 :30
Gäller ordet salig de omskurna
4:9
sedan (Abraham) blivit omskuren
4:10
ock bliva en fader för omskurna
4:12
icke allenast äro omskurna
4:12
För omskurna har K. blivit tjänare
15:8
ngn kallad ss. omskuren
1. Kor. 7:18
så läte han icke o. sig
7:18
kommer icke an på om ngn är omskuren7:19
nödgad att läta o. sig
Gal. 2:3
Petrus fått de omskurna på sin del
2:7
apostlaverksamhet bland omskurna
2:8
och de (verka) bland omskurna
2:9
av fruktan för de omskurna
2:12
om I låten o. eder
5:2
s. låter o. sig betygar jag
5:3
ngn är omskuren eller oomskuren
5:6
läte o. sig ända till avstympning
5:12
icke ens dessa omskurna hålla lagen
6:13
vilja att I skolen låta o. eder
6:13
om ngn är omskuren eller oomskuren 6:15
av dem s. kallas omskurna
Ef. 2: II
vi äro de omskurna
Fil. 3:3
s. blev omskuren när jag var 8 dagar
3:5
I hm haven I blivit omskurna
Kol. 2 :11
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är omskuren eller oomskuren
Av de omskurna."medarbetare
göra i synnerhet de omskurna

3:11
4:11
Tit. 1:10

OMSKÄRELSE
en blodsbrudgum till o.
2.Mos.
Moses har givit eder o.n
Joh.
en mska undfår o.n på en sabbat
ett o.ns förbund med (Abraham) Apg.
Ty väl är o. till gagn
Rom.
så är du med din o. dock oomskuren
till dom, dig s. äger o.n
ej o. s. sker utvärtes på köttet
o. är hjärtats o. s. sker i A.
vad gagn hava de av o.n
(Abraham) undfick o.ns tecken
jag själv ännu predikade o.
Gal.
de vilja nödga eder till o.
den o. s. med händerna göres
Ef.
en o. s. icke skedde med händer Kol.
jag menar o.n i K.

4:26
7:22
7:23
7:8
2 :25
2:25
2 :27
2:28
2:29
3:1
4:11
5 :11
6:12
2:11
2 :11
2:11

OMSLUTA
allt fett s. o.er inälvorna
2.Mos.29:13
det fett s. o.er inälvorna
29:22
det fett s. o.er inälvorna
3.Mos. 3:3
offra det fett s. o.er inälvorna
3:9
offra det fett s. o.er inälvorna
3:14
det fett s. o.er inälvorna
4:8
och det fett s. o.er inälvorna
7:3
vad s. o.er inälvorna, så ock
9:19
klingan omslöts av fettet
Dom. 3:22
dödsrikets band omslöto mig 2.Sam.22:6
mörker till en hydda som omslöt hm 22:12
omslöto havet runt omkring 2.Krön. 4:3
Dödsrikets band omslöto mig
Ps.18:6
hydda s. omslöt hm: mörka vatten
18:12
Du o.er mig på alla sidor
139:5
Jag skall o. dig med vallar
Jes.29:3
stömmen omslöt mig
J ona 2:4
djupet omslöt mig
2:6
o.en av vatten
N ah. 3:8

OMSNÄRJA
Gud har O.t mig med sitt nät
sjögräs o.de mitt huvud
synden s. så hårt o.er oss

Job 19:6
Jona 2:6
Hebr.12:1

OMSORG
Se även: Omtanke, kärlek, barmhärtig-

het, nåd, försorg, arbete, ansvar, tjänst,
bekymmer.
-omsorg
näringsomsorger 2.Tim.2:4
Omsorg
Herrens omsorg
För Israels land, S.Mos.ll :12. För
sina barn, Jes.4S :11. För de sörjande,
1.Pet.5:7. För att få ett folk bland
hedningarna, Apg.lS:14.
Vår omsorg
Den rättHirdige har omsorg om sin
boskap, Ords.12:10. Den troende skall
ha omsorg om sina egna, 1.Tim.S:8. I
församlingen har lemmarna omsorg om
varandra, l.Kor.12:2S. Paulus hade
omsorg om alla försam1ingarna, 2.Kor.
11:28.
Den som icke är gift bör ägna sin
omsorg åt vad som hör Herren till,
1.Kor.7:32. Den som är gift ägnar sin
omsorg åt vad som hör världen till,
1.Kor.7:33.

5) asphdleia, cwq)(lAEta
fasthet; säkerhet; av: asphal~s, orubblig, stadig, fast; säker (av: neg. a- och
sphållö, fålla, kasta omkull; pass. falla,
kastas omkull).
6) pronoia, 7r povota
förutseende, framsynthet; omtanke,
omsorg; av: pronoos, förutseende,
framsynt; omtänksam. Bakom pronoia
och pronoos står verbet pronotiö, förutse; vara förutseende el. framsynt; vara
omtänksam, ha omsorg om; i Rom.
12:17; 2.Kor.8:21 övers. vinnlägga sig
om; l.Tim.S:8 draga försorg om. Pronoia är i Apg.24:3 övers. försorg.
7) amerimnos, åf.lEpt.p.VOC;
utan omsorg el. bekymmer; iLKor.
7 :32 övers. fri ifrån omsorger; av: neg.
a- och merimna, se 4. Se: Bekymmer 8.
8) merimndö, f.lEpt.p.vaw
ha omsorg (om); bekymra sig (för); av:
merimna, se 4. Se t.ex. Bekymmer 7.
9) melei, f.lEAEt
med ett substantiv el. ett pronomen i
dativ: det är föremål för (någons)
omsorg el. omtanke, det ligger (någon)
på hjärtat, (någon) har omsorg el.
omtanke (om). Det man har omsorg
om står i genitiv (ofta föregången av
prep. peri, om). Denna verbkonstruktion är ofta övers. fråga efter, t.ex.
Luk.1O:40; Joh.l0:13; 12:6.
10) zelbö, ~1) AOW
vara ivrig el. nitisk; i Gal.4:18 pass.,
övers. bliva omfattad med ivrig omsorg. Se vidare: Ivrig 16.
11) spoudaiös, u7rovoalwc;
adv. nitiskt, ivrigt; i Tit.3:13 övers.
med all omsorg. Se: Iver 7.
OMSORG
1 arbetet bedrives med o.
Esr. 5:8
2 O. har hon om ull och lin
Ords.31:13
3 o.en om mina söner
Jes.45:il
4 tidens o.er förkväva det
Matt.13:22
4 tidens o.er förkväva ordet
Mark. 4:19
4 förkvävas av rikedomens o.er
Luk. 8:14
4 förtyngas av timliga o.er
21 :34
5 Fängelset stängt med all o.
Apg. 5 :23
6 icke sådan o. om köttet
Rom.13:14
7 att I voren fria ifrån o.er
1. Kor. 7:32
8 sin o. åt vad s. hör H. till
7:32
8 ägnar sin o. åt vad s. hör världen
7:33
8 sin o. åt vad s. hör H. till
7 :34
8 sin o. åt vad s. hör världen till
7 :34
9 om oxarna Gud har sådan o.
9:9
8 endräktigt hava o. om varandra
12 :25
4 hava o. om församlingarna
2.Kor.l1:28
lO omfattade med ivrig o.
Gal. 4:18
8 kommer att hava o. om eder
Fil. 2 :20
11 Apollos må du med all o.
Tit. 3: 13
1.Pet. 5:7
9 ty han har o. om eder

51 :58 hithp. förstärkt av pilp. inf.;
övers. i grund omstörtas. Jfr ['ärä j,
grundbet. vara naken; pi. och hif. göra
naken, blotta (se t.ex. 3.Mos.20:18;
Jes.3 :17), och ['ur j, vara naken; i Hab.
3:9 nif., övers. vara blottad.
6) 'awwä, i1 ~ l!
förvridning, förvrängning; omstörtning, förstöring; av: 'äwä, se Omvälva 3.
7) Säpar, "1 ~ 0/
bryta sönder, bryta av; i Dan. Il :4 nif.
brytas sönder, slås i spillror. Se: Avbryta 2, Fördärva 4, Förstöra 7, Krossa4.
8) häpelså, i1 ~ ~ q
omstörtning, omvälvning; av: häp~, se
1.
9) katastrophe, Iwraurpoq,T!
omkullvältande, omstörtande. Se:
Fördärv 34.
OMSTÖRTA
1 jag skall icke o. den stad
l.Mos.19:21
1 o.de dessa städer med Slätten
19:25
1 o.de städerna där Lot bott
19:29
2 Sodom och Gomorra o.des
5.Mos.29:23
1 då H. i sin vrede o.de dem
29:23
l och o.r dem i sin vrede
lob 9:5
1 han o.r dem om natten
34:25
3 deras städer har du o.t
Ps. 9:7
1 De ogudaktiga varda o.de
Ords. 12 :7
22:12
4 därför o.r han trolöses planer
2 främlingar hava O.t allt
Jes. 1:7
2 när Gud o.de Sodom och Gomorra 13:19
5 o. stadenspalatser
23:13
1 de städer s. H. o.de
Jer.20:16
2 när Sodom och Gomorra o.des
49:18
2 när So dom och Gomorra o.des
50:40
5 Babels murar skola i grund O.S
5 l :58
Klag. 4:6
1 s. o.des i ett ögonblick
6 O.s, o.s, o.s skall detta
Hes.21 :27
7 hs rike skall o.s
Dan.II:4
2 likasom när Gud o.de Sodom
Am. 4:11
L så skall Nineve bliva O.t
Jona 3:4
3 jag skall o. dina Aseror
Mika 5:14
t jag skall o. konungatroner
Hagg. 2:23
1 jag skall o. vagnarna
2:23
9 dömde dem till att o.s
2.Pet. 2:6

OMSTÖRTNING
8 Lot komma undan o.en

3 Aldrig skall där tima ngn,o.
1 J ag lät en o. drabba eder

l.Mos.19:29
Jer.31:40
Am. 4:11

OMTALA

4) merimna, f.lEpt.p.va
omsorg; bekymmer. I Luk.8:14 står
ordagrant: av omsorger (bekymmer)
och rikedom och livets njutningar. Se:
Bekymmer 12.

OMSTÖRTA
1) håpak, leJ i1
vända; ~änd; ~pp och ned på, välta
omkull. Jfr Dom.7:13; 2.Krön.21:13,
övers. vända upp och ned på. Se t.ex.
Fördärva 5, Förvandla 1, Förvända 5,
Omvälva 1.
2) mahpelså, i1 ~ 9. Q1;1
omstörtning, omvälvning; av: häp~, se
1.
3) nätas, tO lJ .:
rycka el. slita upp, utrota. Verbet är
van!. övers. rycka upp, t.ex. I.Kon.
14:15; 2.Krön.7:20; Jer.4S:4, el. upprycka, 1 :10; 18:7; 24:6; 42:10. Jfr
nä!a~, riva el. bryta ned, och nätas,
slunga, kasta; kasta bort, förkasta.
4) [sålap j, <j 'z ~
pi. stöta, störta el. kasta omkull, vända
upp och ned på. Se: Fall 18.
5) 'ärar, "1"1 V
vara naken,-blotta sig (se Jes.32:11); i
Jes.23:13 pol. blotta, lägga bar; i Jer.

Jakob o.de för Rakel
l.Mos.29:12
och o.de det för sin fader
29:12
dröm s. han o.de för sina bröder
37:5
Detta o.de jag för spåmännen
41 :24
o.de vi för hm huru det förhöll sig
43:7
o.de för hm vad J osef hade sagt
45:27
Aron o.de vad H. talat
2.Mos. 4:30
och o.de detta för Mose
16:22
O.t det för inbyggarna
4.Mos.14:14
o. sin sak för de äldste
Jos.20:4
hustrun o.de för sin man
Dom.13:6
o.de (Simson) det för sin fader
14:2
(leviten) o.de då för dem
18:4
O.en huru denna ogärning
20:3
Samuel fruktade o. synen
l.Sam. 3:15
o.de Samuel för hm alltsammans
3:18
o.de för oss att åsninnorna
10:16
Samuel sagt o.de han icke
10:16
och o.de detta för folket
11:4
Israel höra o.s att Saul dräpt
13:4
(Jonatan) o.de icke för sin fader
14:1
O. för mig vad du har gjort
14:43
Då o.de Jonatan det för hm
14:43
David son till den o.de efratiten
17:12
när man o.de detta för Saul
18 :20
Detta o.de Sauls tjänare
18:24
När så hs tjänare o.de för David
18:26
Därför o.de Jonatan detta för David 19:2
skall jag sedan o. dei för dig
19:3
Jonatan o.de för hm allt
19:7
Mikal o.de detta för hm
19:11
19:18
David o.de för (Samuel) vad Saul
När man o.de detta för Saul
19:21
förvisso o. det för dig
20:9
Vem skallo. för mig detta
20:10
Ebjatar o.de för David
22:21
skulle o. allt för Saul
22:22
o.de man det för denne
23:25
o.de att David var i En-Gedis öken
24:2
o.de hon alls intet
25 :36
o.de hs hustru för hm vad s. hänt
25:37
När du o.t för konungen
2.Sam.II:19
o. för hm att barnet dött
12:18
icke till hälften o.t
loKon.10:7
och o.de det där
13:25
man o.de detta för konungen 2.Kon.17:26
icke till hälften blivit o.d
2.Krön. 9:6
utan att hava o.t för ngn
Neh. 2:12
ännu icke o.t ngt för judarna
2:16
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OMSORG

1) 'åsparnå', ~ ~"1!! 9~
aram. omsorgsfullt~ noggrant; i Esr.5:8
övers. med omsorg. Se: Redlig 5.
2) dåras, tO"}:j.
söka; undersöka; fråga efter; i Ords.
31:13 övers. ha omsorg om. Se t.ex.
Akta 47, Begära 20, Rannsaka 2.
3) [§Öwåj, i1 ~ ~

pi. ~wwä, förordna; bjuda, befalla.
Jes.4S :11 ordagrant: förordnen mig
över mina söner och över mina händers
verk. Se: Befalla 5, Befallning l, Bud 2,
Härskare 2, Hövding 11, Mana 11, Påbjuda 1.

OMSTÄNDIGHET
lärt mig vara nöjd med de o.er

Fil. 4:11

Omtanke-Omvända
2:18
jag o.de för dem huru Guds hand
Est. 2:22
o.de Ester det för konungen
8:1
Ester hade o.t vad han var för
Jer.36:13
Mika o.de för dem allt
Vi måste o. för konungen allt
36:16
och o.de så allt för konungen
36:20
Heo.24:19
Vill du icke o. för oss
o.de Arjok för Daniel
Dan. 2:15
2:17
Daniel o.de för HanaIIia vad s.
o.de de alltsammans
Matt. 8:33
o.en för Johannes vad I hören
11:4
sade till den s. o.de detta
12:48
14:12
o.de det för J.
O.en icke för ngn denna syn
17:9
26:13
det hon gjort bliva o.t
åstad för att o. det
28:8
28:10
o.en detta för mina bröder
o.de för hm vad de gjort
Mark. 6:30
J. förbjöd dem o. detta
7:36
9:9
icke o. vad de hade sett
bliva o.t, henne till åminnelse
14:9
Hon o.de det för dem s. följt
16:10
gingo bort och o.de för de andra
16:13
o.de vad s. blivit sagt
Luk. 2:17
förbjöd hm o. detta för ngn
5:14
o.en för Johannes vad I haven sett
7:22
8:36
o.de för dem huru den besatte
o.de Inför allt folket varför hon
8:47
förbjöd dem för ngn o.
8:56
o.de icke för ngn
9:36
tjänaren o.de detta för sin herre
14:21
o.de för hm att det var J.
18:37
de o.de allt detta för de elva
24:9
Joh. 5:15
o.de för judarna att det var J.
11:46
o.de för dem vad J. hade gjort
Maria o.de för lärjungarna
20:18
o.de för dem allt
Apg. 4:23
5:22
De vände tillbaka och o.de detta
Petrus o.de för dem allt
11:4
o.de huru stora ting Gud gjort
14:27
15:4
o.de huru stora ting Gud gjort
många o.de vad de hade gjort
19:18
o.de för Paulus vad han hört
23:16
23:22
icke för ngn o. att han yppat
o.de för oss eder längtan
2.Kor. 7:7
jag o.r att Akaja varit redo
9:2
för oss o.t eder kärlek i A.
Kol. 1:8

OMVANDA
Se även: Bättra, bättring, ånger, ångra,
bekänna, bekännelse, besinning, frälsning, pånyttfödelse, rättfärdiggörelse.
-omvända
nyomvänd 1.Tim.3:6
Omvändelse
G.T.
Omvändelse- och bottanken spelar
en dominerande roll i det g_altestamentliga förbundsförhållandet, och
det är av avgörande betydelse för
förståelsen av N.T.s omvändelseför-

2. Den profetiska omvändelseförkunnelsen.
I profeternas mäktiga omvändelseförkunnelse kommer den kultiskrituella boten under intensiv religiösetisk prövning. Det krävs en bättring
som går på djupet, en som framspringer ur ett verkligt möte med Gud.
Folket anklagas för att göra blott ytlig
bättring, en som icke motsvarar botens
egentliga väsen: omvändelse till Guds
förbundsvilja. »Skulle detta vara en
fasta, sådan som jag vill hava? Skulle
detta vara en rätt späkningsdag? Att
man hänger med huvudet såsom ett
sävstrå och sätter sig i säck och aska,

vill du kalla sådant att hålla fasta, att
fIra en dag till Herrens behag? Nej,
detta är den fasta, som jag vill hava: att
I lossen orättfärdiga bojor och lösen
okets band, att I given de förtryckta
fria och krossen sönder alla ok», Jes.
58:5-6. Icke minst kräves en omvändelse till social rättfärdighet, Sak.7:S-10.
»Ja, riven sönder edra hjärtan, icke
edra kläder», Joel 2:13.
Detta krav från profeternas sida är
dock icke att förstå antikultiskt och
antirituellt, se Joe12:12 och Jes.
22:12 f. Profeterna vill blott att den
kultisk-rituella boten skall ha täckning
i en personlig inre omvändelse som
leder till nytt liv. Profeterna förkunnade en bättring, som icke endast hade
till avsikt att rädda från de yttre
farorna och olyckorna samt utverka
förlåtelse för begångna synder, utan en
bättring som i sig hade en ny vilja till
försakelse av synden och början till ett
nytt liv i förbundstrohet och lydnad
mot Gud. Utan detta blev de kultiskrituella bothandlingarna ett tomt
formväsen och en styggelse för Herren,
Jes.l:14 ff. Särskilt var det i de kollektiva botgudstjänsterna och syndabekännelserna fara för att många bekände endast med läpparna utan inre
ånger och vilja till försakelse av allt
ogudaktigt väsen. Profeterna kräver
sanning i hjärtats innersta i Israels
gudsförhållande, jfr Ps.Sl :8, därför blir
också deras omvändelsekrav så radikalt.
Profeterna har tagit upp ett i det
profana språket ofta använt ord för att
adekvat uttrycka vad de menade med
äkta omvändelse, nämligen ordet lull,
vända om. Både tanken att vända
tillbaka, nämligen till Guds gemenskap
och förbundsvilja, och tanken att
vända sig bort ifrån, nämligen synden
och avfallet, ligger i ~ul>, som i religiös
betydelse förekommer över 100 gånger
i G.T. Rent profant har ordet använts
över 900 gånger. Vad som menas i de
olika fallen får sammanhanget avgöra.
Som exempel på sådant som man
vänder sig bort ifrån nänmes den dåliga
vandeln, det onda, onda gärningar,
avgudarna och synden.
Utmärkande för den profetiska omvändelseförkunnelsen är alltså, att den
kräver en totalt ny hållning till Herren
och hans vilja och icke stannar vid en
partiell botgöring, Hos.6:1-3. Detta
sammanhänger med profeternas strängt
religiösa uppfattning av synden som
uttryck för en i alla dess utslag
förvänd inställning till Gud. Synden
förstås strängt enhetligt som otro, som
uppror emot Gud, som det att länma
Herren, det att vända sig bort, som
avfall från Gud själv. Mot bakgrund av
det förbundsförhållande, som Gud i
fri, utväljande och förlossande kärlek
hade införsatt folket i, hade han krav
på dess lydnad och tacksamhet. Synden förstås därför som otacksam olydnad, Jes.5:1 ff., och som uppror och
fIendskap mot Gud, 1 :2-4; Jer.2:13.
Profeternas undervisning om synden
är konkret, men de konkreta synderna
är dock icke själva synden, utan endast
utslag, synliga bevis på att gudsförhållandet icke är riktigt. Hosea ser synden
som otrohet i det andliga äktenskapet
mellan Herren och Israel, kap.I-3,

Jesaja talar om söner som gör uppror
mot sin fader, 1:2, Jeremia kallar
synden att övergiva Herren, 1:16;
2:13,17,19; 5:7 osv. Därför att
förhållandet till Herren icke är intakt,
blir alla andra förhållanden oriktiga,
förhållandet till medmänniskor, till
kultlivet, till staten, till politiken, till
Israels grarmar osv. Genom den strängt
religiösa synen på ·synden, uppenbaras
de konkreta synderna (avgudadyrkan,
offerhöjdskult, sedligt förfall, sociala
förbrytelser osv.). Härmed avslöjas, att
bakom dylika brott mot Herrens
förbundsvilja i lagen står själva synden,
upproret mot Gud själv, den bristande
viljan att låta honom restlöst vara
Herre i Israels liv.
. Uppenbarelsen av de konkreta
synderna hos folket föranleder kallelsen till total omvändelse, en ny hållning gentemot Herren, så att han på
nytt får vara den som bestämmer hela
Israels existens i alla dess livsrelationer.
Omvändelse betyder tillbakavändande
(från avfållighet) till Herrens gemenskap och ny lydnad mot hans vilja,
Hos.6:1-6. Som brytning med allt det
onda är omvändelsen tydligt accentuerad hos Jeremia och i särskilt hög grad
hos Hesekiel Men i den profetiska
omvändelseförkunnelsen
dominerar
det positiva kravet om återvändande
till Herren framför det negativa om att
vända sig bort från det onda. Båda
sidorna tillsammans säger emellertid
vad som är den profetiska omvändelse·
förkunnelsens energiska angelägenhet:
att det kommer till en verklig brytning
med avfållighetens väg och ett tillbakavändande till det intakta gudsförhållandet, som skall visa sig i trons lydnad
mot Guds förbundsvilja.
Profeterna predikar omvändelse
särskilt inför de existentiella domskriserna i Israels historia. Omvändelsens möjlighet att rädda undan Guds
dom blir dock mer och mer problematisk allt efter som Israels synd och
avfållighet får större djup och bredd.
Amos manar till omvändelse, 5:5,14
ff., men detta rop tycks drunkna
i hans domsförkunnelse. Herren förlåter icke längre, 7 :8; 8 :2, det är
icke längre möjligt att genom omvåndelse rädda sig undan Guds dom.
Hosea ser domen obevekligt komma.
Folkets egen möjlighet till att omvända sig är förbi: »De lägga sig icke vinn
om att vända tillbaka till sin Gud, ty
en trolöshetens ande bor i deras bröst»,
5 :4. Domen kan icke avvärjas, men
genom den skall Gud i nåd bereda en
kvarleva av folket till omvändelse,
2:8-17; 3:3-5; 14:2 ff. Jesaja håller sig
närmast på linje med Hosea, men
betonar starkare att domen måste
komma därför att folket icke har velat
omvända sig (kap.I-39). Dock, en
kvarleva skall komma väl igenom
domen och omvända sig som följd av
Guds underbara räddning, 10:20 ff.
Bland profeterna manar Jeremia ivrigast till omvändelse, och han tror på
dess möjlighet att rädda undan den
stundande vredesdomen, 4:1; 26:3;
36:3,7. Men även hos honom fmns
skeptiska toner: »Kan väl en etiopier
förvandla sin hud eller en panter sina
fläckar? Då skullen också I kunna göra
något gott, I som ären så övade i
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OMTANKE
idoges o. leder till vinning
OMTÖCKNA
att alla sinnen o.s

Ordo.21:5
Heo.21:7

OMVÅRDNAD
och åtlliuta deras o.

Apg.27:3

OMVÄG
lit Gud folket taga en o.
vandrarna färdas svAra o.ar
kringgå dem på en o.
de togo en o. bort ifrån
på en listig o. fångat eder

2.Mos.13:18
Dom. 5:6
l.Krön.14:14
2.Krön.20:10
2.Kor.12:16

OMVÄLVA
l) höfJak, l El n
vända; ;änd; ~pp och ned på, välta
omkull; i Job 28:5 nif. vältas omkull.
Se ,t.ex. Fördärva 5, Förvandla l;
Förvända 5, Omstörta 1.
2) [mur], ., it:l
hif. byta, byta bort; i Ps.46:3 i betydelsen: utbytas, förvandlas, omvandlas,
omvälvas. Jfr nif. i Jer.48:11, övers.
förvandlas; hif. i 3.Mos.27:IO,33,
övers. utbyta; Ps. 106:20; Jer.2:11;
Hes.48:14 byta bort; Hos.4:7 förbyta.
3) awå, n H
handla förvänt; pi. göra förvänd, omvandla, omvälva. Jfr Omstörta 6. Se:
FörvirraS,Förvända4,RJänkaS.
OMVÄLVA
1 o.es den ss. av eld
Job 28:5
1 bergen o.s linda ifrån rötterna
28:9
Po.46:3
2 Icke frukta om än jorden o.des
Jeo.24:1
3 han o.er vad därpå är

kunnelse att känna den gammaltestamentliga profetiska, eftersom denna
sistnänmda helt bestämmer den
iörstnänmda. Här möter oss först den
kultisk-rituella bottanken och sedan
den specifIka profetiska omvändelsetanken.
1. Den kultisk-rituella boten.
Under nödtider då den enskilde
eller folket kände Guds vrede och
straff hota, ser vi ständigt att bot är
det medel varmed man söker avvända
Guds dom. Blir nöden så omfattande
att den angår hela folket, så utlyser
man gärna en allmän bothögtid, som
får beteckningen ~om, fasta; fastan
utgjorde nämligen ett väsentligt drag i
den kultisk-rituella boten, I.Sam.7:6;
2.RJön.20:3; Esr.8:21; Neh.I:4. Ett
typiskt exempel på en dylik offentlig
sammankomst av hela folket till bot
fmner vi i Joel 2:11-17. Israel skall av
allt sitt hjärta vända om till Herren
med fasta, gråt och klagan, v.12. Både
stora och små, både gamla och unga
skall församla sig, och prästerna skall
hålla klagogråt och säga: »Herre, skona
ditt folk och låt icke din arvedel bliva
till smälek, till ett ordspråk bland
hedningarna. Varför skulle man få säga
bland folken: Var är nu deras Gud?»
(v. 17).
Som tecken på bättring brukade
man också riva sönder sina kläder och
även kläda sig i säck och aska (askan
ströddes över håret), Esr.9:S; I.Kon.
21:27; Neh.9:1; Dan.9:3. Stundom
satte man sig i säck och aska, Jes.S8:S;
Est.4:3, och man grät och sörjde,
Neh.1 :4; Esr.lO:I; Hos.7:14. Framför
allt åtföljdes botgöringen av syndabekännelse, Neh.I:S-ll; Dan.9:3-19,
särskilt vid offentliga botsammankomster, l.Sam.7:6; Neh.9; Esr.9.
Tidigt utformade sig i Israel en botdagsliturgi, där det starka medvetandet
om synd och skuld inför Herren utgör
ett markant drag, Jes.63:7-64:11.
Dessa botböner kallas folkets klagosånger. Från efterprofetisk tid fmns
det exempel på hur de kan ha mist sitt
äkta syndmedvetande och i stället
blivit fyllda av ett skrämmande religiöst självmedvetande, utifrån vilket
man gör anspråk på Guds hjälp i nöd.
Vi hör ingenting om att offer frambars på botdagarna, men det måste
förutsättas att sådant i alla fall förekom. - Under den babyloniska fångenskapen började man hålla årliga botdagar till minne av sådana olyckor som
Nebukadnessars belägring av Jerusalem, stadens intagande, tempelbranden
och mordet på Gedalja, Sak.8:19; 7:5.

Omvända
ondskID>, 13 :23. Mitt i sin förtvivlan
över folkets utveckling får dock Jere·
mia den djupa förvissningen om att
Gud genom sitt eskatologiska frälsningsingripande skall göra folket nytt,
återställa det brutna förbundet och
skapa en ny trohet mot sig genom att
skriva lagen i folkets hjärta, 31 :33.
De äldre domsprofeterna har emellertid icke allt för stora förväntningar
om att folket skall omvända sig. I stort
sett anses domen ofrånkomlig. Folket
kunde frälsas, om det vände om och
vore stilla, men det ville icke, Jes.
30:15. Omvändelsen skall dock
komma som ett Herrens verk efter
domen och skapa ett renat och förlossat folk. Omvändelsen som eskatologisk gåva blir profeternas hopp, Jer.
24:7. Allt slutar i ropet: »Tag mig nu
åter, så att jag får vända åter; du är ju
Herren, min Gud», 31:18. Hos Jesaja,
kap.40-66, och i PS.51 har omvändelsetanken i G.T. fått sitt djupaste uttryck. Omvändelsen orienteras här utifrån Guds förlossande nyskapelse och
nåd, Jes.44:22; Ps.51 :12.
Den individuella omvändelsen omtalas särskilt hos Hesekiel, 18:21,27;
33:9,11,14-15 m.fl. ställen. Han betonar den enskildes skuld och ansvar i
motsats till det mer vanliga kollektiva
betraktelsesättet. Också hos denne
profet ljuder kravet om ett nytt hjärta
och en ny ande, 18:31, som han dock
djupast sett vet att märmiskan icke
själv kan skaffa sig, men utlovar som
en eskatologisk gåva från Herren,
11 :19; 36:26.
I efterprofetisk tid får omvändelsetanken en mer lagisk prägel i samklang
med den lagiska utveckling, som judendomen kommer in i. Se: Lag, G.T., 3.
Den enhetliga och radikala profetiska
omvändelseförkurmelsen går allt mer
förlorad. Synden neutraliseras till lagöverträdelse, och lagen förstås icke
längre som Herrens personliga vilja.
Därmed uppstyckas omvändelsen till
lydnad mot enskilda bud och föreskrifter. Det är i viss mån på det sättet
som omvändelsen uppfattas och utformas i rabbinismen, medan den gammaltestamentliga omvändelsetanken
var bestämd av personligt totalt återvändande till Guds gemenskap och
förbundsvilja (lagen) och en radikal
brytning med synden. En sådan omvändelse krävde ett nytt hjärta och ett
nytt sirme, som i sin tur var beroende
av ett gudomligt frälsningsingripande.
Nya Testamentets terminologi då
det gäller omvändelsen rör sig med två
olika verb jämte tillhörande substantiv.
Det ena är epistrephein, vända sig,
vända om, vända tillbaka (ofta med
rent rumslig innebörd och utan religiös
anstrykning), vartill hör det blott en
gång förekommande substantivet epistrophJ, omvändelse. Det andra är
metanoein med substantivet metånoia,
vilka i den svenska kyrkobibeln är
återgivna med »(göra) bättring». Se:
Bättring. De två sistnämnda orden är
de egentliga tekniska termerna för det
som sakligt ligger i omvändelsen.
Verbet metanoem betyder i profan
grekiska: 1) inse efteråt (ibland med
bibetydelsen »för sent»), 2) förändra

sinnet (grek. nous), antaga ett nytt
sinnelag, och 3) ångra, kärma ånger,
göra bättring. Men ingen av dessa
verbets etymologiska eller profana betydelser kan vara bestämmande för vad
N.T. lägger i omvändelse tanken. Jesus
och apostlarna talade arameiska och
använde de gammaltestamentliga termerna. Vidare ger en bibelteologisk
undersökning vid handen att N.T.s
omvändelseförkunnelse helt ligger i
linje med den klassiskt profetiska. Metanoem och metanoia kan därför sakriktigt endast förstås utifrån ~u~ (se
G.T., 2) och tesu~å, omvändelse.
EpistIllphein och metanoein är
närmast synonyma begrepp i N.T. Allt._
efter som man fattar metanoem kommer omvändelseuppfattningen att bli.
Det är icke adekvat, utifrån ordets
profan-grekiska betydelse, att anse omvändelsen som en appell till känslolivet
(kärm ånger! ) eller som en omkastning
av hela ens medvetande (ändra sinne! )
eller som en uppmaning att prestera
gottgörelse (gör bot! ). Metanoein och
metanoia betyder däremot (utan att de
nämnda fermenten i omvändelsen uteslutes) i N.T.s omvändelsebudskap en
radikal vändning (förändring) av
förhållandet mellan Gud och människan och mellan märmiskan och Gud
(med innebörden: vänd om till Herren! ty nu vänder Herren om till eder).
1. Den nytestamentliga omvändelse/örkunnelsen.
Den som först ropar ut det nytestamentliga omvändelsebudskapet är
Johannes döparen: >>Gören bättring, ty
himmelriket är närID>, Matt.3:2. Det är
viktigt att lägga märke till att omvändelse-imperativet (gören bättring!) i
hela N.T.s omvändelsetanke bestämmes av evangeliets indikativ (Guds rike
är nära). Detta gör omvändelsen till en
Guds gåva ~ något som Gud erbjuder.
Omvändelsen till Gud är möjlig därför
att Gud vänder sig till syndare och
förlossar dem ur syndens bojor och
träldom, jfr Luk.1 :76-79.
Gud förbereder genom Joharmes'
omvändelseförkunnelse och dop en
fullständig förvandling av Israels väsen,
Luk.l :16-17, så att det kan vara
skickat för den kommande tidsåldern
(Messiasriket), Mark. I :3. Gud skapar
sig en Messias-förbidande menighet av
syndare, 'som han själv omvänder till
sig, Matt. 11 :12-14. Johannes' omvändelsekrav var totalt, det gick ej endast
ut på att man skulle vända sig bort
från enstaka synder, Luk.3:12 ff., utan
gällde den gamla existensen över
huvud taget. Hela Israel kallas till
omvändelse, också de fromma. Omvändelsens äkthet skulle prövas på dess
etiska frukter.
Jesu radikala omvändelseförkunnelse för vidare den som Joharmes
påbörjade, Matt.12 :41; 11: 12 ff. Även
hos Jesus framspringer omvändelsens
imperativ: >>Gören bättring» ur evangeliets indikativ: »Himmelriket är närID>,
4:17, varigenom omvändelsekravet
djupast sett blir gåva och det att
omvända sig glädje, 13:44-46; Luk.
15 :20-24. Att omvända sig är att vända
om till Jesus som den som bringar
himmelriket nära och därmed den messianska förlossningen för »de i anden
fattigID> (de botfärdiga), Matt. 5 :3;

11 :28-30. Gud inbjuder och skänker i
Jesus omvändelse till syndare. »Jag
har .. _kommit för att kalla ... syndare till
bättring», Luk.5 :32. I Jesu liv och
gärning driver Gud syndare till omvändelse genom sin godhet Gfr Rom.2:4).
Han skänker genom Jesu välgärningar
mot syndare ~ hans syndaförlåtelser
och helbrägdagörelser ~ omvändelsens
gåva. Han skapar kärlek till sig och sin
vilja och hat till synden. Evangelierna
är fulla av berättelser om att Gud
genom Jesu gärning själv omvänder
syndare till sig och sitt rike. (Förebildlig är Sackeus, Luk.19:1-1O.)
Jesus kärmer ingen frälsning utan
omvänd.else till Guds konungavälde
(rike), Matt.18:3. Frälsningens väg är
omvändelsens väg, 19:16-24. Omvändelsen är i Jesu förkurmelse icke endast en port, utan en väg som man
måste vandra på hela livet igenom, om
det icke skall gå illa i domen,
7:13-14,21-27. Guds eskatologiska
frälsningserbjudande kräver obetingad
avgörelse, Luk.9 :59 ff., radikal försakelse av det onda, Matt.5 :29 ff., beslu tsam strid, Luk.l3 :24. Omvändelse
betyder att man kärmer sin sökningstid, 4: 18-19, tar konsekvenserna av
Guds gärning i Jesus och oavlåtligt
hänger sig åt hans förlossning och
nyskapelse. Omvändelse är att gå in på
den frälsningsväg, som Gud banar i
Jesus. »Följen mig», Matt.4:19.
Jesu imperativ »Gören bättring» (=
»Vänden om») är riktat till alla utan
undantag, emedan det för honom endast fmns en frälsningsväg : den totala
underkastelsen under Guds förlossande
konungavälde i hans gemenskap. För
Jesus står alla under Guds dom. Det
fmns endast ett realistiskt bönerop :
Gud, misskunda dig över mig syndare,
Luk.18:13. Den som icke omvänder
sig, blir hemfallen åt vredesdomen,
Matt.11:20 ff.; Luk.13:3,5; 19:40 ff.;
23:28 ff.
Omvändelsen är för Jesus en brytning som omöjliggör varje reträtt, Luk.
9:62, en avgörelse som endast öppnar
för ett ständigt vidare framåt på den
väg vars första stycke är passagen
genom omvändelsens port. Omvändelsen angår personlighetens själva centrum, Matt.23:26. Den skall ske »av allt
ditt hjärta och av all din själ och av all
din kraft och av allt ditt förstånd»,
Luk.l0:27. Därför gäller den också
livets alla förhållanden och relationer,
den omfattar tankar, ord och gärningar, Matt.5:2148; 6:1-34; 7:1-5;
12:33 ff. All Jesu förkurmelse av Guds
rikes krav, alla hans ord om efterföljelsen, alla kategoriska krav på hans
lärjungar (i Bergspredikan) är omvändelseförkurmelse, även om icke omvändelsens termer används.
Lärjungarnas liv står i den dagliga
omvändelsens tecken, Luk.9:23. Omvändelsen varar livet igenom, om icke
så förspilles den, 9:62. Jesus räknar
med att många under vandringen kommer att vika tillbaka för omvändelsens
nya krav, som ständigt möter i nya
former och avgörelser, 14:26-33; Matt_
10:32-39.
I Jesu omvändelseförkunnelse fmns
också hans förkurmelse av tron (pistis),
Mark.l :15. Tron är att förstå som en
vidareutveckling av omvändelsens posi-

tiva sida, det att vända sig till Gud
resp. Jesus som Guds representant.
Omvändelse betyder icke endast den
radikala brytningen med det gamla
livet i den gamla tidsåldern, utan först
och främst den positiva tillitsfulla,
troende hängivelsen åt Guds frälsningsbudskap, evangelium om Guds förlossande konungavälde som bryter in med
honom själv. Att omvända sig är att bli
liten som ett barn, Matt.18:1 ff., fattig
i anden, 5:3, så att Gud kan få verka,
få bli den som frälsar ochförlossar.
Det för människor omöjliga när det
gäller omvändelsen, det är möjligt för
Gud. Han skänker omvändelse, Mark.
10:27. Omvändelse är i Jesu förkunnelse krav och gåva på en gång. Bakom
kravet om omvändelse står erbjudandet om Guds nyskapelse genom Guds
rikes förlossningskrafter, först och
främst syndaförlåtelsen, Matt.9:6, och
den helige Andes gåva, 3 :11.
Omvändelsen
har
möjliggjorts
genom att Jesus som den starkare går
in i den starkes hus och fråntager
honom hans byte, Matt. 12:28-29; Luk.
11 :20-22. I Jesus bönhör Gud ropet ur
G.T.: »Omvänd du mig, så varder jag
omvänd» (Jer.31:18, gamla övers.).
Eller som det heter i nu gällande
kyrkobibel: »Tag mig nu åter, så att jag
får vända åter». Omvändelseropet i
Jesu mun är en uppfordran till oss att
låta den Gud som i nåd har vänt om
till oss omvända och nyskapa oss. Jesu
omvändelsekrav driver icke till en
förtvivlans
kamp
syftande
till
Självför1ossning, utan till en glad hängivelse åt Guds förlossande konungavälde. Omvändelsen är möjlig, ty den
är ett Guds verk. Nu kan den ske, ty
Guds rike (himmelriket) är nära.
Förlossningskrafterna är i verksamhet i
trons gemenskap med Jesus.
- Den apostoliska förkurmelsen har
omvändelsen som ett grundkrav, se
t.ex. Apg.2:38; 3:19; 5 :31; 8:22;
11:18; 17:30; 20:21; 26:20. Enligt
Hebr.6:1 hör omvändelsen till de
första grunderna av läran. Omvändelse
är att vända sig bort ifrån det onda,
Apg.8:22; 3:26; Hebr.6:1; Upp.2:22;
9:20 f.; 16:11, och att vända tillbaka
till Gud, Apg.20:21; 26:20; Upp.169;
l.Pet.2:25. Den är dels märmiskans
uppgift och plikt, Apg.2:38; 3:19;
8:22; 17:30; 26:20, dels ~ och framförallt ~ Guds gåva, 5 :31; 3 :26; 11 :18.
Omvändelsen är grundad på frälsningsuppenbarelsen i Kristus, 5 :31, och är
en eskatologisk möjlighet som Gud
nådigt skänker före domen, 17 :30 f.
Gud ger en nådatid (frist) till omvändelse, jfr Upp.2:21, han skänker i nåd
kraft och möjlighet till frigörelse ur
den ondes våld genom tron på evangelium och genom Guds konungavälde
som har kommit oss nära med Messias'
ankomst i Jesus.
Paulus använder icke omvändelsens
termer så ofta, men saken är central i
hans förkurmelse. Omvändelsen är till
städes i hans centralbegrepp pistis, tro.
Medan hos Jesus tron är irmesluten i
begreppet omvändelse, är hos Paulus
omvändelsen innesluten i tron. Omvändelsen är också för honom en total
nyskapelse av människans väsen och
hållning, som verkas av Guds nåd,
2.Tim.2:25. Den är en radikal kors-
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N.T.

Omvända

Andens väckande gärning i hjärtat
är förutsättningen för att en människa
skall kunna komma till omvändelse.
Ingen söker Gud eller vänder sig till
honom av sig själv, Rom.3:11. Männi·
skan är förtappad i sig själv och död i
sina synder, Ef.2:1. Gud måste därför
skapa behov och längtan efter omvän·
delse och frälsning i den enskildes själ.
Detta är den helige Andes verk, och
som medel brukar han Guds ord, både
lag och evangelium, Gal.3:24.
Kallelsens under är detta att den
likgiltige syndaren plötsligt ryckes
inför Guds ansikte. Gud har blivit en
verklighet. Att få sitt förhållande till
honom klart, är nu själens djupaste
allvar. Samvetet har trätt i alarmbered·
skap. Det har vaknat tillsanunans med
gudsmedvetandet, och det tillåter
ingen kompromiss utan fåller sin dom
över alla handlingar och ord, tankar
och fantasier, allt som strider mot
Guds lag. Syndakännedomen och den
åtföljande ångesten i samvetet, för·

krosselsen, kallas också ånger. »Anger
är den förfåran, som samvetet känner
när det förstår att Gud är vred över
synden och inser att det icke kan
gottgöra vad d.et har gjort emot
honom.»
Guds kallelse till omvändelse kan
komma till en människa på många sätt.
Först och främst genom det förkunna·
de eller lästa Guds ord. Men också
genom levande kristnas goda exempel,
1.Pet.3:1. Guds vrede kan driva till
omvändelse, likaså Guds godhet, Rom.
2:1·4. Tacksamhet förde en av de tio
spetälska som Jesus botade tillbaka till
honom, Luk.17:1S. Fångvaktaren i
Filippi fick en chock när fångeise·
dörrarna sprang upp; han föll bävande
ned för Paulus och Silas och sade: »1
herrar, vad skall jag göra för att bliva
frälst?» Apg.16 :29 f. De tre tusen som
förenades med församlingen på pingst·
dagen, hade träffats i samvetet. Ordet
hade givit dem »ett styng i hjärtat»,
2:37.
Omvändelse och tro hör (som an·
fört under p.l) oupplösligen samman.
Det ena kan icke vara det andra
förutan. Det är icke möjligt att om·
vända sig från sitt syndiga liv annat än
genom tron på Kristus och i den kraft
han ger. Omvändelsen är trons första
handling. Å andra sidan kan man ej
heller komma till en levande tro utan
omvändelse. Många försöker nog att
tro utan att vilja omvända sig. De vill
gärna ha frid med Gud, men de vill
icke överge alla sina synder. Detta är
en död tro, och den är utan frälsande
kraft. - Emedan bättring (omvän·
delse) och tro hör så intimt samman,
använder Bibeln dessa uttryck växelvis.
Dels nämnes omvändelsen före tron,
Mark.l :15, dels tron före omvändel·
sen, Apg.ll :21. Stundom används
endast det ena uttrycket, t.ex. >>Gören
därför bättring och omvänden eden>,
3:19, jfr 26:20. Det innebär då både
omvändelse och tro. Slutligen används
uttrycket tro ensamt, vilket då innebär
också omvändelse, 16:31.
Skriften framhäver ofta, att omvän·
delse och tro beror på människans val
och att det är en viljehandling. Direkt
uttalat är det i uttryck som »trons
lydnad», Rom. l :5, och att vara »evan·
gelium lydig», 10:16; 6:17. Med en
appell till viljan svarar Paulus fång·
vaktaren i Filippi: »Tro på Herren
Jesus, så bliver du med ditt hus frälst»,
Apg.16:31. När viljan har avgörande
betydelse för omvändelsen och tron,
lägges ett stort ansvar på människan.
Gud står maktlös och kan icke frälsa
den som icke själv vill. »Men I haven
icke velat», sade Jesus, och då visste
han ingen råd, Matt.23:37.
Om det vid omvändelse och frälsning icke är fråga om människans vilja,
utan endast om Guds, måste man fråga
sig varför Gud då icke frälsar alla
människor. Nu lär emellertid Skriften
Guds universella frälsningsvilja. Gud
vill att alla människor skall bli frälsta
och komma till kunskap om sanning·
en, 1.Tim.2:4; han vill icke att någon
skall förgås, utan att alla skall vända
sig till bättring, 2.Pet.3:9. Se vidare
Joh.3:16; 12:32; 6:37. Dessa skriftord
visar att Gud icke endast önskar alla
människors frälsning, utan även har

gjort allt som står i hans makt för att
rädda varje människa från förtappel·
sen. Se: Fördärv.
Den enskilda människans omvändel·
se och frälsning beror alltså på hennes
eget val. »Den som vill, han tage livets
vatten för intet», Upp.22 :17. Det är
icke ett bundet val, där man är
tvungen att säga ja. Det står var och en
fritt att avslå Guds nåd. »Den som tror
på Sonen, han har evigt liv; men den
som icke hörsammar Sonen, han skall
icke få se livet, utan Guds vrede
förbliver över honom», Joh.3:36, jfr
Matt.23:37; Hebr.IO:39. Går männi·
skan förlorad, så är skulden hennes
egen, ej Guds, Joh.3:18.
Å andra sidan är omvändelsen ett
Guds under, ett evangelium. Den na·
turliga människan har en medfödd
fruktan för Gud och en ovilja mot
honom. »Köttets sinne är nämligen
fiendskap mot Gud», Rom.8:7. Men
Gud kan verka nyskapande på hennes
själsliv, vilja, känsla och insikt, så att
hon vill till Gud. Att omvändelsen är
Guds verk, säger Skriften - som redan
påvisat - direkt: »Så har då Gud också
åt hedningarna förlänat den bättring
(omvändelse) som för till liv», Apg.
Il :18; 2.Tim.2:2S, jfr Fil.2 :13.
Så tillvida som omvändelsen är
riktad som ett krav till människan och
därför i sig innefattar ett val, är det
överallt tydligt, att det är evangeliets
indikativ (som följer omvändelse·
imperativet), som är verkande orsak
till varje föresats om att omvända sig
till Herren. Människans nej till omvän·
delsens imperativ är hennes egen gär·
ning (Matt.23 :37), hennes ja till impe·
rativet är Guds gärning (Fil.2:l2·13).
Omvändelsen som vilja att bryta upp
från synden och återvända till Gud,
omvändelsen som en livslång försakelse
och tro, är en frukt av Guds förlossningsverk i Kristus. - :oGud har
med sin högra hand upphöjt honom
(Jesus) till en hövding och frälsare för
att åt Israel förläna bättring och syn·
dernas förlåtelse», Apg.S :31.
Så är alltså tydligt nog omvändelsen
Guds verk, genom Ordet och Anden.
Men Guds kallelse gör icke människan
till en viljelös robot, som icke kan
annat än lyda. Guds ord verkar trons
lydnad, men denna lydnad är icke en
mekanisk automatik. Omvändelsen är
människans frivilliga ja till Guds kallel·
se. T)' redan i detta att människan icke
säger nej till kallelsen, ligger en förut·
sättning för hennes ja, verkat av Gud.
Gud är den som frälsar, men männi·
skan måste låta sig frälsas, Apg.2 :40.
På sanuna sätt är det omvändelsens
paradox att Gud ger omvändelse, men
detta upphäver icke människans an·
svar. I djupaste allvar ljuder Guds
omvändelsekrav: »Vänden om!»
Omvändelse
Gud vill omvändelse
Han bjuder människorna att alle·
städes omvända sig, Apg.17:30. Ger tid
till omvändelse, Upp.2:21. Vill att alla
skall komma till omvändelse, 2.Pet.
3:9. Guds godhet driver till omvändel·
se, Rom.2 :4. Guds vrede får människor
att omvända sig, PS.78:34.
Gud ger omvändelse
Gud upphöjde Jesus för att ge Israel

Omvändelse
1) Behov, Matt.18:3; Apg.3:19. 2)
Handling, Luk.IS :20; 1.Tess.l :9; Apg.
26:18.3) Motiv, Luk.IS:17; Fil.3:8. 4)
Hinder, Apg.28:27; 13:8. 5) Varför,
Ps.119:176; Jes.S3:6. 6) Hur, Apg.
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fåstelse av den gamla människan och
en ny människas skapelse, Gal.2:20;
2.Kor.S :17. Den paulinska läran om
den troendes död och uppståndelse,
Rom.6:1 ff.; Ko1.2:11 f., bringar Jesu
omvändelseiära till full utveckling,
både dess radikalism och dess evange·
liska karaktär.
Johannes förstår, liksom Paulus,
tron på det sättet att den i sig innefat·
tar omvändelsen. Han använder därför
icke alls omvändelsebegreppen. Om·
vändelsen är hos honom bestämd av
det positiva: att komma till Jesus, tro
på Jesus, komma till ljuset, vara av
sanningen osv. Det negativa förstås av
sig självt utifrån den skarpa dualism
som det hos Johannes är mellan ljus
och mörker, sanning och lögn, tro och
otro, liv och död, Gud och världen.
Omvändelsen som en gåva uttryckes
genom tanken om att bli »född av
Gud», Joh.l :13; 1.10h.2:29; 3:9; 4:7;
5:1,4, jfr Joh.3 :3·8. Här tillskrives det
Guds pånyttfödande verk, att man
handlar rättfårdigt, icke gör synd,
älskar Gud, resp. Kristus och bröderna,
övervinner världen (alltsammans om·
vändelsens innehåll).
Omvändelsetanken går igen i hela
N.T. med en inre kontinuitet och en
tydlig enhetlig prägel. Människan till·
ropas genom omvändelsekravet att låta
skänka sig omvändelse av Gud. I sin
skärpa reses kravet med en profetisk
tyngd, som korresponderar med G.T.s
klassiska profetförkunnelse. Omvän·
delse - i N.T. liksom i G.T. - är icke,
som i judendomen, förändring av livsstil allenast, utan nyskapelse, 2.Kor.
5:17; Gal.6:1S.
2. Omvändelse - krav och gåva.
När Jesus i missionsbefallningen en·
ligt Lukas sammanfattar förkunnelsens
innehåll, säger han till sina lärjungar
att »bättring till syndernas förlåtelse»
skall predikas bland alla folk, 24:47.
En undersökning av den apostoliska
förkunnelsen efter pingstdagen låter
förstå, som ovan påvisats, att apostlar.
na var trogna mot det uppdrag de hade
fått. De tummade icke på omvändelse·
kravet, utan ställde det klart och
skarpt och fick föra skaror till om·
vändelse, Apg.9:3S; 11:21.

omvändelse, Apg.S:31. Har gett hed·
ningarna omvändelse till livet, 11 :18.
Gud förbarmar sig över dem som
omvänder sig, Jer.3 :22. Han förlossar
dem, Jes.S9 :20. I himmelen blir glädje
över syndares omvändelse, Luk.lS:7.
Varför omvändelse?
För att bli frälst, 2.Kor.7:1O. För
att leva, Hes.18:32. För att få synder·
nas förlåtelse, Apg.2:38. För att korn·
ma in i Guds rike, Mark. l :15. För att
icke förgås, Luk.13:3,S. För att kom·
ma tillbaka till Gud, Jer.3 :22. För att
tjäna Gud, 1.Tess.l :9. För att icke bli
fråntagen ljusstaken, Upp.2:S.
Hur omvända sig?
Helhjärtat, S.Mos.30:2; 1.Kon.8:48.
Med ånger, Job 42:6. Genom att be·
känna och övergiva, Ords.28:13. Under
bön, Apg.8:22.
Omvändelse från
Synd, PS.32:S. Fåfångliga avgudar,
Apg.14:1S; 1.Tess.l :9. Ondska, Apg.
3 :26. Orenhet, otukt och lösaktighet,
2.Kor.12:21. Döda gärningar, Hebr.
6:1.
Omvändelse till
Gud, Jes.l0:21; 45:22; S.Mos.
30:10. Själarnas herde och vårdare,
1.Pet.2:2S.
Omvändelse verkar
Frukt som tillhör omvändelsen,
Matt.3:8. Gärningar som tillhör om·
vändelsen, Apg.26 :20.
Omvändelsens förkunnare
Jesus, Matt.4:17; 9:13; Upp.2:S.
Johannes döparen, Matt.3:2. Jesu
lärjungar, Mark.6:12. Petrus, Apg.2:38;
8:22. Paulus, Apg.26:20. Omvändelse
skall förkunnas i Jesu namn, Luk.
24:47. Den som omvänder en syndare,
räddar en själ från döden, Jak.S:20.
Israels omvändelse
I kommande dagar, S.Mos.4:30.
Gud förlänar omvändelse genom Jesus,
Apg.S :31. När Israel omvänder sig,
tages täckelset bort, 2.Kor.3 :16.
Exempel
Israels barn, Dom.lO:lS·16. David,
2.Sam.12:13. Manasse, 2.Krön.33:12.
Job, Job 42:6. Nineves invånare, Jona
3:5 ff. Den förlorade sonen, Luk.lS:
20 f. Sackeus, Luk.19:8. Rövaren på
korset, Luk.23:40 ff. Folket i Lydda
och Saron, Apg.9:3S. En stor skara
greker i Antiokia, Apg.ll:21. Försam·
lingen i Korint,2.Kor.7:9,1O.
Människor som icke omvände sig
Israel på Amos' tid, Am.4:6. Kora·
sins och Betsaidas invånare, Matt.
11 :20. Jesabel, Upp.2:21.
Omvändelsens budskap
I. Guds långmodighet. Gud har hit·
tills »haft fördrag», Apg.17 :30. II. Guds
befallning. 1) Universell: »allestädes»,
Apg.17 :30. 2) Inträngande: »nu», Apg.
17 :30. 3) Kategorisk: >>Gören bättring»,
Matt.4:17. III. Guds dom. 1) Dagen är
fastställd, Apg.17:31. 2) Domaren är
utsedd, Apg.17:31; Joh.5:27.

Omvändelse -Ond
26:18. 7) Bevis, l.Tess.l :9; l.Pet.
2:21,25.
Tre typiska omvändelser, Apg.
1) Hams son, etiopiern, kap.8. 2)
Sems son, juden Saulus, kap.9. 3)
Jafets son, romaren Kornelius, kap. 10.
Omvändelsen, Luk.lS:18.
1) Ett nytt sinne: »jag vill stå UpP».
2) En ny handling: »Qch gå till min
fader». 3) En ny insikt: »Qch säga till
honom». 4) En ny bekännelse: »Fader,
jag har syndat emot himmelen och
emot dig».
OMVÄNDA

l) sup, ::1 10
vända om, vända tillbaka, omvända sig;
hif. föra tillbaka, omvända. Verbet
förekommer t.ex. också i Jer.31:18
(både i hif. och i J.cal); jfr gamla sv.
övers.: »omwänd du mig, så warder jag
omwänd», jfr Klag.S:2l. Se t.ex. Avvända 2, Begynna 13, Betala 4, Driva
14, Förvandla 10.
2) epistrephö, €1fWTpecpw
ego vända (någon el. något) till el. mot
(någon el. något); föra tillbaka; omvända; intransitivt: vända sig om;
vända tillbaka; omvända sig; av: prep.
epi, på, vid; till, mot, och strephö, se
3.
3) strephö, uTpecpw
vända (någon el. något); här pass. i
betydelsen: vända sig om; omvända sig.
Se: Förvandla 18.
4) utf.ord.
Tidigare i Luk.1:17 förekommer verbet epistrephö, se 2, här övers. vända.
5) apostrephö, G.1fOUTpecpw
vända bort (någon från något); föra
tillbaka; i Apg.3 :26 intransitivt: vända
sig bort; vända sig om; omvända sig;
av: prep. apo, (bort) från, och strephö,
se 3. I v.19 står epistrephö, se 2.
6) epistrophe, €1fWTPOCPr,
omvändelse; av: epistrephö, se 2.
OMVÄNDA
1 de O. sig till dig

l.Kon. 8:33
1 o. sig från sin synd
8:35
8:47
1 Q. sig och åkalla dig i landet
1 om de så O. sig till dig
8:48
2.Krön. 6:24
1 men om de o. sig
1 o. sig från sin synd
6:26
6:37
1 Q. sig och åkalla dig
6:38
1 om de så O. sig till dig
7:14
1 och o.er sig från onda vägar
15:4
l i sin nöd o.de de sig till H.
1 profeter för att O. dem till H.
24:19
36:13
1 att han icke o.e sig till H.
1 profeter O. dem till dig
Neh. 9:26
9:29
1 ville O. dem till din lag
9:35
1 icke omvänt sig från sina onda
Job 22:23
1 o.er dig till den Allsmäktige
1 Om ngn icke vill o. sig
Ps. 7:13
22:28
1 betänka det och O. sig till H.
51:15
1 syndarna skola o. sig till dig
Jes. 1 :27
I O. gm rättfärdighet
1 icke kan o. sig och bliva helat
6:10
10:21
1 En kvarleva skall o. sig
10:22
1 allenast en kvarleva där o. sig
19:22
1 när de O. sig till H.
1 s. o. sig från sin överträdelse
59:20
l Om du o.er dig, Israel
Jer. 4:1
5:3
1 de ville icke o. sig
18:8
l om då det folket o.er sig
l ingen vill o. sig från sin ondska
23:14
1 O. sig till mig
24:7
1 o.e sig från sin ondska
44:5
1 och O. oss till H.
Klag. 3:40
1 om den ogudaktige o.er sig
Hes.18:21
1 O.en eder därför, så fån I leva
18:32
Dan. 9:13
1 o. oss från missgärningar
Hos. 3:5
1 skola Israels barn o. sig
1 eftersom de icke vilja o. sig
11 :5
Am. 4:6,8
1 icke omvänt eder till mig
4:9,10,11
1 icke omvänt eder till mig
1 o.e många från missgärning
Mal. 2:6
Matt.13:1S
2 icke o. sig och bliva helade
18:3
3 Om l icke o.en eder
Mark. 4:12
2 icke o. sig och undfå
2 många skall han O. till H.
Luk. 1 :16
1 :17
4 o. de ohörsamma
2 när du en gång har omvänt dig
22:32
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3 o. sig och bliva helade
Joh.12:40
2 bättring och o.en eder
Apg. 3:19
5 o.en eder från eder ondska
3:26
2 de o.de sig till H.
9:35
2 stor skara o.e sig till H.
11:21
14:15
2 att I måsten o. eder
2 hedningar men O.t sig till Gud
15:19
2 o. sig från mörkret till ljuset
26:18
2 göra bättring och o. sig
26:20
2 icke o. sig och bliva helade
28:27
2 när de en gång o. sig
2.Kor. 3:16
2 från avgudarna o.en eder
l.Tess. 1:9
2 farit vilse ... ngn o.er hm
Jak. 5:19
2 att den s. o.er en syndare
5:20

den Heliopolis, »Solens stad», och
hebreerna kallade den Bet-Semes (se
Bet-Semes 4), »Solens hus», emedan
staden var säte för dyrkan av solguden
Re (Ra), vilken dyrkades under olika
namn och gestalter, t.ex. Atum i
människoskepnad och Harachte, som
avbildades som en falk (eller med
falkhuvud). En av obeliskerna i solgudens tempel, försedd med hieroglyfinskription, finns ännu i behåll, likaså
»Kleopatras nåt>, en annan obelisk.
Josefs hustru var dotter till en av
prästerna i On. l.Mos.41:4S,SO; 46:20.

'et är fem. - kan översättas antingen
»ond tid» eller »Qndskans tid». På motsvarande sätt kan l;1äräl? rå 'å återges
»Qnt svärd» eller »Qndskans svärd». Jfr
Ande (ond) 3. Se: Dålig 1, Elände 6,
Gruva (verb) 9, Jämmer 2, Led 6, Misshag 2, Olycka 11, Ondska 6.

ON
hebr., av egypt., betydelse okänd. Nedre Egyptens huvudstad, nordost om
nuvarande Kairo. Grekerna kallade sta-

l) ra', rö', V 1 V 1
ond, dålig; något ;nt el. dåligt, det
onda; av: rå'a', se 4. I.Mos.37:2 ordagrant: deras onda rykte (dibbå, se 13).
Fem. rå'å användes ofta som substantiv, se 2. I Ps.37:19; Am.S:13;
Mika 2:3 står 'e! rå 'å, som - eftersom

2) rö 'ö, V V 1
något ont, d~t som är ont, ondska; till
formen fem. av ra', se l. I Est.8:3 är
rå 'å övers. ont råd. Plur. rå 'ot är i
Ords.lS:28 övers. onda ord, i Je-r.44:9
onda gärningar. »Med ont uppsåt» i
l.Mos.31 :52 är en återgivning av lerå'å,
ordagrant: till ondska. I Ords.24:1 står
ordagrant: ondskans män, övers. onda
människor. Se t.ex. Elände 1, Fördärv 7, Jämmer 1, Lidande 2, Nöd 4,
Ofärd 4, Ogärning l, Olycka 1, Ondska l.
3) belijd'al, 'I ~ ~ ? :o
värdelöshet,
oduglighet;
ondska,
fördärv; odugling; ond människa; i
2.Sam.23:6 kollektivt: onda människor, de onda. Jfr Kvinna 8, Man 2,16.
Se: Fördärv 6, Fördärvare 5, Fördärvlig 5, Ofård 8, Ogärningsman 2.
4) rö 'a " V V l
vara ond el.'"dålig; hif. göra ond el.
dålig; handla illa, göra det som är ont;
hif. part. den (de) som gör det som är
ont. S.Mos.lS:9 ordagrant: ditt öga är
ont mot din broder; Mika 3:4 såsom de
har gjort sina gärningar (ma'älälim)
onda. Jfr 17. Se t.ex. Fördärva 13,
Ogärningsman 4, Olycka 18, Plåga 20,
Rasa 7.
5) 'öjan, 1 ' V
med prep. '-ä!, se med ont öga på, se
missunnsamt på; av: 'ajin, öga. Verbet
förekommer endast i l.Sam.18:9, där
det står i part., ketib: 'owen, J.cere:
'ojen.
6) bis, 0' ~ :;J.
aram. ond, dålig; av: be'd, se Bedröva Il.
7) [tö 'ap], ::1 ~ ~
nif. vara avskyvärd el. föraktad. Jfr
Fördärva 10. Se: Avsky 1, Bedriva 12,
Förakt 13.
8) zömam, D~ ~
tänka; tänka ut (underfundiga) planer;
besluta, fatta beslut. Jfr gamla sv.
övers. av PS.17:3: »jag hafwer satt mig
före, att min mun icke öfwerträda
skall». Se: Beslut 4, Besluta 2, Plan 7.
9) iiwäl, 'I .1. ~
förvändhet, orättfårdighet; i PS.S3:2
övers. ont verk. Se: Orätt 8, Orättfårdig 5, Orättrådig 3.
10) 'olä, i1 'I i V
förvändhet, T orättfårdighet; här plur.
'olo!, övers. onda anslag. Se: Orättfårdig 11.
11) nö!sal, 'I;? ~
bedraga, handla bedrägligt; i PS. 105 :25
hithp. med prep. be, övers. lägga onda
råd mot. Jfr 12. Se: Bedragare 2.
12) ne!säl, 'I:J .l.
bedrägeri, bakSlughet; av: nå!.<al, se Il.
Ordet förekommer endast i 4.Mos.
25:18, där det står i plur., övers. onda
råd. Det står på detta ställe tillsammans med pi. av nå!.<al, här övers.
lägga.
13) dibbö, i1 ~ '1
förtal, baktal, (ont) rykte. Se: Förtal 4.
14) utf.ord.
Hes.36:3, se Hån 6.
15) Sälr, 1 ' Viv
getabock; de~o~, satyr, ond ande; av:
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OMVÄNDELSE
6 förtäljde om hedningarnas o.

Apg.l 5:3

OMVÄRVA
dödens bränningar o.de mig
Dödens band o.de mig
Ty lidanden O. mig
Dödens band o.de mig
och O.t mig med gift
Efraim har O.t mig med lögn
Trångmål skall O. landet
Vatten o.de mig in på livet

2.Sam.22:S
Ps.18:S
40:13
116:3
Klag. 3:5
Hos.ll:12
Am. 3:11
Jona 2:6

OMATILlG
l) sur, 1 1 D

vika, avvika; upphöra, ta slut; i Hos.
4:18 övers. vara omåttlig. Meningen är
förmodligen: när de har slutat med sin
dryckenskap (när ruset har gått av
dem), fortsätter de med orgier i otukt.
Jfr norska kyrkobibelns övers.: »Deres
rus er forbi». Se även l.Sam.l :14, där
hif. av sur brukas tillsammans med
subst. jajin, vin (ordagrant: Tag bort
ditt vin från dig; övers. Laga så, att
ruset går av dig). Jfr sur i l.Sam.lS:32,
övers. vara överstånden; Jes.ll :13 upphöra; Am.6:7 sluta. Se t.ex. Avfalla 13,
Avstå 5, Avvända 1, Driva 23, Förgås 11.
2) akrates, al< paTr,~
kraftlös, maktlös; utan självbehärskning, oåterhållsam, omåttlig; av: neg. aoch kratos, se t.ex. Kraft 32, Makt 64.
Jfr Leva 39.
3) djmamis, li VVal.H~
kraft, makt, förmåga. I Upp.18:3 står
ordagrant: genom hennes överdåds
kraft el. styrka (= genom hennes stora
överdåd). Se t.ex. Kraft 23, Makt 57.
4) kraipdle, I<pamaAT/
grundbet. trol. baksmälla (huvudvärk
efter rus); rus, berusning; fylleri, superi. Enligt en vanlig förklaring kommer
ordet av: kras (= kara), huvud, och
pillö, svänga, gunga (hit och dit).
OMÅTTLIG
1 dryckenskap är O.
Hos. 4:18
2 o.a, tygellösa, fientliga
2.Tim. 3:3
3 rikedom gm hennes o.a vällust Upp.18:3

OMÅTTLIGHET
4 edra hjärtan förtyngas av

D.

Luk.21:34

OMÄTLIG
ditt bud är O.t i vidd

Ps.119:96

OMÄTTAD
Sauls svärd ej o.t åter
ej den rättfärdiges hunger O.

ON
hebr. styrka, kraft. Rubeniten Pelets
son.4.Mos.16:1.
ONAM
hebr. stark, kraftig.
l. En av Sobals söner. I.Mos.36:23;
l.Krön.1 :40.
2. Jeramee1s son med Atara. l.Krön.
2:26,28.
ONAN
hebr. stark, kraftig. En son till Juda.
Efter honom har onani (masturbation)
fått sitt namn. Denna beteckning är
dock ej korrekt. För Onan var det
fråga om avbrutet samlag (coitus interruptus), emedan han icke ville uppfylla
sin plikt att genom sitt svågeräktenskap skaffa avkomma åt sin broder. Se:
Bördeman, 1.
ONAN
Dch gav hm namnet O.

l.Mos.38:4
Då sade Juda till O.
38:8
eftersom O. visste att avkomman
38:9
Judas söner voro Er, O.
46:12
Er och O. dogo i Kanaans land
46:12
Judas söner voro Er och O.
4.Mos.26:19
Er och O. dogo i Kanaans land
26:19
Judas söner voro Er, O.
l.Krön. 2:3

ONATURLIG
l) para physin, 1fapå cpVUtV
mot naturen; prep. para, här = (stridande) mot, och ack. av physis, natur.
2) arsenokoites, åpa€voKolTf/~

en man som ligger med en annan man,
homosexuell; av: arsen, se Man 36, och
koite, säng; samlag. I l.Tim.l :10 är
plur. av romos, horkarl, och plur. av
arsenokOltes övers. de som öva otukt
och onaturlig vällustsynd. I l.Kor.6:9
står plur. av malakos, vekling (en som
låter sig utnyttjas för homosexuellt
umgänge), och plur. av arsenokoites;
övers. de som låta bruka sig till synd
mot naturen eller de som själva öva
sådan synd.
ONATURLIG
1 naturliga umgänget mot o. t
2 otukt och O. vällustsynd

2.Sam. 1 :22
Ords.10:3

Rom. 1:26
l.Tim. 1 :10

OND
Se även: Ondska.

OMÄTTLIG
och o. ss. döden
gm rofferi Dch o. ondska

Hab. 2:5
Matt.23:2S

OMÖJLIG
intet bliva dem O.t
l.Mos.11 :6
det var O.t att hålla räkning
41:49
intet vara D.t för eder
Matt.17:20
För mskor är detta O.t
19:26
För mskor är det o. t
Mark.l0:27
för Gud kan intet vara O.t
Luk. 1:37
Vad s. är D.t för mskor
18:27
O.t bland eder finna vis man
I.Kor. 6:5
o.t återföra till ny bättring
Hebr. 6:6
o.t att tjurars ... blod skulle kunna
10:4
utan tro D.t att täckas Gud
11:6

OMÖJLIGEN
i vilka Gud o. kunde ljuga

Hebr. 6:18

Fräls oss ifrån ondo, Matt.6:13.
1) Den onde, l.Joh.2:13. 2) Ont
hjärta, Hebr.3:12. 3) Ond begärelse,
Ko1.3:S. 4) Onda tankar, Matt.lS:19.
5) Ondskefulla misstankar, I.Tim.6:4.
6) Onda gärningar, Joh.3:19. 7) Ont
samvete, Hebr.lO:22. 8) Onda arbetare, Fil.3 :2. 9) Den onda tidsåldern,
Gal.1 :4. 10) Onda andar, Matt.7:22.
OND

Ond
så'ar, vara hårig el. luden. Jfr 3.Mos.
4:24, övers. bock; Jes.34:14 gast.

27) kakopoieö, KaKo71oLEW
göra det som är ont; av: kakos, se 23,
och poiM, göra. Verbet är motsatsen
till agathopoiM, göra gott (se Gär·
ning 36).
28) phaulos, </>avAo,
lätt, billig; enkel, vanlig; i etisk bety·
delse: simpel, gemen, dålig, ond. I
Rom.9:11; 2.Kor.S:1O har flera hand·
skrifter kakos, se 23.
29) daimonion, oaLJlOVwV
demon, avgud, ond ande. Se vidare:
Ande (ond) 4. Beträffande Luk.4:33,
se Ande (ond) 10; Upp.16:l4 Ande
(ond) 8.
30) daimonizomai, oaLI.LOvi~OI.LaL
pass. vara besatt; i Matt.lS :22 övers.
plågas aven ond ande; av: daimon, se
32.
31) daimoniades, OaLJlovLw01J,
demonliknande, demonisk, som hör
till el. härrör från onda andar; av:
daimonion, se 29, och eidos, utseende;
form, gestalt.
32) daimön, oaiJJ.wv
demon, avgud, ond ande.
33) kakopoios, KaK 0710LO,
en som gör det som är ont, missdådare;
av: kakopoiM, se 27. Ordet är i l.Pet.
2 :12; 4: 15 övers. illgärningsman.
34) dtopos, äro71o,
som icke är på sin plats; otillbörlig,
opassande; orättfärdig, ond; av: neg. a·
och topos, plats. I Apg.2S:S står orda·
grant: om det är något otillbörligt (el.
ont) hos mannen. Jfr 2.Tess.3:2, övers.
vanartig.
35) kakoö, KaK OW
göra el. tillfoga (någon) något ont; av:
kakos, se 23. Se: Misshandla 5.

26) dysphemia, ova</>1JJlia
ont tal el. yttrande; dåligt rykte; av:
dysphemos, som talar det som är ont;
som har dåligt rykte. Orden går till·
ba~a på prefIxet dys·, dålig, ond, och
pheme, rykte; jfr phemi, säga, tala.
Dysphemia står i 2.Kor.6:8 i kontrast
till euphemia, gott rykte; jfr Akta 72. I
l.Kor.4:l3 förekommer verbet dysphe·
mM, övers. tala illa om.

OND, ONT (allmänt)
1 tankar beständigt o.a
l.Mos. 6:5
1 mskans hjärtas uppsåt är o.
8:21
1 mycket o. och syndigt inför H.
13:13
4 skola vi göra dig mer o.
19:9
2 icke skall göra oss ngt o.
26:29
4 (Jakob:) att göra mig ngt o.
31:7
1 i min makt att göra eder o.
31 :29
2 icke ... med o. uppsåt
31:52
2 bar fram vad o. s. sades
37:2
2 skulle jag kunna göra o.
39:9
1 Få och 0.8 hava mina levnadsår
47:9
1 s. förlossat mig från allt o.
48:16
2 vedergälla oss det o.a
50:15
2 (Josef:) I tänkten o. mot mig
50:20
2 I haven o. i sinnet
2.Mos.10:10
2 icke följa med hopen i vad o. är
23:2
2 ångra det o.a du har i sinnet
32:12
2 ångrade H. det o.a
32:14
1 vet själv att detta folk är o.
32:22
18 uppstår spetälskeartat o.
3.Mos.13:2
18 det o.a icke utbrett sig
13:5
14 Om då det o.a utbreder sig
13:22
14 finner att det o.a utbrett sig
13:27
18 ty då är det o.a hävt
14:48
1 o.a menighet fortfara
4.Mos.14:27
1 med hela denna o.a menighet
14:35
4 ingen av dem gjort ngt o.
16:15
12 angripit eder gm o.a råd
25:18
1 gjort vad o. var i H. ögon
32:13
1 ingen i detta o.a släkte
S.Mos. 1:35
4:25
1 g9ren vad s. är o. i H. ögon
1 begått gm att göra vad o. var
9:18
1 skaffa bort vad o. är
13:5; 17:7,12
19:19; 21:21; 22:21; 22:22,24; 24:7
I icke mer göra sådant o.
13:11
3 icke den o.a tanken uppstår
15:9
4 du ser med o. öga på din broder
15:9
1 om djuret har annat o. lyte
15:21
1 göra vad o. är i H. ögon
17:2
I icke vidare göra ngt sådant o.
19:20
1 sprider ut o. rykte om henne
22:14
1 han har spritt ut o. rykte
22:19
1 förelägger dig i dag vad o. är
30:15
2 för det o.as skull s. de gjort
31 :18
1 I gören vad o. är i H. ögon
31:29
1 det o.a komma över eder
Jos.23:15
1 vad o. var i H. ögon
Dom. 2:11; 3:7
1 gjorde åter vad o. var
3:12; 4:1
10:6; 13:1
1 gjorde vad o. var i H. ögon
3:12

1 Israels barn gjorde vad o. var
6:1
2 lät Gud det o.a komma tillbaka
9:56
2 det o.a s. Sikems män gjort
9:57
2 om jag gör dem ngt o.
15:3
1 skaffa bort vad o. är
20:13
3 Anse icke för en o. kvinna 1.Sam. 1 :16
1 gören I allt detta o.a
2:23
2 gjorde detta stora o.a
6:9
2 huru mycket o. I haven gjort
12:17
2 det o.a att vi begärt
12: 19
2 Väl haven I gjort detta o.a
12:20
4 om I gören vad o. är
12 :25
15:19
1 gjort vad o. är i H. ögon
5 Saul såg med o. öga på David
18:9
2 Saul stämplade o. mot hm
23:9
2 att jag icke velat göra ngt o.
24:12
2 jag har bevisat dig o.
24:18
2 ngt o. är nog beslutet
25:17
2 icke bliva skyldig till ngt o.
25 :28
25 :34
4 avhållit mig från att göra dig o.
2 bevarat från att göra vad o. var
25 :39
2 vad för o. är i m:n hand
26:18
4 icke mer göra dig ngt o.
26:21
14 icke funnit ngt o. hos hm
29:3
2 icke funnit ngt o. hos dig
29:6
2 H. vedergälle s. o. gör
2.Sam. 3:39
1 gjort vad o. är i hs ögon
12:9
2 Han kunde göra ngt o.
12:18
2 resa sig upp för att göra o.
18:32
3 de o.a lika bortkastade törnen
23:6
2 ångrade H. det o.a
24:16
2 om ngt o. bliver funnet
I.Kon. 1:52
2 känner själv det o.a
2 :44
2 låtit aUt detta o.a komma
9:9
1 Salomo gjorde vad o. var
II :6
4 du har gjort mer o. än alla
14:9
1 Juda gjorde vad o. var
14:22
1 (Nadab) gjorde vad o. var
15:26
1 (Baesa) gjorde vad o. var
15:34
2 för det o.a s. han gjort
16:7
1 (Simri) gjorde vad o. var
16:19
I Omri gjorde vad o. var
16:25
1 gjorde mer o. än ngn
16:25
1 Ahab gjorde vad o. var
16 :30
1 att göra vad o. är i H. ögon
21 :20
2 låta vad o. är komma över dig
21 :21
21 :25
1 göra vad o. var i H. ögon
1 (Ahasja) gjorde vad o. var
22:53
1 (Joram) gjorde vad o. var
2.Kon. 3:2
8:12
2 huru mycket o. du skall göra
I (Joram) gjorde vad o. var
8:18
1 (Ahasja) gjorde vad o. var
8:27
1 (Joahas) gjorde vad o. var
13:2
1 (Joas) gjorde vad o. var
13:11
1 (Jerobeam) gjorde vad o. var
14:24
1 (Sakarja) gjorde vad o. var
15:9
1 (Menahem) gjorde vad o. var
15:18
1 (Pekaja) gjorde vad o. var
IS :24
1 (Peka) gjorde vad o. var
IS :28
1 (Ho sea) gjorde vad o. var
17:2
1 (Israel) hade gjort o.a ting
17: 11
1 göra vad o. var i H. ögon
17:17
1 (Manasse) gjorde vad o. var
21:2
1 (Manasse) gjorde mycket s. var o. 21:6
1 gjorde mer o. än de folk
21 :9
4 Manasse gjort mer o.
21: 11
1 gjort vad o. är i mina ögon
21 :15
21:16
1 göravado.var iH. ögon
1 (Amon) gjorde vad o. var
21 :20
1 (Jaohas) gjorde vad o. var
23:32
1 (Jojakim) gjorde vad o. var
23:37
1 (Jojakin) gjorde vad o. var
24:9
1 (Sidkia) gjorde vad o. var
24:19
2 avvända vad o. är
1. Krön. 4:10
4 gören ej mina profeter ngt o.
16:22
2 såg H. och ångrade det o.a
21: 15
2.Krön. 7:22
2 allt detta o.a komma
1 (Rehabeam) gjorde vad o. var
12:14
2 Om ngt o. kommer över oss
20:9
1 (Joram) gjorde vad o. var
21:6
1 (Ahasja) gjorde vad o. var
22:4
1 våra fäder gjorde vad o. var
29:6
1 (Manasse) gjorde vad o. var
33:2
1 (Manasse) gjorde mycket s. var o. 33:6
1 (Juda) gjorde mer o.
33:9
1 (Amon) gjorde vad o. var
33:22
1 (Jojakim) gjorde vad o. var
36:5
1 (Jonakin) gjorde vad o. var
36:9
1 (Sidkia) gjorde vad o. var
36:12
6 upproriska och o.a staden
Esr. 4:12
2 tänkte göra mig ngt o.
Neh. 6:2
1 framkalla o. rykte om mig
6:13
1 gjorde vad o. var inför dig
9 :28
2 det o.a s. Eljasib hade gjort
13:7
2 gjort allt detta stora o.a
13:27
1 den o.e Haman där
Est. 7:6
2 avvända agagiten Hamans o.a råd
8:3
1 det o.a anslag denne förehaft
9:25
1 och flydde det o.a
Job 1:1
1 :8
1 fruktar Gud och flyr det o.a
1 fruktar Gud och flyr det o.a
2:3
1 också taga emot det o.a
2 :10
4 håller ej de o.a vid handen
8 :20
7 den s. är o. och fördärvad
15:16
1 den o.e sparad på ofärdens
21 :30
1 fly det o.a är förstånd
28:28
1 skydd mot de o.asövermod
35:12
1 den s. är o. får icke bo
Ps. 5:5
I med o. vedergällt s. höll frid
7:5
I hemsök de o.as ogudaktighet
10:15
2 icke gör sin broder ngt o.
15:3

8 ingen o. tanke går ut ur min
17:3
2 draga o. över dig
21:12
22:17
4 de o.as hop har kringränt mig
I fruktar jag intet o.
23:4
4 Jag hatar de o.as församling
26:5
27:2
4 När de o.a draga emot mig
34:14
1 din tunga från det s. är o.
1 Vänd dig bort ifrån det s. är o.
34:15
34:17
1 emot dem s. göra det o.a
2 s. hava o. i sinnet mot mig
35:4
1 han skyr icke för ngt o.
36:5
4 Harmas icke över de o.a
37:1
4 de o.a skola varda utrotade
37:9
37:19
1 icke på skam i den o.a tiden
1 Vänd dig bort ifrån det s. är o.
37:27
1 fiender tala vad o. är mot mig
41:6
50:19
2 Din mun till vad o. är
1 gjort vad o. är i dina ögon
51 :6
2 berömmer du dig av vad o. är
52:3
1 Du älskar o. mer än gott
52:5
9 styggelse är deras o.a verk
53:2
1 det o.a på mina förföljare
54:7
57:2
19 tillflykt till dess det o.a är
10 i hjärtat uppgören o.a anslag
58:3
4 Fördölj mig för de o.as hemliga
64:3
1 befästa sig i sitt o.a uppsåt
64:6
10 De tänka ut o.a anslag
64:7
92:12
4 mina öron höra om de o.a
94:16
4 försvara mig mot de o.a
1 s. älsken H., haten det o.a
97:10
1 vad o. är vill jag ej veta av
101 :4
4 gören ej mina profeter ngt o.
105:15
11 lägga o.a råd mot hs tjänare
105:25
1 tala o. mot min själ
109:20
1 För o. budskap fruktar han icke 112:7
4 Viken bort ifrån mig, 10.e
119:115
1 H. skall bevara dig för allt o.
121 :7
2 s. uttänka o. i sina hjärtan
140:3
1 en o. våldsman skaU jagas
140:12
1 icke vika av till ngt o.
141 :4
1 frälste från det o.a svärdet
144:10
1 hasta till vad o. är
Ords. 1:16
1 rädda dig från det o.as väg
2:12
2:14
1 dem s. glädjas att göra o.
1 fly det o.a
3:7
3:29
2 Stämpla intet o. mot din nästa
2 han icke har gjort dig ngt o.
3:30
4 om de ej få göra vad o. är
4:16
1 vänd din fot bort ifrån vad o. är
4:27
1 drabbats av allt vad o. är
5:14
1 o. bringar han alltid
6:14
2 löpa efter vad o. är
6:18
1 bevara dig för o.a kvinnor
6:24
1 en o. vandel det hatar jag
8:13
1 frukta H. är att hata det o.a
8:13
20 han kommer o. åstad
10:10
2 s. far efter o. drager över
11:19
11 :21
1 De o.a icke ostraffade
2 s. söker vad o. är
11:27
13 över hm kommer ock o.
11:27
l. i det nät s. fångar de o.a
12:12
1 s. är o. bliver snörjd
12:13
1 s. bringa o. å bane
12:20
21 Intet o. vederfares rättfärdige
12:21
1 fly det o.a styggelse för dårar
13:19
1 Den vise flyr det o.a
14:16
1 De o.a måste falla ned
14:19
1 De s. bringa o. å bane
14:22
2 ogudaktigas mun ... av 0.8 ord
15:28
1 gm H. fruktan undflyr det o.a
16:6
1 redligas väg är att fly det o.a
16:17
2 han är färdig med ngt o.
16:30
1 Upprorsmakaren vill vad o. är
17:11
1 hemsökes icke av ngt o.
19:23
3 Ett o. vittne bespottar vad rätt
19:28
1 rensar bort allt vad o. är
20:8
1 vedergälla o. med o.
20:22
1 har lust till det o.a
21:10
4 Den s. tänker ut o.a anslag
24:8
4 Harmas icke över de o.a
24:19
1 den s. är o. har ingen framtid
24:20
13 rykte o. för beständigt
25:10
1 sluppit se vad o.
Pred. 4:3
1 och göra så vad o. är
4:17
2 betänk under den O.a dagen
7:15
1 inlåt dig ej på ngt s. är o.
8:3
1 håller budet .. .icke veta av o.
8:5
8:11
2 går över vad o. s. göres
1 dristighet att göra det o. är
8:11
1 100 gånger göra vad o. är
8:12
2 förrän de 0.8 dagarna komma
12.:1
4 Hören upp att göra vad o.
Jes. 1:16
7:5
2 gjort upp o.a planer mot dig
1 förstår förkasta vad o. är
7:15
1 förstår förkasta vad o. är
7:16
4 göra vad o. och fördärvligt är
11 :9
4 reser sig upp mot de o.as hus
31 :2
1 bedragaren brukar O.a vapen
32:7
1 att icke se vad o. är
33:15
1 avhåller från att göra ngt o.
56:2
1 hasta till vad o. är
59:7
1 vände sig ifrån det o.a
59:15
1 gjorden vad o. var i mina ögon
65:12
65:25
4 vad o. och fördärvligt är
1 gjorde vad o. var i mina ögon
66:4
Jer. 2:31
14 Du o.a släkte, givakt på H.
2:33
2 förfaren på det o.as vägar
3:5
2 och gör dock vad o. är
1 efter o.a hjärtans hårdhet
3:17
4 Visa till att göra vad o. är
4:22
l i sina o.a hjärtans hårdhet
7:24

4285

4286

4287

4288

16)

seg, liV

avgud, demon, ond ande.
17) roa', ~. i
ondska, dålighet (i fråga om beskaffen·
het och karaktär); av: rä'a', se 4. Här
står ordagrant: gärningars ondska (roa'
ma'lilä1im); övers. ont väsende. Se:
Ondska 2.
18) nliga', V ~ l.
slag, stöt, (kroppslig) skada; av: någa',
röra, beröra; träffa, slå. Jfr 3 .Mos.13 :3,
övers. angripet ställe; 14:48a fläck. Se:
Misshandling 2, Plåga l.
19) hawwä, i1 1 i1
olycka, fördärv~ -Se t.ex. Fördärv 10,
Fördärva 11, Fördärvlig 2, Olycka 13.
20) iz~~Ii/;!ä!,

n:l ~ ~

plåga, smärta, bedrövelse; av: 'ä~al>, se
Bedröva 1. Jfr Job 9:28, övers. kval;
Ps.16:4 vedermöda; 147:3 sår. Ordet
förekommer också i uttrycket 'a~~l>a!.
le~, Ords.1S:13, övers. hjärtesorg.
21) 'awän, l1X
fåfanglighet, t~mhet; möda, besvär;
brott, synd, ondska; lögn, bedrägeri.
Se t.ex. Fåfänglig 6, Fördärv 9, Ofärd
2, Ogärningsman 3, Ondska 8.
22) poneros, 710V1JpO,
mödosam; som bringar möda el.
smärta; ond (i fysisk men framför allt i
etisk mening), ondskefull; av: ponos,
se Möda 19. Poneros och därav avledda
ord betecknar i N.T. den ondska, som
innebär ett aktivt motstånd mot Gud
och hans vilja och som medför fördärv
och olycka. Ordet brukas bl.a. om
)x:Ien onde», dvs. djävulen, och om de
onda andarna. Ofta när sv. övers. har
)x:Iet onda (ondo)), kan grundtextens
ord uppfattas i betydelsen )x:Ien onde»,
Lex. Matt.6:13; Joh.17:1S; 2.Tess.3:3,
och omvänt, t.ex. l.Joh.S :19. Bägge
möjligheterna bör i sådana fall hållas
öppna. Av poneros kommer sub st.
poneria, se Ondska 10. Jfr 23. Se t.ex.
Oförrätt 1, Ondska 9, Orätt 31.
23) kakas, KaK 6,
dålig; ond (till natur, sinnelag och
uppträdande); motsatsen till agathOs,
god, ädel osv. Neutr. tö kakon brukas
som subst. i betydelsen: det onda,
ondska; olycka, elände. Kakos har en
vidare mening än poneros, se 22; det
senare ordet har i regel en starkare,
mer aktiv betydelse. De båda orden
förekommer jämsides i Upp.16:2,
övers. ond, resp. svår, kakos avser här
den onda, dåliga beskaffenheten, me·
dan poneros syftar på den onda,
fördärvbringande verkan. Av kakos
kommer subst. kakia, se Ondska 12.
Se: Dålig 5, Orätt 25.
24) kakas, KaK W,
adv. dåligt; ont, illa; i Apg.23:S övers.
onda ord; av: kakos, se 23. Jfr Jak.4:3,
övers. illa. Jfr Lida 34. Se: Orätt 26.
25) utf.ord.
Hela uttrycket »fastän vi icke hava
gjort något ont» i Apg.19 :40 är utan
motsvarighet i grundtexten.

OND,ONT
Uppdelning: allmänt; den onde, ond ande,
ond gärning, ond man, ond människa, ond
väg, ont väsende, tillsammans med god.

Ondska
4
1
1
4
1
1
1
1
1
4
2
2
1
4
2
4

gjorde mer o. än deras fäder
7:26
J uda barn gjort vad o. är
7 :30
kvar av detta 0.8 släkte
8:3
kunna ej göra ngt o.
10:5
i sitt o.a hjärtas hårdhet
11:8
säger H. om de o.a grannar
12:14
Detta o.a folk ss. denna gördel
13:10
hjälpa dig ut ur de o.as våld
1 S :21
efter sitt o.a hjärtas hårdhet
16:12
mer o. än edra fäder gjorde
16:12
det o.a s. jag hade tänkt göra
18:8
om det då gör vad o. är
18:10
efter sitt o.a hjärtas hårdhet
18:12
fattiges själ ur de o.as hand
20:13
man hastar till vad o. är
23:10
styrka modet hos dem s. göra o.
23:14
2 vill jag ångra det o.a
26:3
2 vill H. ångra det o.a
26:13
2 så at! H. ångrade det o.a
26:19
2 draga över oss så mycket o.
26:19
1 Juda barn gjort vad o. är
32:30
1 gör hm icke ngt o.
39:12
2 det o.a s. Ismael hade gjort
41:11
2 ångrar det o.a s. jag gjort
42:10
2 förehar o.a anslag
48:2
1 ett o. budskap få de höra
49:23
2 vedergälla Babel det o.a
S I :24
1 (Sidkia) gjorde vad o. var
52:2
l sänder hungerns o.a pilar
Hes. 5:16
2 känna leda för det o.a
6:9
l ve över alla de o.a styggelserna
6:11
1 och se vilka o.a styggelser
8:9
1 dessa män s. råda till vad o. är
11:2
2 känna leda för allt det o.a
20:43
14 utsatta för o.a tungors hån
36:3
1 (Gog) skall tänka ut o.a anslag
38:10
l konungarna hava o. i sinnet
Dan.l1 :27
Hos. 7: 1 5
1 hava o. i sinnet mot mig
2 att han ångrar det o.a
Joel 2: 13
2 drabbas en stad av ngt o.
Am. 3:6
1 ty det är en o. tid
5:13
2 ångrade det o.a han hotat
Jona 3:10
2 sådan att du ångrar det o.a
4:2
1 vad o. är på sina läger
Mika 2:1
2:3
2 mot detta släkte vad o. är
1 ty det bliver en o. tid
2:3
1 haten det goda älsken det o.a
3:2
l främja det o.a redo
7:3
2 hade o.a anslag mot H.
Nah. 1:11
Hab. l: 13
l rena för att se på det O.a
1 behöver ej mer frukta o.
Sef. 3:15
2 tänk en icke ut o.
Sak. 7:10
4 beslöt göra eder o.
8:14
2 Tänken icke ut o.
8:17
l räknen I sådant icke för o.
Mal. 1:8
1 räknen ej heller sådant för o.
1:8
1 s. gör o. är ändå god
2:17
22 sanningslöst säga allt o.
Matt. 5:11
22 Vad därutöver är, det är av 0.0
5 :37
22 utan fräls oss ifrån 0.0
6:13
22 Om nu I, s. ären o.a, förstån
7:11
22 ett dåligt träd bär o. frukt
7:17
22 Ett gott träd icke bära o. frukt
7:18
22 Varför tänken I vad o. är
9:4
22 tala gott, då I själva ären o.a
12:34
22 en o. mska bär ur sitt o.a
12:35
22 förråd fram vad o. är
12:35
22 Ett o. och trolöst släkte
12:39
22 gå med detta o.a släkte
12:45
22 skilja o.a från rättfärdiga
13:49
22 från hjärtat kommer o.a tankar
1 S :19
22 Ett o. och trolöst släkte
16:4
22 o.e tjänare, vad du var skyldig
18:32
22 med o.a ögon se att jag är god
20:15
22 Du o.e och late tjänare
25:26
23 Vad o. har han då gjort
27:23
27 göra gott eller vad o. är
Mark. 3:4
23 utgå o.a tankar, otukt
7:21
22 detta o.a sår inifrån ut
7:23
23 Vad o. har han då gjort
15:14
22 allt det o.a s. han gjort
Luk. 3:19
27 eller att göra vad o. är
6:9
22 kasta bort edert namn ss. ngt o.
6:22
22 mild mot otacksamma och o.a
6:35
22 ur sitt o.a förråd vad o. är
6:45
22 Om nu I, s. ären o.a
11:13
22 Detta släkte är ett o. släkte
11 :29
23 Lasarus däremot vad o. var
16:25
22 döma dig, du o.e tjänare
19:22
23 Vad o. har denne då gjort
23:22
34 denne man har intet o. gjort
23:41
22 deras gärningar voro o.a
Joh. 3:19
28 s. gör vad o. är, hatar ljuset
3:20
28 gjort vad o. är till dom
5:29
22 hennes gärningar äro o.a
7:7
22 bevara dem från det o.a
17:15
23 o. den mannen gjort
Apg. 9:13
23 Gör dig intet o.
16:28
22 ngt brott eller ngt o. begånget
18:14
2S fastän vi icke gjort ngt o.
19:40
24 skall du icke tala o.a ord
23:5
23 Vi finna intet o. hos denne man
23:9
34 om han är skyldig till ngt o.
2 5:5
34 att intet o. vederfors hm
28:6
22 berättat ngt o. om dig
28:21
23 mskas själ s. gör det o.a
Rom. 2:9
23 göra vad o. är
3:8
23 det o.a s. jag icke vill, gör jag
7:19
23 det o.a fastmer tillstädes
7:21
22 avskyn det o.a
12:9
23 Vedergällen ingen med o. för o.
12:17
23 icke övervinnas av det o.a
12 :21

23 övervinn det o.a med det goda
12:21
23 skräck för dem s. göra vad o. är
13:3
23 gör du vad o. är, må du frukta
13:4
13:4
23 vredesdomen över den s. gör o.
23 Kärleken gör intet o. mot
13:10
25 o.a begärelser uppväckas
13:14
23 för den msk an till 0.0
14:20
23 menlösa i fråga om det o.a
16:19
22 ifrån eder den s. är o.
1. Kor. 5:13
23 icke begärelse till det o.a
10:6
23 icke mån göra ngt o.
2.Kor.13:7
22 nuvarande o.a tidsåldern
Gal. 1:4
22 Ty tiden är o.
Ef. 5:16
22 stå emot på den o.a dagen
6:13
23 given akt på o.a arbetarna
Fil. 3:2
Kol. 1:21
22 I gjorden vad o. var
23 döden ... o. begärelse
3:5
23 vedergäller o. för o.
1.Tess. 5:15
22 avhållen eder från allt o.
5:22
22 bevara eder från det o.a
2.Tess. 3:3
23 är en rot till allt o.
I.Tim. 6:10
25 ungdomens o.a begärelser
2.Tim. 2:22
23 gjort mig mycket o.
4:14
28 icke ngt o. att säga om oss
Tit. 2:8
22 ett o. otroshjärta
Hebr. 3:12
22 renade från ett o. samvete
10:22
33 straffa dem s. göra vad o.
1.Pet. 2:14
23 Vedergällen icke o. med o.
3:9
23 avhålle från det s. är o.
3:10
23 vände sig bort ifrån det s. är o.
3:11
23 H. ansikte emot dem s. göra det o.a 3:12
35 s. kan göra eder ngt o.
3:13
3:17
27 än att lida för o.a
25 efter mskors O.a begärelser
4:2
25 lösaktighet och o.a begärelser
4:3
25 den o.a begärelsen
2.Pet. 1:4
22 hs gärningar voro o.a
I.Joh. 3:12
27s.görvado.är
3.Joh. v.ll
23 följ icke o.a föredömen
v.ll
23 icke kan frestas av ngt o.
Jak. 1: 13
23 oroligt och o. ting är den
3·:8
28 råder allt vad o. är
3: 16
22 All sådan stortalighet är o.
4:16
23 kommo o.a och svåra sårnader Upp.16:2

OND (ond ande)
15 icke offra åt o.a andar
3.Mos.17:7
16 offrade åt o.a andar
5.Mos.32:17
1 kvaldes aven o. ande
l.Sam.16:l4
1 Eftersom en o. ande från Gud
16:15
1 när den o.e anden från Gud
16:16
1 den o.e anden vek ifrån hm
16:23
1 en o. ande från Gud över Saul
18:10
1 en o. ande från H. över Saul
19:9
15 och för de o.a andarna
2.Krön.ll:15
16 offer åt o.a andar
Ps. I 06:37
29 drivit ut O.a andar
Matt. 7:22
29 Och de o.a andarna bådo hm
8:31
29 den o.e anden blivit utdriven
9:33
29 med de o.a andarnas furste
9 :34
29 han driver ut de o.a andarna
9:34
29 driven ut o.a andar
10:8
29 Han är besatt aven o. ande
11 :18
29 Beelsebul, de o.a andarnas furste
12:24
29 denne driver ut de o.a andarna
12:24
29 jag driver ut de o.a andarna
12:27
29 jag driver ut de o.a andarna
12:28
30 plågas svårt aven o. ande
1 S :22
29 den o.e anden for ut ur hm
17:18
29 drev ut mång~ o.a andar
Mark. 1 :34
29 tillstadde icke de o.a andarna
1 :34
29 drev ut de o.a andarna
1 :39
29 makt att driva ut o.a andar
3:15
29 med de o.a andarnas furste
3:22
29 han drev ut de o.a andarna
3:22
29 drevo ut många o.a andar
6:13
29 driva ut den o.e anden
7:26
29 den o.e anden farit ut
7:29
29 den o.e anden hade farit ut
7:30
29 drev ut o.a andar gm ditt namn
9:38
29 drivit ut sju o.a andar
16:9
29 skola de driva ut o.a andar
16:17
29 besatt aven oren o. ande
Luk. 4:33
29 kastade den o.e anden omkull
4:35
29 O.a andar blevo ock utdrivna
4:41
22 voro besatta av o.a andar
7:21
29 Han är besatt aven o. ande
7:33
22 befriade från o.a andar
8:2
29 sju o.a andar utdrivna
8:2
29 s. var besatt av O.a andar
8:27
29 av den o.e anden driven ut
8:29
29 många o.a andar s. farit in
8:30
29 gåvo sig de o.a andarna åstad
8:33
29 de o.a andarna utdrivna
8:35
29 de o.a andarna utdrivna
8:38
29 myndighet över alla o.a andar
9:1
29 kastade den o.e anden omkull
9:42
29 drev ut o.a andar gm ditt namn
9:49
29 o.a andarna äro oss underdåniga
10:17
29 drev ut en o. ande s. var dövstum 11:14
29 den o.e anden blivit utdriven
11 :14
29 Beelsebul, de o.a andarnas furste
11:15
29 s. han driver ut de o.a andarna
11:15
29 s. jag driver ut de o.a andarna
11:18

OND (tillsammans med god)
1 träd på gott och o.
1.Mos. 2:9
1 kunskapens träd på gott och o.
2:17
1 förstån vad gott och o. är
3:5
3:22
1 förstår vad gott och o. är
l intet säga varken o. eller gott
24:50
2 Varför lönat gott med o.
44:4
4 vare sig o. eller gott
3.Mos. 5:4
1 förstå gott eller o.
5.Mos. 1:39

Ursprungligen var ondskan främmande för den mänskliga naturen. Gud
skapade människan till sin avbild, och
när skapelseverket var fullbordat, såg
Gud att allt var gott, 1.Mos.l :27,31.
Genom syndafallet blev det annorlunda. Sedan dess är ondskan människans
natur.. Se: Människa. Ett starkt uttryck
för detta förhållande fmner vi redan i
1.Mos.6:5: »Herren såg att människornas ondska var stor på jorden och att
deras hjärtans alla uppsåt och tankar
beständigt voro allenast onda», jfr
8:21.
I profetlitteraturen blir särskilt rå 'å
kvalificerat som det etiskt onda, det
som är Gud emot, och det ondas säte
fmns i människans hjärta, i hennes
personcentrum (»ont hjärta»), Jer.7:24;
9:14. - Den onde är lagöverträdaren
som måste utrotas, 5.Mos.17:7,12;
19:19; 21 :21; 22:21. Han kännetecknas genom sitt övennod, Ords.8:13.
Onda är över huvud taget alla de som
icke söker Herren utan står honom
emot.
Ondskan riktas gärna mot människor, Ps.49:6; Jer.6:7; Nah.3:19. Ofta
ses den dock också som riktad direkt
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OND (den onde)
22 kommer den o.e och river
Matt.13:19
22 utsläcka den o.es brinnande
Er. 6:16
22 övervunnit den o.e
I.Joh. 2:13,14
23 Kain s. var av den o.e
3:12
22 den o.e kommer icke vid hm
5:18
22 hela världen i den o.esvåld
5:19

29
29
29
29
29
29
29
29
29
22
22
22
22
29
29
29
29
29
29
31
29
29
32

s. jag driver ut de o.a andarna
11 :19
driver ut de o.a andarna
11 :20
jag driver ut o.a andar
13:32
besatt aven o. ande
Joh. 7:20
besatt aven o. ande
8:48
J ag är icke besatt av ngn o. ande
8 :49
du är besatt aven o. ande
8:52
Han är besatt aven o. ande
10:20
o. ande öppna blindas ögon
10:21
de o.a andarna foro ut
Apg.19:12
besatta av o.a andar
19:13
den o.e anden svarade då
19:15
s. var besatt av den o.e anden
19:16
offra de åt o.a andar
1.Kor.10:20
gemenskap med de o.a andarna
10:20
tillika o.a andars kalk
10:21
tillika i o.a andars bord
10:21
till o.a andars läror
l.Tim. 4:1
o.a andarna tro och bäva
Jak. 2:19
vishet tillhör de o.a andarna
3:15
tillbedja o.a andar
Upp. 9:20
o.a andar s. göra tecken
16:14
Babylon en boning för o.a andar
18:2

ON D (ond gärning)
4 en o. gärning I gjort
I.Mos.44:S
1 s. gjort denna o.a gärning
S.Mos.17:5
1 gm våra o.a gärningar
Esr. 9:13
l från sina o.a gärningar
Neh. 9:35
2 förgätit fäders o.a gärningar
J er.44:9
2 Juda konungars o.a gärningar
44:9
2 och deras hustrurs o.a gärningar
44:9
2 och edra egna O.a gärningar
44:9
2 och edra hustrurs o.a gärningar
44:9
1 från edra o.a gärningar
Sak. 1:4
22 deras gärningar voro o.a
Joh. 3:19
22 hennes gärningar äro o.a
7:7
22 hsegnagärningarvoroo.a
I.Joh.3:12
22 delaktig i hs o.a gärningar
2.Joh. v.l1
OND (ond man)
3 o.a män s. förföra
S.Mos.13:l3
3 omringades av o.a män
Dom.19:22
3 Lämnen ut de o.a män i Gibea
20:13
3 Elis sönervoro o.a män
1.Sam. 2:12
3 han är ju en o. man
25:17
3 Nabal. den o.e mannen
25:2S
1 o.a och illasinnade män
30:22
3 två o.a män sätta sig
l.Kon.2l:l0
3 de två o.a männen komma
21: 13
3 de o.a männen vittnade mot
21 :13
3 församlade sig o.a män
2.Krön.13:7
l landet i o.a mäns hand
Hes.30:l2
23 tjänaren är en o. man
Matt.24:48
OND (ond människa)
1 Rädda mig från o.a mskor
4 En o. mska aktar på
2 Avundas icke o.a mskor
1 O.a mskor förstå icke
1 En o. mskas överträdelse
22 o. mska ur sitt o.a förråd
22 o. mska ur sitt o.a förråd
22 vanartiga och o.a mskor
22 o.a mskor gå allt längre
23 icke kan lida o.a mskor

Ps.140:2
Ords.17:4
24:1
28:5
29:6
Matt.12:35
Luk. 6:45
2.Tess. 3:2
2.Tim. 3:13
Upp. 2:2

OND (ond väg)
1 från sin o.a väg
1.Kon.13:33
2.Kon.17:13
1 från edra o.a vägar
1 från sina o.a vägar
2.Krön. 7.14
1 ifrån alla o.a vägar
Ps.119:101
1 skrid icke fram på o.as väg
Ords. 4:14
28:10
1 redliga vilse på en o. väg
1 från sin o.a väg
Jer.18:11
l vända om från sin o.a väg
23:22
1 var och en från sin o.a väg
25:5
26:3
l var och en från sin o.a väg
1 var och en från sin o.a väg
35:15
36:3
1 var och en från sin o.a väg
36:7
1 var och en från sin o.a väg
Hes.13:22
1 icke från sin o.a väg
l icke efter edra o.a vägar
20:44
1 vänden on från edra o.a vägar
33:11
1 tänka på edra 0.3 vägar
36:31
1 vända om från sin o.a väg
Jona 3:8
l vände om från sin o.a väg
3:10
1 från edra o.a vägar
Sak. 1:4
OND (ont väsende)
17 för sitt o.a väsendes
5.Mos.28:20
17 efter deras O.a väsende
Ps.28:4
17 Skaffen edert o.a väsende
Jes. 1:16
17 för edert o.a väsendes
Jer. 4:4
18:8
l omvänder från det o.a väsende
17 för deras o.a väsendes skull
21:12
17 för edert o.a väsendes skull
23:2
17 från sitt o.a väsende
23:22
17 från sitt o.a väsende
25:5
17 för deras o.a väsendes skull
26:3
17 för edert o.a väsendes skull
44:22
17 För deras o.a väsendes skull
Hos. 9:15
4 för deras o.a väsendes
Mika 3:4

2 vedergällt o. för gott
I.Sam.25:21
1 varken gott eller o.
2.Sam.13:22
I hör allt, både gott och o.
14:17
1 skilja mellan gott och o.
1.Kon. 3:9
2 löna mig med o. för gott
Ps.35:12
2 s. löna gott med o.
38:21
l Du älskar o. mer än gott
52:5
2 bevisat mig o. för gott
109:5
1 akt på o.a och goda
Ords.15:3
2 vedergäller gott med o.
17:13
1 evad det är gott eller o.
Pred.12:14
I kalla det o.a gott
Jes. 5:20
5:20
l och det goda o.
2 få vedergälla gott med o.
Jer.18:20
1 må vara gott eller o.
42:6
2 Högstes mun o. och gott
Klag. 3:38
1 Söken gott och icke o.
Am. 5:14
1 Haten vad o. är, älsken gott
5:1 S
1 haten goda och älsken o.a
Mika 3:2
4 intet, varken gott eller o.
Sef. 1:12
22 över både o.a och goda
Matt. 5:45
22 tillhopa både o.a och goda
22:10
28 vare sig gott eller o.
Rom. 9:11
23 övervinnas av det o.a
12:21
23 övervinn det o.a med det goda
12:21
28 gjort gott eUer o.
2.Kor. 5:10
26 o. rykte och gott rykte
6:8
23 skilja mellan gott och o.
Hebr. 5:14

ONDSKA
Se även: Ond, djävul, Satan, Antikrist,
synd, lögn, vrede, häftighet, bitterhet,
elakhet, olycka, ogärning, missgärning,
orättHirdighet, ogudaktighet, gudlöshet, avgudadyrkan, förbannelse, ande
(ond), vederstygglig.
Ondska
Begreppet »ondska» står i Bibeln dels
som uttryck för ett sinnelag, som är
inriktat på att göra skada, dels om
handlingar som har denna verkan. I de
flesta fall är ordet »ondska» i G. T. en
översättning av rå 'ä; fem. av adj. ra',
vilket betyder l) av dålig beskaffenhet,
mindervärdig, obrukbar, 2) elakartad,
farlig, skadlig, 3) olycklig, plågad, lidande, 4) ond i etisk mening. N.T.s
vanligaste ord är kakia, som betyder:
det som är ont, i såväl fysisk betydelse
(plåga, smärta) som etisk mening (ont
sinnelag, ondska), samt poneria, som
endast används i etisk betydelse och
som betecknar den ondska, som visar
sig i aktivt motstånd mot Gud och
hans vilja. (Jfr nyansskillnaden mellan
kakia och poneria med den som existerar mellan de tyska orden Ubel och
Böse.)
G.T.

Ondska
mot Gud, l.Mos.39:9; PS.2:2 f. Men
Herren har ondskan under kontroll,
2:4; 21:12; Jes.S4:17, och sätter gräns
för dess gärningar, PS.74:17 ff. Detta
glömdes i regel av dem som gjorde det
onda och som därför triumferade över
sina offer, 10:3 ff. Ofta glömdes det
också av dem som blev utsatta för
ondska och som därför klagar över att
de har blivit övergivna av Herren, 22:2;
42:4; 44:10. Särskilt tungt var det att
behöva tåla ondskan, när man höll sig
till Gud och menade sig vara oskyldig,
jfr 73:5 ff. När Gud hade hejdat eller
krossat fienders ondska, kunde de som
hade varit föremål får den, inse att
Gud hade tänkt eller vänt den till
godo, l.Mos.50:20; Ps.66:12, eller att
ondskan var sänd som en prövning,
11:4 ff.; 66:10.
I den profetiska förkunnelsen är det
en framträdande tanke att Gud straffar
människors ondska, Jes.3:9 ff.; Jer.
2:19; Hos.9:15 ff., och att detta straff
ofta fullbordas genom andra människors eller folkslags ondska, jfr Mika 2:
1 ff. Så hos Jesaja, Jeremia, Hesekiel,
Amos och Hosea m.fl.
Den press och nöd, som ondskan
vållade, utlöste i Israel ofta rop till
Herren, Ps.I09:26; 7:10; 143:1 ff.
Förtröstan på hans hjälp har sin grund
i tilliten till hans förbundstrohet,
74:19 f. I denna sin trofasthet skall
Herren omsider också utrota all ondska från sitt folk, i det att han skall
upprätta ett nytt förbund, Jer.3l:
31 ff.; Hes. 16:60 ff. Genom detta skall
han också bevara sitt folk för ondska
utifrån, Hos.2:18 ff. Detta förverkligas
när Messias kommer och upprättar sitt
frids- och rättfärdighetsrike, Jes.
9:1 ff.; 11:1 ff.
N.T.
Ondskan som uttryck för den fallna
människans natur preciseras här radikalt, först och främst av Jesus själv,
Matt.lS:19 f.; Mark.7:21-23; Luk.
11 :13; Joh.3:19. I Matt.12:34 har
»ond» särskilt potentierad betydelse
och avser här den förhärdelse och
förstockelse mot Guds nådeserbjudande som fariseerna ger uttryck för
genom att avvisa hans sändebud. Nådeföraktet är den mest kvalificerade
form för ondska, något som därför
också utmanar den starkaste vredesdom. Detta nådeföraktande Israel
karakteriseras av Jesus som ett »ont
släkte», 12:39; Luk.ll :29; Matt.16:4.
- Även apostlarna preciserar ondskan
som uttryck för den fallna människans
natur, Rom.7:18-19; 8:7; Kol.1:21, jfr
1.10h.5 :19; Jak. l :21; l.Pet.2:1.
Den kristna synen på människan är
att hon är radikalt ond och att hon
endast kan avstå från sin ondska och
göra det goda i kraft av nyskapelsen i
Kristus genom Anden (nyfödelsen). Fariseismen delar icke denna syn. Den
hävdar människans frihet att göra gott
och ont. Hon har fri vilj a att hålla
lagen. Gud har givit valfrihet. Ett
historiskt syndafall har icke - enligt
denna uppfattning - gjort det omöjligt
för människan att göra det goda. Det
förutsättes tvärtom att människan kan
leva efter Guds lag och på så sätt
bidraga till sin frälsning. Man tänker
sig att människan har bevarat en ren
gudagnista (n~Mmå, ande). Syndafallet

tolkas rent typologiskt, som exempel
på ett fall och en olydnad som människan ständigt på nytt kan komma att
göra sig skyldig till.
Fariseema tänker sig att människan
hyser två krafter, två böjelser, som
ständigt följer var sin drift, den ena
god och den andra ond (je~är to/;l, je~är
harå'). De representerar två moraliska
funktioner, som ständigt fostrar och
prövar människan. Endast mer periferiskt sätts den onda böjelsen i samband
med Satan. Den anses snarare som ett
led i Guds visa skapelsetanke, i det att
den skall stärka människans motståndskraft mot det onda så att hennes
val, när hon ställs inför det goda,
verkligen blir ett positivt val. Människan är kallad till att göra den goda
böjelsen till herre över den onda. När
en människa vänder sig till den goda
böjelsen, kan hon vänta sig Guds bistånd.
Hos Paulus kommer det till en
radikal insikt om att människan utan
Anden (utan Guds räddande kraft i
Kristus), Rom.8 :2-3, är ohjälpligt
förlorad och vanmäktig inför det onda
i sin natur, 7:14-25. Varje idealistisk
optimism avskrivs. Människan är ur
stånd att verkligen göra det goda. Hon
är fångad av syndens makt i köttet,
7:19,21. Det onda ligger henne i vägen.
Människan har genom Adams fall blivit
undantagslöst ond och kommit in i
syndens fångenskap, 5:12,16-17.
Det som för Paulus karakteriserar
det onda är först och främst viljan att
hävda sig (berömma sig) inför Gud,
Rom.IO:3. Människan vill icke ge Gud
äran genom att leva av nåd och av den
rättfärdighet Gud ger, utan vill leva av
sin egen rättfärdighet. Hon vill vara
autonom (sin egen lag) och icke stå
under Guds herravälde, 1 :21. Det sedligt onda är endast uttryck för denna
religiösa ondska. Det onda är alltså
först och främst gudlöshet (viljan att
vara sin egen gud) och motstånd mot
att leva av Guds "nåd. - Endast genom
Kristus-gemenskapens
förlossande
andekraft kan människans hopplösa
situation förändras, kap.6 och 8; Gal.
5 :16-25. I tron på Kristus kan de
troende döda de onda begärelserna,
Ko1.3:5. Genom det nya livet i kärlek
(agåpe) kan det onda övervinnas, Rom.
12:21; 13:10; l.Kor.13:5; Rom.12:17;
l.Tess.5:1S; l.Pet.3:9.
Liksom i G.T. hävdas också i N.T.,
att all ondska är inspirerad av Satan
och hans andernakter, jfr Joh.8:43 f.;
13:27; Ef.6:11-12. Satan kallas i N.T.
»den onde» (ett för N.T. helt egendomligt uttryck, i denna användning okänt
för G.T., judendomen och omvärlden),
Matt.13:19; Ef.6:16, och särskilt
1.10h.2:13,14; 3:12; 5:18. Jfr även
Matt.13:38. - Det finns en möjlighet
för att begreppet »den onde» föreligger
även i den sjunde bönen i Fader vår,
Matt.6:13, jfr 13:19. Dock tycks innebörden »det onda» vara den mest närliggande: både det etiskt onda och det
kosmiskt onda (trångmål, plåga, lidande). Jesu kamp mot ondskan var
därför också i första hand riktad mot
Satan själv, Matt.4:1; 12:28-29; Luk.
13:16; Joh.12:31; 16:11; Kol.2:15;
1.10h.3:8. I Satan och hans andemakter har också Kristi lärjungar först

Vända oss från det onda, Ps.34:1S;
l.Pet.3:11. Hata det onda, Ps.36:S;
97:10. Vända vår fot från det onda,
Ords.4:27. Fly det onda, Ords.16:17.

ond (i fysisk men framförallt i etisk
mening), ondskefull. I 2.Tim.4:18 står
ordagrant: från all ond gärning. Grundtexten~ uttryck i Matt.13:38, hoi hyol
tou ponerou, kan också översättas: den
ondes barn; det står i motsats till hoi
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och främst sin motståndare i kampen
mot ondskan, Ef.6:11 ff.
I den troendes liv är naturnödvändigheten att bedriva ondska principiellt bruten, Rom.6, även om hans
gamla natur alltfort är verksam (har
begärelse mot Anden, Gal.S:17) och
han således står i fara att på nytt
fångas i det onda sinnelaget och de
onda gärningarna, Rom.6:12 f.; Gal.
5:16-17. Den troende förmanas därför
att avstå från allt vad ondska heter,
Ef.4:31, ja, att skaffa bort all ondska,
Jak.l:21; l.Pet.2:1, som icke får överskylas med den kristna friheten, 2:16.
Kristi motståndare förmanas att
omvända sig från sin ondska, Apg.
3 :26. Skriften räknar dock icke med
att ondskan skall bli utrotad ur världen
i den nuvarande tidshushållningen Ofr
1.10h.5:19). Tvärtom hävdas att den
vid ändens tid skall nå sin kulmen,
Matt.24:9 med par.; 2.Tess.2:7 ff.;
2.Tim.3:1 ff. Defmitivt skall ondskan
besegras på domens dag, när Satan och
hans anhängare skall kastas i eldsjön,
Upp.20:1O.

Ondska
Gud och det onda
Hans ansikte är emot dem som gör
det onda, PS.34:17. Han bjuder människorna att höra upp med att göra vad
ont är, Jes.l:16. Ondskan stiger upp
inför hans ansikte, Jona 1 :2. Han
tuktar den som gör vad ont är, 2.Sam.
7:14. Låter icke den som är ond få bo
hos sig, PS.5 :5.

Straff över det onda
Det onda skall bortskaffas, Dom.
20:13. De som gör vad ont är, skall
förgås, l.Sam.12:25. Den som far efter
ont, drager död över sig, Ords.1l:19.
Den som är ond, förblir icke ostraffad,
Ords. 11 :21. Den som söker vad ont är,
över honom kommer ock ont, Ords.
11:27. Ve den som kallar det onda
gott, Jes.5 :20. De som har gjort vad
ont är, skall uppstå till dom, Joh.5:29.

Onda tankar
Varning får onda tankar, S.Mos.
15:9. Olycka är frukten av onda anslag, Jer.6:19. Onda anslag emot Gud,
PS.21 :12; Hos.7:1S. Stämpla intet ont
mot nästan, Ords.3:29; Sak.7:1O.

Ont tal
Tungan är ett oroligt och ont ting,
Jak.3:8. Ont tal möter Jesu lärjungar,
Matt.5 :1.1. Ge ej motståndaren anledning att säga något ont, Tit.2:8.

Onda gärningar
Dåren gör det onda, Ords.13:19. En
ond människa frambär ur sitt onda
förråd vad ont är, Luk.6:45. Världens
gärningar är onda, Joh.7:7. Att göra
det onda som man icke vill, Rom.7:19.
Den som gör vad ont är, han hatar
ljuset, J oh.3 :20.

Onda människor
Är uppfyllda av allt slags orättfärdighet, Rom. l :30. Har lust till det
onda, Ords.21:10. Har ingen framtid,
Ords.24:20. David bad om räddning
från onda människor, Ps. 140:2.

Vi skall

Avhålla oss från allt ont, l. Tess.S :22.
Icke inlåta oss på något ont, Pred.8 :3.
Hålla allt ont borta från våra kroppar,
Pred.ll :10. Avhålla våra händer från
att göra ont, Jes.S6:2. Avsky det onda,
Rom. 12:9. Icke tåla det onda, Upp.
2:2. Icke följa onda föredömen, 3.1oh.
v.l1.
Ondska skall vara fjärran ifrån oss,
Ef.4 :31. Vi skall bedja om befrielse
från det onda, Matt.6:13.

Huru bemöta det onda
Icke vedergälla med ont för ont,
Rom.12:17; l.Pet.3:9, jfr l.Mos.50:1S.
Än mindre vedergälla gott med ont,
Jer.18:20, jfr l.Sam.25:21. Utan övervinna det onda med det goda, Rom.
12:21.
Kärleken gör intet ont emot nästan,
Rom.13:20.

Förlossning frdn det onda
En ängel förlossade Jakob från allt
ont, l.Mos.48:16. Samuel förkunnade
omvändelse från det onda, I.Sam.
12:20. Jesus bad att vi skulle bevaras
från det onda, Joh.17:15.
Hela världen ligger i den ondes våld,
Uoh.5:19. På den nya jorden skall
ingen mer göra vad ont är, Jes.ll :9.
ONDSKA

1) rå 'å, nVl
något ont, d;t som är ont, ondska; till
formen fem. av ra', se 6. Se t.ex.
Ond 2.
2) r6a', l!'l
ondska, dålighet (i fråga om beskaffenhet och karaktär). Ordet förekommer
t.ex. också i l.Mos.41 :19, övers. ful,
och Jer.24:2, övers. usel. Se: Ond 17.
3) 'öwon, 1 i V
förvändhet, v;ånghet; synd, brott,
missgärning; av: 'åwå, handla förvänt.
Se: Missgärning 1.
4) 'on, 1 ix
styrka, kraft; makt, förmåg~; ofta uppfattat som identiskt med 'awän, se 8.
Se: Fördärv 15, Gods 17, Kraft 4,
Olycka 21.
5) påsa', ))~~
avfall, uppror; överträdelse, brott,
synd; i Job 34:37 övers. uppenbar
ondska; av: påsa', se Avfalla 7. Ordet
är ofta övers. överträdelse, t.ex. 2.Mos.
23:21; l.Kon.8:S0; Job 8:4; Ps.19:14;
Ords.17: 19; Jes.S3 :5; Klag.l: 14. Se:
Orättrådig 1.
6) ra', rå', )) l )) l
ond, dålig; något -ont el. dåligt, det
onda, ondska. I l.Sam.2S:3 står: ra'
ma 'älä1im, ond i gärningar. Se t.ex.
Ond l.
7) !uimiis, D~ 1;)
våld, orätt. Se: Hemsökelse 13, Olycka
16, Orätt 1, Orättrådig 2.
8) 'Qwän, 1 l X
fåfänglighet," tomhet; möda, besvär;
brott, synd, ondska; lögn, bedrägeri. I
Ords.17:4 stär uttrycket sepaj-'åwän,
ondskans läpp (övers. ondskefulla
läppar) parallellt med leson hawwOj,
olyckans el. fördärvets tunga (övers.
fördärvliga tungor). Se t.ex. Ond 21.

9) poneras,

1I"OVTjP0C;

Ondskefull -Ord
hyiol t~s basileias, rikets barn. Se t.ex.
Ond 22.
10) poneria, 1TovT/pia
(aktiv) ondska; av: poneros, se 9,
Ond 22. I l.Kor.5:8 står poneria
direkt anslutning till kakia, se 12.
Il) akrasia, al<. p aa ia
brist på självbehärskning, oåterhållsamhet, omåttlighet; i Matt.f3 :25 övers.
omättlig ondska; av: akrates, se Omåttlig 2. En del handskrifter har här adikia, orätt, orätWirdighet. Akrasia förekommer också iLKor. 7 :5, där det
ordagrant står: på grund av eder oåterhålIsarnhet (= oförmåga att leva återhållsamt).
12) kakia, I<. al<. ia
ondska, det som är ont (i olika betydelser); av: kakos, se Ond 23. Ordet är
i Rom. I :29, l.Kor.5:8 övers. elakhet.
Jfr lO. Se: Plåga 26.
13) choZJ pikrias, xo'AT! 1Ttl<.pia~
bitterhets galla, bitter galla; övers.
förgiftad av ondska; chole, galla; gen.
av pikria, se Bitterhet 3.
14) cheirön, Xeipwv
sämre, värre; oregelbunden komparativ
till kakos, se Ond 23. I 2. Tim.3:13
står: epl to cheiron, till det sämre el.
värre.
ONDSKA
1 mskarnas o. var stor
l.Mos. 6:5
2 känner ditt hjärtas o.
1.Sam.17:28
1 H. lät Nabals o. komma tillbaka
25:39
1 vedergälle efter hs o.
2.Sam. 3:39
1 H. skall låta din o.
1.Kon. 2 :44
3 din o.lägger dig orden
Job 15:5
10m än o.n smakar ljuvligt
20:12
4 åt hs barn att lida för hs o.
21:19
1 Har icke din Q. varit stor
22:5
5 lägger han ju uppenbar o.
34:37
6 ogudaktigas o. få en ände
Ps. 7:10
7 över hs hjässa kommer hs Q.
7 :17
1 men hava Q. i sina hjärtan
28:3
3 förföljares o. omgiver mig
49:6
8 o. och olycka råda därinne
55:11
lo. råder i deras boning
55:16
8 räddas med all sin Q.
56:8
6 håna och tala förtryck i sin o.
73:8
1 förgör dem för deras o.s skull
94:23
1 inbyggares o.sskull
107:34
6 fröjda sig åt o.nsvrånga
Ords. 2:14
4 o.ns väntan bliver om intet
11:7
1 Gm sin o. den ogudaktige på fall
14:32
6 För H. o.ns anslag styggelse
15 :26
6 Sår s. svida rena från o.
20:30
1 hatfulles o. varder uppenbar
26:26
1 länge fått leva i sin o.
Pred. 7:16
l en mskas o. tungt över henne
8:6
6 mskornas hjärtan fulla med o.
9:3
80. i förening med
Jes.1:l3
1 hemsöka jordens krets för dess o. 13:11
1 kände dig trygg i din o.
47:10
l gm o.ns makt ryckes bort
57:1
1 till rätta med dem för o.
J er. 1:16
1 o. s. bereder dig tuktan
2:19
1 ohelgade landet gm din o.
3:2
1 två ditt hjärta rent från o.
4:14
1 din o.s frukt ... bittert
4:18
1 låter hon o. framvälla
6:7
1 för mitt folk Israels o.s skull
7:12
1 ingen finnes s. ångrar sin o.
8:6
1 bedriva din O., fröjdar dig
11:15
1 olycka för den o.s skull
11:17
l förgås för inbyggarnas o.s
12:4
6 I s. ären så övade i o.
13:23
1 utgjuta deras o. över dem
14:16
1 blygas för all din o.s skull
22:22
1 i mitt hus mött deras o.
23:11
l omvända sig från sin o.
23:14
1 för den o.s skull
32:32
1 mskor s. gm all sin o.
33:5
1 för den o.s skull de bedrevo
44:3
1 omvände sig från sin o.
44:5
1 deras o. inför ditt ansikte
Klag. 1:22
1 bedrivit all denna o.
Hes.16:23
1 din egen o. uppenbarad
16:57
1 uppenbarar sig Samariens o.
Hos. 7: 1
1 lägger deras o. på minnet
7:2
1 Med sin o. bereda de glädje
7:3
1 deras o. samlad i GiJgal
9:15
1 för eder stora 0.5 skull
10: l 5
1 så stor är o.n där
Joel 3:13
1 deras o. inför mitt ansikte
Jona 1:2
1 gick ej din o. beständigt
Nah. 3:19
8 låter du mig se sådan o.
Hab. 1:3
9 ogräset är o.ns barn
Matt.13:38
10 J. märkte deras o.
22:18
11 gm rofferi och omättlig o.
23:25
10 girighet, o.
Mark. 7:22
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10 fullt av rofferi och o.
Luk.ll:39
100mvänden eder från eder o.
Apg. 3:26
8:22
12 upphör med denna din o.
8:23
13 ser att du är förgiftad av o.
Rom. 1:29
10 orättfärdighet, o.
10 elakhetens och o.ns surdeg 1. Kor. 5:8
14:20
12 varen barn i O.n
Ef. 4:31
12 allt vad o. heter fjärran
6:12
10 mot o.ns andernakter
Kol. 3:8
12 lägga bort...o.
2.Tim. 3:13
14 gå allt längre i o.
4:18
9 från alla o.ns tilltag
Tit. 3:3
12 levde i o. och avund
1.Pet. 2:1
12 läggen bort o. och svek
2:16
12 därmed överskyla o.n
Jak. 1:21
12 Skaffen bort all o.

ONDSKEFULL
6
8
8
6
9

1.Sam.25:3
(Nabal) var hård och o.
Ps.41:7
samlar åt hm vad O.t är
ond mska aktar på o.a läppar Ords.17:4
26:23
där hjärtat är o.t
1.Tim. 6:4
vålla o.a misstankar

ONESIFORUS
grek. nyttobringande, gagnelig. En
kristen i Efesus. 2. Tim.1 :16; 4: 19.
ONESIMUS
grek. nyttig, gagnelig. Filemons slav,
som rymde till Rom, där han genom
Paulus' påverkan blev en kristen.
Paulus ville gärna ha honom som tjänare under fångenskapen, men ej utan
Filemons samtycke. Därför skrev
Paulus ett brev till Filernon och sände
det med Onesimus till Kolosse. Onesimus ledsagades på färden av Paulus'
medarbetare Tykikus. På Onesimus'
namn anspelas i Filem.v.ll,20. Kol.
4:9; Filem.v.IO.
ONO
hebr. stark, kraftig. Gantmal kananeisk, sedan israelitisk stad vid södra
änden av Sarons slätt, ungefär mitt
emellan Jafo och Lod. Ono nämns
redan i en egyptisk källa från Thotmes
IILs tid (1400-talet f.Kr.) och skall
enligt judisk tradition (i Mishna) ha
varit en muromgiven stad alltsedan
Josuas tid, då den vid landets fördelning kom på Benjamins stams lott.
Dess namn är bevarat i det nuv. Kafr
'Ana.
ONO
(Serned) var den s. byggde O. l.Krön. 8:12
Esr. 2:33
Lods, Hadids och O.s barn
Neh. 6:2
i Kefirim i O.s dal
7:37
Lods, Hadids och O.S barn: 721
11:35
(Benjamin i) O.

ONYX
Hebr. soham, som återgivits med
»onyx», har ej med säkerhet kunnat
identifieras. Man har t.ex. också föreslagit beryll, se d.o. - Onyx är en
ädelsten, som lämpar sig för skulpterad
bildframställning och därför ofta utnyttjades för tillverkning av sigill och
s.k. kameer, ett slags konstföremål
med figurer i upphöjt arbete. Israels
överstepräst hade två onyx stenar på
sin efod. På dem var namnet på Israels
tolv stammar ingraverade. Onyx är ett
grekiskt ord, som egentligen betyder
»nagei». Stenens färg liknar mycket
färgen på naglarna.
ONYX
i fjärde raden ... en o.
2.Mos.28:20
39:13
fjärde raden krysolit, en o.
vägdes icke upp med dyrbar o.
Job 28:16
alla slags ädla stenar: o.
Hes.28:13

ONYXSTEN
finnes bdelliumharts och o.
1.Mos. 2 :12
o.ar och infattningssteoar
2.Mos.2S:7
du skall taga två o.ar
28:9
o.ar och infattningsstenar
35:9
hövdingarna bura fram o.ar
35:27
o.arna omgav man med flätverk
39:6
för min Guds hus o.ar
l.Krön.29:2

OOMSKUREN
Eftersom omskärelsen var tecknet på
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Herrens förbund med Abraham och
hans släkt, l.Mos.17:10-13, skulle den
av Israel som icke var omskuren utrotas ur sin släkt, v.14. Oomskuren
står helt enkelt i bemärkelsen hedning,
icke-israelit, se t.ex. Dom.15:18 (jfr
14:3); l.Sam.14:6 (jfr v.4); Jes.52:1;
Hes.32:19-29; Gal.2:7; Ef.2:11. På
grund av den tro Abraham hade redan
som oomskuren, räknas han som fader
till alla troende, både omskurna och
oomskurna, Rom.4:9-12.
Oomskuren brukas även i överförd
bemärkelse. Det talas om oomskurna
läppar, 2.Mos.6:12, oomskuret hjärta,
3.Mos.26:41; Apg.7:51, och oomskuret öra, Jer.6:1O; Apg.7:51. Se även:
Hedning, Lag, Omskära, Förbund.
OOMSKUREN
en Q. av mankön utrotas
l.Mos.17:14
mig s. har O.na läppar
2.Mos. 6:12
Se, jag har o.na läppar
6:30
ingen o. äta därav
12:48
hålla dem för O.na
3.Mos.19:23
deras o.na hjärtan ödmjuka sig
26:41
de voro alla o.oa
Jos. 5:5
hustru från o.na filisteerna
Dom.14:3
dö av törst och falla i o.nas hand
15: 18
över till dessa o.nas utpost
l.Sam.14:6
vem är denne o.ne filiste
17:26
gå denne o.ne filiste
17:36
icke dessa o.na genomborra mig
31:4
o.nas döttrar ej fröjda sig
2.Sam. 1 :20
icke dessa o.na hantera
l.Krön.IO:4
ingen o. eller oren
Jes.52:l
Se, deras öron äro o.na
Jer. 6:10
hemsöka omskurna s. dock äro o.na
9:25
hednafolken äro alla o.na
9:26
Israels hus har ett O.t hjärta
9:26
Ss. de o.na dö, skall du dö
Hes.28:10
och ligga där bland o.na
31 :18
låt dig bäddas bland de o.na
32:19
ligga där, de o.na, slagna
32:21
o.na ned i jordens djup
32:24
ligga de där o.na, slagna
32:25
ligga de där o.na
32:26
fallna män ur de o.nas hop
32:27
krossad bland de o.na
32:28
måste ligga bland de o.na
32:29
de ligga där o.na
32:30
låta sig bäddas bland de o.na
32:32
främlingar med O.t hjärta
44:7
och O.t kött in i min helgedom
44:7
Ingen främling med O.t hjärta
44:9
O.t kött in i min helgedom
44:9
med o.na hjärtan och öron
Apg. 7 :51
Du har ju besökt o.na män
11:3
du med din omskärelse dock o. Rom. 2:25
o.ne håller lagens stadgar
2 :26
fastän o. räknas ss. omskuren
2:26
i följd av sin härkomst o.
2:27
så ock de o.na gm tron
3:30
ordet salig ock de o.na
4:9
medan han ännu var o.
4:10
medan han ännu var o.
4:10
medan han ännu var o.
4: 11
fader för alla o.na s. tro
4:11
medan han ännu var o.
4: 12
göre sig icke lik de o.na
1. Kor. 7:18
ngn blivit kallad ss. o.
7:18
om ngn är omskuren eller o.
7:19
förkunna evangelium för o.na
Gal. 2:7
ngn är omskuren eller o.
5 :6
ngn är omskuren eller o.
6:15
kallade o.na av omskurna
Ef. 2: 11
om ngn är omskuren eller o.
Kol. 3:11

OOMSKURENHET
döda gm edert kötts o.

Kol. 2:13

OORDENTLIG
l) titaktos, äral<.ro~
oordnad; oordentlig; av: neg. a- och
tåssö, placera i en bestämd ordning;
ordna.
2) attiktös, åral<.rw~
adv. oordnat, utan ordning, oordentligt; av: ataktos, se l. I 2.Tess.3:6,11
talar grundtexten om att vandra (=
leva) oordentligt.
3) atakteö, aral<.rEW
vara oordentlig; övers. förhålla sig oordentligt; av: ataktos, se l.
OORDENTLIG
1 Förmanen de o.a
2 var broder s. för o. vandel
3 förhöllo oss icke O.t
2 somliga föra en o. vandel
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1.Tess. 5:14
2.Tess. 3:6
3:7
3:11

OORDNAT
icke edert hår o.
skall hava sitt hår o.
skall icke hava sitt hår o.

3.Mos.10:6
13:45
21:10

OORDNING
l) påra', V 19
släppa, lös;;' i 2.Krön.28:19 hif. i
betydelsen: handla lössläppt el. tygellöst; övers. vålla oordning. Se: Lös 11,
Lösa 9.
2) akatastasia, al<. araaraa ia
ostadighet, oordning; av: akatastatos,
se Ostadig 2. I 2.Kor.12:20 står akatastasia i plur. I 1.Kor.14:33 står ordet i
motsats till eir~ne, se Frid 7. Plur. av
apokatastasia är i Luk.21 :9; 2.Kor.6:5
övers. upprorslarm.
OORDNING
1 (Ahas) vållat o. i Juda
2 Gud är icke o.ens Gud
2 uppblåst och o. råda
2 råder o. och allt vad ont

2.Krön.28:19
1.Kor.14:33
2.Kor.12:20
Jak. 3:16

OPÅLITLIG
känner hs o.a handlingssätt

Jer.48:30

OPÅLITLIGHET
Moabs... o.en i hs lösa tal
känner hs övermod och o.

Jes.16:6
Jer.48:30

ORD
Se även: Ordet.
-ord

budord Rom.7:8
löftesord PS.138:2
människoord 1.Tess.2:13
nådesord Apg.14:3
profetord l.Tim.1 :18
sanningsord Jes.45 :23
visdomsord Job 13:12
vitsord 2.Kor.1O:18
Ord
Goda ord
Ett vänligt ord gläder hjärtat, Ords.
12:25. Ord i rätt tid, Ords.15:23;
25: Il. Ord som vederkvicker den
trötte, Jes.50:4. Herren talar goda och
tröstliga ord, Sak.1 :13.
Dåliga ord
Stora ord, Dom.9:38; PS.12:4.
Högmodiga ord, 1.Sam.2:3. Oförståndiga ord, Job 38:2. Ord som ingenting
bevisar, Job 15:3. Fåfängliga, Job 35:
13; Matt.l2:36. Tomma, Hos.lO:4.
Tanklösa, Job 6:3. Lögnaktiga, 2.Mos.
5:9; Jes.32:7; 59:13. Svekfulla,
Ps.36:4; Ords.4:24. Bedrägliga, Rom.
16:18. Övermodiga, Job 35:15. Härda,
Ords.15:1; 18:23. Elaka, 3.Joh.v.1O.
Fördärvliga, PS.52 :6. Bittra, PS.64:4.
Hätska, PS.109:3.
Många ord
Den kloke spar sina ord, Ords.
17 :27. Låt dina ord vara få, Pred.5:1.
Dåren har överflöd på ord, Pred.5:2;
10:14. Den tanklöse har en myckenhet
av ord, Pred.5 :6. När vi beder skall vi
icke hopa tomma ord, Matt.6:7. Hedningarna tror sig bönhörda för sina
mänga ords skull, Matt.6:7.
Män av goda ord
Naftali talade sköna ord, LMos.
49 :21. Mose var mäktig i ord, Apg.
7 :22. Jobs ord upprättade den stapplande, Job 4:4. Elihus ord var ärliga
och redbara, Job 33:3.
Dubbla ord
Upp, upp, Dom.5:12. Vakna upp,
vakna upp, Jes.51:9,17; 52:1. Förbannen, förbannen, Dom.5 :23. Sammansvärjning, sammansvafJnmg, 2.Kon.
11 :14.
Amen,
amen,
Neh.8:6;
PS.72:19. Jag, jag, Jes.43:25; 51:12.
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Ord

Rätt så, rätt så, PS.70:4. Gnat på gnat,
gnat på gnat, Jes.28:13. Prat på prat,
prat. på prat, Jes.28:13. Trösten,
trösten, Jes.40:1. Bort, bort, Jes.
52:11. Banen väg, banen och bereden
väg, Jes.S7:14. Allt står väl till, allt står
väl till, Jes.6:14. O land, o land,
Jer.22:29. Här är jag, här är jag,
Jes.6S:1. Nåd, nåd, Sak.4:7. Ja, ja, nej,
nej, Matt.S:37; 2.Kor.l :17. Herre, Her·
re, Matt.7:22. Min Gud, min Gud,
Matt.27 :46. Sannerligen, sannerligen,
Joh.3:3,S,11; 10:1. Fallet, fallet, Upp.
18:2. Ve, ve, Upp.18:10,16,19.
Trefaldigt ord
Helig, helig, helig, Jes.6:3.

16) tiiw, 1 Q
märke, tecken (till bekräftelse el. stadfasteise). Jfr Hes.9:4,6, övers. tecken.
17) 'åmär,"1 ~.~
utsaga, ord, tai; av: 'åmar, se 4.
18) 'imrii, n~~ ~
utsaga, ord, tal; tillsägelse; av: 'ärnar, se
4. Se: Lova 9, Löftesord 1.
19) 'az, l ~
stark, hård; i Ords.18:23 fem. plur.
'azzot, övers. hårda ord. Se vidare:
Hård-12.
20) sequ'ii, i1 ~'1 J~
ed, besvärjelse; i Jes.65:1S övers. ett
förbannelsens ord. Se: Besvärja 4, Ed
2, Svärja 2.

Sista ord
l) Jakobs, I.Mos.49. 2) Moses,
S.Mos.33. 3) Josuas, Jos.24. 4) Davids,
2.Sam.23:1-7. 5) Petrus', 2.Pet.3. 6)
Paulus', 2.Tim.4. 7) Kristi, Upp.22:20.

21) 'iinii, n J))
svara, gen~äIa; här övers. taga till
orda. Se t.ex. Bönhöra 2.
22) I Dan.2 :14 står ordagrant: Då
svarade Daniel Arjok [med) klokhet
och förstånd.
23) ~iilii~, P ~O
slät, hal, glatt; i Dan.11:32 fem. plur.
halakkot, övers. hala ord. J fr art. Hal.
Se: fÖgfiaktig 4.
24) 'ämrii, i1"1~~
= 'imrä, se uC : ','

ORD

l) millii, n ~ 1?
aram. ord;' av: [melal), pa. tala. J fr
Dan.2:S,8, övers. beslut; 3:22,28 befallning.
2) diiqiir,
det som säges, utsaga, ord; sak, handling; av: dä~ar, se 11. Se t.ex. Befallning 4, Bud 3, Förkunna 18, Löfte 9,
Ordet l, Plan 6.
3) 'bnär, "1 q~
utsaga, ord, {al; tillsägelse; av: 'åmar, se
4. Se: Bevis 4, Löfte 4.
4) 'iimar, "1~1$
säga, tala; tillsäga. Se t.ex. Befalla 2,
Bud 4, Förkunna 9, Kungöra 5, Lova
5, Påbjuda 3.
5) ~iljii, nJ '8
gåta, gåtfullt tal; i 4.Mos.12:8 plur.
övers. förtäckta ord. Se: Gåta l, Kunskap 3.
6) pä, n!)
mun; det som utgår från munnen, ord,
befallning. Se t.ex. Befallning 2, Bud
5, Ljud 6.
7) miq!ii', ~ ~ 1t?
tanklöst el. obetänksamt ord; av: bätä'
(båtå), tala tanklöst el. obetänksamt
(detta verb förekommer i 3.Mos.5:4;
Ps.106:33; Ords.12:18).
8) dabberii, n
(el. dabbärä!) ord; av: då~ar, se 11.
Ordet förekommer endast
S.Mos.
33 :3, där det står i plur.
9) ~ol, '7; P
röst; ljud; det som säges el. ljuder, ord.
Se t.ex. Befallning 3, Ljud 1.
9a) rak,
mjuk, vek; i Job 40:22 fem. plur.
rakkot, övers. mjuka ord. Se vidare:
Svag 6.

"1n

25) I Ords.2S :14 står ordagrant: en
man som skryter med en lögngåva.
26) 'änii, n~JZ,
aram. = hebr.' 'ånå, se 21; här övers.
taga till orda.
27) biirals, 71 'l~
pi. bereJs., prisa, lova, välsigna; här
brukat som en eufemism i sarkastisk
menin~: förbanna; i J ob l: 11; 2:5 med
prep. al el. 'äl, övers. tala förgripliga
ord mot. J fr berek i J ob 1:5, övers.
tala förgripligt om; i:9 tala fritt ut om;
l.Kon.21 :10,13 tala förgripligt mot;
Ps. 10 :3 tala förgripligt. Se t.ex. Lov 7,
Prisa 9.
28) [kiinii) , i1J!l
pi. titulera, gi~; (någon) en (heders-)
titel el. ett (äre·)namn; i Job 32:21,22
i betydelsen: giva ett smickrande
namn, smickra; övers. tala inställsamma ord. Jfr Jes.4S:4 giva (någon) ett
ärenamn; 44:5 (med prep. be) bruka
(något) såsom ett ärenamn.
29) raq, J]
aram. stor; i Dan.7:8 fem. plur. ra~
re~ån, övers. stora ord.
30) lågas, AOrO<;
ord, tal, utsaga; tanke, förnuft; av:
lt\gö, se 35. Ordet är LXX.s och N.T.s
vanligaste motsvarighet till hebr.
dåbär, se 2. Se t.ex. Bud 17, Lära 23,
Ordet 2, Predika 15.

sak); Luk.l :37 (med negation, övers.
intet); jfr då~är, se 2. Se: Befallning 18, Förkunna 34, Ordet 4.
35) Mgo, AErW
säga, tala. Beträffande Jak.4:S, se
Tom 26. Se t.ex. Befalla 17, Lära 28,
Ropa 38.
36) ståma, urof.,La
mun; tal, ord. I Luk.21 :15 avser stoma
talets el. ordens form, medan sophia,
vishet, betecknar talets innehåll. J fr
Matt.18:16, övers. utsago.
37) paroimia, 7rapoLf.,Lia
ego något som är hämtat bredvid vägen;
utsaga utom det vanliga; därav: sentens, ordspråk; här i betydelsen: gåtfull
utsaga, liknelse; övers. förtäckta ord.
Se vidare: Ordspråk 4.
38) lågion, AOrWV
(kort) ut:,aga, uttalande, ord; diminu·
tiv av logos, se 30. Se vidare: Löftesord 3.
39) phon~, <P w VfJ
ljud; röst; det som ljuder el. talas, tal,
ord. Se: Ljud 7, Rop 16, Ropa 34,
Språk 5.
40) battalogeo, f3arraAOr€W
stamma; säga samma saker om och
omigen, vara mångordig, babbla,
pladdra. Verbet, som troligen är ono·
matopoetiskt (ljudhärmande), förekommer i N.T. endast i Matt.6:7,
övers. hopa tomma ord.
41) polylogia, 1f0AVAOria
mångordighet; av: polylogos, mångordig (av: polys, mycken, mången, och
lt\gö, se 35; jfr 30). Ordet, som i N.T.
endast förekommer i Matt.6:7, är där
övers. många ord.
42) empaizö, €f.,L1fairw
ego leka med; driva gäck med, håna;
här övers. tala begabbande ord; av:
prep. en, i, på; med, och paizö, se
Lek 4. Jfr Matt.2:16, övers. gäcka;
20:19; 27:29,31; Mark.l0:34; Luk.
14:29; 18:32; 22:63; 23:11,36 begabba. Jfr 57.
43) paraboM, 7rapaf3oAfJ
jämställande, jämförelse; liknelse; ordspråk. Se vidare: Liknelse 3.
44) blasphemia,

f3Aau<P71f.,L ia

10) utf.ord el. omskrivning.
11) diibar, "1J':J
vanl. pi. dibbär; säga, tala. Se t.ex.
Befalla 3, Förkunna 3, Lova 1, Mana
8, Predika l.
12) millii, n'7~
ord; av: [mål~i, pi. tala.
13) I Job 15:5 står ordagrant: Ty din
ondska undervisar din mun.
14) I 2.Sam.19:1O står ordagrant: Varför tigen I om att föra konungen
tillbaka?
15) rii'ii, n ))"1
något ont, "det som är ont; i Ords.
15:28 plur. rå'o!, övers. onda ord. Se
vidare: Ond 2.

33) embrimaomai, €f.,Lf3pf./.IåOf.,LaL
fnysa (mot), vara vred el. harmsen
(på); i Mark. l :43 övers. med stränga
ord; 14:5 tala hårda ord (till). Se
vidare: Hård 17.
34) rJma, pi'if.,La
tal, ord, yttrande, utsaga; av roten re-,
säga, tala. Ordet kan ibland betyda:
sak, ting, se t.ex. Matt.18:16 (övers.

förtal, smädelse, hädelse, hädiskt tal; i
Luk.S :21 plur. övers. hädiska ord. Se
vidare: Hädelse 2.
45) laMö, AaA€W
prata, tala; säga, kungöra. Beträffande
Ef.6:20; Kol.4:4, se Rätt 78. Se:
Förkunna 23, Kungöra 14, Lova 12,
Löfte 10.
46) lalid, AaAta
prat; tal, yttrande; i Joh.4:42 övers.
ord (plur.); av: lalM, se 45. Jfr 8:43,
där det ordagrant står: mitt tal; övers.
vad jag talar. Se: Uttal l.
47) parakaMö, 1fapaK aA€W
tillkalla; förmana, uppmana; trösta,
uppmuntra; här övers. tala goda ord
(med), tala förmaningens ord till. Se
t.ex. Förmana 3, Tröst 9, Uppmana 6,
Uppmuntra 3.
48) eipon, €Inov
aor. till legö, se 35. Se: Bedja 25,
Förutsäga 5, Kalla 21.
49) Beträffande Apg.23:S, se Ond 24.
50) Beträffande Rom.4:9, se Salig 4.
51) chrestologia, XP71uroAOria
vänligt el. milt tal; övers. milda ord. Se
vidare: Mild 8.
52) myst~rion, f.,Lv(JrfJPwv
hemlighet, mysterium; i l.Kor.14:2
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31) utf.ord el. omskrivning.
I Luk.22:6S står ordagrant: Och
mycket annat talade de smädande mot
honom; Apg.24:4 höra oss i korthet. Beträffande övers. »skriftens ord», se
Skriften l.
32) oneidizo, OV€LO irw
skymfa, smäda; förebrå, klandra; i
Matt.ll :20 övers. tala bestraffande ord
till; i Jak.l:5 neg. part., övers. utan
hårda ord. Se t.ex. Smäda 7.

plur. övers. hemlighetsfulla ord. Se
vidare: Hemlig 12, Hemlighet 7.
53) apeile, å1f€tAfJ
hot, hotelse; i Ef.6:9 övers. hårda ord.
Se vidare: Hård 23.
54) epiplessö, €7rt1fAl?UUW
slå på, stöta till; bestraffa, (i synnerhet
med ord:) strängt klandra el. tillrättavisa; övers. tillrättavisa med hårda ord.
Se vidare: Hård 24.
55) kenophönia, K €vo<pwvia
tomt tal, tomma ord. Se vidare: Tom
25.
56) hyperongkos, 1J7r€pOrK 0<;
av omåttligt omfång, omåttligt stor,
överdriven; i N.T. neutr. plur. (om
ord), övers. stora ord; av: prep. hyper,
över, och ongkos, omfång, storlek,
57) empaigmon~, €f.,L1fatrf.,LOVfJ
gäckeri, hån; övers. bespottande ord;
av: empaizö, se 42. I 2.Pet.3:3 står
också det av samma verb bildade su bst.
empaiktes, se Bespottare 4.
58) kauchaomai, KaVxaof.,Lat
berömma sig; vara stolt, skryta; i Jak.
4:16 övers. tala stora ord. I samma vers
förekommer subst. kauchesis (se Berömma 8), övers. stortalighet. Se: Berömma 6, Berömmelse 9.
59) megas, f.,LEra<;
stor; i Upp. 13 :5 neutr. plur. megala,
(om ord) övers. stora ord. Se: Hård 19,
Mäktig 26, Stark 40.
60) apokrinomai, å1f0KP ivof.,LaL
avge ett omdöme, ge ett svar, svara;
här övers. taga till orda; med. av
apokrinö, avskilja; avgöra, besluta (av:
prep. apo, från, av, och krinö, se
Döma 15).
61) archomai, äpxof.,Lat
begynna, börja; med. av archö, vara
först el. främst. Verbet är här omedelbart åtföljt av legein (inf. av Iegö, se
35); ordagrant: började tala; övers. tog
till orda och sade. Se: Begynna 17.
ORD, GUDS (se även: Ordet)
Uppdelning: allmänt; Guds ord, Herrens ord,
Jesu Kristi ord, lags (lagens) ord, livets ord,
sanningens ord, skriftens ord.
ORD (allmänt)
9 du lyssnade till mina o.
l.Mos.22:18
9 Abraham har lyssnat till mina o.
26:5
2.Mos. 3:17
4 därför är nu mitt o.
4:15
2 lägga o.en i hs mun
20:1
2 Gud talade alla dessa O.
2 alla de O. H. har talat
24:3
2 i enlighet med alla dessa o.
24:8
2 skriva på tavlorna samma o.
34:1
34:27
2 Teckna upp åt dig dessa O.
2 i enlighet med dessa o.
34:27
2 på tavlorna förbundets o.,
34:28
2 de tio o.en
34:28
2 Hören nu mina o.
4.Mos.12:6
2 låta dem höra mina o.
S.Mos. 4:10
2 o.en hörden l, men I sågen
4:12
2 förkunnade de tio o.en
4:13
2 hört hs O. ur elden
4:36
2 Dessa O. talade H. på berget
5:22
2 Dessa O. jag i dag giver dig
6:6
2 de O. H. talade på berget
9:10
2 skrivit på tavlorna samma o.
10:2
2 de tio O. H. talat till eder
10:4
2 dessa mina o. på edert hjärta
11 :18
18:18
2 lägga mina o. i hs mun
2 icke lyssnar till mina o.
18:19
2 Dessa äro förbundets o.
29:1
2 hållen nu detta förbunds O.
29:9
2 s. hör detta edsförbunds O.
29:19
2 inför dem tala dessa O.
31 :28
32:46
2 Akten på alla de o.
2 det är icke ett tomt O.
32:47
2 gm detta O. skolen l länge leva
32:47
8 de hämta upp av dina o.
33:3
3 hört alla de O.
Jos.24:27
2 H. ängel talat dessa O.
Dom. 2:4
2 ett o. från Gud att säga dig
3:20
2 H. uppfylla ditt O.
l.Sam. 1 :23
2 döljer för mit ngt enda O.
3: 17
2 överensstämmelse med dessa o. 2Sam. 7: 17
2 För ditt o.s skull
7 :21
7 :28
2 och dina o. äro sanning
12 hs o. är på min tunga
23:2
2 H. uppfylla det O. han
1. Kon. 2:4
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Ord
2 på dig uppfylla mitt o.
6:12
2 de o. s. du har talat
8:26
2 H. gm sitt o. bjudit mig
13:9
2 det o. s. H. hade talat
13:26
2 det o. gå i fullbordan
13:32
2 det o. s. H. talat gm Ahia
14:18
2 det o. s. H. talat gm Ahia
1 5:29
2 det o. s. H. hade talat
16:12
2 o. s. H. talat gm Josua
16:34
2 det o. s. H. talat gm Elia
17:16
2 det o. s. H. talat till Elia
2.Kon.10:17
2 det o. s. H. hade talat
14:25
2 det o. s. H. talat till Jehu
15:12
2 detta o. s. H. talat
19:21
2 lyssna till denna boks o.
22:13
2 deo. s. du har hört
22:19
2 upprätthålla detta förbunds o.
23:3
2 i enlighet med det o. H. talat
24:2
2 i överensstämmelse med o. l.Krön.17:1S
2 det o.s. Gadtalat
21:19
2 ditt Q. visa sig sant
2.Krön. 1:9
2 det o. du talat till din tjänare
6:17
2 N är Asa hörde dessa o.
l 5:8
2 deo. siarna talade
33:18
2 efter förbundets o.
34:31
2 och föraktade hs o.
36: 16
2 tänk på det o. du gav
N eho 1:8
2 uppfyllde dina O.
9:8
3 ej förnekat den Heliges O.
Job 6:10
3 förvara hs O. i ditt hjärta
22:22
2 Efter dina läppars O.
Ps. 17 :4
4 förehåller dig ditt O.
27:8
11 finnas rättfärdig i dina Q.
51:6
2 Guds hjälp prisa hs O.
56:5
2 med H. hjälp prisa hs O.
56:11
17 H.låter höra sitt O.
68:12
17 hs O. blivit till intet
77:9
2 den tid då hs O. uppfylldes
105:19
2 de stodo icke emot hs o.
IOS :28
2 han tänkte på sitt heliga O.
105 :42
2 Då trodde de på hs O.
106:12
2 och trodde icke på hs O.
106 :24
2 Han sände sitt O. och botade
107:20
4 sitt o. uppväckte stormvinden
107:25
2 håller sig efter ditt O.
119:9
2 jag förgäter icke ditt O.
119: 16
2 då vill jag hålla ditt O.
119:17
2 behåll mig vid liv efter ditt O.
119:25
2 upprätta mig efter ditt O.
119:28
2 jag förtröstar på ditt O.
119:42
2 beslutit att hålla dina O.
119:57
2 gör gott, H., efter ditt O.
119:65
2 ty jag hoppas på ditt O.
119:74
2 jag hoppas på ditt O.
119:81
2 Evinnerligen, H., står ditt o.
119:89
2 att jag må hålla ditt O.
119:101
2 Ditt O. är mina fötters lykta
119:105
2 jag hoppas på ditt O.
119:114
2 När dina O. upplåtas
119:130
2 mina ovänner förgäta dina o.
119:139
2 jag hoppas på dina O.
119:147
2 Summan av ditt o. är sanning
119:160
2 mitt hjärta fruktar för dina O.
119: 161
2 giv mig förstånd efter ditt O.
119:169
18 Min tunga sjunge om ditt O.
119:172
2 jag hoppas på hs O.
130:5
2 hs o.löper åstad med hast
147:15
2 Äter sänder han sitt O.
147: 18
2 förkunnat för Jakob sitt O.
147:19
2 Lägg icke ngt till hs O.
Ords.30:6
18 föraktade Israels Heliges o.
les. 5:24
2 Ett O. sänder H. mot Jakob
9:8
2 det O. S. H. tillförne talade
16:13
2 ty H. har talat detta O.
24:3
2 Eftersom I förakten detta O.
30:12
2 skola dina öron höra detta o.
30:21
2 han ryggar icke sina o.
31 :2
2 det O. S. H. har talat om hm
37:22
2 jag skall ej rygga mitt O.
42: 16
2 ett O. S. icke kan ryggas
45:23
2 jag har lagt mina o. i din mun
51:16
2 o.en S. jag lagt i din mun
59:21
2 s. fruktar för mitt o.
66:2
2 Hören H. o., I s. frukten hs o.
66:5
2 lägger mina o. i din mun
Jer. 1:9
2 vaka över mitt O.
l: 12
2 mina o. i din mun till en eld
5:14
2 de icke akta på mina o.
6: 19
2 o. s. kom till Jeremia
7:1; 11:1; 18:1
21:1; 30:1; 34:1,8; 35:1; 40:1
7:2
2 predika där detta O.
10:1
2 Hören det o. s. H. talar
2 Hören detta förbunds o.
11:2
2 s. icke hör detta förbunds o.
11 :3
11:6
2 Hören detta förbunds o.
11 :10
2 s. icke ville höra mina o.
13:10
2 folk s. icke vill höra mitt Q.
13:12
2 Säg därför till dem detta O.
14:17
2 du skall säga till dem detta O.
15:16
2 När jag fick dina O.
15:16
2 dina o. mitt hjärtas fröjd
2 När du förkunnar dessa o.
16:10
2 vill jag låta dig höra mina O.
18:2
19:2
2 predika de O. jag skall tala
19:15
2 icke velat höra mina o.
2 och tala där följande O.
22:1
22:4
2 om I gören efter detta o.
22:5
2 om I icke hören dessa o.
2 ss. drucken man inför hs heliga o. 23:9
23:18
2 har aktat på hs O.
23:18
2 kan förnimma och höra hs o.
23:22
2 borde de förkunna mina o.

2 den s. har undfått mitt O.
23:28
2 han må tala mitt o. i sanning
23:28
2 Är icke mitt o. ss. en eld
23:29
2 s. stjäla mina o.
23:30
2 förvänden den levande Gudens o. 23:36
2 det o. s. kom till Jeremia
25:1; 44:1
11 detta o. talade profeten Jeremia
25:2
2 I icke villen höra mina o.
25:8
2 låta alla de O. fullbordas
2 S: 13
2 kom detta O. från H.
26:1
2 tala alla de O. jag bjudit
26:2
2 hörde J eremia tala dessa o.
26:7
2 kom detta O. till Jeremia
27:1; 36:1
4 med dessa O. framföra budskap
27:4
2 icke ville höra mina o.
29: 19
2 i en bok alla de O.
30:2
2 I Juda land säga det o.et
31:23
2 det O. S. från H. kom
32:1
2 att I hören mina o.
35 :13
2 tecknade Baruk upp alla de O.
36:4
2 Har ngt O. kommit från H.
37:17
2 i alla stycken göra efter det O.
42:5
2 mina o. om eder beståndande
44:29
2 det O. S. H. talade till Jeremia
46:13
2 det O. S. H. talade om Babel
50:1
24 han har fullbordat sitt O.
Klag. 2:17
2 Utan tala mina o.
Hes. 2:7
2 tala till dem med mina o.
3:4
2 när du hör ett o. från min mun
3:17
2 till de fångna alla de O.
11 :25
2 tala det O. s.jagvill tala
12:25
2 tala ett o., säger H.
12:25
2 när du hör ett o. från min mun
33:7
2 ett O. S. utgår från H.
33:30
l o.et i fullbordan
Dan. 4:30
2 höll sina o., vad han talat
9:12
2 giv nu akt på o.et
9:23
2 givakt på de O. jag vill tala
10:11
2 du, Daniel, gömma dessa o.
12:4
2 dessa O. skola förbliva gömda
12:9
2 följande O. s. H. talat
Am. 3:1
2 Hören detta O., I Basans-kor
4:1
Mika 2:7
2 mina o. milda mot den
17 ditt besvurna o.s pilar
Hab. 3:9
2 mina o. träffade edra fäder
Sak. 1:6
2 talade med tröstliga O.
1 :13
2 de O. S. H. lät predika
7:7
2 lag och de O. S. H. sänt
7:12
2 hören dessa o.
8:9
30 s. hör dessa mina o.
Matt. 7 :24
30 s. hör dessa mina o.
7 :26
30 säg allenast ett O.
8:8
30 drev ut andarna med sitt o.
8:16
31 lären vad de o.en betyda
9:13
32 tala bestraffande O.
11 :20
30 När ngn hör o.et om riket
13:19
30 svarade henne icke ett o.
15:23
30 Icke alla taga emot det o.et
19:11
30 snärja hm gm ngt hs o.
22:15
30 mina o. skola aldrig förgås
24:35
30 sade återigen samma o.
26:44
33 bort hm med stränga O.
Mark. 1:43
30 s. blyges för mina O.
8:38
30 lade märke till det o.et
9:10
30 häpnade vid hs O.
10:24
30 fånga hm gm ngt hs O.
12:13
30 mina o. skola icke förgås
13:31
30 bad och sade samma O.
14:39
30 icke trodde mina O.
Luk. 1 :20
30 blev förskräckt vid hs O.
1:29
34 fara i frid, efter ditt o.
2:29
30 nådens o. s. utgingo
4:22
30 Vad är det med dennes O.
4:36
34 på ditt O. vill jag kasta ut
5:5
30 till mig och hör mina o.
6:47
30 säg ett O., min tjänare frisk
7:7
35 tillsade hm gå med de o.en
8:38
30 blyges för mig och för mina o.
9:26
30 Tagen emot dessa o.
9:44
30 vid H. fötter och hörde hs O.
10:39
30 fånga hm gm ngt hs O.
20:20
34 icke fånga hm gm ngt hs O.
20:26
36 giva eder sådana o.
21:15
30 mina O. skola aldrig förgås
21 :33
34 komma de ihåg hs O.
24:8
30 mäktig i gärningar och O.
24:19
30 de trodde det O. S. J. sagt
J oh. 2 :22
30 till tro för hs egna O.S skull
4:41
30 trodde mannen det o. J. sade
4:50
30 s. hör mina o. och tror
5 :24
30 hs O. haven I icke låtit förbliva
5:38
34 huru skolen I kunna tro mina o.
5 :47
34 De O. S. jag talat till eder
6:63
30 Vad betyder det O. S. han sade
7:36
30 S. hörde dessa O.
7 :40
34 s. han talade dessa O.
8:20
30 Om I förbliven i mitt O.
8:31
30 mitt o. icke får ingång
8:37
30 stån ut med att höra mitt O.
8:43
30 Den s. håller mitt O.
8:51
30 Den S. håller mitt O.
8:52
30 jag känner hm och håller hs O.
8:5 S
37 talade J. till dem i förtäckta O.
10:6
30 För dessa O.S skull stridiga
10:19
35 Med dessa O. gav han till känna
12:33
30 det o.et skulle fullbordas
12:38
34 Om ngn hör mina O.
12:47
34 s. icke tager emot mina o.
12:48
30 det O. jag talat skall döma
12:48
34 De O. talar jag icke av mig själv
14:10
30 älskar mig, håller han mitt O.
14:23
30 han håller icke mina O.
14:24

30 likväl är det O. I hören icke
14:24
30 i kraft av det O. jag talat
1 5:3
34 mina o. förbliva i eder
15:7
30 Kommen ihåg det O.
1 S :20
30 hava de hållit mitt O.
1 S :20
30 det o.et skulle ju fullbordas
1 S :25
37 talat till eder i förtäckta O.
16:25
37 icke tala i förtäckta O.
16:25
30 de hava hållit ditt O.
17:6
34 de O. s. du givit åt mig
17:8
30 givit dem ditt O.
17:14
30 ditt o. är sanning
17: 1 7
30 det o.et skulle fullbordas
18:9
30 må förkunna ditt O.
Apg. 4:29
38 undfick levande O.
7:38
30 förkunnade evangelii o.
8:4
30 Det O. S. han har sänt
10:36
31 det O.et kännen I
10:36
30 o.et om denna frälsning sänt
13:26
31 det har han sagt med dessa O.
13:34
30 hedningarna höra evangelii o.
15:7
30 förkunnade evangelii o. från H.
15 :35
39 och höra o. från hs mun
22:14
30 finnas rättfärdig i dina o.
Rom. 3:4
30 ett löftesord var det o.et
9:9
31 blev det o.et henne sagt
9:11
31 det o.et: Den äldre skall tjäna
9:12
34 o.et om tron, s. vi predika
10:8
30 sammanfattas i det o.et
13:9
30 med O. och med gärning
15:18
31 med sådana O. S. A. lär
l. Kor. 2:13
30 det O. fullbordas S. står skrivet
1 S :54
30 betrott med försoningens o. 2.Kor. 5 :19
34 fick höra outsägliga O.
12:4
31 i enlighet med det o.et
Gal. 3:6
31 Dessa o. hava djupare mening
4:24
31 detta O. vad innebär det
Ef. 4:9
31 ett o. s. är verksamt
1.Tess. 2:13
30 Ss. ett o. från H. säga vi
4:15
30 fast O. och i allo värt
l. Tim. l: 1 S
30 trons och den goda lärans o.
4:6
30 fast O. och i allo värt
4:9
30 icke håller sig till sunda O.
6:3
30 Detta är ett fast O.
2. Tim. 2: 11
31 troget fast vid sitt o.
2: 13
2: 19
31 insegel med dessa O.
30 uppenbarade sitt O.
Tit. 1:3
30 stadigt vid det fasta o.et
1:9
34 gm sin makts O. bär allt
Hebr. 1:3
30 det O. S. talades gm änglar
2:2
31 fastän de hade hört hs O.
3:16
34 fullbordad gm ett O. av Gud
11 :3
34 detta O. S. blivit förkunnat
I.Pet. 1 :25
30 fastare det profetiska o.et
2.Pet. 1 :19
30 i kraft av samma o. sparade
3:7
30hso.ärickeioss
1.Joh.1:10
30 S. håller hs O.
2:5
30 det O. S. är plantat
Jak. 1 :21
35 ett tomt o. i skriften
4:5
30 uppläsa denna profetias O.
Upp. 1:3
30 du har tagit vara på mitt o.
3:8
30 dessa o. äro vissa och sanna
21:5
30 tager vara på de profetians o.
22:7
30 s. taga vara på denna boks o.
22:9
30 profetians O. S. stå i denna bok
22:10
30 profetians O. s. stå i denna bok
22:18
30 de O. S. stå i denna profetias bok
22: 19

30
30
30
30
30
30

vittnar och frambär Guds O.
Upp. 1:2
för Guds O.S och J. vittnesbörds
1:9
slaktade för Guds O.S skull
6:9
namn han fått är »Guds D.})
19:13
Dessa o, äro sanna Guds o.
19:9
halshuggna för Guds O.S skull
20:4

ORD (Guds)
2 hören H., eder Guds o.
J os. 3:9
2 Guds o. till gudsmannen
1.Kon.12:22
2 om natten kom Guds o.
1.Krön.17:3
3 gensträviga mot Guds O.
PS. l 07: 11
2 vår Guds o. förbliver
Jes.40:8
30 för att höra Guds O.
Luk. S: 1
30 Säden är Guds O.
8: 11
30 S. höra Guds O. och göra det
8:21
30 saliga äro de s. höra Guds o.
11 :28
34 S. Gud sänt, talar Guds O.
Joh. 3:34
34 han lyssnar till Guds O.
8:47
30 dem S. Guds O. kom till
10:35
30 förkunnade Guds O.
Apg. 4:31
30 icke tillbörligt försumma Guds O.
6:2
30 Guds O. hade framgång
6:7
30 Samarien tagit emot Guds o.
8:14
30 hedningarna tagit emot Guds O.
11: 1
30 Guds O. hade framgång
12:24
30 Guds o. i judarnas synagogor
13:5
30 begärde att få höra Guds O.
13:7
30 tillsammans för att höra Guds O.
13:44
30 Guds O. måste förkunnas
13 :46
30 förkunnade Guds O.
16:32
30 Guds O. förkunnades av Paulus
17:13
30 (Paulus) undervisade i Guds O.
18:11
30 S. Guds O. har utgått
I.Kor.14:36
30 vi förfalska icke Guds O.
2. Kor. 2: 17
30 ej heller förfalska vi Guds O.
4:2
34 A. svärd, S. är Guds O.
Ef. 6:17
30 oförskräckt förkunna Guds O. 1'i1. 1:14
30 överallt förkunna Guds O.
Kol. 1 :25
30 Guds O. s. vi predikade
l. Tess. 2:13
30 icke människoord utan Guds o.
2: 13
30 helgat gm Guds O.
I.Tim. 4:5
30 Guds O. bär icke bojor
2. Tim. 2:9
30 Guds o. icke bliver smädat
Tit. 2:5
30 Guds O. är levande
Hebr. 4:12
38 första grunderna av Guds o.
5:12
30 S. talat Guds O. till eder
13:7
30 gm Guds levande O.
I.Pel. 1:23
38 hs tal i enlighet med Guds O.
4:11
30 i kraft av Guds O.
2.Pet. 3:5
30 Guds O. förbliver i eder
I.Joh. 2: 14

ORD (Herrens)
2 kom H. O. till Abram
I.Mos.15:1
2 H. O. kom till hm
15:4
2 S. fruktade H. O.
2.Mos. 9:20
2 S. icke aktade på H. O.
9 :21
16:23
11 Detta är efter H. O.
2 Mose förkunnade alla H. O.
24:3
2 upptecknade Mose alla H. O.
24:4
2 H. O. har han föraktat
4.Mos.15:31
2 hören H., eder Guds, o.
Jos. 3:9
2 efter H. o. skolen I så göra
8:8
2 H. O. var sällsynt
I.Sam. 3:1
2 icke ngt H. O. blivit uppenbarat
3:7
2 H. uppenbarade sig gm H. O.
3:21
2 Så hör nu H. O.
15:1
2 Då kom H. O. till Samuel
15:10
2 Eftersom du förkastat H. O.
15:23
2 du har förkastat H. O.
1 S :26
2 om natten kom H. o.
2.Sam. 7:4
2 Varför har du då föraktat H. O.
12:9
2 H. O. till profeten Gad
24:11
2 att H. O. skulle uppfyllas
I.Kon. 2:27
2 H. O. kom till Salomo
6:11
2 de lyssnade till H. O.
12:24
2 blivit mig sagt gm H. O.
13:17
2 kom H. O. till profeten
13:20
6 varit gensträvig mot H. o.
13:21
6 s. var gensträvig mot H. o.
13:26
2 H. O. kom till Jehu
16:1
16:7
2 hade H. o. kommit till Baesa
2 H. O. kom till (Elia)
17:2
2 Då kom H. O. till hm
17:8
2 H. o. i din mun är sanning
17:24
2 kom H. O. till Elia
18:1
2 detta H. O. hade kommit
18:31
2 Då kom H. O. till hm
19:9
2 H. O. kom till tisbiten Elia
21 :17
2 kom H. O. till lisbiten Elia
21 :28
22:19
2 Hör alltså H. O.
2 det H. O. S. Elia talat
2.Kon. 1 :17
3:12
2 Hos (Elisa) är H. O.
2 Elisa svarade: Hören H. o.
7:1
9:26
2 i enlighet med H. O.
2 intet av H. o. faller till jorden
10:10
2 kom H. O. till hm
20:4
2 Jesaja till Hiskia: Hör H. O.
20:16
2 Gott är det H. O. du talat
20:19
2 H. O. S. blivit förkunnat
23:16
6 det var efter H. O. S. detta
24:3
2 icke hade hållit H. O.
I.Krön.10:13
2 i enlighet med H. o. gm Samuel
11:3
2 enligt H. o. angående Israel
11 :10
2 Mose bjudit i enlighet med H. O.
15:15
2 H. O. kom till mig
22:8
2 H. O. skulle uppfyllas
2.Krön.10:15
2 H. o. kom till gudsmannen Semaja 11:2
2 de lyssnade till H. O.
11:4
2 kom H. O. till Semaja
12:7
2 Hören alltså H. O.
18:18
2 bjudit i kraft av H. O.
29:15
2 bjudit i kraft av H. O.
30:12
2 våra fäder icke hållit H. O.
34:21
2 I gören efter H. o. gm Mose
35:6
6 Jeremia s. talade H. O.
36:12
6 för att H. O. skulle uppfyllas
36:21
2 för att H. O. skulle fullbordas
36:22
2 att H. O. skulle fullbordas
Esr. 1:1
2 Ty H. O. är rätt
Ps.33:4
2 Himmelen är gjort gm H. O.
33:6
2 Hören H. o., Sodomsfurstar
Jes. 1:10
2 H. Q. från Jerusalem
2:3
2 skall H. O. bliva för dem
28:13
2 Hören därför H. o., I bespottare
28:14
2 kom H. O. till Jesaja
38:4
2 Hör H. Sebaots O.
39:5
2 Gott är det H. O. du talat
39:8
2 Hören H. o., I s. frukten hs Q.
66:5
2 kom H. o. i Josias tid
Jer. 1:2
2 H. O. kom till mig
1 :4,11; 2:1
16:1; 18:5; 24:4; 32:6
2 H. O. kom till mig för andra
l: 13
2 Hören H. o., I av Jakobs hus
2:4
2 Du onda släkte, givakt på H. O.
2:31
2 H. O. till smälek bland dem
6:10
2 Hören H. o., I alla av Juda
7:2
2 hava förkastat H. O.
8:9
2 Ja, hören, I kVinnor, H. o.
9:20
2 kom H. O. till mig för andra
13:3
2 kom H. O. till mig
13:8
2 H. O. S. kom till Jeremia
14:1
l Vad bliver av H. O.
17:15
2 Hören H. 0.1 Juda konungar
17:20
l Hören H. o., I Juda konungar
19:3
2 H. O. blivit mig till smälek
20:8
2 skall du säga: Hören H. O.
21:11
2 Hör H. o., du Juda konung
22:2
2 land, land, land, hör H. O.
22:29
2 H. O. kommit till mig
25:3
2 verkligen hava H. O.
27:18
2 kom H. O. till Jeremia
28:12
2 hören H. o., alla I fångna
29:20
2 har H. O. kommit till Jeremia
29:30
2 Hören H. o., I hednafolk
31 :10
2 förstod att det var H. O.
32:8
2 H. O. kom till Jeremia
32:26
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Ord
2 H. o. kom för andra gången
33:1
2 H. o. till Jeremia
33:19,23; 35:12
2 hör H. 0., du Sidkia
34:4
2 kom H. o. till Jeremia
34:12
2 läsa upp H. o. inför folket
36:6
2 läste (Baruk) upp H. o.
36:8
2 aUa H. o. uppläsas ur boken
36:11
36:27
2 kom H. o. till Jeremia
2 hörde på H. o.
37:2
2 kom H. o. till profeten Jeremia
37:6
2 H. o. kommit till Jeremia
39:15
2 kom H. o. till Jeremia
42:7
2 välan, hören då H. o.
42:15
2 Jeremia talat alla H. o.
43:1
43:8
2 H. o. kom till J eremia
2 Hören H. O., I alla av Juda
44:24
2 hören då också H. o.
44:26
2 ss. H. o. om hednafolken
46:1
2 ss. H. o. om filisteerna
47:1
2 ss. H. o. om Elam
49:34
2 H. o. till prästen Hesekiel
Hes. 1:3
2 kom H. o. till mig
3:16
2 H. o. kom till mig
6:1; 7:1; 11:14
12:1,8,17,21,26; 13:1; 14:12; 15:1
16:1; 17:1,11; 18:1; 20:45; 21:1,8,18
22:1,17,23; 23:1; 24:15,20; 25:1
27:1; 28:1,11,20; 30:1; 33:1,23
34:1; 35:1; 36:16; 37:15; 38:1

2
2
2
2
2
2
2
2

Israels berg, hören H., H. o.
6:3
Hören H. o.
13:2
Då kom H. o. till mig
14:2
Hör därför H. O., du sköka
16:35
Då kom H. o. till mig
20:2
Hör H. o.: Så säger H., H.
20:47
H. o. kom till mig
24:1
Hören H., H. o.
25:3
2 i elfte året kom H. o.
26:1
2 I tionde året kom H. o.
29:1
29: 17
2 I tjugusjunde året kom H. o.
30:20
2 I elfte året kom H. o.
2 I elfte året kom H. o.
31:1
32:1
2 I tolfte året kom H. o.
2 I tolfte året kom H. o.
32:17
2 Hören därför H. 0., I herdar
34:7
2 I herdar: Hören H. o.
34:9
2 I Israels berg, hören H. o.
36:1
2 I Israels berg, mån I höra H. o.
36:4
2 förtorkade ben, hören H. o.
37:4
2 H. o. s. kom tiII Hosea
Hos. 1:1
2 Hören H. O., I Israels barn
4:1
2 H. o. s. kom till Joel
Joel 1:1
Am. 7:16
2 Så hör nu H. o.
2 utan efter att höra H. o.
8:11
8:12
2 för att söka efter H. o.
2 H. o. kom tiII Jona
Jona 1:1
2 H. o. kom för andra gången
3:1
2 H. o. s. kom tiII Mika
Mika 1:1
2 H. o. från Jerusalem
4:2
2 H. o. s. kom till Sefanja
Sef. 1:1
2 Ett H. o. skall nå dig, Kanaan
2:5
Hagg. 1:1
2 kom H. o. till Serubbabel
1:3
2 H. o. gm profeten Haggai
2:2
2 kom H. o. gm profeten Haggai
2 kom H. o. till profeten Haggai
2:11
2:21
2 H. o. kom för andra gången
Sak. 1:1,7
2 kom H. o. tiII Sakarja
2 Detta är H. o. till Serubbabel
4:6
2 Vidare kom H. o. tiII mig
4:8
2 H. o. kom till mig
6:9
2 H. o. kom tiII Sakarja
7:1
2 Så kom då H. Sebaots o. till mig
7:4
2 Vidare kom H. o. till Sakarja
7:8
2 Vidare kom H. Sebaots o.
8:1
2 H. Sebaots o. kom till mig
8:18
2 Så kom då H. Sebaots o. till mig
7:4
2 innehåller H. Q. över Hadraks
9:1
2 att det var H. o.
11:11
12:1
2 utsaga s. innehåller H. o.
2 utsaga s. innehåller H. o.
Mal. 1:1
30 Petrus kom då ihåg H. o.
Luk.22:61
30 och talat H. o.
Apg. 8:25
34 H. o ... J ohannes döpte med
11 :16
30 prisade H. o.
13:48
30 H. o. utbredde sig
13:49
30 städer där vi förkunnat H. o.
15 :36
30 fingo höra H. o.
19:10
30 hade H. o. mäktig framgång
19:20
30 genljudet av H. o. vidare
l.Tess. 1:8
30 H. o. må hava framgång
2.Tess. 3:1
34 H. o. förbliver evinnerligen
1.Pet. 1 :25

2 när de hörde lagens o.
2 giva närmare akt på lagens o.
ORD (livets)
34 Du har det eviga livets o.
34 det sanna livets o.
30 I hållen fast vid livets o.
30 om livets O. tala vi
ORD (sanningens)
2 Ryck icke sanningens o.
30 fått höra sanningens o.
30 fått höra gm sanningens o.
30 rätt förvaltar sanningens o.
30 till liv gm sanningens o.

Neh. 8:9
8:13
Joh.
Apg.
Fil.
I.J oh.

6:68
5:20
2:16
1:1

PS.119:43
Ef. 1:13
Kol. 1:5
2.Tim. 2:15
Jak. 1 :18

ORD (skriftens)
31 läst detta skriftens o.
Mark.12:10
31 I dag är detta skriftens o.
Luk. 4:21
31 betyder detta skriftens o.
20:17
22:37
31 fullbordas detta skriftens o.
31 skriftens o. fullbordas
Joh.13:18
31 skriftens o. skulle fullbordas
19:24
31 skriftens o. skulle fullbordas
19:36
19:37
31 ett annat skriftens o. lyder
20:9
31 icke förstått skriftens o.
31 skriftens o. fullbordas
Apg. 1 :16
31 begynte med skriftens o.
8:35
31 enligt detta skriftens o.
Rom. 4:17
31 efter skriftens o.
2.Kor. 8:15
31 efter skriftens o.: Han utströr
9:9
31 ingen profetia i skriftens o. 2.Pet. 1:20
31 skriftens o.: Abraham trodde Jak. 2:23

ORD, allmänt
Uppdelning:
orda.

ord, förmaningens ord, till

ORD (lags, lagens)
2 håller aUa denna lags o.
5.Mos.17:19
2 skriva alla denna lags o.
27:3,8
2 s. icke håller denna lags o.
27:26
2 icke håller denna lags o.
28:58
2 göra efter denna lags o.
29:29
2 göra efter denna lags o.
31 :12
2 tecknat upp denna lags o.
31 :24
2 hålla alla denna lags o.
32:46
2 läste upp lagens o.
Jos. 8:34
2 hörde lagbokens o.
2.Kon.22:11
2 upprätthåUa lagens o.
23:24
2 konungen hörde lagens o. 2.Krön.34:19

ORD
9 lyssnade till din hustrus o.
I.Mos. 3:17
9 Ada och Silla, hören mina o.
4:23
9 Abram lyssnade till Sara is o.
16:2
2 tjänare hörde deras o.
24:52
2 Esau hörde sin faders o.
27:34
1 svarade med listiga o.
34:13
2 edra o. visa sig sanna
42:20
2 låt din tjänare tala ett o.
44:18
3 han har sköna o. att giva
49:21
4 framfören dessa mina o.
50:4
9 lyssna till dina o.
2.Mos. 3:18
9 icke lyssna till mina o.
4:1
9 icke ens lyssna till dina o.
4:9
18:19
9 Så lyssna nu till mina o.
18:24
9 lyssnade till svärfaders o.
5 icke i förtäckta o.
4.Mos.12:8
2 framförde till hm Balaks o.
22:7
6 Efter hs o. draga ut
27:21
2 icke sedan bryta sitt o.
30:3
7 obetänksamt o.
30:7
7 obetänksamma o.
30:9
2 de o. s. Mose talade
5.Mos. 1:1
2 Då nu H. hörde edra o.
1:34
2 H. hörde edra o.
5:28
2 hört de o. S. detta folk talat
5:28
2 icke höra på profetens o.
13:3
9 icke lyssnar till faders o.
21 :18
9 viII icke lyssna till våra o.
21:20
3 jorden höre min muns o.
32:1
2 icke lyssnar till dina o.
Jos. 1 :18
2 icke ngt o. utgå av eder mun
6:10
2 Icke ett o. underlät J osua
8:35
9 H. lydde en mans o.
10:14
9 lyssnat till mina o.
22:2
10 icke taga mitt o. tillbaka
Dom.1I:35
11 att uttala o.et rätt
12:6
9 icke höra ett o. mer från dig
18:25
11 och sägen edert o.
19:30
9 icke lyssna till bröders o.
20:13
9 icke till sin faders o.
l.Sam. 2:25
2 Samuels o. kom till hela Israel
4:1
9 Lyssna till folkets o.
8:7
9 lyssna nu till deras o.
8:9
9 icke lyssna till Samuels o.
8:19
9 Lyssna till deras o.
8:22
9 jag har lyssnat till edra Q.
12:1
2 handlat emot dina o.
15:24
9 lyssnade till deras o.
15:24
2 Israel hörde filisteens o.
17:11
2 talade dessa o. i Davids öron
18:23
9 Saullyssnade till J onatans o.
19:6
2 David lade märile till dessa o.
21 :12
2 David med stränga o.
24:8
2 hör du på sådana mskors o.
24:10
2 David talat dessa o. till Saul
24:17
2 hör på din tjänarinnas o.
25:24
9 jag har lyssnat till dina o.
25:35
2 konungen höra sin tjänares o.
26:19
2 förfärad över Samuels o.
28:20
9 lyssna till din tjänarinnas o.
28:22
28:23
9 (Saul) lyssnade till deras o.
2 För dessa o. blev Abner
2.Sam. 3:8
3:11
2 icke säga ett o. mer
12:18
9 icke lyssna till våra o.
13:14
9 ville icke lyssna till hennes o.
2 lade o.en i hennes mun
14:3
14:12
2 din tjänarinna tala ett o.
2 konungens o. giva mig ro
14:17
4 Simeis o. voro dessa
16:7
14 sägen I icke ett o.
19:10
2 J uda män lät o hårdare o.
19:43
2 Hör din tjänarinnas o.
20:17
2 David talade denna sångs o:
22:1
23:1
2 Dessa voro Davids sista o.
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ORD (J esu, Kristi)
34 kom Petrus ihåg J. o.
34 Då kom Petrus ihåg J. o.
30 J. o. skulle fullbordas
30 bör komma ihåg H. J. o.
34 predikan i kraft av K. o.
30 Låten K. o. rikligen bo
31 vår H., JK. o.

Matt.26:75
Mark.14:72
Joh.18:32
Apg.20:35
Rom.10:17
Kol. 3:16
I.Tim. 6:3

24:19
2 David åstad efter Gads o.
2 bekräfta dina Q.
1. Kon. l: 14
5:7
2 Hiram hörde Salomos o.
10 slutat med dessa o. bedja
8:54
2 må dessa mina o. vara nära H.
8:59
2 Om du talar goda o. till dem
12:7
2 folket svarade hm icke ett o.
18:21
9 han lyssnade till deras o.
20:25
10 i hs o. sågo de gott varsel
20:33
2 när Ahab hörde de o.en
21:27
2 låt dina o. stämma överens
22: 13
2 det o. Elisa talade
2.Kon. 2:22
2 kungör för Israels konung vart o.
6: 12
2 När konungen hörde kvinnans o.
6:30
11 i enlighet med gudsmannens o.
7 :17
9 viljen lyssna till mina o.
10:6
2 att tala dessa o.
18:27
2 Hören konungens o.
18:28
2 folket svarade icke ett o.
13:36
2 höra alla Rab-Sakes o.
19:4
2 dessa o. s. H., din Gud, hört
19:4
2 Frukta icke för de o. du hört
19:6
2 hör Sanheribs o.
19:16
2 Om du talar goda o.
2.Krön.10:7
2 lova H. med Davids och Asafs o.
29:30
2 tryggade sig vid Hiskias o.
32:8
2 angående de o. du hört
34:26
2 när du hörde hs o.
34:27
2 utan att höra på Nekos o.
35:22
2 o. de skulle tala till Iddo
Esr. 8:17
2 När jag hörde dessa o.
Neh. 5:6
2 icke håller detta sitt o.
5: 13
2 detta o. över kon. läppar
Est. 7:8
11 vilkens o. var till sådant gagn
7:9
2 kallade purim efter o.et pur
9:26
27 tala förgripliga o. mot dig
Job 1 :11
27 tala förgripliga o. mot dig
2:5
2:13
2 utan att ngn talade ett o.
2 Vem kan hålla tillbaka sina o.
4:2
12 dina o. upprättat den
4:4
2 till mig smög sakta ett o.
4:12
2 kan jag icke styra mina o.
6:3
3 i sinnet hålla räfst med o.
6:26
3 din muns o. ss. väldig storm
8:2
2 välja ut o. att tala med hm
9:14
12 icke örat pröva o.en
12:11
13:17
12 Hören, hören då mina o.
15:3
2 o. s. ingenting bevisa
13 ondska lägger o.en i munnen
15:5
2 o. s. i saktmod talas
15:11
15:13
12 öser ut o. ur din mun
12 hopsätta o. mot eder
16:4
12 skolen I gå på jakt efter o.
18:2
12 krossa mig med edra o.
19:2
19:23
12 Ack att mina o. skreves upp
12 Hören åtminstone på mina o.
21:2
24:25
12 vem kan göra mina o. om intet
12 gav dig kraft tala sådana o.
26:4
12 höllo hövdingar tillbaka sina o.
29:9
2 vederkvickande flöde mina o.
29:22
16 Jag har sagt mitt o.
31:35
12 s. kunde svara på hs o.
32:12
28 ej tala inställsamma o.
32:21
28 tala inställsamma o.
32:22
2 Men hör nu, Job, mina o.
33:1
12 så ljödo de o. jag hörde
33:8
12 Hören, I vise, mina o.
34:2
12 Örat skall ju pröva o.en
34:3
12 lyssna till vad mina o. förkunna
34:16
2 hs o. äro utan förstånd
34:35
3 talar stora o. mot Gud
34:37
3 utan insikt talar stora O.
35:16
12 mina o. icke vara lögn
36:4
9a tala till dig med mjuka o.
40:22
3 lyssna till mina o., H.
Ps. 5:2
2 benjaminiten Kus' O.s skull
7:1
11 den tunga s. talar stora o.
12:4
11 med sin mun tala de stora o.
17:10
2 s. talade till H. denna sångs o.
18:1
12 deras o. till världens ändar
19:5
2 svekets o. tänka de ut
35 :20
2 Hs muns o. äro fördärv
36:4
2 flödar över av sköna o.
45:2
2 kastar mina o. bakom dig
50:17
10 O.en i hs mun ss. smör
55:22
2 hs o. lenare än olja
55:22
2 Vart o. är synd i deras mun
59:13
2 med bittra o. ss. med pilar
64:4
3 böjen edra öron till min muns o.
78:1
2 Med hätska o. omgivit mig
109:3
11 säger jag blott ett o.
120:7
12 förrän ett o. är på min tunga
139:4
3 höra att mina o. äro ljuvliga
141:6
2 de vises o. och gåtor
Ords. 1:6
1 :21
3 där talar hon sina o.
1 :23
2 låta eder förnimma mina o.
2:1
3 om du tager emot mina o.
3 nästas hustru s. talar hala o.
2:16
2 ditt hjärta hålla fast vid mina o.
4:4
3 tag emot mina o.
4:10
2 böj ditt öra till mina o.
4:20
3 tag vara på mina o.
7:1
7:5
3 nästas hustru s. talar hala o.
8:8
3 Rättfärdiga alla min muns o.
10:19
2 många o. överträdelse
2 ogudaktigas o. på lur
12:6
10 o. s. stinga likasom svärd
12:18
2 ett vänligt o. skaffar glädje
12:25
2 Den fåkunnige tror vart o.
14:15
15:1
2 ett hårt o. kommer harm åstad
2 ett o. i sinom tid, är gott
15:23
3 För H. äro milda o. rena
15 :26
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15
3
3
2
2

flödar över av onda o.
15:28
Milda o. äro honungskakor
16:24
s. har vett, spar sina o.
17:27
O.en i en mans mun ss. djupt
18:4
Örontasslarens o. ss.
18:8
19 den rike svarar med hårda o.
18:23
3 vilse från de o. s. giva
19:27
2 och hör de vises o.
22:17
2 dina vänliga o. förspillt
23:8
3 till de o. s. giva kunskap
23:12
10 Dessa o. äro ock av visa män
24:23
2 o. s. talas i rättan tid
25:11
25 men icke håller o.
25:14
2 Örontasslarens o. ss.
26:22
2 Med o. icke tukta tjänare
29:19
2 Detta är Agurs o. och utsaga
30:1
31 :1
2 Detta är konung Lemuels o.
2 Detta är Predikarens o.
Pred. 1:1
2 att uttala ngt o. inför Gud
5:1
2 låt därför dina o. vara få
5:1
2 dåres röst har överflöd på o.
5:2
2 ock en myckenhet av o.
5:6
2 Akta icke på alla o. man talar
7:22
2 en konungs o. är mäktigt
8:4
2 fattiges o. icke hörda
9:16
2 De vises o. förmer än ropande
9:17
2 Med sin muns o. förvärvar
10:12
2 Begynnelsen på hs muns o.
10:13
2 Dåren är rik på o.
10:14
2 att finna välbehagliga o.
12:10
12:11
2 De vises o. äro ss. uddar
11 utom sig vid tanken på hs o.
HV. 5:6
11 dina o. ur stoftet
Jes.29:4
1! (Ariel) viska fram dina o.
29:4
2 lik o.en i en förseglad bok
29:11
3 fördärva gm lögnaktiga o.
32:7
2 sänt mig att tala dessa o.
36:12
2 den assyriske konungens o.
36:13
2 svarade (Rab-Sake) icke ett o.
36:21
2 höra Rab-Sakes o.
37:4
2 o. s. han har hört
37:4
2 Frukta icke för de o. du hört
37:6
2 hör alla Sanheribs o.
37:17
2 tjänares o. beståndande
44:26
2 gm mina o. hugsvala den trötte
50:4
2 icke talar tomma o.
58:13
20 till ett förbannelsens o.
65:15
2 Hören icke de profeters o.
Jer.23:16
10 fram bära sin egen tungas o.
23:31
2 en tunga skall vars och ens o.
23:36
2 sägen detta o. 'H. tunga'
23:38
2 Hören icke de profeters o.
27:14
2 Hören icke edra profeters o.
27:16
2 hör dock detta o.
28:7
2 profetens o. i fullbordan
28:9
29:22
10 hämta ett förbannelsens o.
2 ur boken J eremias o.
36:10
38:4
2 han talar sådana o. till dem
44:28
2 o. s. bliver beståndande
45:1
2 det o. s. Jeremia talade
51:64
2 Så långt Jeremias o.
2 frukta icke för deras o.
Hes. 2:6
2 frukta icke för deras o.
2:6
11 icke ett tomt o.
6:10
14:9
2 om profeten talar ngt o.
2 med munnen ljuvliga o.
33:31
33:31
2 de höra dina o.
2 de höra väl dina o.
33:32
2 full av o. mot mig
35:13
22 Daniel med kloka o.
Dan. 2:14
1 Medan o.et var i kon. mun
4:28
29 en mun s. talade stora o.
7:8
1 för de stora o.s skull
7:11.
7:20
32 mun s. talade stora o.
2 Från den tid då o.et utgick
9:25
10:12
2 hava dina o. varit hörda
2 kommit för dina o.s skull
10:12
23 med hala o. locke till avfall
11:32
2 De tala tomma o.
Hos.10:4
2 Hören följande o.
Am. 5:1
5 med välbetänkta o.
Hab. 2:6
9 lyssnade till Haggais o.
Hagg. 1 :12
2 talat hårda o. mot mig
Mal. 3:13
31 När de hört konungens o.
Matt. 2:9
40 icke hopa tomma o.
6:7
41 bönhörda för sina många o.s
6:7
30 icke hör på edra o.
10:14
34 för vart fåfängligt o.
12 :36
30 efter dina o. rättfärdig
12 :37
30 efter dina o. skyldig
12:37
30 svarade henne icke ett o.
1.5 :23
30 ingen förmådde svara hm ett o.
22:46
42 talade de äldste begabbande o.
27:41
30 För det o.ets skuU
Mark. 7:29
33 talade hårda o. till henne
14:5
42 begabbande o. med varandra
15:31
Luk. 1:63
35 (Sakarias) skrev dessa o.
43 vända mot mig det o.et
4:23
44 s. talar så hädiska o.
5 :21
36 Efter dina egna o. döma dig
19:22
31 smädliga o. talade de
22:65
34 Deras o. vara löst tal
24:11
45 lärjungarna hörde hs o.
Joh. 1 :37
30 här sannas det o.et
4:37
30 tro för kvinnans o.s skull
4:39
46 icke mer för dina o.s skull
4:42
34 Sådana o. talar icke besatt
10:21
37 och brukar inga förtäckta o.
16:29
30 gm deras o. tro på mig
17 :20
30 När Pilatus hörde de o.en
19:13
34lyssnen nu till mina o.
Apg. 2:14
30 I män av Israel, hören dessa o.
2:22
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Ordet
30 med många andra o. bad han
2 :40
30 De s. då togo emot hs o.
2:41
30 När Ananias hörde dessa o.
5 :5
34 tala hädiska o. mot Moses
6:11
30 mäktig i o. och gärningar
7:22
34 o. gm vilka du skall bliva
11 :14
30 det var (Paulus) s. förde o.et
14:12
14: 18
35 Gm sådana o. stillade de folket
47 talade goda o. med dem
16:39
30 är det ngn tvistefråga om o.
18 :15
48 tog avsked med de o.en
18:21
48 Med dessa o. fick han menigheten 19:40
30 sörjde de för det o.ets skull
20:38
49 icke tala onda o.
23:5
24:4
31 allenast några få o. av oss
39 i fråga om detta enda o.
24:21
34 sanna o. med lugn besinning
26:25
34 sade Paulus allenast detta o.
28:25
50 Gäller o.et 'salig' omskurna Rom. 4:9
34 deras o. till världens ändar
10:18
31 mot Israel med dessa o.
Il :2
51 gm sina milda o. bedraga
16:18
30 visdom s. består i o.
I.Kor. 1:17
30 icke med höga o. eller visdom
2:1
30 o. s. mänsklig visdom llir oss
2:13
47 men vi tala goda o.
4:13
30 icke uppblåsta mskors o.
4:19
30 Guds rike består icke i o.
4:20
30 åt den ene tala visdomens o.
12:8
30 åt en annan kunskapens o.
12:8
52 talar hemlighetsfulla o.
14:2
30 frambringen begripliga o.
14:9
30 tala fem o. med mitt förstånd
14:19
30 än 10000 o. i tungomål
14:19
30 på hs o. aktar ingen
2.Kor.l0:l0
30 s. vi äro i o.en gm brev
10:11
30 bedraga eder med tomma o.
Ef. 5:6
53 upphören bruka hårda o.
6:9
45 tala därom med de rätta o.en
6:20
30 företagen eder i o. eller
Kol. 3:17
45 uppenbara med de rätta o.en
4:4
30 Icke med o. allenast
I.Tess. 1:5
30 uppträtt med smickrets o.
2:5
30 trösten varandra med dessa o.
4:18
30 på grund av o. eller brev
2. Tess. 2:2
30 både i gärning och i o.
2:17
30 Det är ett visst o.
I.Tim. 3:1
54 icke tillrättavisa med hårda o.
5:1
55 ifrån de oandliga, tomma o.
6:20
30 förebild om sunda o.
2. Tim. 1:13
31 de o. du hört av mig
1:13
Hebr. 4:7
31 gm o.et i dag åter en viss
5 :11
35 svårt göra tydligt i o.
31 Dessa o. ännu en gång
12:27
30 bliva vunna utan o.
I.Pet. 3:1
30 med bedrägliga o. vinning
2.Pet. 2:3
56 stora o. idel fåfänglighet
2: 18
57 komma med bespottande o.
3:3
30 låtom oss älska icke med o. I.J oh. 3 :18
30 skvallrar om oss med elaka o. 3.Joh. v.l0
32 s. giver utan hårda o.
J ak. 1:5
58 nu talen I stora o.
4:16
30 alla de förmätna o.
Jud. v.15
v.16
S6 deras mun talar stora o.
30 ikraft av vittnesbörds o.
Upp.12:11
59 en mun s. talade stora o.
13:5

Hagg. 2:15
21 Då tog Haggai till o.a
21 mannen tog till 0.8
Sak. 1:10
21 själva togo de till o.a
1:11
1:12
21 tog H. ängel åter till o.a
21 denne tog till o.a
3:4
21 tog jag till o.a och frågade
6:4
Matt.12:38
60 av skriftlärde till o.a
15:15
60 tog Petrus till o.a: Uttyd för
60 tog Petrus till o.a och sade
17:4
19:27
60 tog Petrus till o.a och sade
26:25
60 Judas tog då till o.a
Mark. 9:5
60 tog Petrus till o.a
10:24
60 tog J. åter till o.a
10:28
61 tog Petrus till o.a och sade
15:12
60 Pilatus åter tog till o.a
60 hs moder tog till O.a
Luk. 1:60
60 J ohannes tog till O.a
3:16
60 tog J. till o.a: Simon, jag har
7:40
9:49
60 Johannes tog till o.a: Mästare
11:29
61 tog han till o.a och sade
11:45
60 tog en av de lagkloke till o.a
12:1
61 tog han till o.a och sade
13:14
60 (synagogförestånd.) tog till o.a
14:3
60 tog J. till o.a och sade
60 togo judarna till o.a
Joh. 2:18
Apg. 3:12
60 tog (Petrus) till o.a
60 Då tog Petrus till o.a
10:47
60 tog J akob till o.a och sade
15:13
24:10
60 tog (Paulus) till o.a
60 äldste tog till o.a
Upp. 7:13

ORD (till orda)
21 Jakob tog till o.a
I.Mos.3l :36
4.Mos.ll:28
21 Josua tog då till o.a
21 leviterna skola taga till o.a 5.Mos.27:14
11 Gaal tog åter till o.a
Dom. 9:37
21 de fem män togo då till o.a
18:14
21 mördade kvinnans man till o.a
20:4
21 bland folket tog till o.a
I.Sam.14:28
21 David tog till o.a
26:6
21 onda män togo till o.a
30:22
21 Jonadab tog till o.a
2.Sam.13:32
21 tog Abisai, Serujas son till o.a
19:21
21 Då tog (Salomo) till o.a
I.Kon. 3:27
13:6
21 Då tog (Jerobeam) till o.a
21 Denne tog till o.a
2.Kon. 1:11
21 David tog till o.a och sade I.Krön.12:17
21 Hiskia tog till o.a
2.Krön.29:31
21 tog Hilkia till O.a
34:15
21 Sekanja tog till o.a
Esr.l0:2
21 Job tog till o.a och sade
Job 3:2
21 tog Elifas till o.a
4:1; 15:1; 22:1
6:1
21 Då tog Job till o.a och sade
11 till o.a i min andes ångest
7:11
8:1
21 tog Bildad från Sua till o.a
18:1; 25:1
21 tog Job till o.a
9:1; 12:1; 16:1
19:1; 21:1; 23:1; 26:1
21 tog Sofar till o.a
11:1; 20:1
12 vems ande s. kom till O.a
26:4
21 tog Elihu till o.a
32:6
Il min tunga tager till o.a
33:2
21 Elihu tog till o.a
34:1; 35:1
26 (Daniel) tog till o.a
Dan. 2:15
26 De togo till o.a: Må du leva
3:9
26 konungen tog åter till o.a
4:16
26 där tog hon till O.a
5:10
i l Så ofta Efraim tog till o.a
Hos.13:1

Ordet
G. T.s mest använda term för »ord» är
dågär, som emellertid har ett rikare
innehåll än vårt »ord». Dåbår har tre
huvudbetydelser och flera - betydelsenyanser knutna till dessa. Det betyder:
l) ord, tal, meningsfyllt yttrande, 2)
sak eller handling, 3) grunden eller
orsaken till något.
Ordet är det samlande och centrala
begreppet i frälsningshistorien och
uppenbarelsen, och hela innehållsfullheten av dä\!är måste här klinga med.
Det kan därför icke göras någon egentlig skillnad mellan det som är Guds
»ord» och det som är Guds »gärning».
Gud talar både i profetiskt budskap
och i historisk aktivitet. Det profetiska
gudsordet ej endast tolkar historien,
utan skapar och formar den. Hela den
frälsningshistoria, som är nedlagd i de
heliga skrifterna, både ord och gärning,
budskap och historia, är det »ord» Gud
talar till världen.
1. Ordeti G. T.
a. Det skapande gudsordet. Redan i
skapelseberättelsen möter vi ordet som
det kraftfyllda, skapande gudsordet.
Här brukas verbet 'åmar, säga - »Gud
sade». I detta ord ligger det också en
betydelsenyans av »befalla». Det är
Guds bjudande maktord (jfr 2.Kor.
4:6), som tillsammans med Guds Ande
(l.Mos.l :2) är skapelsens medium.
Gud talar, och det sker, PS.33:9. Han

kallar på de ting som icke är till och de
blir till av intet, jfr Rom.4:17.
Genom sitt ord skapar Gud ordning, sätter var sak på sin rätta plats,
l.Mos.l. Genom hela G.T. möter vi
ständigt ordet även som det förlossande ordet, som nyskapar och återupprättar det som är nedbrutet av synden.
Gud sänder sitt ord och botar sitt folk,
Ps. 107 :20. Han förkunnar att det nedrivna Jerusalem skall återuppbyggas,
och det står fram på nytt, Jes.44:26 ff.
Ordet från Guds mun vänder icke
tillbaka fåfängt, det utför det vartill
han har sänt ut det, 55:11.
Herrens ord, degar JHWH, är icke
endast tal, icke ett »tomt ord»; 5.Mos.
32:47, utan gudomlig skapande maktuppenbarelse. Ordet är grunden till det
som sker, och detta i så absolut mening att Herrens ord är liktydigt med
Herrens gärning. Det är detta ord, som
skapar och uppehåller allt liv, 32:47;
Jes.38:16. Det är icke ordet i sig självt
som har denna makt, ordet är mäktigt
därför att det är Guds ord som utgår
från hans mun.
b. Ordet som uppenbarelse. Genom
ordet uppenbarar Gud sig, ger till
känna sin vilja, meddelar kunskap och
bringar i dagen sin sanning. Ordet är
uppenbarelsemedlet. »Herren talade ...»
- »Herrens ord korn...» återkommer
ständigt i G.T., 2.Mos.12:1; 13:1; 14:1;
l.Kon.6:11; 13:20; Jer.l:4,11; 2:1;
13:8; 16:1; 24:4; 28:12; 29:30; Hes.
3:16; 6:1; 7:1; 12:1; Hos.l :1; Mika 1 :1;
Sef.l:l m.fl. ställen. Ordet hördes som
Herrens tal, Jes.22:14. Men det kunde
också skådas, Jes.2:1; Am.l :1, komma
genom syner och bilder, Jer.l:11-12.
Det kunde vara ledsagat av förklarande
illustrationer, Jer.18:1 ff., eller bekräftande tecken, Jes.7:10-14. Herrens
ord uppenbarades, l.Sam.3:7, det ord
som i sig självt är en uppenbarelse gavs
och gjordes förståeligt genom uppenbarelse.
Herrens ord är det ord som Gud
talar till sina profeter, l.Mos.15:1;
2.Mos.6:2 ff.; Jos.l:l ff.; l.Sam.8:7;
l.Kon.19:9 ff. m.fl. ställen, men det är
också det ord, som talas av profeterna,
det ord dessa bär fram i Herrens nanm,
2.Mos.4:30; 2.Kon.7:1; Jes.l:l0 ff.;
And :2 ff. m.fl. ställen. Det kan vara
det talade eller det skrivna ordet.
Ordet kan vara ett Herrens bud, ett
lagens ord. Det kan också vara ett löfte
eller en varning. Det kan vara ett
profetiskt ord som talar om nutid eller
framtid. I förstnänmda fallet tolkar
det de aktuella historiska händelserna
och formar utvecklingen allt efter som
Israel eller folken ställer sig till ordet i tro eller otro. I motsatt fall formar
ett framtidsord nutiden, bereder till
bot och omvändelse, förväntan, hopp
osv., och kan på det sättet omforma
Guds framtidsplaner - genom bot kan
hot om en kommande dorn upphävas.
Den kunskap ordet förmedlar och
den sanning det uppenbarar, är kunskap och sanning icke endast i rent
fIlosofISk eller historisk mening. Det är
Guds sanning, och ordet ger icke blott
kunskap om de ämnen det behandlar
eller de händelser det relaterar, det ger
först och främst kunskap om Gud.
Ordet är Guds självuppenbarelse, som
avslöjar hans väsen och avspeglar hans

härlighet. Först och främst uppenbarar
Guds ord hans uppenbarelsevilja.
c. Ordets egenexistens. För hebreisk
tankegång är ordet mer än endast ett
yttrande eller en anmärkning. Det uttalade ordet är något oåterkalleligt, ett
nästan självständigt ting. Det kan
spränga ramen för vad vi vanligtvis
förstår med ord och uppfattas närmast
som ett väsen med egenexistens. På
många ställen i G.T. hypostaseras
ordet på detta sätt.
Ordet är preexistent och evigt i
himmelen, Ps. 119:89. Därför sändes
det ut, 107:20; 147:15, och till himmelen återvänder det efter att ha
utfört sin gärning, Jes.s 5 :11.
På samma sätt som visheten, Ords.
8:25 ff., är i G.T. ordet ofta något som
pekar ut över det rent begreppsmässiga
och mot det personliga - eller direkt
mot en person: Han som skulle komma
med Guds budskap och som Israel
väntade på.
2. Bakgrunden till N. T.s logos-begrepp.
Liksom ordet, Herrens ord, är det
viktigaste uttrycket i G.T. för Guds
uppenbarelse för människorna, så är
det också i N.T. det centrala begreppet. Det faller sig då rimligt att söka
anknytning för den nytestamentliga
tankegången i den förut, i G.T., givna
uppenbarelsen. Man behöver icke gå
utanför Skriften själv för att fInna
begreppets ursprung och naturliga bakgrund.
Likväl måste medges, att det här
bör vara av stort intresse att känna den
utveckling av begreppet som har skett
inom judendomen i efterkanonisk tid,
likaså de spekulationer som gjordes
över detta ämne utanför Israel.
Detta är av så mycket större intresse, som det ju är den grekisk·fIlosofIska termen lågas som i N.T. blir
bärare av begreppet. Det är alltså av
intresse att känna icke blott idens
utveckling utan även själva ordets bakgrund.
a. Palestinensisk judendom. Den ordets egenexistens, som är antydd i
G.T., fInner vi fördjupad i den apokryfIska litteraturen. Ordet eller visheten
betraktas här som preexistent himmelskt väsen som uppenbaras till
dorn eller frälsning, Vish.l0:15 ff.;
Syr.24:1 ff. Här är det icke blott tal
om en poetisk eller idernässig personifIering, utan om en verklig person, ett
väsen hos Gud och vid sidan av Gud,
»en avbild av Guds godhet» (Vish.
7:26).
I de senjudiska targumema (arameiska översättningar och tolkningar
av G.T.) fmns intressanta vittnesbörd
om de tankar som gjorde sig gällande
inom judendomen på Jesu tid. Dessa
översättningar och parafraser till arameiska var utarbetade för att användas
vid skriftläsningen i synagogan, där det
var nödvändigt att tolka den hebreiska
texten till folkets språk, när hebreiskan hade upphört som talspråk. Utmärkande för targurnerna är att de har
en konsekvent messiansk tolkning av
ett stort antal gammaltestamentliga
texter.
Av särskilt intresse är här den judiska mernra (spekulation), som targumerna visar många exempel på. Rabbinerna kunde använda det arameiska
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ORD (förmaningens)
30 förmaningens o. till folket
Apg.13:15
15:32
30 förmaningens o. till bröderna
47 förmaningens o. till dem
16:40
47 talade förmaningens o.
20:1
30 talat många förmaningens o.
20:2
30 dessa förmaningens o.
Hebr.13:22

ORDA
Varför o.r du ytterligare
J ag o.de om vad jag icke
o. om huru lägga ut snaror
o. om huru de plågas
om man ock O.r än så mycket
om H. tunga icke mer o.
dina landsmän s. o. om dig
icke drista mig o. om annat
med sådan säkerhet o. om

2.Sam.19:29
Job 42:3
PS.64:6
69:27
Pred. 6:11
Jer.23:36
Hes.33:30
Rom.15:18
I.Tim. 1:7

ORDALAG
eftertryckliga o. om purim
talade i oförtäckta o.

Est. 9:29
Mark. 8:32

ORDANDE
icke härda ut med hs o.

Am. 7:10

ORDET
Se även: Ord, tal, lära, undervisning,
löfte, fullbordan, skriften, förmana,
lag, bud, vittnesbörd, befallning, stadga, råd, profet, förkunna, budbärare,
tro, evangelium, evangelist, lärare,
församling, säga, tala, föreläsa, höra,
lyssna, mun, öra, tjänst, uppenbara,
skapelse, frälsning, Jesus Kristus, Herren, Gud.

Ordet
ordet 1I1e'mrä', ord, tal (av samma
stam som 'åmar) som omskrivning för
Gud. Sålunda fmner man ofta i targumerna termen Mernra, Ordet, på
ställen där G.T.s hebreiska grundtext
har Herren. Särskilt gäller detta där
Herren uppenbarar sig för sitt folk
eller talar till det. Det säges att Ordet
skapade världen, Ordet talade till
Adam i paradiset, Ordet talade till
Abraham, Ordet sände domen över
Sodom, Ordet gav lagen på Sinai,
Ordet talade till Mose ansikte mot
ansikte osv. Onkelos-targumen förkla·
rar att det var till Ordet Jakob gav sitt
löfte vid Betel, l.Mos.28:20, jfr 31 :13.
Jonatan-targumen översätter Jes.45:22
så: »Vänden eder till Ordet, så varden I
frälsta».
Detta visar att det bland Guds gammaltestamentliga förbundsfolk, efter
hand, för medvetandet framträdde en
personifiering av Ordet, vilken klart
korresponderar med nytestamentlig
uppfattning. Studier i Dödahavsrullarna
har också fört många forskare till den
slutsatsen att bakgrunden till Johannes'
logos-begrepp snarare är judisk än hellenistisk.
Vid sidan av den utveckling som här
påvisats, skedde det inom judendomen
en personifiering av lagen. Medan personifieringen av Ordet bildar en positiv
bakgrund till den nytestamentliga
läran om Kristus som Ordet, kommer
personifieringen av lagen närmast att
framträda som en motsats till Kristus.
b. Grekisk filosofi. Även utanför
Israel var reflexionerna omkring ordet
och ordets makt utbredda, och de kan
föras mycket långt tillbaka. De äldsta
kända vittnesbörden om dylika betrak·
telser är förknippade med det egyptiska hu och det sumeriska enem, vilka
båda har betydelsen »ord» och betraktades som väsen med egenexistens
(hypostaser).
Av större intresse är emellertid de
grekiska logos-spekulationerna, emedan det här gäller funderingar, som är
knutna till själva det ord, som blev
uttryck för den nytestamentliga logostanken.
Heraklit från Efesus (540-480 f.Kr.)
införde i sin filosofi logos som den
ordnande och bestämmande principen
i tillvaron, den rationella och oföränderliga lag, som styr alla förvandlingar. Denna lag eller makt kallar han
ibland »rättfårdighet» eller »harmoni»,
men oftast logos. Ett par gånger använder han benänmingen Gud, men det är
icke klart om han tillskriver denna
makt medvetande. Platon (427-347
f.Kr.) använder på ett ställe logos som
uttryck för den gudomliga makt, som
har frambringat världen.
Eljest varierar. betydelsen av logos
hos de olika tänkama. På grund av den
dualism, som behärskade grekisk filosofi, och teorien om att det gudomliga
icke kunde komma i direkt kontakt
med det materiella, kom logos att
uppfattas på en gång som en
stötdämpare och som en förbindelselänk mellan Gud och universum, en
manifestation av den gudomliga principen i världen. Enligt stoisk tradition är
logos både gudomlig tanke och det
förnuftsljus, som är fördelat i världen,
världsförnuftet.

c. Hellenistisk judendom. Skillnaden mellan hebreisk och grekisk tankegång avspeglar sig i betydelsen av
termerna dabar och logos. Medan för
hebreisk uppfattning dabar är något
som är nära förbundet med ting och
konkret handling, är för grekisk tanke
logos först och främst uttryck för
förnuft, tanke, abstrakt ide. Logos
uppfattas som en rationell princip eller
en opersonlig kraft, som ger världen
form och ordning, för hebreisk tanke
däremot är dabar uppenbarelsemedlet,
en medlare, ett personligt redskap för
Gud.
Judendomen - och då särskilt ute i
diasporan - mötte det grekiska logosbegreppet, och det var naturligt att det
i någon mån kom att påverka uppfattningen. Särskilt gäller detta den filosofi som utformades av den judiske
religionsfIlosofen Filon i Alexandria
(30 f.Kr.-50 e.Kr.).
Alexandrinsk judendom, som var
starkt hellenistiskt påverkad, sökte
fmna en syntes mellan den grekiska
uppfattningen av logos huvudsakligen
som tanke, ide, och den hebreiska
föreställningen om logos först och
främst som ord, budskap. Grekiska
reflexioner sammanblandades med de
gamla hebreiska uppfattningarna i så
hög grad, att själva gudsbilden ändrades. Avsikten med denna förening av
grekisk spekulation och hebreisk tradition var att visa, att Gamla Testamentet lärde den sanna och fullkomliga fIlosofm, som innehöll det högsta
de grekiska tänkarna hade nått fram
till.
I Filons system är logos samtidigt
Guds uttalade ord och den Guds
tanke, som uttryckes i detta ord.
Logos är den rationella, ordnande
makten i tillvaron, skapelsens medium,
det band som sammanhåller universum, den lag som styr världsalltet och
som råder över människornas öde.
Logos är Guds personifierade vilja
och makt. Underordnad logos fmns en
härskara av andra makter - Gamla
Testamentets änglar som uppfattas
som förkroppsligandet av Platons
»ideer» och som utför Guds vilja i
denna värld.
Filon använder en mängd olika beteckningar hämtade från det hebreiska
bildspråket för att beskriva logos: kerubernas svärd från paradiset, molnstoden som ledde Israel, klippan i
öknen, ströinmen med levande vatten,
mannat, brödet från himmelen osv.
Han använder också benänmingar som
enligt vanligt språkbruk hänför sig till
en person. Logos är Guds äldste eller
förstfödde son, han är Guds människa,
människan från himmelen, alla goda
människors odödlige fader. Ibland
kallas logos Guds avbild och rent av
»den andre Guden». Logos är medlaren
mellan Gud och människor, förebedjare och förespråkare, överstepräst,
himmelens sändebud som förklarar
Gud för människorna.
Dessa benämningar ligger frapperande nära de uttryck, som används av
de nytestamentliga författarna när de
talar om Kristus. Ukväl kan man
svårligen uppfatta Filon så att logos
för honom skulle vara ett personligt
väsen. Detta skulle vara i strid med

hela hans föreställning om både Gud
och skapelsen. Filons logos är en personifiering, men icke en person.
Tänkaren från Alexandria var nog med
på att forma det språk och lägga till
rätta den terminologi, som sanningen
skulle ikläda sig, men han var icke
apostlarnas läromästare, . sanningen
själv kunde han icke föra fram i ljuset.
Mänsklig filosofi kunde icke avslöja
det som endast är känt genom uppenbarelse.
3. Ordet i N. T.
Det hebreiska dåbår återges i LXX
vanligtvis med grek: lOgos eller rima.
Dessa ord övertas av N.T., där 16gos
förekommer över 300 gånger och rilma
över 70. Särskilt 16gos har, som vi har
sett, en intressant bakgrund i grekisk
och alexandrinsk filosofi och litteratur. Här skall endast understrykas, att
det trots allt är betydelsen av och
innehållsrikedomen i dåj?är, som måste
klinga med och väga tyngst när det
gäller att bestämma meningen av de
grekiska orden i den nytestamentliga
texten.
Logos används både om det talade
ordet, Mark.2:2; Apg.4:29 m.fl. ställen, och om Skriftens ord, antingen för
att beteckna G. T.s skrifter eller speciella utsagor där, Joh.15 :25; l.Kor.
15:54. Dessutom förekommer logos i
Johannes-litteraturen som benämning
på Kristus, Joh.l:l ff.; l.Joh.l :1; Upp.
19:13.
a. Det inkarnerade ordet. I prologen
till J ohannes-evangeliet kallas Kristus
Ordet, logos. Med hänsyn till det stora
utrymme som logos hade i tidens
tänkande och litteratur, är det så till
vida ingenting märkvärdigt i att Johannes nyttjar detta uttryck så som han
gör. I verkligheten är logos det ord i
tidens vokabulär, som särskilt måste
erbjuda sig till användning.
Ukväl måste det vara klart, att vi
här står inför ett nytt, kristet begrepp,
en nyskapelse så till vida som logos har
ett nytt innehåll: Kristus. Termen är
här renad och frigjord från sin bakgrund i hednisk filosofi. Jfr Ps.12:7.
Logos, Ordet, är nu bärare av den
gudomliga sanningen om en gudomlig
person. De aningar som hade skymtat i
den judiska församlingen har nu vuxit
fram till full klarhet. Visserligen måste
benämningen Ordet, använd om en
person, i sig gömma något hemlighetsfullt, men det är dock tydligt nog, att
det här verkligen gäller en person, och
det är också tydligt vem denne person
är. Det är Kristus som här kallas Ordet,
därför att han i sin person är det eviga
gudsordet till världen. Han är det
fullkomliga uttrycket för Faderns
väsen. Allt vad människor kan förstå
om Gud, är uppenbarat i Ordet som
vart kött. »Ordet» är den fulla och
slutliga uppenbarelsen av Gud. I Joh.
1:18 (grt.) uttryckes denna Kristi
unika gärning så: »Gud har ingen
någonsin sett. Den enfödde Sonen (el.
en enfödd Gud), som är i Faderns
sköte, han har utlagt» (underförstått:
honom, dvs. Gud).
Denna gudomliga person som kallas
Ordet är på samma gång identisk med
Gud och hos Gud som en självständig
personlighet i förhållande till Gud,

b. Förkunnelsens ord. Han som
själv är det inkarnerade ordet talar
Guds ord, Joh.3:34, och detta 1 absolut mening. Gud hade tidigare talat
genom profeterna, men nu i dessa sista
dagar har han talat genom Sonen,
Hebr.l:1. Och Guds tal genom Sonen
bringar det fulla ljuset och den fulla
uppenbarelsen. »Ty genom Moses blev
lagen given, nåden och sanningen hava
kommit genom Jesus Kristus», Joh.
1:17 (grt.). Den fulla sanningen om
Gud och hans frälsningsväg för människorna kungöres genom Jesu gärning
och tal.
Jesu ord kan inte skiljas från hans
gärning och person. Han förkunnar
ordet och han lever ordet. Hans ord är
icke en framställning av vissa generella
lärosatser eller sanningar, han är själv
Sanningen, Joh.14:6. Hans person står
i centrum av hans tal, han är själv den
enda vägen till Gud,14:6, och den enda
dörren in till fåren, 10:9. Hans ord
skall orubbade bestå i evighet av den
enda orsaken att de är hans ord, 6:68.
H·ans ord är ande och liv, 6:63. Människors eviga öde avgörs genom den
ställning de intar till hans ord, Matt.
7:24 ff. Att skämmas för hans ord är
att skämmas för honom själv, Mark.
8:38. Han förkunnar »ordet», 2:2, och
han talar med myndighet, Matt.7:29.
Emedan han är utsänd av Gud, är det
Guds ord han talar, Joh.3:34. Hans ord
är Faderns gärningar, 14:10. Hans ord
botar, Mark.2:11, driver ut onda
andar, 1:25, uppväcker de döda, Luk.
7:14, härskar över naturkrafterna,
Mark.4:39. Han tillsäger syndernas
förlåtelse, Luk.5 :20, och kraft till ett
nytt liv med de mäktiga, frigörande
orden: »Synda icke härefter», J oh.8 :11.
Detta Kristi ord, som också är ordet
om Jesus Kristus, betroddes apostlarna. Deras tjänst var »ordets tjänst»,
Apg.6:2-4. När ordet oförändrat ges
vidare, 2.Kor.2:17; Gal.l:8, och förkunnas som Guds ord, l.Pet.4:11, då
är budskapet, även när det förkunnas
genom människor, Guds eget ord som
visar sig verksamt, I.Tess.2:13, som
verkar tro, Rom.IO:17, som är en
Guds kraft till frälsning, 1 :16; l.Kor.
1:18. Genom ordets förkunnelse
förmanar Gud själv, 2.Kor.5:20, och
det åligger människorna att mottaga
detta ord i lydnad och tro, Apg.8:14;
11:1; I.Tess.l:6; 2:13, jfr Rom.l:5;
10:16.
Ordet är alltså icke endast en vägvisare till frälsning, det har i sig självt
frälsande kraft. Det är ordet om korset,
I.Kor.l:18, försoningens ord, 2.Kor.
5:19, nådens ord, Apg.14:3; 20:32,
frälsningens ord, 13 :26, livets ord,
5:20; Fil.2:16, sanningens ord, 2.Kor.
6:7, trons ord, Rom.l0:8.
På apostlarnas och profeternas
grundval är Guds församling uppbyggd, Ef.2 :20, och till tidernas ände
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Joh.l :1-2. Han är universums skapare,
v.3, källan till allt andligt liv, v.4. Han
är det sanna ljuset som upplyser vaIje
människa, v.9 (grt.). Han är Guds ord
till världen som skapelseförmedlaren,
v.3, som den mänsklige, historiske
Jesus (»Ordet vart kött»), v.14, och
som den kommande världsdomaren
som med makt upprättar Guds rike,
Upp.19:13.

Ordflöde -Ordspråk

Rent, Ps.12:7; 18:31. Rätt, PS.33:4.
Fast, PS.119:89. Evigt, JesAO:8. Gott,
Jes.39:8. Stort, PS.138:2. Botande,
PS.107:20. Upplysande, PS.119:130.
Oförgängligt, Matt.24:3S. Ofelbart,
Rom.9:6. Obundet, 2.Tim.2:9. Levande, kraftigt, skarpt och genomträngande, Hebr.4:12. Som en eld och en
hammare, Jer.23:29. Ingivet av Gud,
2.Tim.3:l6.
Kallas
Livets ord, Fil.2:16. Trons och den
goda lärans ord, 1.TimA:6. Sanningens
ord, 2.Tim.2:lS. Ett fast ord, Tit.1:9.
Guds nådesord, Apg.20:32. Andens
svärd, Ef.6:17.
Hur ordet kommer
På många sätt, Hebr.l:1. Från Herrens mun, 2.Mos.19:19; 20:1 ff. Genom en röst ur busken, 2.Mos.3:4 ff.
Genom en röst från himmelen, Matt.
3:17. Genom änglar, Dan.9:21 ff.; Luk.
2:10 ff. Genom Guds skrift, 2.Mos.
32:16; 34:1. I drömmar och syner,
1.Kon.3:S; Dan.7. Genom profeter,
Hebr.1:1; Jer.1:9; Hes.l:3. Genom Sonen, Hebr.1:2; Joh.3:34. Genom Anden, 2.Pet.l :21; 2.Tim.3:16.
Vårt förhållande till ordet
Vi skall akta på det, 2.Mos.9:2l;
Ords. 16:20. Höra det, Jos.3:9; Luk.
11:28. Göra det, Jak.1:23. Taga emot
det med öppna öron, Luk.9:44. Lägga
det på våra hjärtan, S.Mos.6:6; 11 :18.
Taga vara på det, S.Mos.33:9; Upp.3:8.
Låta det vara avgörande, 3.Mos.24:12.
Lyda det, 1.Sam.lS:1; Luk.1:38. Leva
av det, MattA:4. Lyda det, Luk.S:S.
Vara dess tjänare, Luk.1 :2. Låta det bo
rikligen ibland oss, Kol.3 :16. Förvalta
det, 2.Tim.2:1S. Låta det förbli i oss,
l.Joh.2:14,24. Prisa det, PS.S6:S. Icke
förakta det, Jes.S :24. Icke förkasta
det, Jer.8:9. Icke förfalska det, 2.Kor.
4:2. Icke tvivla på det, Luk.l :20.
Guds ord går i fullbordan, J os.
21:45. Tages icke tillbaka, Jes.31:2.
Det är nära, Rom. 10:8. Blir uppenbarat, 1.Sam.3:7. Förföljelse kan på-

komma för dess skull, Matt.13:21.
Människor, drivna av den helige Ande,
talade vad som gavs dem från Gud,
2.Pet.l :21. Herren vakar över sitt ord,
Jer.1 :12.
Ordet och profeterna.
Gud lägger ordet i profeternas mun,
4.Mos.22 :38; Jer.1 :9. Profeten skall
tala Herrens ord i sanning, Jer.23:28.
Skall fi:ambära det till varning, Hes.
3:17. De som blir uppfyllda av Ande,
skall profetera, Apg.2:18.
Ordet och Herren Jesus
Herren kallas Ordet, Joh.1:1. Ordet
var hos Gud, Joh.1:1. Ordet var Gud,
J oh. 1:1. Ordet vart kött och tog sin
boning ibland oss, Joh.l :14. Jesus talade Guds ord, Joh.3:34. Han talade
nådens ord, LukA:22. Ett ord från
Jesus var tillräckligt för att bota, Matt.
8:8. Hans ord renade, Joh.lS:3. Att
höra hans ord och tro det, medförde
liv, Joh.S :24. De ord han talade var
ande och liv, Joh.6:63. Han hade det
eviga livets ord, Joh.6:68. De som höll
sig till hans ord, skulle icke smaka
döden, Joh.8:S1. Den som älskar honom, håller hans ord, Joh.14:23. Den
som förbliver i hans ord, är hans
läljunge, Joh.8:31. Många star icke ut
med att höra på hans ord, Joh.8:43.
Det ord som han har talat, skall döma
på den yttersta dagen, Joh.12:48.
Ordet och de första kristna
Apostlarna förkunnade ordet med
all frimodighet, ApgA:29. De förkunnade evangelii ord, Apg.8 :4. Petrus
talade ord till frälsning, Apg.l1:l4.
Barnabas förkunnade evangelii ord
från Herren, Apg.1S:3S. Apostlarna
ägnade sig åt ordets tjänst, Apg.6:4.
Paulus talade ordet, Apg.1S:3S;
16:32. Han talade förmaningens ord,
Apg.20:2. Han kom ihåg Jesu ord,
Apg.20:3S. Han talade sanna ord med
lugn besinning, Apg.26:2S. Han var
beroende av att ord skulle ges honom,
Ef.6:19. Han åstundade en öppen dörr
för ordet, Kol.4:3.
Johannes blev bortförd för Guds
ords skull, Upp.1 :9.
Hur ordet blev mottaget
Guds ord hade framgång, Apg.6:7;
12:24; 19:20. Ordet visade sin kraft,
Apg.19:20. Ordet togs emot med all
villighet, Apg.17 :11. Under stort betryck togs ordet emot med glädje i
helig ande, 1.Tess.1 :6. Genljudet av
Herrens ord har gått vidare ut, loTess.
1:8.
Guds ord till
l) Trötta kristna, Gal.6:9; 2.Tess.
3:13; jfr JesAO:29. 2) Söljande kristna, Matt.S:4; 1.TessA:13 ff.; Upp.
14:13; jfr Ps.50:IS; 147:3. 3) Ljumma
kristna, Mark.13:37; Jak.2:17; Upp.
3:16. 4) Kämpande kristna, loKor.
16:13; Ef.6:11 ff.; 1.Tim.6:12; Upp.
2:10; 21:7. 5) Verksamma kristna,
Joh.9 :4; jfr PS.126:S-6.
Ordet verkar
l) Tro, Rom.10:17. 2) Pånyttfödelse, Jak.I:18; 1.Pet.1:23. 3) Visshet,
l.Joh.5 :13. 4) Helgelse, Joh.17:l7. 5)
Andlig tillväxt, 1.Pet.2:2. 6) Rening,
PS.119:9. 7) Ljus, PS.119:IOS. 8) Uppbyggelse, Apg.20:32.
Ordet i ordet - Jesus Kristus
Skriften har givit honom följande
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skall förkunnelsens ord ljuda för
människorna, Matt.28:20. Men ordets
förkunnelse kan icke ha framgång, om
den sker endast med ord, 1.KorA:1920. Förkunnelsen skall ske med en
bevisning i ande och kraft, 2 :4. Ordet
skall stadfåstas av Herren själv, Mark.
16:20, genom att han ger vittnesbörd
åt sitt nådesord, Apg.14:3.
c. Skriftens ord. Det ord som heliga
Guds män talade, drivna av den helige
Ande, 2.Pet.l :20-21, kommer till oss i
dag som helig Skrift. Och den heliga
Skrift, som är ingiven av Gud, kan ge
vishet till frälsning, 2.Tim.3:1S-16.
Detta skrivna ord är norm och
rättesnöre för det förkunnelsens ord
som alltid skall höras i församlingen,
1.PetA:11. Det är den auktoritet som
icke kan göras ogiltig, Joh.10:3S, Guds
ord som lever och förbliver, LPet.
1:23,25.
Det är för litet sagt att Skriften
innehåller Guds ord. Den heliga Skrift
är Guds ord. I Ordet bor Guds Ande,
där möter oss Kristus, Rom. 10:6-11,
och hans ord är ännu ande och liv. Se:
Skriften.
Guds ord
Det är

namn: »Ordet», Joh.1 :1,14, »livets
Ord», 1.Joh.1 :1, »Guds Ord», Upp.
19:13, och skildrar: l) Ordets evighet,
Joh.I:1. 2) Ordets boning, Joh.I:1. 3)
Ordets gudom, Joh.I:1. 4) Ordets
människoblivande, Joh.1 :14.

lysa om natten, i o.d gång
mäktigt folk, O.t till strid
de o.de sina nät
och o.de sina nät
stor sal o.d för måltid
en stor sal o.d för måltid
o. vad s. återstod att o.

Sju symboler för Guds ord
l) Spegel - visar vårt verkliga tillstånd, Jak. I :23. 2) Eld - smälter
hjärtat, Jer.23:29. 3) Hammare - krossar den egna viljan, Jer.23:29. 4) Svärd
- åtskiljer själ och ande, märg och
ben, HebrA:12. 5) Säd - skapar liv,
1.Pet.l :23. 6) Vattnets bad - renar,
Ef.S :26. 7) Ljus
visar väg,
PS.119:IOS.

Se även: Frid, fred, enhet, gemenskap.

ORDET

1) diigiir, l J'T
'utsaga, ord; TS~, handling. Se vidare:
Ord 2.
2) 16gos, :\oro<;
ord, tal; tanke, förnuft. Se vidare:
Ord 30.
3) utf.ord.
4) rema, {dUla
tal, ord. Se vidare: Ord 34.
5) Beträffande 2.TimA:17, se Predika 13.
ORDET
1 o. är dig mycket nära
5.Mos.30:14
1 Tänk på o. till din tjänare
Ps. 119:49
1 s. föraktar o ... åt dess dom
Ords.13:13
1 s. aktar på o. finner lycka
16:20
l med o. s. utgår ur min mun
Jes.55 :11
Matt.13:19
2 När ngn hör o. om riket
13:20
2 den s. väl hör o.
2 förföljelse påkommer för O.S skull
13:21
13:22
2 den s. väl hör o.
13:23
2 den s. både hör o. och förstår
Mark. 2:2
2 (J.) förkunnade o.
4:14
2 Vad såningsmannen sår är o.
4:15
2 i vilka o. väl bliver sått
4:15
2 Satan tager bort o. s. såddes
4:16
2 få höra o. och taga emot det
4:17
2 förföljelse för o.s skull
4:18
2 sagt om dem s. väl höra o.
4:19
2 tidens omsorger förkväva o.
4:20
2 s. både höra o. och taga emot
4:33
2 liknelser förkunnade o.
16:20
2 H. stadfäste o. gm tecken
2 vittnen och o.s tjänare
Luk. 1:2
8:12
3 dem s. hava hört o.
8:13
2 höra o. och taga emot det
8:14
3 när de hava hört o. gå bort
8:15
2 när de hört o. behålla det
2 I begynnelsen var O.
Joh. 1:1
1 :1
2 och O. var hos Gud
1 :1
2 och O. var Gud
1
:14
2 O. vart kött
Apg. 6:4
2 åt bönen och åt o.s tjänst
2 förkunnade icke o. för andra
11 :19
2 förkunnade de o. i Perge
14:25
16:6
2 förhindrades förkunna o.
17:11
2 togo emot o. med villighet
18:5
2 upptagen av att förkunna o.
Rom.10:8
4 O. är dig nära
2.Kor. 2:17
3 förkunna vi o. i K.
Gal. 6:6
2 s. för undervisning i o.
Ef. 5:26
4 vattnets·bad, i kraft av o.
Kol. 4:3
2 öppna en dörr för o.
2 togen emot o. med glädje
l.Tess. 1:6
2.Tim. 4:2
2 Predika o., träd upp i tid
4:17
S gm mig o.et predikat
LPet. 2:8
2 de icke hörsamma o.
3:1
2 till äventyrs icke hörsamma o.
2 o. s. I haven fått höra
I.J oh. 2:7
Jak. 1 :22
2 varen o.s görare
1 :23
2 om ngn är o.s hörare
Upp. 3:3
3 Tänk på huru du undfick o.
ORDFLÖDE
sådant o. utan svar

Job 11:2

ORDNA
-ordna
oordnat 3.Mos.10:6
underordna Ef.S:21,22
ORDNA
Jakob o.de djuren så
I.Mos.30:40
stenar, o.de på fyra
2.Mos.28:17
krigsmän o.de till strid
I.Krön.12:38
O.t med tjänstgöringen
2.Krön.29:35
o.de efter bröders familje skiften
35:5
blev det O.t för gudstjänsten
35:10
blev allt O.t för H. tjänst
35:16
o.r du dess välde över jorden
Job 38:33
O.en eder i högtidsled
Ps. 118:27
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Jer.31:35
Joel 2:5
Matt. 4:21
Mark. 1:19
14:15
Luk.22:12
Tit. 1:5

ORDNING
-ordning
förordning Esr.6:11
härordning Ords.30:27
oordning 1.Kor.14:33
slagordning Dom.20:30
världsordning loKor. 7 :31
ORDNING
berättelsen om den o.
1.Mos. 2:4
ställde i o. sina skänker
43:25
den o. de lägra sig
4.Mos. 2: 17
10:28
I denna Q. bröto Israels barn upp
hs dÖdsdag i vanlig o.
I.Sam.26:10
förde de var och en i sin o.
1.Kon. 4:28
hålla o. vid stadsporten
2.Kon. 7:17
hålla vakt var i sin o.
11:6
göra i o. de penningar
22:4
deras bröder av andra O.en
l.Krön.15:18
På den dagen var den o.en
16:7
allenast en familj, en o.
23:11
den o. de skulle göra tjänst
24:3
den o. de skulle göra tjänst
24:19
detta var o.en
2.Krön.17:14
icke ren efter helgedomens o.
30:19
när o.en kom till den ena
Est. 2:12
Då nu o.en kom till Ester
2:15
jag vill svara i min o.
Job 32:17
oryggliga äro alla hs o.ar
Ps. III :7
vakar över o.en i sitt hus
Ords.31:27
denna o. icke mer består
Jer.31:36
en fast o. för himmel och jord
33:25
Nu kommer o.en till dig
Hes. 7:7
O.en går sin gång
7: 1O
och rustar allt i o.
7:14
utan att kasta lott om o.en
24:6
ett djur, det andra i o.en
Dan. 7:5
Kalken i sin o. räckas dig
Hab. 2:16
tog den andre i o.en
Mark.12:21
i följd och o. skriva därom
Luk. 1:3
när o.en kom till hs avdelning
1:8
13:33
icke i sin o. att en profet
kom den andre i o.en
19:18
tog den andre i o.en henne
20:30
det andra i o.en s. J. gjorde
Joh. 4:54
fariseerna i sin o. frågade
9:15
Petrus omtalade i fÖljd och o.
Apg.II:4
gjorde vi oss i o.
21 :15
Den o.en stadgar jag för
l.Kor. 7:17
på höviskt sätt och med o.
14:40
Men var och en i sin o.
15:23
en o. s. i tidernas fullbordan
Ef. 1:10
den o. s. råder bland eder
Kol. 2:5
den Guds o. s. kommer
l.Tim. 1:4
hålla god o. på sina barn
3:12
i sin o. undervisa andra
2.Tim. 2:2
kämpar efter stadgad o.
2:5
o. vilar på bättre löften
Hebr. 8:6
stadgar för en bättre o.
9: l O
underdåniga mänsklig o.
l.Pet. 2:13

ORDSKIFTE
l) syzeteö, aVI1/T€W
söka tillsammans med; (genom samtal)
undersöka; disputera; av: prep. syn,
med, och zeteö, söka (för att fmna);
undersöka (för att fmna ut något). Jfr
Mark. I :27, övers. fråga; 8:11; 9:14,16;
Apg.6:9; 9:29 disputera (med); Mark.
9:10; Luk.22:23 tala med varandra;
24:15 överlägga med varandra.
2) zeresis, lilT1/Ut<;
sökande; undersökning; disputerande,
meningsutbyte; av: zeteö, se l. Jfr
Joh.3:2S, övers. tvist; Apg.IS:7 förhandla; 25:20 undersökning; l.Tim.6:4
disputerande; 2.Tim.2:23; Tit.3:9
tvistefråga.
3) symbol/ö, UVf..l!3aAAw
ego kasta el. skjuta samman; (underförstått: logous, ack. plur. av Iogos, ord)
kasta samman ord, dvs. samtala, disputera (med); i Apg.l 7 :18 övers. giva sig i
ordskifte med. Se: Hjälp 25.
ORDSKIFTE
1 en s. hört deras o.
2 i ett ganska skarpt o.
3 gåvo sig i O. med (Paulus)

Mark.12:28
Apg.15:2
17:18

ORDSPRÅK
Se även: Liknelse, gå ta, ord, tal, visa.
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Ordspråk
Ordspråk
Hebreiskans ord för »ordspråk» är
mäMl, av verbet mälal vars grundbetydelse är: likna, jämföra; därav: tala i
liknelser, framfora eL bruka ordspråk.
M~ål har en vid användning. Det
kan beteckna olika slag av utsagor,
som genom sin pregnanta form vunnit
allmän spridning. Ordet är ofta återgivet med »liknelse», t.ex. Hes.17 :2; jfr
Ps.49:5, övers. »lärorikt tah>. Må~ål
brukas också i betydelsen: skaldestycke, kväde, visa osv., t.ex. 4.Mos.
23:18; 24:3; Job 27:1; Mika 2:4. Participet av verbet må~al, mofel, en som
framför eL brukar ordspråk, förekommer t.ex. i 4.Mos.21 :27; Hes. 16:44. På
det förra stället är det återgivet med
»skald».
Grekiska ekvivalenter till det hebreiska m~ är parabol~, ego det att ställa
något vid sidan av' något annat,
jämforelse; därav: liknelse; ordspråk,
Luk.4:23 (övers. ord), och paroimia,
ego något som är hämtat vid sidan av
vägen, dvs. ett uttalande som är utom
eller vid sidan av det vanliga, 2.Pet.
2 :22. På övriga ställen i N. T. (samtliga
i Johannesevangeliet) brukas paroimia
i betydelsen: gåtfull utsaga, hemlighetsfulla ord, i motsats till det att tala
öppet och fritt ut. 1 likhet med mMål
betecknar paroimia i profan grekiska
ofta ett talesätt av folkligt ursprung,
välkänt och godtaget som sanning. I
LXX är paroimia en övers. av ~ål
t.ex. i Ords. 1:1, men betydligt vanligare är, att det hebreiska ordet är
återgivet med parabol~. Se för övrigt:
Liknelse.

hjälper människorna att Själva dra de
praktiska slutsatserna, och dessutom är
de lätta att komma ihåg.
2. Med avseende på ursprung och form
kan Bibelns orospråk indelas i två
kategorier: l) de som spontant springer fram på folkets läppar och bäres
vidare i den muntliga traditionen, och
2) de poetiskt utformade med sin
särpräglade stil, vishetssentenserna. Ett
av de äldsta exemplen på det förra
slaget fmner vi i l.Sam.IO:11 ff.: »Är
ock Saul bland profeterna?» Ett annat
som också var i omlopp vid den tiden
- karakteriserat som »gammalt» - var:
»Från ogudaktiga kommer, vad ogudaktigt än>, 24:14. Med ordspråket:
»Fädema hava ätit sura druvor, och
barnens tänder bliva ömma däraV», vill
folket på Jeremias och Hesekiels tid
kasta skulden for landets olyckor på
den föregående generationen, jfr Jer.
31 :29; Hes.18:2 f. Ett populärt talesätt, som återspeglar en felaktig inställning till profetsynerna återfmns i
12:21-23: »Tiden går, och av alla profetsynerna bliver intet». Ett ordspråk
som uttrycker en allmän lag är: »Sådan
moder, sådan dotten>, 16:44. Andra
exempel på ordspråk, som var och en
kände till och använde är: »En väldig
jägare inför Herren såsom Nimrow>,
l.Mos.IO:9; »Ingen blind och halt må
komma in i huset», 2.Sam.5 :8; »1 Abel
skall man fråga till råds», 20:18; »Hud
för huw>, Job 2:4.

l. Ordspråket med sin koncisa och
lättfattliga form for meddelande av
livserfarenheter, insikt, praktiska råd,
hövlighetsråd och levnadsregler, samt
av moraliska och religiösa värderingar,
är av mycket gammalt datum och
förekommer både bland civiliserade
nationer och bland naturfolk, se Jes.
19:11 f.; Jer.49:7; Ob.v.8. För österlänningen med hans förkärlek för bilder och målande talesätt och hans
intuitiva läggning är ordspråket särskilt
väl ägnat. Skriften visar också, hur
naturligt det användes både i undervisning och i dagliga sammanhang.
Ordspråkets själva motiv eller material bidrar till dess popularitet och
effektivitet. Det är hämtat från jordelivets alla områden och sfärer: naturen,
växt- och djurvärlden, jfr l.Kon.
4:32-33, människolivet med dess
många växlingar, eller från kända
historiska fakta, enskilda människors
erfarenheter, handlingar eller öde. Ur
allt detta hämtas den abstrakta iden
fram och återges i ordspråkets pregnanta form. Några gånger betonas likheten, andra gånger motsatsen. Ibland
är det en gåta, som i ordspråkets dräkt
formedlar undervisning, jfr Simsons
gåta vid bröllopsmåltiden, Dom.
14:12-18. Eller också är det kända
sanningar som framställes i ordspråkets
form. - På grund av sin pregnanta
utformning och sitt skiftande stoff
appellerar ordspråket till hela personligheten: till föreställningsförmågan
och reflexionen, till det moraliska och
det logiska sinnet, till associations- och
kombinationsförmågan.
Ordspråken

3. Med tiden insåg man otdspråkets
värde som medel vid undervisning och
fostran. Därmed började en systematisk odling av denna konstart. Särskilt
synes detta ha gjort sig gällande under
Salomos regeringstid - en tid av fred
och stark kulturell utveckling. Salomo
- de visas forebild - var berömd på
grund av sin vishetsgåva, I.Kon.4:2934, Syrak 47:14,17 f. Han skall enligt
l.Kon.4:32 ha författat tre tusen ordspråk. - Som frukt av författares och
poeters arbete utVecklade ordspråket
sig till en speciell konstart. Vi får äen
s.k. vishetslitteraturen, framför allt
Salomos ordspråk och Jesu Syraks bok
(från ca 190 f.Kr.).
Medan prästerna undervisade i lagen
och vakade över denna och profeterna
bar fram Herrens budskap, Jer.18:18,
använde ofta de »vise» sig av ordspråkets form i sin moraliska fostran av
folket, och de skapade själva en stor
och ovärderlig skatt av ordspråk, Ords.
30:1; 31:1 m_fl., jfr 22:17; 24:23.
De instruktiva ordspråk, vilkas
främsta bibliska exponent är Ordspråksboken, framträder i en dräkt,
som uttrycker en rik variation av
konstnärliga stilmedel: parallellism
mellan versernas olika led, ljudlikhet i
form av allitteration, assonans, rim etc.
Likaså varierar den stilistiska formen.
Människans karaktär och beteende å
den ena sidan och företeelser i naturoch människoliv å den andra fra.mf"ores
i vissa ordspråk som likheter. Första
ledet (innehållande jämforelsematerialet) kan då börja med ett »såsom», »lilo>
eller »lik3», medan andra ledet ofta
inledes med ett tillbakasyftande »så
är deL», jfr Ords.25:25,26,28;
26:1,2,7-9,11,17 etc. I andra åter
framhäves motsatser. I dylika fall in1e-

l. Ordspråk intar en ansenlig plats
både i Jesu offentliga fOrkunnargärning och i hans personliga umgänge
med människor, såsom: »Var dag har
nog av sin egen plågw>, Matt.6:34; »Den
som icke är med mig, han är emot
mig», f2 :30; »Den som är trogen i det
minsta, han är ock trogen i vad mer
än>, Luk.16:1O. Se också Matt.5:14;
6:21,24a; 7:5,15,16; 8:20; 9:12; 20:16;
Mark.4:24-25; 8:37; Luk.12:2,48b;
14:34.
Jesus använder sig helt naturligt av
gängse talesät~ och uttryck, vilkas upprinnelse ofta kan spåras tillbaka till
talmudiska källor, eller som förskriver
sig från arameiskt, arabiskt eller hellenistiskt-grekiskt språkbruk. En viss
släktskap kan ibland också iakttas
med talesätt i latinsk och grekisk
litteratur, något som kommer av den
livliga förbindelse som på denna tid
rådde mellan judarna och den övriga
världen och av det inflytande grekisk
kultur på det hela taget hade i Palestina.
I sin undervisning om den mosaiska
lagens giltighet använder Jesus sålunda

ett ordspråk med rabbinskt ursprung,
då han hävdar, att »intill dess himmel
och jord förgås, skall icke den minsta
bokstav, icke en enda prick av lagen
förgås, förrän det allt har fullbordatS»,
Matt.5:18, jfr Luk.16:17. Att »låta
stöta i basun» för sig, Matt.6:2, var ett
vanligt uttryck i israeL Det s.k. »snickarordspråket» om grandet och bjälken,
7:3, återfmns i en rabbinsk skrift, Baba
Batera 15:2. Rabbinsk källa har också
Jesu råd till sina lärjungar om att vara
»kloka såsom ormar och menlösa såsom duvon>, Matt.l0:16. »En profet är
icke föraktad utom i sin fädernestad
och i sitt eget huS», 13 :57 med par., är
ett ordstäv, som med större eller
mindre modifIkation förekommer i
folktradition och litteratur ända från
äldsta tider.
Ett ordspråk som i olika sammanhang används i Jesu undervisning, är
det paradoxala: »Ty den som har, åt
honom skall varda givet, så att han får
över nog; men den som icke har, från
honom skall tagas också det han han>,
Matt.13:12 med par. Farorna med att
följa fariseernas lära påvisar Jesus
träffande: »om en blind leder en blind,
så falla de båda i gropen», 15:14. I
samtalet med den kananeiska kvinnan,
15:21-28 med par., är både Jesu svar:
»Det är otillbörligt att taga brödet från
barnen och kasta det åt hundarna»,
och kvinnans replik: »Också äta ju
hundarna allenast av de smulor som
falla ifrån deras herrars bord», i ordspråksform.
Romarna, grekerna och syrierna
brukade straffa grova forbrytelser genom att binda en stor kvarnsten om
forbrytarens hals och sänka honom i
havet, och på detta sätt fråntog de
honom varje möjlighet till räddning, ja,
till och med begravning. Detta är
bakgrunden till ett ordspråk, som var
vanligt bland judarna och som Jesus
använder i förkunnelsen om den
stränga och ofrånkomliga dom som
väntar förfOraren, Matt. 18:6. Ett
hyperboliskt uttryck för det omöjliga
används i 19:24: »Det är lättare för en
kamel att komma in genom ett nålsöga
än för den som är rik att komma in i
Guds rike». Detta ordspråk återfmns
både i Talmud och i andra länders
tradition, endast med den skillnaden
att »kamel» ersätts med »elefant» eller
ett annat stort .djur. (Den ofta fOrekommande tolkningen av termen
»nålsögm> som en låg port i Jerusalems
stadsmur, som endast kunde användas
av fotgängare, eller ersättningen av
kåmelos, kamel, med kåmilos, rep,
kabel, är liktydigt med att helt se bort
ifrån de orientaliska folkens bildspråk.) En bristfällig bedömning av vad
som är viktigt och vad som är betydelselöst, blir i österlänningens mun som
att »sila bort myggan men svälja kamelen», 23 :24. Bakgrunden till detta talesätt var att man noga skulle sila vinet
genom linnedukar innan man drack av
det for att på så sätt icke riskera att
svälja en oren insekt och därmed
förbryta sig mot lagen om rena och
orena djur, jfr 3.Mos. kap.ll. Jesus
använder detta ordspråk fOr att
brännmärka det skrymtaktiga i att vilja
undgå till och med den obetydligaste
ceremoniella besmittelse, medan man
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des det senare ledet av jämförelsen
med konjunktionen »men», jfr 21:31;
26:10; 27:6,7; 28:1,4,5,7,10-12 etc. En speciell typ är de s.k. numeriska
ordspråken: »Blodigeln har två döttran>, 30:15; »Tre fmnas ...ja, fyra»,
30:15 f., 18 f., 29 f.; »Fyra fmnas»,
30:24 ff. Slutligen fmns ordspråk i
form av saligprisningar, jfr Ords.
8:34 ff.; 3:13 ff. osv.
En träffande karakteristik av ordspråkets väsen och intention visar
Pred.12:9-11. De visas ord tränger med
lätthet in i åhörarnas medvetande, de
är som »uddar». Till följd av sin poetiska form och sitt stoff är de samtidigt lätta att minnas, de naglar sig fast
i personlighetens inre. De är gåvor,
givna aven Herde, v.ll, som medel i
hans fostran av människorna. De ger
icke endast normer och lagar för ett
harmoniskt, rättfärdigt och moraliskt
högtstående liv, utan inspirerar till
gudsfruktan, lydnad mot Guds vilja,
v.13. De förbereder människan för den
slutliga domen och det eviga livet,
v.14.
4. En negativ nyans i betydelsen av
må~, ordspråk, möter oss i uttryck
som »vara (bli) ett ordspråk», »göras till
ett ordspråk». Detta talesätt brukas om
en person eller en grupp människor,
stundom ett helt folk, som har kommit i ett sådant tillstånd att de blir till
varnande exempel för andra eller som i
folkets mun blir föremål for hånande,
nedsättande och förödmjukande tal,
Jes.14:4; Hab.2:6 (övers. visa). Med
detta hotar Gud själv sitt utkorade
folk Israel, emedan det i olydnad
vänder sig bort från hans lag, 5.Mos.
28:15,37; 2.Krön.7:20. Samma öde
väntar den enskilde, Hes. 14:8. - En
dylik bespottelse drabbade faktiskt
Israel, Ps.44:14-17, likaså den ogudaktige konung Sidkia, hans furstar och
samtid, Jer.24:8-10. - Men även till
den rättfärdiges lidande hör att bli ett
ordspråk bland människor till följd av
sin nitälskan for Guds sak, Ps.69:8-13;
Job 17:6-7.

N. T.

Ordstrid - Oren
utan betänkande gör sig skyldig till de
allvarJigaste moraliska olagligheter.
Det enda exemplet på Jesu användning av ordspråk i Johannesevangeliet
är: »en är den som sår och en annan
den som skördar», 4:37. Denna ofta
förekommande företeelse i naturens
värld tjänar till att i ordspråkets form
uttrycka en allmänt gällande lag med
avseende på Guds rikes utbredande. I
Jesu mun får detta emellertid här ett
aktuellt begränsat innehåll: Jesus har i
samarbete med den samaritiska kvinnan i lärjungarnas frånvaro förberett
en skörd, som de nu får glädjen att
dela med honom; en stor skara samariter kommer till tro på Kristus. Samtidigt ser Jesus en vidare frälsningshistorisk uppfyllelse av den princip,
som ordspråket rymmer: hela den
apostoliska gärningen och den kristna
församlingens framgångsrika verksamhet är en följd av föregångarnas
(profeternas, Johannes döparens och
hans eget) förberedande, mödosamma
arbete, medan åkern vattnas med såningsmännens blod.
Vid mötet utanför Damaskus
mellan den förhärligade Kristus och
Saulus av Tarsus, visar Herren det
meningslösa i förföljarens situation
och verksamhet genom ordspråket:
»Det är dig svårt att spjärna mot
udden», Apg.26:14. Bilden är hämtad
från jordbruket; för att driva oxarna
under plöjning sticks de med en lång
och vass spets, något som förorsakar
stor smärta i det öppna såret, och som
djuren endast kan undkomma genom
att lyda honom som styr dem.
2. Paulus' allsidiga förtrogenhet med
den gammaltestamentliga och den klassiska grekiska litteraturen samt det
faktum att han hade vuxit upp i
centrum för hellenistisk civilisation
och kultur, återspeglas givetvis i hans
skrifter. I l.Kor.IS :33 citerar han sålunda ett ordspråk, som är präglat av
den grekiske diktaren Menander: »För
goda seder dåligt sällskap är fördärv».
Sin karakteristik: »Kreterna, lögnare
jämt, äro odjur, glupska och lata»,
Tit.1 :12, har han lånat från en av deras
egna poeter, Epimenides. Den materialistiska maximen: »låtom oss då äta
och dricka, ty i morgon måste vi dö»,
l.Kor.IS:32, påminner om ett gammaltestamentligt talesätt, jfr Jes.22:13.
Vedergällningens omutliga lag för allt
vad människa heter, formuleras i ett
ordspråk som torde vara gängse bland
alla folk: »Ty vad människan sår, det
skall hon ock skörda», Gal.6:7. För
övrigt förekommer ordspråken långt
sparsammare hos Paulus än hos Jesus,
kanske därfär att hans verksamhetsområde låg mer innanför den västerländska sfären, där denna form icke har
samma plats som i orientens länder.
3. Också hos de övriga nytestamentliga
författarna förekommer ordspråk
mycket sällan. Ett talesätt i Jakobs
brev, vilket liknar ordspråket, har vi i
3:5: »Betänken, huru en liten eld kan
antända en stor skog», jfr v.II-12.
Petrus' andra brev citerar i en och
samma vers två besläktade ordspråk
som drastiskt skildrar de avfålligas
situation och karaktär: »En hund
vänder åter till sina spyoo>, och: »Ett
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tvaget svin vältrar sig åter i smutsen»,
2:22. Dessa ordspråk är riktade mot
gnostiska kättare.
Angående Jesu och de bibliska
författarnas ordspråksliknande sentenser, kan det i enstaka fall vara svårt att
avgöra om dessa stammar från tidigare
kända ordspråk, eller om det är deras
träffande formulering som sedan har
blivit till ordspråk.
ORDSPRÅK

l) mäkil 7tV~
liknelse, 'ord;p~åk; av: mäSal, se 3. Se:
Gåta 2, Liknelse l.
2) mesol, 7·tV~

=mäsäl, se

I, till formen inf. av mual,

se 3.
3) mälal, 7 W~
grundbet. vara lik, likna; därav: framföra liknelser el. ordspråk. I början av
Hes.16:44 står: kål-hammoSel (moSel,
part. av mäSal), övers. alla som bruka
ordspråk. Jfr part. plur. i 4.Mos.21 :27,
övers. skalder. Jfr nif. i Ps.28:1, övers.
bliva lik; 49:13 vara lik; hithp. i Job
30:19, övers. vara lik; hif. i Jes.46:S,
övers. jämföra.
4) paroimia, 11 ap 0lll ia
ego något som är hämtat bredvid vägen,
utsaga utom det vanliga, därav: sentens, ordspråk; av: frep. parå, bredvid,
på sidan av, och ounos, väg. De ordspråk, som citeras i 2.Pet.2:22, är
hämtade från Ords.26:11a samt från
en för oss okänd källa. Hund och svin
nämns jämsides också i Matt.7:6. På
övriga ställen i N.T., Joh.IO:6,
16:25,29, brukas paroimia i betydelsen: gåtfull utsaga, liknelse, övers.
förtäckta ord. Jfr Liknelse 3.

OREB
midjanitiska hövdingar, O. och Dom. 7:25
7:25
dräpte o. vid Orebsklippan
O.s och Seebs huvuden tm Gideon
7:25
I eder hand O. och Seeb
8:3
ss. det gick o. och Seeb
Po.83:l2

OREBSKLIPPAN
dräpte Oreb vid o.
ss. han slog Midjan vid

o.

Dom. 7:25
Jeo.lO:26

OREDUG
1) dålios, Ii o"Awc;
bedräg1ig, svekfull; av: dolos, se List 8.
Av dolios kommer verbet doliOö, som
förekommer i Rom.3:13. Jfr art. Hal,
Bedraga.
OREDLIG
1 männen äro o.a arbetare

2.Kor.H:13

OREN
hebr. barrträd. En av Jerameels söner.
l.Krön.2:2S.
OREN

Se: Renhet, synd, syndig, sjukdom,
spetälska, äktenskapsbrott, otukt, lag.

4) niddå, n i .l

ego avlägsn~d~, fördrivande; därav:
avskyvärdhet, orenhet; i 3.Mos.20:21
övers. ond gärning; ofta i betydelsen:
en kvinnas månatliga orenhet, menstruation, månadsrening; av: nägag, fly, fly
bort el. undan. Jfr 1 och 3. Niddå är i
Esr.9:11 övers. besmittelse; Klag.1 :17
styggelse. Ordet ingår i uttrycket me
hanniddä, orenhetens vatten (= vatten
mot orenhet), övers. stänkelsevatten,
se t.ex. 4.Mos.19:21. Se: Månadsrening 1.
5) ra', rå', J1 ~ J1 J
ond, dålig. I S.Mos.23:9 kan övers.
»oren» förstås utifrån följande vers, där
grundtexten har en negation av tåhor,
ren. Se t.ex. Ond 1.

6) [tånap],

~ .l~

pi. smutsa ned~ orena. Verbet, som
endast förekommer i HV.S:3, står där i
motsats till rätta~, tvätta, två.

OREB
hebr. korp. En midjanitisk furste, som
dräptes av Gideon på en klippa vid
Jordan. Denna klippa fick sedan nanm
efter Oreb.

pi. göra oren, orena; förklara oren; i
Hes.4:14 pu. bliva orenad; i S.Mos.
24:4 hothp. låta orena sig.
3) tum 'å, nx~ ~
ore;met; av:
se 2. I Hes.36:17
står: !I1m'a! hanniddä (best. form av
niddä, se 4), övers. en kvinnas orenhet.
Se: Orenlighet 11.

7) [kåram] , D!:!#
nif. vara befläckad el. besudlad. Verbet
förekommer endast i Jer.2:22. Tidigare
i samma vers står pi. av källas, tvätta,
två.
8) setli, ' 1:1 1;1
avfall, avskrip, sopor, skräp; av: [sättå],
pi. sopa bort (se Hes.26:4). Jfr Orenlighet 8.
9) ~'i, '~.::I
smutsig, oren. Jfr Orenlighet 7.
10) 'en råhor, -'-n ~ l ' ~
icke ren, oren; 'en, neg. det flnns icke;
tåhor, ren.
11) [gå'al], 7 ~ ~
vara el. bliva fläckad el. smutsig; i
Dan. l :8 hithp. orena sig. Jfr nif. i
Jes.S9 :3, övers. vara fläckad; nif. part.
i Sef.3: 1, övers. befläckad; hif. i J es.
63:3, övers. få nedfläckad. Se: Ovärdigl.
12) koinås, KOUlOC;
gemensam; allmän, vanlig; i speciell
mening: ohelig, oren, profan. Se: Ohelig 3.
13) akdthartos, åK å,8 apTOC;
icke renad el. rensad; oren (i kultisk
eller i etisk mening); av: neg. a- och
kathairö, rena, rensa (av: katharos,
ren). I Apg.10:14,28; 11:8 står ordet
jämsides med koinos, se 12 (här övers.
ohelig). I l.Kor.7:14 står akåthartos i
motsats till hågios, se Helig 10. Se:
Orenlighet 13.
14) akatharsia, äKa8apoia
orenhet; i 1.Tess.2:3 övers. orent uppsåt; av: akåthartos, se 13. Se: Orenlighet 12.
15) miasmos, /lWO/lOC;
befläckelse, förorening; av: rniainö, se
17. Jfr miasma i 2.Pet.2:20, övers.
besmittelse.
16) ryparås, pV11apoc;
smutsig; i Upp.22:11 i andlig-etisk
betydelse: oren; av: Jjpos, se 21. Ordet
är i Jak.2:2 övers. smutsig.
17) miaino, /lwww
färga, bemåla; därav betydelsen:
smutsa ned, befläcka, göra oren (även i
andlig-etisk bemärkelse); pass. bliva
orenad. Verbet är i Jud.v.8 övers.
besmitta; Hebr.12:1S (pass.) bliva besmittad. Jfr 15, Obesmittad 3.
18) koinoo, KOtllOW
vanhelga, orena, profanera; av: koinos,
se 12. Se: Ohelig 3, Oskära 2.
19) molyno, /lO"AVIIW
smutsa el. fläcka ned; i N.T. endast i
andlig-etisk betydelse: befläcka, orena;

4330

4331

4332

ORDSPRÅK
1 ett o. och en visa
5.Mos.28:37
1.Sam.lO:12
1 Härav uppkom o.et
1 Det är ss. det gamla o.et säger
24:14
1 (Salomo) diktade 3000 o.
1. Kon. 4:32
1 Israel bliva ett o. och en visa
9:7
2.Krön. 7:20
1 ett o. och en visa bland
2 tm ett o. bland folken
Job 17:6
1 ett o. bland hedningarna
Ps.44:l5
1 men jag blev för dem ett o.
69:12
1 Detta är Salomos o.
Ords. 1:1
1:6
1 Av dem lär man förstå o.
10:1
1 Detta är Salomos o.
1 Dessa o. äro ock av Salomo
25: 1
1 äro o. i dårars mun
26:7
1 så är det med o. i dårars mun
26:9
1 många o. författade han
Pred.12:9
1 tm ett o. och en visa
Jer.24:9
1 vad är det för ett o.
Hes.12:22
1 göra slut på det o.et
12:23
14:8
1 tm ett tecken och ett o.
3 ana s. bruka o. på di$
16:44
3 tlUämpa o.et: Sådan moder
16:44
1 bruka detta o. i Israels land
18:2
I bruka detta o. i Israel
18:3
Joel 2 :17
3 tm smälek, tm ett o.
4 riktigt heter i o.et
2.Pet. 2:22

ORDSTRID

1) ekzhesis,

eKNTT/OtC;

noggrann undersökning, utforskning;
disputerande, spekulation; av: ekzetM,
se Forska 3.
2) logomachia, "Ao-Y0/laxia
strid om ord; av logomacbeö, se 3.
3) logomacheo,

"Ao-yo/laxew

strida om ord; övers. befatta sig med
ordstrider; av: l6gos, ord, och måchomai, strida.
ORDSTRID
1 s. snarare våna o.er
2 disputerande och o.er
3 icke befatta sig med o.er

l.Tim. 1:4
6:4
2.Tim. 2:14

Oren, orenhet

Orena var
Enligt lagen: Vissa djur, 3.Mos.11.
Spetälska, 3.Mos.13:4S-46. Män som
hade flytning, 3.Mos.1S:2. Kvinnor
som hade sin månatliga orenhet,
3.Mos.1S:19. Barnsängskvinnor,3.Mos.
12 :2. Utövare av onaturlig otukt,
3.Mos.18:22-23. Besvärjare och spåmän,3.Mos.19:31.
Den första frukten var oren, 3.Mos.
19:23. Allt som en oren rörde vid var
orent,4.Mos.19:22.

Man blev oren
Genom att röra vid något orent,
3.Mos.5 :2, eller vid någon oren, 4.Mos.
19:22. Om köttet av ett tackoffer hade
kommit vid något orent, fick det ej
ätas, 3.Mos.7:19. Om en oren åt av
tackoffrets kött skulle han utrotas ur
sin släkt, 3.Mos.7:20-21.

Vi skall
Omvända oss från syndens orenhet,
2.Kor.12:21. Skaffa bort all orenhet,
Jak.1:21. Rena oss från allt som befläckar kött eller ande, 2.Kor.7:1.
Döda orenheten, Kol.3:S. - Gud har
icke kallat oss till orenhet, 1.Tess.4:7.
Vad Gud har förklarat för rent, må vi
ej hålla för oheligt, Apg.10:1S,28.
Intet är i sig självt orent, Rom.14:14.

Ingen oren skall
Färdas på den heliga vägen, Jes.

35:8. Komma in i Jerusalem, Jes.52:1.
Komma in i Herrens hus, 2.Krön.
23 :19. Ha arvedel i Kristi rike,
Ef.S:S. Komma in i den himmelska
staden, Upp.21 :27.
OREN

1) !äme', l-: ~ ~
verbaladj. or~n; av verbet täme', se 2. I
Hes.22:10 står: teme'at (fem. cstr. av
!äme')-hanniddä . (best. -form av niddä,
se 4), övers. kvinnan när hon har sin
orenhets tid.

2) !åme', X ~ ~
(\W, nif. och hithp.) vara el. bliva oren
(i såväl kultisk som etisk betydelse);

Ttke',

Orena -Orenlighet
i Upp.14:4 pass. bliva befläckad, orena
sig. Jfr Upp.3:4, övers. fläcka; 1.Kor.
8:7 (pass.) bliva befläckad. Det av
molYnö bildade subst. molysmos, befläckelse, förekommer i 2.Kor.7:1.
20) rypainö, pV7raww

smutsa ned, förorena; i Upp.22:11
pass. i andlig-etisk betydelse: orena sig;
av: rYpos, se 21. Flera handskrifter har
pass. av ryPareuö, bli smutsig el. oren;
av:ryparos, se 16.
21) rypas, PV7rOC;
smuts, orenhet.
22) ryparia, pV7rap la

smuts, orenhet <här i andlig-etisk betydelse); av: ryparos, se 16.
OREN
Uppdelning: allmänt; oren ande, i samband
med ren.
OREN (allmänt)
1 kommer vid ngt o.t
3.Mos. 5:2
1 kroppen av ett o.t vilddjur
5:2
1 av ett o.t boskapsdjur
5:2
1 av ngt slags o.t smådjur
5:2
2 och han så bliver o.
5:2
2 varigenom hon kan vara o.
5:3
1 kött s. kommit vid ngt o.t
7:19
1 ngn kommit vid ngt o.t
7:21
7:21
1 ett o.t djur eller o. styggelse
11:4
1 (kamelen) gälla ss. o.
1 (klippdassen) gälla ss. o.
11:5
1 (haren) gälla ss. o.
11:6
1 (svinet) gälla ss. o.t
11:7
1 gälla för eder ss. o.a
11:8
2 o. ända till aftonen
11:24
2 vara o. ända till aftonen
11:25
1 gälla för eder ss. o.a
11:26
2 s. kommer vid dem bliver o.
11:26
2 vara o. ända till aftonen
11:27
1 s. gå på tassar ss. o.a
11:27
11:28
2 vara o. ända till aftonen
1 gälla för eder ss. o.a
11:28
1 bland smådjur gälla ss. o.a
11:29
1 ss. o .• bland alla smådjur
11:31
2 vara o. ända till aftonen
11:31
2 faller sedan det är dött, o.t
11:32
2 o. t ända till .ftonen
11:32
11:33
2 bliver allt s. är i detta o .•t
11:34
2 Allt slags mat däri o.t
11:34
2 s. man dricker, bliver o.t
1 förstör.s ty den bliver o.
11:35
11:35
2 varpå död kropp faller o.t
11:35
2 glill. för eder ss.: o.
2 kommer vid kroppen... o.
11:36
11:38
1 gälla för eder ss. o.
11:39
2 vara o. ända till aftonen
11:40
2 äter kött ..• o. till aftonen
11:40
2 burit bort död ... o. till aftonen
12:2
2 var. o. i sju dagar
2 skall hon vara o.
12:2
2 skall hon vara o. i två veckor
12:5
2 skall han förklara hm o.
13:3
2 skall prästen förklar. hm o.
13:8
2 prästen sk.ll förklara hm o.
13:11
1 icke stänga hm inne, han är o.
13:11
2 svallkött på hm, är han o.
13:14
2 ser svallköttet, förklara o.
13:15
1 sv.lIköttet är o.t
13:15
2 skall prästen förklara hm o.
13:20
13:22,25,27
2 prästen förklar. angripne o.
13:30
l gulaktigt hår, ty h.n är o.
13:36
1 är mannen spetälsk, han är o.
13:44
2 prästen skall förklara hm o.
13:44
1 han skall ropa: 0.1 0.1
13:45
2 skall han vara O., o. är han
13:46
1 spetälska, sådant är o. t
13:51
1 så är en sådan sak o.
13:55
2 icke .llt bliva o.t
14:36
l på ngn o. plats
14:40
1 murbruket på ngn o. plats
14:41
1 spetälska på huset, det är o.t
14:44
1 alltsammans tiD o. plats
14:45
2 vara o. ända till aftonen
14:46
3 så är sådan flytning o.
15:3
3 avsöndrar flytningen ..• är han o.
15:3
15:4
2 varpå sjuke ligger bliver o.t
2 varpå h.n sitter bliver o.t
15:4
2 vara o. ända till aftonen
15:5,6,8
2 varpå sjuke sitter bliver o.t
15:9
2 vara o. ända till aftonen
15:7,10
2 var. o. ända till aftonen
15:10,11,16
2 var. o.t ända till aftonen
15:17
2 var. o.a ända till aftonen
15:18
4 vara o. i sju dagar
15:19
2 s. kommer vid henne o.
15:19
2 varpå hon ligger bliver o.t
15:20
15:20
2 varpå hon sitter bliver o.t
2 o. ända till aftonen
15:21,22,23
2 vara o. i sju dagar
15:24
15:24
2 varpå han ligger bliver o.t
3 så länge hennes o.a flöde
15:25
15:25
1 månadsreningstid, hon är o.
1 varpå hon sitter bliver o.t
15:26
2 kommer vid detta bliver o.
15:27
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2 vara o. ända till aftonen
15:27
3 rening från hennes o.a flöde
15:30
2 därigenom bliver o.
15:32
l s. ligger hos en o. kvinna
15:33
3 o. under sin månadsrening
18 :19
18:20
2 så.tt du gm henne bliver o.
2 att du gm detta bliver o.
18:23
2 att I bliven o.a gm dem
19:31
4 så är det en o. gärning
20:21
1 I skolen hålla dem för o.a
20:25
1 s. blivit o. gm en död
22:4
2 smådjur gm vilket man bliver o.
22:5
2 msk. gm vilken man bliver o.
22:5
2 på vad sätt än blivit o.
22:5
2 vara o. ända till aftonen
22:6
2 därigenom bliver o.
22:8
10m frågan gäller o.t djur
27:11
I om frågan gäller ngt o.t djur
27:27
l blivit o. gm död
4.Mos. 5:2
1 några män s. blivit o.a
9:6
1 Vi hava blivit o.a
9:7
1 blivit o. gm en död
9:10
1 förstfött bland o.a djur
18:15
2 prästen o. ända till aftonen
19:7
2 vara o. ända till aftonen
19:8,10
2 vara o. i sju dagar
19:11
I skall han vara o.
19:13
2 vara o. i sju dagar
19:14
I öppna kärl skola vara o.a
19:15
2 skall vara o. i sju dagar
19:16
I rena den s. så blivit o.
19:17
I bestänka den s. blivit o.
19:19
2 om ngn blivit o.
19:20
I icke stänkt ... h.n är o.
19:20
2 vara o. ända till aftonen
19:21
I allt s. den o.e kommer vid
19:22
2 sklill vara o.t
19:22
2 s. kommer vid hm skall v.ra o.
19:22
I gälla för eder ss. o.a
5.Mos.14:7
I gälla för eder ss. o.t
14:8
1 gälla för eder ss. o.t
14:10
I flygande smådjur gälla ss. o.a
14:19
5 till vara för vad o.t är
23:9
1 förde icke bort .•. nilr jag v.r o.
26:14
I land tyckes eder o.t
Jos.22:19
1 ej heller äter ngt o.t
Dom.13:4
3 och ät icke ngt o. t
13:7
3 ej heller äta ngt o.t
13:14
I ingen komma in s. var o.
2.Krön.23:19
2 o.a gm sina gärningar
Ps.I06:39
1 jag har o.a läppar
Jes. 6:5
6:5
1 ibland ett folk s. har o.a
30:22
2 akta för o.t silvret
I ingen o. sk.ll färdas därpå
35:8
I ingen o. skall komma in
52:1
1 kommen icke vid det o.t ör
52:11
1 blevo lika o.a mskor
64:6
7 förbliver din missgärning o.
Jer. 2:22
I de o.a, ss. Tofetplatsen
19:13
8 o.a och föraktade låter
Klag. 3:45
I 0.1 så ropar m.n
4:15
1 äta sitt bröd o.t
Hes. 4:13
1 nödgas äta vad o.t är
Hos. 9:3
2 s. äta därav bliva o.a
9:4
I dö i ett o.t land
Am. 7:17
1 vad de där offra, är o.t
Hagg. 2 :15
Sak. 3:3
9 Josua klädd i o.a kläder
9 Tagen av hm de o.a kläderna
3:4
12 med o.a, det är otvagna
Mark. 7:2
12 utan äta med o.a händer
7:5
13 .Idrig ätit oheligt och o.t
Apg.10:14
13 icke räkna ngn ohelig eller o.
10:28
13 oheligt eller o.t i min mun
11:8
12 intet i sig självt är o.t
Rom.14:14
12 om ngn håller ngt för o.t
14:14
12 så är det för hm o.t
14:14
13 annars vore edra barn o..
l.Kor. 7:14
13 kommen icke vid det o.t är 2.Kor. 6:17
14 bedriva o.a gärningar
Ef. 4:19
13 ingen o. har arvedel
5:5
14 i o.t uppsåt
I.Tess. 2:3
12 förbundets blod för o.t
Hebr.l0:29
15 i o. begärelse efter
2.Pet. 2:10
13 tillhåll för o.a fåglar
Upp.18:2
12 intet o.t komma ditin
21:27
16 s. är o. att orena sig
22:11
OREN (ande)
13 makt över 0.8 andar
13 När en o. ande farit ut
13 s. var besatt av o. ande
13 slet och ryckte o.e anden
13 de o.a andarna befaller han
13 när de o .• andarna sågo hm
13 besatt .v en o. ande
13 s. var besatt aven o. ande
13 Far ut, du o.e ande
13 gåvo sig de o.a andarn. åstad
13 makt över de o.a and.rna
13 besatt aven o ••nde
13 tlllt.lade (J.) den o.e .nden
13 besatt aven o. ond .nde
13 befaller (J.) de o .• andarna
13 de s. voro kvalda av o.a andar
13 bjuda den o.e anden f.r. ut
13 tilltalade J. den o.e .nden
13 När en o. ande farit ut
13 plågade av o.a andar
13 s. voro besatta av o.a andar
13 såg j.g tre o.a andar utgå
13 tillhåll för o.a andar
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Matt.IO:1
12:43
Mark. 1:23
1:26
1:27
3:11
3:30
5:2
5:8
5:13
6:7
7:25
9:25
Luk. 4:33
4:36
6:18
8:29
9:42
11:24
Apg. 5:16
8:7
Upp.16:13
18:2

OREN (i samband med ren)
10 fyrfotadjur, rena och o.a
I skilja mell.n o.t och rent
l skilja mell.n o.t och rent
2 förklar.s rent eller o.t
1 om när ngt är o.t eller rent
2 o. tllI aftonen, bliver ren
l rena fyrfotadjur och o.a
1 rena fåglar och o.a
1 s. är o. och s. är ren

1 ren kunna framgå aven o.
1 gode och rene ss. den o.e
1 mellan rent och o.t
1 mellan o.t och rent
17 o.a och otrogna intet rent

l.Mos. 7:8
3.Mos.10:10
11:47
13:59
14:57
17:15
20:25
20:25
5.Mos.12:15
12:22; 15:22
Job 14:4
Pred. 9:2
Hes.22:26
44:23
Tit. 1:15

ORENA
2 bliven o.de gm dem
3.Mos.ll :43
2 om de o. mitt tabernakel
15:31
2 icke o. eder med ngt
18:24
2 hava de hedningar o.t sig
18:24
2 har landet blivit o.t
18:25
2 l.ndet har blivit o.t
18:27
2 icke utspy, om I så o.en det
18:28
2 och så o.en eder gm dem
18:30
2 dlirmed o.t min helgedom
20:3
2 icke må o. der.s Iliger
4.Mos. 5:3
2 därmed o.r (nasirens) huvud
6:9
I därför att hs nasirat blev o.t
6:12
2 han o.r H. tabernakel
19:13
2 han har o.t H. helgedom
19:20
2 icke o. landet där I bon
35 :34
2 du skall icke o. det
5.Mos.21:23
2 sedan hon låtit o. sig
24:4
2 (Josla) o.de offerhöjder
2.Kon.23:8
2 Han o.de ock Tofet
23:10
2 offerhöjderna o.de konungen
23:13
2 och o.de (altaret)
23:16
2 och o.de H. hus
2.Krön.36:14
2 o.t ditt helig. tempel
Ps.79:1
6 skulle jag nu o. dem
HV. 5:3
2 o.en I mitt land
Jer. 2:7
2 Jag har ej o.t mig
2:23
2 de hava så o.t det
7:30
2 styggelser och o.de det
32:34
2 ännu aldrig blivit o.d
Hes. 4:14
2 att du o.t min helgedom
5:11
2 O.en tempelhuset
9:7
2 icke mer o. sig
14:11
2 ingen o.e sig på Egyptens
20:7
2 ej heller o. eder
20:18
2 o. sig med sina offersklinker
20:26
2 Skolen då I o. eder
20:30
2 I o.en eder ännu I dag
20:31
2 gärningar s. I o.en eder med
20:43
2 avgudar och så bliver o.d
22:3
2 gm avgudar har du o.t dig
22:4
2 man o.r i skändlighet
22:11
2 där o.de hon sig
23:7
2 såg att också hon o.de sig
23:13
2 o.de henne gm sin otukt
23:17
2 sedan hon blivit o.d
23:17
2 o.de sig på eländiga avgudar
23:30
2 o.de min helgedom
23:38
2 o.de de det gm sitt väsende
36:17
2 O.t det med eländiga avgudar
36:18
2 icke mer o. sig med eländiga
37:23
2 icke mer o. mitt heliga namn
43:7
2 o.de mitt heliga namn
43:8
2 Ingen får o. sig
44:25
II icke o. sig med kon. mat
Dan. 1:8
Il icke nödgas o. sig
1:8
2 Iar.el har o. t sig
Hos. 5:3
2 där o.r sig Israel
6: 1 O
Hagg. 2:14
I blivit o.d gm en död
2 månne det då bliver o.t
2:14
18 Icke vad s. går in o.r
Matt. l 5:11
18 s. gär ut ifrån munnen o.r
15:11
18 det är detta s. o.r mskan
15:18
18 Det är detta s. o.r mskan
15:20
18 lita med otv.gn•... o.r icke
15:20
18 s. går in i msk.n k.n o.
Mark. 7:15
18 s. går ut ... o.r henne
7:15
18 intet s. går in kan o. henne
7:18"
18 dett.lir det s. o.r mskan
7:20
18 detta ond. det o.r mskan
7:23
17 att icke bliva o.de
Joh.18:28
17 förstånd och samvete o.de
Tit. 1:15
18 dem s. hava blivit o.de
Hebr. 9:13
19 Icke o.t sig med kvinnor
Upp.14:4
20 s. är oren .tt o. sig
22:11

ORENHET
3 kommer vid mskas o.
3.Mos. 5:3
3 medan o. låder vid hm
7:20
3 vare sig en mskas o.
7:21
2 följande djur ådragen o.
11:24
2 ådragen eder icke o. gm
11:43
2 icke ådraga eder o. gm
11:44
2 bliver fri ifrån sin o.
14:19
3 angående hs o. medan flytningen 15:3
3 bevara Iaraels barn från o.
15:31
3 icke må dö i sin o.
15:31
3 rena den från Israels o.er
16:16
3 mitt ibland deras o.er
16:16
3 helga det från Israels o.er
16:19
2 o. gm ngn död bland fränder
21:1
2 ådr.ga sig o. gm henne
21:3
2 icke ådrag. sig o.
21:4
2 får h.n ådraga sig o.
21:11
3 med.n o. låder vid hm
22:3

4335

2 ådraga sig o., om de dö
4.Mos. 6:7
3 o. låder .lltjämt vid hm
19:13
3 helgat sig från o.
2.Sam.11:4
4 o.en ut ur helgedomen
2.Krön.29:5
3 all o. buro de ut
29:16
3 landsbefolkningens o.
Esr. 6:21
3 i sin o. uppfyllt det
9:11
3 O. fllickar kläd,sfållar
Klag. 1:9
4 under hennes o.s tid
Hes.18:6
1 när hon har sin O.s tid
22:10
3 taga bort Ifrån· dig din o.
22:15
3 o. är så skändlig
24:13
3 icke mer fri ifrån din o.
24:13
3 ss. kvinnas o.
36:17
3 rena eder från all eder o.
36:25
3 frälsa eder från all o.
36:29
39:24
3 Efter deras o. handlade jag
2 må han ådraga sig o.
44:25
2 för eder o.s skull
Mika 2:10
4 avtvå sin synd och o.
S.k.13:1
3 o.ens ande skaffa bort
13:2
14 prisgav Gud dem åt o.
Rom. 1:24
14 edra lemmar i o.ens tjänst
6:19
14 icke känt ånger över o.
2.Kor.12:21
14 köttets gärning.r otukt, o.
G.I. 5:19
14 Men otukt och o., v.d slag
Ef. 5:3
14 höra jorden till: otukt, o.
Kol. 3:5
14 Gud icke kallat tlll o.
I.Tess. 4:7
21 avtvår kroppslig o.
l.Pet. 3:21
22 Skaffen bort all o.
Jak. 1:21

ORENLIGHET
1) pliräf, tO}~
avsöndring, avtOring; smuts, smörja,
av: pålaS, åtskilja, avsöndra.
2) nosii, il:!1)

fjäder: fjäd~ar. Ordet är på övriga
ställen övers. fjädrar, Job 39:16; Hes.
17:3,7. Också i 3.Mos.1:16 har LXX
och flera andra översättningar återgivit
no~ med »fjädrar». Jfr gamla sv.
övers.: )xless kräfwo med fjädrarna».
Vår nuvarande kyrkobibels övers.
»Qrenlighet» hänger troligen samman
med att ordet härletts från verbet jå~' ,
gå ut; no~ skulle då beteckna det som
går ut, det som avsöndras. Jfr 7.
3) Pt, O 't;l
slam, dy, gyttja, lera; smuts, smoIJa.
Jfr Job 41:21; Jer.38:6, övers. dy;
Jes.41 :25; Nah.3:14 lera.
4) gäläl, ';> ';> :1
smuts, smö~a: exkrementer; av: gälal,
rulla. Jfr gel i Job 20:7, övers. träck.
S) newälu, newäli, '?.+
~ ';> .+ 1
aram. dynghög, avskrädesplats; övers.
plats för orenlighet.
6) IJ.bmär, 11,)·n
ler, lera; slam, smuts. Jfr 1.Mos.11 :3;
2.Mos.1:14; Nah.3:14, övers. murbruk;
Job 10:9; 27:16 lera; Jes.29:16; 64:8;
Jer.18:4Ier; Jes.41 :25 lerjord.
7) so'ä, mf:!1
sm~ts, ore~et. Ordet står här tillsammans med verbet rå\la~, se Avtvå 3.
Jfr Oren 9.
8) sutui, il O ~ O
avfall, avskrap, sopor, skräp. Jfr
Oren 8.
9) däwä, il.J ~
matt, svag, sjuk; oren (i synnerhet om
en Jcvinna som har sin menstruation); i
Jes.30:22 fem. dåwä som subst. i
betydelsen: något orent (möjl. något
som kommit i beröring med en oren
kvinna). Se: Maktlös 9, Månadsrening 2.
10) niddä, il ~ ~
avskyvärdhet, orenhet. Se: Månadsrening 1, Oren 4.
11) tum'ä, il~9~
orenhet. Se: Oren 3.
12) akatharsla, åKa(Japuia
orenhet; i Matt.23:27 i konkret mening: orenlighet, smuts. Se: Oren 12.
13) akåthartos, åKaeapTo~
oren; i Upp.17:4 neutr. plur. tA
akåtharta som subst. orenhet. Se:
Oren 13.

t
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Orinllig -Oro
ORENLIGHET
1 hs o. bränna upp i eld
2.Mos.29:14
2 dess kräva med o.en
3.Mos. 1: 16
1 hs inälvor och hs o.
4: 11
1 övriga av tjuren, hs hud och 0,
8:17
1 i eld med hud och kött och o.
16:27
1 o. skall man bränna upp
4.Mos.19:S
3 förtrampade ss. o.
2.Sam.22:43
4 ss. man sopar bort o.
l.Kon.14:10
S till en plats för o.
Esr. 6:11
6 I o. blivit nedstjälpt
lob 30:19
3 ss. o. på gatan
Ps.18:43
7 icke avtvått sin o.
Ords.30.I2
7 avtvått Sions döttrars o.
1 es. 4:4
8 ligga ss. o. på gatorna
5:2 S

6 nedtrampa ss. o. på gatorna
9 kasta ut det ss. o.
3 vågor röra upp dy och o.
lO akta sitt guld ss. o.
lO göra det till o. för dem
11 o.en smältes bort därur
S göras till platser för o.
S göras till en plats för o.
3 nedtrampade ss. o.
4 deras kroppar ss. o.
3
3
1
1
12

silver och guld ss. o.
trampade de i o. på gatan
kasta o. i ansiktet
o.en efter edra högtidsoffer
fulla av allt slags o.
13 full av hennes otukts o.

10:6
30:22
57:20
Hes. 7:19
7:20
24: 11

Dan. 2:5
3:29
Mika 7:10
Sef. I: 17
Sak. 9:3
10:5
Mal. 2:3
2:3
Matt.23:27
Upp.17:4

ORIMLIG
O.t sända åstad en fånge

Apg.25:27

ORION
En stjärnbild på södra himlavalvet.
Araberna kallar den »jätten» efter den
väldige jägaren Nimrod, som österlänningarna tänkte sig vara bunden på
himlavalvet för sin gudlöshets skull.
Det hebreiska ordet för Orion,
kesil, förekommer även i Jes.13:10,
där det står i p1ur. och är övers.
»stjärnbildef), se d.o. Se även: Stjärna.
Job 9:9; 38:31; Am.5:8.
ORKA
i mån barnen o. följa med
alla s. icke o.de gå
jag 0.[ ej bära den
Om du icke o.r löpa i kapp
Gräva

O.f

jag icke

I.Mos.33:14
2.Krön.28:1 S
Jes. 1:14
Jer.12:5
Luk.16:3

-orkan
nordostorkan Apg.27:14

ORM
Se även: Drake, kräla, kräldjur, basilisk, etter, gift, Satan, djävul, list,
listig, bedraga.
-orm
etterorm Job 20:16
huggorm 1.Mos.49:17
kopparorm 2.Kon.18:4
pilorm Jes.34:15

Smycke i form aven orm med
två huvuden.

Orm
Ormens förekomst och artrikedom tilltar ju närmare man kommer den
tropiska zonen. I Palestina skall det
sålunda enligt en uppgift fInnas ej
mindre än 33 arter, av vilka 20 är
giftiga. Det är därför också naturligt
att ormen ofta nämns i Bibeln. Det
vanliga hebreiska ordet för »orm» är
nåtlS, men även flera andra ord
i G.T. översätts med »01111) utan
att en närmare artbestämning är möjlig. N.T.s grekiska ord är på de flesta
ställen ophis, men där översättningen
är »huggorm» står echidna.
Det som gör ormen så fruktad är
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tager bort dessa o.ar
Gör dig en o.

det effektiva vapnet: giftet, som i
många fall är hastigt dödande, därnäst
hans sätt att plötsligt uppenbara sig
där man minst anar det, t.ex. mitt på
vägen där hästen blir biten i foten så
att ryttaren faller baklänges, 1.Mos.
49:16, eller inne i huset när en man
skyndar dit för att rädda sig undan ett
lejon eller en björn, Am.5:19. Den som
river en mur, kan aldrig vara säker för
att en orm icke skall komma fram
mellan stenarna och stinga honom,
Pred.1O:8. Ormens väg över klippan
hör till det underbara som ej kan
spåras,Ords.30:19.
I sin klokhet är ormen värd att
efterlikna till och med för rikets barn,
de skall vara kloka som ormar, dock
med denna egenskap förena den oskyldiga duvans menlöshet, Matt.10:16.
Men eljest är ingen en så lömsk och
farlig fiende som ormen. Han är listigare än alla andra djur, 1.Mos.3:1, och
i sin illfundighet bedrog han Eva,
2.Kor.11 :3.
Ormen som symbol för ondskan
genomgår hela Bibeln. Det är i ormens
skepnad som Satan uppträder i paradiset för att fresta människan till avfall
från Gud, och i Bibelns sista bok, där
det sias om hans slutliga nedkastande
och förintande, kallas han för den
gamle ormen och med stegring av
uttrycket: den store draken. Som ett
starkt uttryck för brännmärkandet av
det onda använder både Johannes
döparen och Jesus själv sådana ord
som »1 huggormars avföda (ormyngel)), Matt.3:7; 12 :34, och »1 ormar,
I huggormars avföda, huru skullen I
kunna undgå att dömas till Gehenna?»
23:33. Även i gammaltestamentliga
domsord, där ormen är en bild av
straffdomen, stegras uttrycket, såsom
då Jesaja profeterar om att det från
ormens rot skall komma fram en basilisk (särskilt farlig giftreptil) och den·
nas avkomma i sin tur bli en flygande
drake. Mycket giftiga var även de
ormar som härjade i Israels barns läger,
sedan folket på nytt hade knorrat mot
Gud och Mose.
Bibeln omnämner ormtjusarens
konst. Denna var dock till ringa gagn
om ormen hann stinga, innan han hade
blivit tjusad" Pred.1O:11. Även Jeremia
talar om besvärjelsekonst som ingenting kan uträtta mot de ormar och
basilisker Gud sänder, 8:17. En enda
räddning ges undan det onda: den
utlovade kvinnosäden, som skall
söndertrampa ormens huvud, även om
han därvid själv blir stungen i hälen,
l.Mos.3 :15. När han i tidens fullbordan kom, kunde han hänvisa till kopparormen som blev de ormstungna
israeliternas räddning. Ty )>såsom Moses
upphöjde ormen i öknen, så måste
Människosonen bliva upphöjd, för att
var och en som tror skall i honom hava
evigt liV», Joh.3 :14 f.

21 :7
21 :8
21 :9
Då gjorde Mase en Q.
21 :9
ngn blivit stungen aven o.
5.Mos. 8:15
lett dig bland giftiga o.ar
32:24
stoftkrälande o.ars gift
Job 26:13
genomborrade snabba o.en
Ps.58:5
Gift i dem, likt o.ens gift
140:4
vässa sina tungor likasom o.ar
stinger det ju ss. Q.en
Ords.23:32
30:19
o.ens väg över klippan
Pred.10:8
s. bryter ned ... stinger O.en
10:11
Om o.en får stinga innan
les.14:29
från o.ens fot en basilisk
27:1
Leviatan, den snabba o.en
27:1
Leviatan, den ringlande o.e~
65:25
stoft skall vara O.ens föda
Jer. 8:17
jag sänder mot eder o.ar
46:22
ss. en krälande o.
Am. 5:19
bliver stungen aven o.
9:3
mana o.en fram att stinga
Mika 7:17
slicka stoftet ss. o.ar
Matt. 7:10
en o. när han beder om fisk
10:16
Varen ... kloka ss. o.ar
23:33
I o.ar. I huggormars avföda
Mark.16:18
o.ar skola de taga i
Luk.10:19
makt att trampa på o.ar
11:11
räcker hm en o.
Joh. 3:14
ss. Mose~ upphöjde o.en
infödingarna fingo se o.en
Apg.28:4
28:5
skakade o.en ifrån sig i elden
I.Kor.10:9
blevo dödade av o.arna
2.Kor.II:3
ss. o.en bedrog Eva
Upp. 9:19
svansar liknade nämligen o.ar
12:9
den gamle o.en nedkastad
12:14
fjärran ifrån o.ens åsyn
12:15
sprutade o.en ur sitt gap vatten
20:2
grep draken, den gamle o.en

ORM

7) de'ågå, i1 ~l:$ l
ängslan, oro, fruktan; av: dä'ag, se
Orolig 2. Se: Fruktan 7.

ORMSTUNGEN
s. blivit o. se på den

4.Mos.21:8

ORNAN
hebr. möjl. stark. En jebusHurste, vilkens tröskplats inköptes av David. Se:
Arauna.
ORNAN
H. ängel vid O.s tröskplats
altare åt H. på O.S tröskplats
Då O. vände sig om
O. höll på att tröska vete
David kom till O.
när då O. såg upp
David sade till O.
Då sade O. till David

I.Krön.21:15
21:18
21:20
21:20
21:21
21:21
21:22
21:23
21:24
konung David svarade O.
21:25
David gav åt o. 600 siklar guld
bönhört hm på O.S tröskplats
21:28
2.Krön. 3:1
H. hus på O.S tröskplats

-oro

ORO

hjärteoro Pred.2:22
ORO

1) håred, 11 n
verbaladj. skäi;ande, bävande, fruktande, rädd, ängslig; i 1.Sam.4:13 övers.
bävade av oro. Se: Frukta 13.
2) neqwjim, O '! l ~
rörelser hit och dit ( av sömnlöshet); av
nägag, röra sig hit och dit.
3) rogäz, r )'1
oro, bävan, 'av: rägaz, se 8. Jfr Job
3:26, Jes.14:3, övers. ångest. Se:
Rasa 3.
4) ril}, :1' l
strid, tvist: Se: Genstridig 1, Motståndare 7, Rätt 33.
5) på 'am, O VS
stöta, driva, rÖ;a, sätta i rörelse, oroa; i
PS.77:5 nif. bli oroad; övers. vara full
av oro. Se: Orolig 1.
6) mehumä, im 1 im
förvirring, oro,T oo~dning; av: hum,
förvirra, oroa, bringa i oordning. J fr
Orolig 4. Se: Förvirra 2.

I.Mos. 3:1
o.en var listigare än andra
3:2
Kvinnan svarade o.en: Vi få äta
3:4
sade o.en till kvinnan: Ingalunda
3:13
O.en bedrog mig, så att jag åt
3:14
sade H. Gud till o.en
49:17
Dan skall vara en o. på vägen
2.Mos. 4:3
förvandlades till en o.
7:9
skall den bliva en stor o.
7:10
och den blev en stor o.
7:12
dessa blevo stora o.ar
7:15
staven förvandlades till en o.
4.Mos.21:6
sände H. giftiga o.ar

8) rågaz, r) l
vara orolig, da';:ra, bäva; i 2.Sam.7:1O;
1.Krön.17:9 övers. bliva oroad; i Jer.
50:34 hif. med prep. le, övers. skaffa
oro åt. .f9ll av rägaz är ofta övers.
darra, t.ex. 2.Mos.15:14; 5.Mos.2:25;
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1.Sam.14:15; Ps.77:19; Jes.5:25. Hif.
är i 1.Sam.28:15 övers. störa (någons)
ro; Job 9:6 komma (något) att vackla;
Jes.13:13; 14:16; 23:11 komma
(något) att darra. Jfr 3. Se: Rasa 2.
9) lf;um, O 1 P
stå upp, resa sig upp; här hif. förmå
(någon) att resa sig, uppresa, uppväcka.
10) mårar, 11t:l
vara el. bli bitter; vara förbittrad el.
bedrövad; i 1.Mos.49:23 pi. göra bitter, förbittra; göra det bittert för. Jfr
pi. i 2.Mos.1 :14, övers. förbittra. Se:
Bedröva 3, Bedrövelse l, Bitter 9, Bitterligen 2.
11) I 2.Kon.4:23 motsvaras övers.
»Oroa dig icke!» av ordet sålom, se
t.ex. Fred 3, Frid 6. Jfr gamla kyrkobibelns övers. »Wäl».
12) 'ur, l 1 V
vakna, vakna upp; här hif. väcka,
uppväcka, egga, egga upp. I samma
verser i HV. förekommer också pol. av
'ur, övers. störa. Jfvpol. i HV.8:5,
övers. väcka. Se: Egga 2, Fröjd 18,
Kalla 9, Locka 7, Mana 9, Reta 2.
13) [kerå'], ~ 1:J
aram. ithpe. v;r~ ängslig el. orolig,
gripas av oro. Verbet förekommer endast iDan. 7: 15, där det står parallellt
med pa. av [behal], övers. förskräcka
(se Orolig 5).
14) odynåo, OI)vvaw
förorsaka kval el. smärta; plåga, pina;
pass. känna kval el. smärta; plågas,
pinas, i Luk.2 :48 part. pass., övers.
med stor oro. Se: Pina 4.
15) thorybåzo, !Jopv{3a\w
oroa, förvirra; end. pass. bli oroad,
oroa sig; av: thorybos, se Oroligheter 2.
16) tårachos, Tapaxoc;
oro, förvirring, bestörtning; av: tarassö,
se 19. På de två ställen i N.T., där
ordet förekommer, står det i uttrycket
tårachos ouk oligos, en icke liten
förvirring; i Apg.12:18 övers. en
ganska stor oro och undran. Se: Oväsen 1.
17) anaskeuåzo, åvaaKEVa\W
packa mop sitt bohag (för att flytta till
en annan plats); bära iväg, föra bort;
om en fiende: röva el. plundra någons
bohag; förstöra, ödelägga. Verbet är
sammansatt av ana, upp, uppåt; åter,
på nytt, och skeuazö, som i sin tur går
tillbaka på skeuos, kärl; p1ur. bohag (se
Arbete 28). I Apg.15:24 har verbet
som objekt tås psychås hymon, edra
själ;tr. Det har där närmast innebörden:
med våld försätta från ett tillstånd till
ett annat; därav övers. väcka oro i.
18) ektaråsso, €KTUpaaaw
starkt röra el. uppröra; starkt oroa el.
förvirra; övers. uppväcka stor oro i;
förstärkt form av tarassö, se 19.
19) taråsso, Tapaaaw
röra, uppröra; oroa, förvirra; i Apg.
17 :8, 13 övers. väcka oro bland. Se:
Förvirra 7, Orolig 6, Uppröra 9.
20) I Gal.2:2 står ordagrant: på det att
jag icke till äventyrs löper (strävar)
eller hade löpt (strävat) förgäves.

21) kopos, Konoc;
möda, slit, arbete. Ordet står här som
objekt till verbet parechö, hålla el.
räcka fram; förorsaka; därav övers.
vålla oro, oroa. Se: Arbete 18, Möda
17, Omak 2.
ORO

1 hs hjärta bävade avD.
2 jag är övermätt av o.

4340

I.Sam. 4:13
Job 7:4

Oroa-Orätt
3 mättas av o.
4 bliver agad gm ständig o.
5 jag är full av o.
6 än en stor skatt med o.
7 I havet råder o.
8 ro åt jorden, o. åt Babels
7 äta bröd ... med o.
7 drick ditt vatten med o.
7 äta sitt bröd med o.
14 sökt efter dig med stor o.
15 gör dig bekymmer och o.
16 ganska stor Q. och undran
17 väckt o. i edra själar
18 uppväcka stor o. i vår stad
19 väckte de o. bland folket
19 väckte o. bland dem
20 o. för att mitt strävande
21 ingen härefter vålla mig o.

14:1
33:19
Ps.77:S
Ords.lS:16
Jer.49:23
50:34
Hes. 4:16
12:18
12:19
Luk. 2:48
10:41
Apg.12:18
15:24
16:20
17:8
17:13
Gal. 2:2
6:17

OROA
9 vem vågar o. (Juda)
10 Bågskyttar o. (Josef)
9 vem vågar o. hm
8 utan att vidare bliva o.t
11 O. dig icke
8 utan att bliva o.t
12 O.en icke kärleken
12 O.en icke kärleken
13 kände jag min ande O.S
21 Varför O.en I kvinnan
21 Varför o.en I henne

l.Mos.49:9
49:23
4.Mos.24:9
2.Sam. 7:10
2.Kon. 4:23
l.Krön.17:9
HV.2:7
3:5; 8:4
Dan. 7:15
Matt.26:10
Mark.14:6

OROLIG
1) pö 'am, 1:l)18
stöta, driva, rÖ;;, sätta i rörelse, oroa; i
l.Mos.41 :8; Dan.2:3 nif., i Dan.2:1
hithp. bli oroad; på samtliga ställen
som predikat till rna1)., ande; övers.
vara el. bliva orolig till sinnes. Jfr 1.<al
av på'am i Dom.13:25, övers. verka på.
2) dö 'ag, j~ J
ängslas, bli el. vara orolig, rädas. Jfr
Ps.38:19; Jes.17:8, övers. sörja; 42:16;
57:11; Jer.38:19 rädas. Jfr Oro 7.
3) så 'er, '1 p ~
storma; i 2.Kon.6:11 nif. bli utsatt för
storm i bildlig betydelse: bli starkt
oroad; övers. bliva mycket orolig; or·
dagrant: Arams konungs hjärta (lep)
blev utsatt för storm. Jfr pi i Sak.
7:14, övers. förströ såsom genom en
stormvind. Se: Hemsöka 16.
4) håmö, n~ n
larma, väsnar; bli upprörd. Jfr HV.5:4,
övers. röras; Jes.S 1:15 brusa. Se: Kla·
ga 10.
S) [behal], '7 [} ~
grundbet. skälvå av rädsla; här pa.
(som predikat till plur. av ra 'ej on,
tanke) förskräcka. Jfr pa. i Dan.4:2;
7:15, övers. förskräcka; hithpa. i 5:9,
övers. bliva förskräckt. Se: Hast 17.

2) thOrybos, 06pv(jo<;
larm, väsen, oro, tumult. Se: Klagolåt 4.
3) thorybeö, Oopv(j€W
larma, väsnas, förorsaka oro el. tumult,
bringa i oordning el. förvirring; i Apg.
17:5 övers. ställa till oroligheter i; av:
thOrybos, se 2.
OROLIGHETER
1 o. ifrån äldsta tider
l uppror och o. där anstiftats
2 ej o. uppstå bland folket
2 ej o. uppstå bland folket
3 folkskockning och o.
2 Då nu o.na voro stmade

Esr. 4:15
4:19
Matt.26:S
Mark.14:2
Apg.17:5
20:1

ORPA
hebr. möjl. hon som sträcker pd
nacken el. halsen. Moabitisk kvinna
som hade varit gift med Kiljon, en son
till Elimelek och Noomi, men blivit
änka. Hon följde sin svärmoder Noomi
ett stycke på väg till Juda, Noomis
hemland, men återvände på hennes
inrådan till Moab, medan däremot
Rut, den andra sonhustrun, även hon
änka, följde med till Bet·Lehem. Rut
1:4,14.

ORSAK
o.en varför Josua omskar
o. till att I förloren livet
Det är jag s. är o.en
O.en varför han reste sig
Detta blev en o. till synd
för J erobeams hus o. till synd
o. till att det blev utplånat
ej finge o. smäda oss
o. till att denna stad brännes
o. till att vi judar förskingras
Vad o. haven I till
I skolen ingen o. mer hava
o. till äktenskapsbrott
av vilken o. s. helst
Den s. för ngn annan o.s skull
Av vilken o. kommit hit
Av denna o. har jag kallat
s. utan o. är uppblåst

Jos. 5:4
Dom.18:2S
l.Sam.22:22
l.Kon.11:27
12:30
13:34
13:34
Neh. 5:9
Jer.38:23
40:15
Hes.18:2
18:3
Matt. 5:32
19:3
19:9
Apg.l0:21
28:20
Kol. 2:18

ORT
-ort
fröjdeort Jes.60:1S
fyndort Job 28:1
pinoort Jes.14:4
tillflyktsort 4.Mos.3S:12

OROLIGHETER
1) 'ästaddur, '1 11 D~~
aram. resning, uppror; övers. orolig·
heter; av: [SEgar], se Möda 12. I Esr.
4:IS förekommer också adj. måråg,
upprorisk, och i v.19 subst. merag,
uppror.

ORT
icke skona o.en för
l.Mos.18 :24
vill jag skona o.en för deras'
18:26
På denna o. fruktar mail icke Gud
20:11
när männen på o.en frågade
26:7
Männen här på o.en dräpa mig
26:7
bjöd Laban tillhopa folket på o.en
29:22
Det är icke sed på vår o.
29:26
jag vill draga hem tUl min o.
30:25
efter deras o.er
36:40
frågade folket där på o.en
38 :21
säger folket på o.en
38:22
en o. dit han kan fly
2.Mos.21:13
Från de o.er där I bon
3.Mos.23:17
och alla underlydande o.er
4.Mos.21:25
intogo dess underlydande o.er
21 :32
Kenat med underlydande o.er
32 :42
35 :28
o. där han har besittning
Var o. eder fot beträder
S .Mos.ll :24
Var o. eder fot beträder
Jos. 1:3
Bet·Sean med underlydande o.er
17:11
Jibleam med underlydande o.er
17:11
Dor och underlydande o.er
17:11
Endor och underlydande o.er
17:11
Taanak och underlydande o.er
17:11
Megiddo och underlydande o.er
17:11
Bet·Sean och underlydande o.er
17:16
o.er till vilka... finge fly
20:9
Bet·Sean med underlydande o.er Dom. 1 :27
Taanak med underlydande o.er
1 :27
Dor och underlydande o.er
1 :27
J ibleam och underlydande o.er
1 :27
Megiddo och underlydande o.er
1 :27
Hesbon och underlydande o.er
II :26
Aror och underlydande o.er
II :26
funne ngn annan o.
17:8
finner ngn annan o.
17:9
o. där ingen brist är på ngt
18:10
hinna fram till en av o.erna
19:13
folket på o.en voro benjaminiter
19:16
tillbaka till den o.
l.Sam.29:4
o.er där David vandrat
30 :31
här på o.en varken äta
l.Kon.13:8
eUer dricka här på o.en
13:16
ätit och druckit på den o.
13:22
Kenat med underlydande o.er l.Krön. 2:23
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6) taråssö, 1'apaaaw
röra, uppröra; oroa, förvirra; här pass.
bli upprörd el. orolig. Se: Förvirra 7,
Oro 19, Uppröra 9.
7) akatåstatos, åK a1'lia1'a1'o~
ostadig, ombytlig. Se: Ostadig 2.
OROLIG
1 (Farao) var o. till sinnes
I.Mos.41:8
l.Sam. 9:5
2 bliva o. för vår skull
10:2
2 han är o. för eder skull
3 blev konungen i Aram o.
2.Kon. 6:11
Ps.42:6
4 och så o. i mig
4 min själ, varför så o. I mig
42:12
4 och varför så o. i mig
43:5
Dan. 2:1
1 han blev o. till sinnes
2:3
1 jag är o. till sinnes
S Daniel uppfylld av o.a tankar
4:16
S uppfylldes av o.a tankar
5:6
S Låt icke o.a tankar uppfylla
5:10
S Daniel uppfylldes av o.a tankar
7:28
Joh.14:1
6 Edra hjärtan vare icke 0.8
14:27
6 Edra hjärtan vare icke o.a
7 ett O.t och ont ting är den
Jak. 3:8

Basan och underlydande O.er
S: 16
Betel med underlydande o.er
7:28
Geser med underlydande o.er
7 :28
Sikem med underlydande o.er
7:28
Aja med underlydande o.er
7:28
Bet·Sean med underlydande O.er
7:29
Taanak med underlydande o.er
7:29
Megiddo med underlydande o.er
7:29
Dor med underlydande o.er
7:29
Ono och Lod med underlydande O.er 8:12
Gat med underlydande o.er
18:1
Betel med underlydande O.er 2.Krön.13:19
J esana med underlydande o.er
13:19
Efron med underlydande o.er
13:19
Soko med underlydande o.er
28:18
Timna med underlydande o.er
28:18
Gimso med underlydande o.er
28:18
o. där han bor ss. främling
Esr. 1:4
Kirjat·Arba och ... o.er
Neh.11 :25
Dibon och underlydande o.er
II :25
II :27
Beer-Seba och underlydande o.er
Mekona och underlydande o.er
II :28
Aseka och underlydande o.er
II :30
Betel och underlydande o.er
II :31
uppsökte leviterna på deras o.er
12 :27
kommo var och en frln sin o.
Job 2:11
den o. där (solen) går upp
Pred. 1:5
vederkvickelsens o.
Jes.28:12
vilka de o.er må vara
Jer. 8:3
nödgas draga från o. till o.
14:18
den o. där skall han dö
22:12
På aUa o.er dit jag fördriver
24:9
o.er till vilka jag drivit eder
29:14
o.er dit de blivit fördrivna
40:12
aldrig mer få se denna o.
42:18
I skolen dö gm svärd på den o.
42:22
hemsöka eder på denna o.
44:29
till vilken o. du än må gå
45:5
H., du har själv talat om denna o.
SI :62
bort till en annan o.
Hes.12:3
o.er tUl vilka de förskingrades
34:12
o.er där de hava syndat
37:23
den o. dit I haven sålt dem
Joel 3:7
sakna bröd på alla edra o.er
Am. 4:6
o.er med orättfärdighet
Hab. 2 :12
Ilämnen den o.en
Matt. I 0:11
folket på o.en kände igen (J.)
14:35
jordbävningar på den ena o.en
24:7
till dess Ilämnen den o.en
Mark. 6:10
jordbävningar på den ena o.en
13:8
till dessiiämnen den O.en
Luk. 9:4
sände ut dem till var stad och o.
10:1
farsoter på den ena o.en
21:11
(Petrus) till en annan o.
Apg.12:17
Antiokia, samma o. varifrån
14:26
en o. s. kallades Goda hamnarna
27:8
den o. där det sades
Rom. 9:26
på alla o.er där de bo
1. Kor. 1:2

ORUBBLIG

l) bal-jimmo!, ~ i ~ : - '7 ~
det vacklar icke, det rubbas icke; bal,
neg. icke; jimmot, nif. imperf. av mut,
vackla, svikta (se Falla 36). Jfr bal·
jimmot i Ps.46:6, övers. den vacklar
icke; Ords.12:3 kan icke rubbas.
2) ametakinetos, ålJ,€1'aK 1"1/1'0<;
orubblig; av: neg. a· och metakinciö,
flytta från ett ställe till ett annat,
rubba, bringa att vackla (av: prep.
meta, som här betecknar övergång el.
förändring, och kinciö, sätta i rörelse,
röra; flytta). Jfr uttrycket m~ meta·
kinoumenoi, icke rubbade, Kol.1 :23,
Övelc. utan att låta rubba eder.
ORUBBLIG
l sitter o.t, ss:gjutet
2 varen fasta, 0.8

Job 41 :14
l.Kor.IS:S8

ORYGGLIG
1) lo"åbar, '1:l)1 If'7
icke gå Över el. fÖrbi, icke passera; icke
försvinna; lo', neg. icke; 'åbar, se t.ex.
Förgås 14, Löpa 4. I Est:I:19; 9:27
står ordagrant: och den (det) skall icke
passera el. försvinna; 9:28 och dessa
purimsdagar skall icke passera el.
försvinna från judarna.
2) I Job 23:13 står ordagrant: Och
han [är] i en (el. i ett). Jfr gamla sv.
övers. »Han är enig».
3) 'åman. lid ~
nif. vara fast, säker el. pålitlig. Se t.ex.
Fast 11, Förlita 2, Hopp 4, Pålitlig 2.

här J.cal part. pass. eller nif. part., övers.
oryggligt besluten (bestämd).

S) 'äzaq, ,

1~.

aram. trol. fast, orubblig, säker, viss.
Ordet förekommer endast i Dan.2:S,8,
där det står i emfatisk form, 'åzdå',
som bestämning till subst. milleW,
emfatisk form av millå', ord; sak
(övers. beslut). En annan möjlighet är
att uppfatta 'azag i betydelsen: som
går ut; jfr verbet 'azal, gå. Ordet kan
också jämföras med ett persiskt ord
som betyder: bekant, känd. Om millå'
uppfattas såsom »salo> (syftande på
konungens dröm), kan 'azag översät·
tas: försvinna (ur minnet). Jfr gamla
kyrkobibelns övers.: »Det är fallet mig
utu minnet».
6) lä' 'äqå, n 1l!: ~ ~
aram. icke gå; icke förgå; lå', neg. icke;
'ägå, gå, passera; förgå. I Dan.6:8,12
står ordagrant: efter Mediens och Per·
siens lag, som icke förgår.
7) ametdthetos, ålJ,€1'aO €1'o~
icke flyttbar; oföränderlig; av: neg. aoch metatitherni, omställa; förflytta;
förändra. Jfr Förvandla 17.
8) aklines. åK AWi)~
oböjlig; orubblig; av: neg. a· och klinö,
luta, böja; luta sig, böja sig.
ORYGGLIG
l så att den bliver o.
l antogo ss. o. sed
1 dessa purimsdagar O.t håUas
4 mskans dagar o.t bestämda
2 Men (Guds) vilja är o.
3 o.a äro alla hs ordningar
4 Förödelse är O.t besluten
4 O.t besluten straffdom
4 o.t besluten straffdom
S mitt o.a beslut är
S sen att mitt beslut är O.t
6 Mediens och Persiens 0.8 lag
6 Mediens och Persiens o.a lag
4 förödelse är O.t besluten
4 o.t besluten straffdom
4 skett s. är O.t beslutet
7 gm två o.a utsagor
8 o. t hålla fast vid hoppets

Est. 1:19
9:27
9:28
Job 14:5
23:13
Ps.l11:7
Jes.10:22
10:23
28:22
Dan. 2:5
2:8
6:8
6:12
9:26
9:27
11:36
Hebr. 6:18
10:23

ORYGGLIGHET
7 bevisa o.en av sitt rådslut

Hebr. 6:17

ORÄKNELIG
deras kameler voro o.a
Dom. 6:S
(midjaniternas) kameler voro o.a
7: 12
o. s. himmelens härskara
J er. 3 3:22

ORÄTT
Se även: Orättfärdighet, ondska, synd,
falskhet, skrymteri, galenskap, fela,
förvända, vrång, avog, rätt.
Orätt
Gud
Gör intet orätt, Job 34:10,12; Sef.
3:5. Hyser ingen orätt, 2.Krön.19:7.
Hatar orättfärdighet, Hebr.1:9. Ser på
orätt som en vederstygglighet, 5.Mos.
25:16. Fördrager ej ondska i förening
med högtidsförsamlingar, Jes.1 :13.
Vi skall ej göra
Vår broder förfång, l.Tess.4:6.
Orätt mot varandra vid köp eller
försäljning, 3.Mos.25:14. Daglönaren
orätt, 5.Mos.24:14. Någon människa
orätt i domen, 3.Mos.19:15. Orätt med
mått, vikt eller mål, 3.Mos.19:35.
Vi skall ej låta orättfärdighet bo i
våra hyddor, Job 11 :14, och aldrig tala
vad orättfärdigt är, Job 27 :4. - Herre,
gör mina steg fasta genom ditt tal och
låt ingen orätt varda mig övermäktig,
PS.119:133.

grundbet. skära el. rista in; skära
sönder, klyva; (fast) avgöra, bestämma;

Straff för dem som gör orätt
De får igen den orätt de gjorde,
Ko1.3 :25, jfr PS.94:23. Alla ogärningsmän blir förströdda, Ps.92:10, och
utrotas ur Herrens stad, PS.101:8. De
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4) tuira~, l' J Q

Orättfånget -Orättfärdig
orättfardiga får ej arva Guds rike,
1.Kor.6:9, utan sänds i domen bort
från Herrens ansikte, Matt.7:23; Luk.
13:27.
ORÄTT
l) l;åmäs, D~ O
våld, orätt; av: l;1ämas, öva våld, behandla med våld. Jfr 1.Mos.6:ll;
Ps. 11 :S, övers. våld. Se: Hemsökelse 13, Olycka 16, Ondska 7, Orättfardig l, Orättrådig 2.
2) I 1.Mos.40:lS beror övers. »jag är
med orätt bortförd» på att gänal>,
stjäla, är förstärkt med en infmitiv av
samma verb.
3) 'öSa/f, p tP ~
förtrycka, behandla med våld el. orätt;
i 3.Mos.6:2; 19:13 övers. med orätt
avhända (någon något). I 6:4 står
verbet tillsammans med subst. 'osäk, se
22; därav övers. (vad han) med orätt
tillägnat sig. Se: Kränka 6, Lida 2,
Orättrådig 4.
4) 'oni, 'dni, , J V 'J'V
- ro
nöd, olycka, betryck. Grundtextens
uttryck »se till min nöd» (i 2.SariJ.
16: 12 övers. se till den orätt mig sker)
förekommer också i 1.Mos.29:32
(övers. se till mitt lidande). Se: Elände 4, Lida 13, Lidande l, Ofard 6,
Plåga 17.
S) 'awlti, il '7 1V
förvändhet, -;;;ättflirdighet; av: ['åwal],
se 23. Se: Orättfardig 2.

6) lo' ~qa/f, p H ~''7
icke vara rättfardig; icke ha rätt, ha
orätt; lo', neg. icke; ~~aJ.c, se Oskyldig 3. Jfr Orättfardig 14.
7) rasa', VtP ~
orättfardighet; ogudaktighet; av: råsa',
se 21. Se: Gudlös 2, Ogudaktig 4,
Orättfardig 10.
8) 'owäl, '7 1 V
förvändhet, ~rättfardighet; av: ['åwal],
se 23. Se: Ond 9, Orättfardig S, Orättrådig 3.
9) 'owän, 1 1~
fåfanglighet:- tomhet; möda, besvär;
brott, synd, ondska; lögn, bedrägeri.
Se t.ex. Ondska 8, Orättfardig 9.
10) lo'mispö!, tl~~1.J ~'7
•
icke rätt, orätt; lo', neg. icke; mispåt,
se t.ex. Dom 2, Lag 4. I Ords.16:8 står
uttrycket i motsats till ~~i4cå,
rättfardighet. Jfr Orättfardig 14. Se:
Orättrådig 8.
11) ba~a', V~ ~
det man bryter el. skär av; orätt
vinning; av: bå~', bryta av, skära av.
Se: Gagn 1.
12) 'awwö[ö, il ~ ~!?
vrängning, kränknfug (av rätten); orätt;
av: ['åwa!J, se 18. Ordet förekommer
endast i Klag.3 :S9, där det står i
kontrast till mispåt, rätt.
13) döm, D~
blod; i Hes.9:9 plur. dämim i betydelsen: blodskuld. Några läser här i stället
l;1ämås, se 1. Jfr 1.Mos.6:11 (l;1ämås,
övers. våld). Dämim är t.ex. i 3.Mos.
20:9; S.Mos.19:l0 övers. blodskuld.
14) se!la!, nlJtP
aram. fördärvå, förstöra; i Dan.6:4
fem. part. pass. sel:ll!å som substantiv:
något fördärvligt, något ont. Se: Bedräglig 4.
IS) röSö', VW l
orättfardig, -;;g~daktig, som gör orätt;
av: råsa', se 21. Se: Ogudaktig l, Orättfardig 7.
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16) jönö,

ORÄTT

il J '

här hif. föTrtTrycka, förorätta. Se:
Kränka 7.
17) [kölam] , D'7J
hif. göra (någon)-till skam el. blygsel; i·
1.Sam.20:34 övers. göra orätt mot. Jfr
hif. i Rut 2:1S, övers. förfördela;
1.Sam.2S:7
göra (någon) något
förfång; Job 11:3 komma (någon) att
blygas; 19:3 tala smädligt mot;
PS.44:lO låta (någon) varda till blygd;
Ords.2S:8 komma (någon) på skam;
28:7 göra (någon) skam. Se: Känna 16,
Lida S.
18) ['öwat], n 1~
grundbet. vara böjd el. krokig; pi. böja,
göra krokig; handla vrångt el. orätt
mot. Se: Krokig 4, Kränka 2.

19) lo'-Isen, 1J. - ~ '7
icke rätt, det som icke är rätt; i Jer.8:6
övers. vad orätt är; lo', neg. icke; ken,
rätt, det som är rätt (av: [kun], se t.ex.
Fast l). Jfr lo'-J5.en i 2.Kon.7:9, övers.
icke rätt; Ords. l S :7 icke såsom sig bör.
Se: Orättrådig 9.
20) s&lfär, l p. ~
lögn, bedrägeri; falskhet; i 2.Mos.23:7
ö,vers. o,rätt sak. I Ords.20:l7 står
läl;1äm s~r, bedrägeris bröd; övers.
orättfånget bröd. Se t.ex. Falskhet 2,
Lögn 1.
21) rösa', VtP ~
vara orättfardig el. ogudaktig; i J ob
34:12 hif. handla orättfardigt. Se:
Domfalla l,
Döma 4,
Fördöma l,
Kränka 8, Ogudaktig 2, Orättfardig 8.
22) 'oSö/f, pW'V
förtryck, våld, orätt; av: 'åsa\c, se 3. Jfr
inledningen till art. Förtryck.
23) ['öwal] , '7 1 V
pi. handla förvär;"t el. orätt. Se: Orättfardig 6.
24) mirmö, il /j l/j
svek, bedrägeri~ iaiskhet, lömskhet; av:
rämå, kasta, skjuta; vara slapp, svikta,
svika; pi. bedraga, förråda. I Am.8:S
brukas ordet om en förfalskad våg,
därav övers. orätt vikt. Se: Falsk 3,
Falskhet 4, Förräderi 1.
2S) kakas, KaKa.;
dålig; ond; neutr. tö kakon, det onda,
ondska, orätt. Se t.ex. Ond 23.

26) kakas,

K aK W';

adv. dåligt; ont, illa; av: kakas, se 2S.
Se: Ond 24.

27) adikeö,

ao LK ew

vara orättfardig, handla el. göra orätt
(mot), förorätta. Jfr Luk.1O:19; Upp.
9:19, övers. göra skada; Upp.7:2; 9:4
skada. Se t.ex. Lida 40, Orättfardig 19.

28) adl'kema, åå lK 1//J.a
orättfardig gärning, förbrytelse; av:
adikt\ö, se 27. Jfr Apg.18:l4, övers.
brott. Se: Orättfardig 18.
29) anomIa, åpo/J.La
laglöshet, lagbrott, överträdelse av
lagen. Se t.ex. Ogärningsman S.

30) Pleonekteö,

1TA€OV€KT€W

(vilja) ha mer (än andra), söka vinna
fördelar på andras bekostnad, utnyttja,
överlista, bedraga; här övers. bereda sig
orätt vinning av; av: pleonektes, en
som vill ha mer; sniken, girig (av:
pIeon, mer, och echö, ha). Jfr 2.Kor.
7:2; I.Tess.4:6, övers. göra (någon)
något förfång, 2.Kor.2:ll (pass.) lida
förfång. Jfr Gåva 36.

1 Den o. komme över dig
l.Mos.16:5
2 jag är med o. bortförd
40:15
IS till den s. gjorde o.
2.Mos. 2:13
15 mitt folk hava gjort o.
"27
Il s. hata o. vinning
18 :21
15 s. har o. sak icke bistånd
23:1
20 fjärran ifrån o. sak
23:7
3 med o. avhänder sin nästa
3.Mos. 6:2
3 med o. tillägnat sig
6:4
3 icke med o. avhända nästa
19:13
8 icke o. i domen
19:15,35
16ickegöravarandrao.
25:14,17
3 icke arm daglönare o.
5.Mos.24:14
8 styggelse för H. s. gör o.
25:16
Il sökte o. vinning
l.Sam. 8:3
17 hs fader gjort sådan o.
20:34
4 H. se till den o. mig
2.Sam.16:12
1 ingen o. i mina händer
l.Krön.12:17
5 hos H. finnes ingen o.
2.Krön.19:7
5 Må sådan o. icke ske
Job 6:29
5 Skulle väl o. bo på min tunga
6:30
18 Gud har gjort mig o.
19:6
6 Nej, häri har du o.
33:12
7 att Gud skulle begå o.
34:10
21 Gud gör intet s. är o.
34:12
8 om jag har gjort ngt o.
34:32
5 Du gör vad o. är
36:23
8 är o. i mina händer
Ps. 7:4
I fiender hata mig med o.
25:19
5 avundas icke dem s. göra o.
37:1
22 Förtiten icke på o. vinning
62:11
9 Om jag förehaft ngt o.
66:18
8 Huru länge skolen I döma o.
82:2
5 i vilken o. icke finnes
92:16
5 s. icke göra vad o. är
119:3
11 icke vika av till o. vinning
119:36
18 gjort mig o. utan sak
119:78
9 låt ingen o. varda övermäktig
119:133
9 s. göra vad o. är
141:4
11 s. söker o. vinning
Ords. 1:19
l ogudaktigas mun gömmer på o.
10:6
1 ogudaktigas mun gömmer på o.
10:11
11 s. söker o.vinning
15:27
10 än stor vinning med o.
16:8
9 ogudaktigas mun glupsk efter o.
19:28
5 Den s. sår vad o. är
22:8
II den s. hatar o. vinning
28: 16
9 Jag har intet o. gjort
30:20
23 gör han då vad o. är
Jes.26:10
11 föraktar vad s. vinnes gm o.
33: IS
l fastän ingen o. gjort
53:9
8 Vad o. funno edra fäder
Jer. 2:5
6:13
11 söka där o. vinning
19 huru de tala vad o. är
8:6
11 söka o. vinning
8:10
10 s. samlar rikedom med o.
17:11
10 bygger ... dina salar med o.
22:13
1 Den o. mig har skett
51 :35
18 gör o. mot en mska
Klag. 3 :36
12 Du ser, H., den o.
3:59
8 gör vad o. är ... dö
Hes. 3 :20
l staden är full av o.
7:23
l uppfyllt landet med o.
8:17
13 landet är uppfyllt med o.
9:9
1 ödelagt för den o.s skull
12 :19
18:8
8 tillbaka från vad o. är
8 rättf"lirdige gör vad o. är
18 :24
8 rättfärdige gör vad o. är
18:26
8 gm o.a han gör måste han dö
18 :26
1 ditt inre fyllt med o.
28:16
8 rättfärdige gör vad o. är
33:13
8 gm o.a han gör skall han dö
33:13
8 icke gör vad o. är
33:15
8 rättfärdige gör vad o. är
33:18
14 icke finna ngt s. var o.
Dan. 6:4
14 intet o. var att finna
6:4
24 så att den visar o. vikt
Am. 8:5
J ona 3:8
1 den o. han haft för händer
Mika 6:11
7 om jag föredroge o. våg
11 s. söker o. vinning
Hab. 2:9
5 H. gör intet o.
Sef. 3:5
3:13
5 icke mer göra ngt o.
5 ingen o. på hs läppar
Mal. 2:6
29 s. göra vad o. är
Matt.13:41
27 Min vän, jag gör dig ingen o.
20:13
26 Har jag talat o.
Joh.18:23
25 bevisa att det var o.
18:23
27 en av dem led o.
Apg. 7:24
27 varför gören I då o.
7:26
27 gjorde o. mot sin landsman
7:27
28 o. de funno mig skyldig till
24:20
27 Mot judarna intet o. gjort
25 :10
27 eljest skyldig till ngt o.
25:11
27 liden icke hellre o.
1. Kor. 6:7
27 gören I själva o.
6:8
27 icke hllndlat o. mot ngn
2.Kor. 7:2
27 s. hade gjort o.
7:12
27 mans skull s.lidit o.
7:12
30 berett mig ngn o. vinning
12:17
30 berett mig o. vinning
12:18
27 Den s. gör o.
Kol. 3:25
27 få igen den o. han gjort
3:25
27 Har han gjort dig o.
Filem. v.18
31 döma efter o.a grunder
Jak. 2:4

falsk, ogudaktig, otrogen, laglöshet,
synd, ondska.
Orättfärdig, orättfärdighet

Orättfärdiga människor
Undertrycker sanningen i orättfardighet, Rom. l :8. Söker orättfardig vinning, Jer.6:13; 8:10. Träder fram som
orättfardiga vittnen, Ps.3S :11. Dömer
orätt, PS.82:2. Vet icke av någon skam,
Sef.3:S. Är orättrådiga i stort som i
smått, Luk.16:l O. Lyder orättflirdigheten, Rom.2:8. - All orättfardighet
är synd, l.Joh.5 :17. Laglösheten tilltager i den yttersta tiden, Matt.24:l2.

Vi skall
Vända oss bort från orättfardighet,
2.Tim_2:l9. Icke glädja oss över orättfardigheten, I.Kor.13:6. Icke gå till
rätta med en broder inför de orättfardiga, I.Kor.6:1.

Gud
Är icke orättvis, Hebr.6:l0. Icke
orättfardig, Rom.3:S; 9:14. Låter det
regna över rättfardiga och orättfardiga,
Matt.5 :4S. Förvarar under straff de
orättfardiga till domens dag, 2.Pet.2:9.
Hans vrede uppenbarar sig över all
orättfardighet, Rom. l :18.
Gud renar från all orä ttfardighet
dem som bekänner sina synder, 1.J oh.
1:9. Förlåter i nåd människornas missgärningar, Hebr.8:l2.

Jesus
Led för oss orättfardiga, själv
rättfardig, I.Pet.3 :18. Utgav sig själv
för oss till att förlossa oss från all
orättfardighet, Tit.2:l4. Orättfardighet
fInns icke i honom, Joh.7:l8.
ORÄTTFÄRDIG

l) hömäs,

n

D/j

våld, orätt. S; t~ex. Orätt 1.
2) 'awlti, il ~ E
förvändhet, orättfardighet; av: ['åwal],
se 6. I PS.89:23 står bän-'awlå, orättfardighetens son, i Hos.l 0:9 bene'awlå, orättfardighetens söner (el.
barn). Jfr Människa 12. Se: Orätt S.

1

3) 'äwil, '7 '

l!?

här trol. = 'awWål, se 4. Ordet står i
Job 16:11 parallellt med råSå', se
Ogudaktig l. LXX återger här 'awil
med ådikos, orättflirdig. J fr Barn 14.
4) 'awwöl, '7 l E
som handlar förvänt el. orätt, förvänd,
orättflirdig; av: ['äwal], se 6.
S) 'owäl, '7 1 V
förvändhet, ~rättfardighet; av: ['äwal],
se 6. Se: Ond 9, Orätt 8, Orättrådig 3.

6) ['öwal] , '7 J

~

pi. handla förvänt el. orätt; i PS.7l:4
part., övers. den orättflirdige. Se:
Orätt 23.
7) rösö', VW l
orättfardig, To;Udaktig; av: råSa', se 8.
Ordet står i Pred.3:l7; 7:16 i motsats
till ~ddi\c, rättfardig. Jfr Oskyldig 2.
Se: Ogudaktig l, Orätt IS.

8) rösa', VW l
vara orättfärdig el. ogudaktig. Verbet
står i Pred. 7:18 i kontrast till uttrycket håjä ~addi\c, vara rättfardig, i
v.17. Se t.ex. Orätt 21.

9) 'owän, 1) ~

ond (framförallt i etisk mening). Se
t.ex. Ond 22.

ORÄTIFÄRDIG
Se även: Orättrådig, orätt, orättvis,

fåfanglighet, tomhet; möda, besvär;
brott, synd, ondsI,ca; lögn, bedrägeri. I
Jes.5S:7 står: 'is 'åwän, ondskans man;
övers. den orättfardige. Se t.ex.
Orätt 9.
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31) poneros,

1TOV1/ pa.;

ORÄTTFÅNGET
20 O. bröd smakar ljuvligt

Ords.20:17

Orättfärdighet -Oskyldig

10) rlisa', VW l.
orättfärdighet, ogudaktighet. I
står ordet i motsats till
rättfärdighet. Se t.ex. Orätt 7.
11) 'olä, il ';> i V
förvändhet, ~rättfärdighet; av:
se 6. Jfr 2. Se: Ond 10.

Ps,4S:8
sädäk,
. - .
['åwal],

12) sepm, !J'Dit>
plur. avvikelser, förseelser, överträdelser; eller: de som viker av, avfålliga,
överträdare; av: sut, vika av (från den
rätta vägen). Uttrycket 'äso (inf. av
'Må, göra) Setim kan översättas »att
begå överträdelser» eller »de avfålligas
handlande». Det kan också läsas 'oSä
Setim, den som begår överträdelser. Jfr
gamla sv. övers. »jag hatar öfwerträdarem).
13) ~eä~ii, il ~~ ~
rop, skrik; i synnerhet: nödrop, klagorop. ÖVers. »skriande orättfärdighet» i
Jes.S:7 beror på att ~'äJ.cå här står i
motsats till ~~äJ.cå, rättfärdighet. Jfr
motsatsparet mispåt och mispå1J, i samma vers, se Lagbrott 1. Se: Klagan 1,
Klagorop 1, Rop 2, Ropa 3.
14) lo' ~/iqät, p l ~ x·,;>
icke rättfär4ighet; orättfärdighet; lo',
neg. icke; ~~ä~, rijttfärdighet, rätt. I
Jer.22:13 står lo' ~~äJ.c parallellt med
lo' miSpå!, se Orätt 10. Jfr Orätt 6.
15) ådikos, UO'KO~
orättfärdig, orättvis; av: neg. a- och
dike, rätt, rättvisa. Se: Orättrådig 12,
Orättvis l.
16) adikia, åO 'K la
orätt, orättfärdighet; av: adikos, se 15.
I Rom.6:13 står: hopla adooas, orättfärdighets vapen. Se: Orättrådig 11.
17) anomia, åvoJlla
laglöshet, lagbrott, orättfärdighet; i
Hebr.1O:17 plur. övers. orättfärdiga
gärningar; av: ånomos, laglös (av: neg.
a- och nomos, lag). Se t.ex. Orätt 29.
18) adikema, åo iKTfJla
orättfärdig gärning, förbrytelse; av:
adikeo, se 19. Se: Orätt 28.
19) adikeö, M 'K €W
vara orättfärdig, handla el. göra orätt;
av: ådikos, se 15. Se t.ex. Orätt 27.
ORÄTTFÄRDIG
1 bliva ett o.t vittne
2.Mos.23:1
1 Om o. t vittne träder upp
5.Mos.19:16
2 o.a mskar icke förtrycka
2.Sam. 7:10
2 0.8 mskor icke föröda
1.Krön.17:9
2 försvara Gud med o.t tal
Job 13:7
16:11
3 till pris åt o.a mskor
4 sker det med den Q.es hem
18:21
2 aldrig tala vad o.t är
27:4
27:7
4 min motståndare ss. o.
29:17
4 J ag krossade den o.es käkar
4 Orård kommer över de 0.8
31 :3
34:10
5 Allsmäktige vad o.t är
Ps.35:11
1 O.a vittnen träda fram
2 ifrån falska och 0.8
43:1
6 befria mig ur den o.es hand
71:4
89:23
2 ingen o. skall förtrycka hm
5 En o. man är styggelse
Ords.29:27
Pred. 3:17
7 den o.e skall Gud döma
7 mången o. s. länge fått leva
7:16
7:18
8 Var icke alltför o.
9 s. stadgen o.a stadgar
Jes.l0:l
55:7
9 den o.e (övergive) sina tankar
58:6
10 att Ilossen o.a bojor
61:8
11 jag, H., hatar O.t rov
2 hämndekriget mot de 0.8
Hos.10:9
4 o.a veta icke av ngn skam
Sef. 3:5
Matt. 5:45
15 både rättfärdiga och o.a
16 vad den o.e domaren säger
Luk.18:6
Apg.24:15
15 rättfärdiga och o.a
Rom. 3:5
15 Kan väl Gud vara o.
1. Kor. 6:1
15 gå till rätta inför o.a
6:9
15 o.a icke skola få Guds rike
Hebr.l0:17
17 deras 0.8 gärningar
1.Pet. 3:18
15 led han för o.a
2.Pet. 2:9
15 förvara o.a till domens
Upp.18:5
18 hennes o.a gärningar
22:11
19 Må den s. är o. fortfara

oRÄTIFÄRDIGHET
11 o.en tillsluta sin mun
2 låter o. bo i dina hyddor
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Job 5:16
11:14

2 s. läskar sig med o.
2 o. må du skaffa bort
2 ss. ett träd brytes o.en av
10 och hatar o.
l:1M'>.tt öva o. hatar jag
1'"all o. tillsluta sin mun
2 ej uträcka händer till o.
10 på domarsätet rådde o.
10 på rättfärdighetens säte o.
13 fann han skriande o.
2 eder tunga frambär o.
14 bygger ditt hus med o.
2 o. blev funnen hos dig
2 o. haven I skördat
2 byggen upp J erus. med o.
2 befaster orter med o.
17 invärtes fulla av o.
16 o. finnes icke i hm
16 fången i o.ens bojor
16 Guds vrede över o.
16 i o. undertrycka sanningen
16 uppfyllda av allt slags o.
16 över dem s. lyda o.en vrede
16 vår o. tjänar till att bevisa
17 i o.ens tjänst, till o.
16 Kan väl o. finnas hos Gud
16 gläder sig icke över o.en
17 att skaffa med o.
16 o.ens bedrägliga konster
16 funnit behag i O.en
16 vände sig bort ifrån o.
17 förlossa oss från all o.
16 Du har hatat o.
16 lön de vilja vinna gm o.
16 vinna lön gm o.
16 renar oss från all o.
16 All o. är synd
16 ss. värld av o. framstår
19 fortfara att öva sin o.

15:16
22:23
24:20
Ps.45:8
101:3
107:42
125:3
Pred. 3:16
3:16
Jes. 5:7
59:3
Jer.22:13
Hes.28:15
Hos.10:13
Mika 3:10
Hab. 2:12
Matt.23:28
Joh. 7:18
Apg. 8:23
Rom. 1:18
1:18
1:29
2:8
3:5
6:19
9:14
1.Kor.13:6
2.Kor. 6:14
2.Tess. 2:10
2:12
2.Tim. 2:19
Tit. 2:14
Hebr. 1:9
2.Pet. 2:13
2:15
1.Joh. 1:9
5:17
Jak. 3:6
Upp.22:11

ORÄTIFÄRDIGHETSVAPEN
16 i syndens tjänst att vara o.

Rom. 6:13

ORÄTTRÅDIG
1) påsa', V~fl
avfall, uppror; överträdelse, b~ott,
synd. I 2.Mos.22:9 står de1?ar-päsa',
brottshandling; övers. orättrådigt tillgrepp. Se: Ondska 5.

2) ~mås, D~ O
våld, orätt. I Ords.3 :31; 16 :29 står 'is
J:tämås, våldsman; övers. den orättrådige. Se t.ex. Orätt 1, Orättfärdig 1.
3) 'awäl, ';> 1 V
förvändhet, ~~ättfärdighet. Se: Ond 9,
Orätt 8, Orättfärdig 5.
4) 'åsat, Ptfi?
förtrycka, behandla med våld eJ. orätt;
i Hos. 12 :7 inf. 'äso~, övers. orättrådig
vinning. Se: Kränka 6, Lida 2, Orätt 3.
5) lo' jåsar, 1tV' X·';>
icke vara rä or el. riktig; icke vara
uppriktig; lo', neg. icke; jåsar, vara rak
eJ. jämn; vara rätt el. riktig; vara
uppriktig.
6) må 'al, ';> p~
trolöshet, otrohet; av: må 'al, se Otrogen 1. Substantivet står här som objekt
till verbet. Se: Otrohet l.
7) omskrivning.
8) lo'mispiit, D~o/t;I X';>
icke rätt, orätt. Se: Orätt 10.
9) lo '-Isen, 1::l- X"';>
icke rätt, det som icke är rätt. Se:
Orätt 19.
10) 'åmål, ';> Ii ~
möda, tungt arbete; vedermöda; det
som bereder andra vedennödil;. I Hab.
1:3 står ordet parallellt med ' åwän, se
Ondska 8, i v.13 parallellt med ra', se
Ond 1.
11) adikia, åS (K la
orätt, orättfärdighet; av: adikos, se 12.
Se: Orättfärdig 16.
12) adikos, Uo 'K O~
orättfärdig, orättvis. Se: Orättfärdig 15, Orättvis l.

it

ORÄTTRÅDIG
1 angående o.t tillgrepp
2 Avundas icke den o.e
2 Den o.e förför sin nästa
3 vid din o.a köpenskap
4 älskar o. vinning
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2.Mos.22:9
Ords. 3:31
16:29
Hes.28:18
Hos.12:7

5
11
11
12
12
12
12

o. är dennes själ i hm
Hab. 2:4
prisade den o.e förvaltaren
Luk.16:8
medelst den o.e Marnons goda
16:9
den s. är o. i det minsta
16:10
han är ock o.i vad mer är
16:10
gällde den o.e Mamons goda
16:11
ss. andra mskor, rövare, 0.8
18:11

ORÄTIRÅDIGHET
7 att en o. har ägt rum
6
6
6
8
9
2
10
10

Om ngn begår en o.
begår en o. mot H.
skyldig till o. mot H.
mången förgås gm sin o.
har sin styrka i o.
finge vara fulla av o.
själv skåda på sådan o.
icke lider att skåda på o.

2.Mos.22:9
3.Mos. 5 :15
6:2
4.Mos. 5:6
Ords.13:23
Jer.23:10
Mika 6:12
Hab. 1:3
1:13

ORÄTIVIS
Uo 'K O~
orättfärdig, orättvis; av: neg. a- och
dike, rätt, rättvisa. Se: Orättfärdig 15,
Orättrådig 12.
1) ådikos,

ORÄTTVIS
1 Gud är icke o.

Hebr. 6:10

ORÖRD
(jorden) vila och ligga o.

ORÖRLIG
prästerna stodo o.a i J ordan
förskeppet blev stående o.t

2.Mos.23:ll
Jos. 3:17
Apg.27:41

OSEAS
En grekisk fonn av nanmet Hosea. Här
åsyftas profeten Hosea, se Hosea s.
Rom.9:2S.
OSEM
hebr. möjl. styrka el. vrede.
1. Isais sjätte son, konung Davids broder. l.Krön.2:1S.
2. Jerameels son. l.Krön.2:2S.
OSIAS
En grekisk fonn av namnet Ussia. Här
åsyftas konung Ussia av Juda, se
Ussia 1. Matt. 1 :8,9.
OSKADAD
l) tåmim, O 'tl n
fullkomlig, hel; ~skadd, felfri, utan
lyte, ostrafflig. Se: Felfri l, Frisk 9,
From 3, Lyckosam 5, Ostrafflig 1.
OSKADAD
1 Icke ens medan det var o.t

Hes.15:5

OSKADD
1) niikå, il P )
var; ;en, oskyldig el. ostraffvan!.
lig; vara fri från straff, bliva ostraffad; i
4.Mos.S:28 övers. förbliva oskadd. Se:
Fri 3, Förlåta 5, Lösa 1, Ostraffad l.
2) metom, Ollr?
något helt el. o·skadat; av: tämam, se
Ostrafflig 2. I Dom.20:48 har flera
handskrifter (liksom i S.Mos.2:34)
mepm se Man 6. Den gamla sv. kyrkobibeln översätter: »slogo med swärds
egg dem i stadenom, både folk och få».
Jfr metom i Ps.38:4,8; Jes.1 :6, övers.
helt. 3) utf.ord.
4) diasozö, o,aaw~w
frälsa el. bevara tvärsigenom (fullständigt); föra välbehållen igenom; här
övers. föra oskadd; av: prep. dia,
genom, och s6zö, göra frisk, bota,
frälsa; bevara. Se: Bota 7, Frälsa 14.

;m.

OSKADD
1 skall hon förbliva o.
2 s. ännu voro o.a
3 medan jag går o. förbi
4 o. till landshövdingen Felix

4.Mos. 5:28
Dom.20:48
Ps.141:10
Apg.23:24

äktenskap; av: eun~, säng, och echö,
hava, hålla. Ordet är i Apg.8:27 ff.
brukat som beteckning på en hovman,
se Hov.
2) eunouchizö, €vvovXi~w
kastrera, snöpa; övers. göra oskicklig
därtill (= till äktenskap); av: eunouchos, se 1.
3) asötia, åawTia
ego obotlighet, ohjälplighet; förtvivlat
läge el. tillstånd; därav: sedeslöshet,
lastbarhet, utsvävningar; här övers.
oskickligt leverne. Se: Liderlighet l.
4) åpeiros, U1T €Lp O~
oprövad, oerfaren, okunnig; övers.
oskicklig att förstå; av: neg. a- och
peira, försök, prov; (därav vunnen)
erfarenhet.
OSKICKLIG
1 0.3 till äktenskap
2 av mskar gjorts o.a därtill
2 självmant gjort sig o.a därtill
3 därav kommer o.t leverne
3 i vanrykte för O.t leverne
4 o. förstå undervisning om

Matt.19:12
19:12
19:12
Ef. 5:18
Tit. 1:6
Hebr. 5:13

OSKRYMTAD
l) anypokritos, åVV1T6KP'TO~
oförställd, oskrymtad; av: neg. a- (an-)
och hypokrinomai, ego skilja el. bedöma underifrån; svara, förklara, tolka; spela en roll (på scenen), vara
skådespelare; förställa sig, låtsa,
skrymta, hyckla. Ordet är i Rom.12:9
övers. utan skrymtan; J ak.3 :17 fri
ifrån skrymtan.
OSKRYMTAD
1 i o. kärlek
1 aven o. tro
1 erinras om din o.e tro
1 till o. broderlig kärlek

2.Kor.
1.Tim.
2.Tim.
1.Pet.

6:6
1:5
1:5
1 :22

OSKULD
Se även: Oskyldig, ostrafflig, ren, renhet, fullkomlig, uppriktig, rättfärdig.
OSKULD

l) tom, !J·n
fullständighet; fullkomlighet, felfrihet,
ostrafflighet, oskuld; av: tämam, fullfölja, avsluta; fullkomna, göra hel. I
l.Mos.20:S står uttrycket bejom
le1?å1?i, i mitt hjärtas oskuld, tillsammans med be~jon kappaj, i mina
händers renhet (n~jon, cstr. av n~å
jon, se 2), övers. med rena händer. Se:
Ostrafflig 3, Redlig 6.
2) nikkiijon, 1 i ' P )
renhet: oskuld; av~ ~äJ.cå, vara ren el.
oskyldig. Jfr 1, Oskyldig l.

3) sårap, 'l l "
smhlta, rena: l~ttra; pröva, undersöka;
i Ps.lOS:19 övers. bevisa (någons)
skuld. Se: Luttra 1.
OSKULD
·11 mitt hjärtas o.
1 detta i ditt hjärtas o.
1 följde med i all o.
2 J ag tvår mina händer i o.
2 tvådde mina händer i o.
3 då H. tal bevisade hs o.

1.Mos.20:5
20:6
2.Sam.15:1I
Ps.26:6
73:13
105:19

OSKUREN
uppbrända ... o. säd
druvor på dina o.na vinträd
icke avbärga edra o.na vinträd
(Simson) antände o. säd

2.Mos.22:6
3.Mos.25:5
25:11
Dom.15:5

OSKICKLIG
l) eunouchos, €VVOVXO~
ego en som Jiar tillsyn över (den kungliga) sängkammaren, kammarherre;
(kastrerad) haremsvaktare; därav betydelsen: kastrerad man, snöping,
'eunuck'; här övers. oskicklig till

OSKYLDIG
1) niiti, 'P 4
ren, oskyldig; av: näJ.cå, vara ren el.
oskyldig. Jfr Oskuld 2. Se: Fri 4.
2) ~ddit, p , 1 ~
rättfärdig, oskyldig; av: ~~~, se 3. I
S.Mos.2S:1; Ords.17:1S; 18:5; 24:24;
Jes.s :23 står saddik i kontrast till räSå "
se Orättfärdig 7 (här övers. skyldig).
Se: Rätt 13, Rättfärdig 1.
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Oskälig - Osynlig
3) ~4at, p 1~
vara rättfardig el. oskyldig; ha rätt. Jfr
Orätt 6. Se: Döma 13, Fri 26, Fria l,
Rätt l, Rättfardig S.
4) I}ap, '1 Q
ren, oskyldig. Ordet förekommer endast i Job 33:9, där det står parallellt
med zalc, ren; jfr 6.
S) Jes.29:21 ordagrant: de som göra
en människa till syndare på grund av
en sak (el. ett ord).
.
6) zälsu, 1 J J
aram. renhet, oskuld. Jfr Ren 3,7,8.
7) athoos, aowo,
ostraffad, ostrafflig, oskyldig; av: neg.
a- och thöil, (fastställt, ålagt) straff.
8) åkakos, äK aK 0,
icke ond, oskyldig; av: neg. a- och
kakas, se Ond 23.
OSKYLDIG
1 icke dräpa den s. är o.
2.Mos.23:7
1 o.t blod icke utgjutas
5.Mos.19:10
1 skulden för den o.es blod
19:13
I låt icke O.t blod komma
21:8
1 skulden för det o.a blodet
21 :9
25:1
2 fria den o.e och falla
1 mutor för att slå ihjäl en o.
27:25
1 försynda dig på O.t blod
1.Sam.19:5
1 0.8 inför H. evinnerligen
2.Sam. 3:28
2 dräpt en o. i hs eget hus
4:11
1 utgöt Manasse o.t blod
2.Kon.21 :16
1 för det o.a blod han utgöt
24:4
1 uppfyllde Jerusalem med o.t blod
24:4
1 en o. fick förgås
Job 4:7
1 bespottar de o.as förtvivlan
9:23
3vorejagäno.
10:15
17:8
1 den o.e uppröres av harm
1 den o.e skall få bespotta dem
22:19
4 o. och utan missgärning
33:9
3 Job har sagt: Jag är o.
34:5
1 i lönndom dräpa den o.e
Ps.IO:8
15:5
1 mutor att fälla den o.e
24:4
1 o.a händer och rent hjärta
1 fördöma O.t blod
94:21
1 utgöto O.t blod
106:38
1 sätta försåt för de o.a
Ords. 1:11
6:17
1 s. utgjuta O.t blod
2 s. fäller den o.e
17:15
2 vränga rätten för den o.e
18:5
2 till skyldige: Du är o.
24:24
2 beröva den o.e hs rätt
Jes. 5:23
5 gjorde att o.a blevo fällda
29:21
1 gäller att utgjuta o.t blod
59:7
1 arma och o.a s. du dödat
Jer. 2:34
1 att utgjuta O.t blod
7:6
1 denna plats med o.as blod
19:4
1 utgjuten icke O.t blod
22:3
1 utgjuta den o.es blod
22:17
1 dragen I O.t blod över eder
26:15
Dan. 6:22
6 inför (Gud) befunnits o.
1 utgjutit O.t blod
Joel 3:19
2 sälja den o.e för penningar
Am. 2:6
1 icke o.t blod över oss
Jona 1:14
7 förrått O.t blod
Matt.27:4
7 Jag är o. till denne mans blod
27:24
8 bedraga o.a mskors hjärtan
Rom.16:18
8 överstepräst, en s. vore o.
Hebr. 7:26

OSKÄLIG
Ordet )>oskälig» i den svenska bibelöversättningen har ingen motsvarighet
i de gammaltestamentliga ställenas
grundtext. »Oskäliga djuD) i Job 18:3;
PS.73:22 är en återgivning av hebr.
behemö, boskap, ra. I 2.Pet.2:12; Jud.
v.1O är )>oskälig» en översättning av
grek. ålogos, oförnuftig, förnuftslös;
av: neg. a- och lagos, ord, tal; tanke,
förnuft.
OSKÄLIG
giver hm O.t många slag
aktas ss. 0.8 djur
ss. ett O.t djur var jag
s. o.a djur förgås
likasom de 0.8 djuren

5.Mos.25:3
Job 18:3
PS.73:22
2.Pet. 2:12
Jud. v.IO

3) bebelåö, {J€{JllAOW
vanhelga, profanera; av: bebelos, se
Ohelig 6. Jfr Matt.12:S, där verbet är
använt om vanhelgande av sabbaten,
övers. bryta.
OSKÄRA
1 så o.r du (mejseln)
2.Mos.20:25
1 o.de sin faders bädd
1.Krön. 5:1
1 O.t ända till grunden
Ps.74:7
1 du har o.t hs krona
89:40
1 de hava O.t mitt land
Jer.16:18
1 han o.de riket och dess
Klag. 2:2
1 deras helgedomar varda o.de
Hes. 7:24
1 helgedom s. blivit o.d
25:3
1 o. din glans
28:7
1 o. helgedomens fäste
Dan.11:31
Mal. 2:11
1 Juda har O.t H. helgedom
2 O.t denna heliga plats
Apg.21:28
3 försökt att o. helgedomen
24:6

OSNI
hebr. mitt öra el. Herren hör. En son
till Gad, stamfader till osniterna. Se:
Esbon l. 4.Mos.26:16.
OSNITER
av Osni o.nas släkt

4.Mos.26:16

osstr
Lått o. göra mskor till vår
blivit ss. en av o.
låt o. stiga ditned och förbistra
För dem ut till o.
hövding och domare över o.
ss. en munsbit för o.
men med o. är H.
fört o. hitupp ur ett land
kom hitupp till o. med hast
Så vare då H. med o.
s. äro med o. äro flera
tala icke med o. på judiska
fräls o. nu, H.
ingen skiljemur mellan o.
myndighet över o. båda
förstår du s. ej är o. kunnigt
åldring finnes också bland o.
o. till hån slår han ihop
Icke åt o., H., icke åt o.
Kom medo.

Vad kommer det o. vid
blod över o. och våra barn
H., är det om o. du talar
H., låt upp för o.
har han ock kallat o.
av o. själva skickliga
icke ngt s. kommer från o.
låtom o. icke förtröttas
omkring o. en så stor hop
om begynnelsen sker med o.
Från o. hava de utgått
men de hörde icke till o.
ty hade de hört till o.
så hade de förblivit hos o.
icke alla höra till o.

1.Mos. 1:26
3:22
11:7
19:5
2.Mos. 2:14
4.Mos.14:9
14:9
16:13
Jos. 1'0:6
1.Kon. 8:57
2.Kon. 6:16
18:26
19:19
Job 9:33
9:33
15:9
15:10
34:37
PS.115:1
Ords. 1:11
Matt.27:4
27:25
Luk.12:41
13:25
Rom. 9:24
2.Kor. 3:5
4:7
Gal. 6:9
Hebr.12:1
1.Pet. 4:17
1.Joh. 2:19
2:19
2:19
2:19
2:19

OSSIELITER
Efterkommande till Kehats son Ussiel,
se Ussiell. I.Krön.26:23.
OST
-ost
nötost 2.Sam.17 :29
OST
10 o.ar tm-överhövitsman
ss. o. pressas ut ur mjÖlk

l.Sam.17:18
Ords.30:33

OSTADIG
1) mia', V l )
röra sig a~ och an, vackla hit och dit; i
PS.S9:12 hif. få (någon) att röra sig el.
vackla; övers. låta driva ostadig omkring. I I.Mos.4:12,14 står I,cal part.
nå' tillsanJffians med någ, part. av nug,
se Flykta 4; övers. ostadig och flyktig.
Se: Driva 32.
2) akatdstatos, åKaTCiuTaTo,
ostadig, ombytlig; av': neg. a- och
kathistemi, ego nedsätta; tillsätta, insätta. Jfr Oordning 2. Se: Orolig 7,

OSKÄRA
1) [I}ölal] , '7 ~ O
grundbet. lösa, lossna; pi. vanhelga,
ohelga, profanera; nif. bliva varlhelgad.
Se t.ex. Ohelga 1, Ohelig 2.
2) koinåö, KOUJOW
vanhelga, orena, profanera. Se t.ex.
Oren 18.

1) nätä, n ~ ~
vanl. nif. vara ren, oskyldig el. ostraff-

4353

4354

OSTADIG
1 O. och flyktig på jorden
1.Mos. 4:12
1 O. och flyktig på jorden
4:14
1 gm, din kraft driva o.a omkring
PS.59:12
Klag. 4:15
1 flyktiga och o.a måste de
2 en mska S. går O.t fram
Jak. 1:8

OSTRAFFAD

lig; vara fri från straff, bliva ostraffad;
pi. göra ren, rena; låta (någon) bliva
ostraffad, lämna ostraffad. Jfr nif. i
2.Mos.21 :19, övers. vara fri ifrån
straff; Sak.S:3 varda bortrensad. Se:
Fri 3, Förlåta S, Lösa 1, Oskadd l.
OSTRAFFAD
1 H. icke låta den bliva O.
1 ingalunda låter ngn bliva Q.
1 icke låter ngn bliva Q.
1 H. icke låta bliva o.
1 och förblivit O.
1 icke låta hm bliva o.
1 icke min missgärning o.
1 o. ingen s. kommer vid
1 onda bliva förvisso icke o.e
1 bliver förvisso icke o.

1 bliver icke o.
1 falskt vittne icke O.t
1 fikar efter ... bliver icke o.
1 Skullen då I bliva o.e
l I skolen icke bliva o.e
1 o. kan jag ej låta dig bliva
1 o. kan jag ej låta dig bliva
1 skulle då (Edom) bliva o.
1 du skall icke bliva o.
1 iogalunda ngn bliva o.

2.Mos.20:7
34:7
4.Mos.14:18
5.Mos. 5:11
1.Sam.26:9
1. Kon. 2:9
Job 10:14
Ords. 6:29
11:21
16:5
17:5
19:5,9
28:20
Jer.25:29
25:29
30:11
46:28
49:12
49:12
Nah. 1:3

OSTRAFFLIG
Se även: Fullkomlig.
OSTRAFFLIG
1) tömim, D' L) ~
fullkomlig, hel; oskadd, felfri, utan
lyte, ostrafflig; som subst. : fullkomlig·
het, ostrafflighet; av: tåmam, se 2. I
Jos.24:14; PS.84:12 står: betåmim, i
fullkomlighet; i ostrafflighet. Jfr
tåmim i Am.S:IO, övers. sanning. Se:
Felfri 1, Frisk 9, From 3, Lyckosam S,
Oskadad 1, Redlig 3.
2) törnam, DL) n
vara fulländad ;1. fardig; vara oskadd
el. felfri (utan lyte), vara fullkomlig el.
ostrafflig; i 2.Sam.22:26; PS.18:26
hithp. bevisa sili ostrafflig. I Job 22:3
står hif. med darä~, väg, som objekt;
ordagrant: att du gör din väg ostrafflig.
Se t.ex. Fullborda 1, Fullgöra 3.
3) tom, o'n
fullständighet; fullkomlighet, felfrihet,
ostrafflighet, oskuld; av: tåmam, se 2.
Se: Oskuld 1, Redlig 6.
4) täm, D n
fullkomlig, Tfelfri, utan lyte, ostrafflig,
ren, obefläckad; av: tåmam, se 2. Se:
From 4, Fromsint 1.
5) tummä, n ~ ~
fullständighet; fullkomlighet, felfrihet,
oskuld; av: tåmam, se 2.
6) åmemptos, äJl€Jl11TO<:
oklanderlig, otadlig; av: neg. a- och
memphomai, klandra, tadla, förebrå.
Ordet är i Hebr.8:7 övers. utan brist.
Se: Otadlig l.
7) amemptös, åJl€Jl11TW'
adv. oklanderligt, otadligt; av: åmemptos, se 6.
8) anengkletos, åVErK AllTO<:
som icke kan anklagas; otadlig, oförvitlig. Se: Oförvitlig 2.
9) åmömos, äJlwJlo,
utan tadel, Iqanderfri, oförvitlig; av:
neg. a- och mömos, tadel, klander. Se:
Felfri 2, Obefläckad l.
10) am8metos, åJlwJlllTo<:
otadlig, oklanderlig; av: neg. a~ och
mömåomai, tadla, klandra (av: mömos,
se 9).
11) akatågnöstos, åKaTårvWUTO,
som man icke kan anmärka på, otadlig,
okll)1lderlig; av: neg. a- och kataginöskö, se Fördöma S.
OSTRAFFLIG
1 o. bland sitt släkte
1 Vandra inför mig och var
1 Du skall vara o. inför H.
1 o.a äro hs gärningar
1 frukten H. tjänen hm o.t
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Q.

1.Mos. 6:9
17:1
5.Mos.18:13
32:4
Jos.24:14

1 var jag o. för hm
2.Sam.22:24
1 mot en o. hjälte
22:26
2 bevisar du dig o.
22:26
1 Guds väg är o.
22:31
22:33
I ledde den o.e på hs väg
3 vandrar med O.t hjärta
I.Kon. 9:4
4 var en o. och redlig man
J ob I: 1
4 Gud föraktar icke den s. är O.
8:20
4 vore jag än O.
9:20
4 Men o. är jag
9:21
9:22
4 han förgör den o.e
I ler åt rättfärdig och o.
12:4
2 vinning av att du vandrar O.t
22:3
1 Den s. vandrar O.t
Ps.15:2
18:24
1 var jag O. inför hm
1,2 mot o. man bevisar dig o.
18:26
1 Gudsvägäro.
18:31
2 så bliver jag o.
19:14
4 Giv akt på den o.e
37:37
4 i lönndom skjuta den o.e
64:5
3 J ag vill föra en o. vandel
10 1:2
119:1
1 Saliga de vilkas väg är o.
1 Mitt hjärta O.t i dina stadgar
119:80
1 de o.a få stanna kvar
Ords. 2:21
10:29
3 H. vägar äro den o.es värn
1 Den o.es rättfärdighet gör hs väg
11:5
11 :20
1 vilkas väg är O. behaga hm
3 bevarar den vilkens väg är o.
13:6
1 de o.a få till sin arvedel gott
28:10
1 s. vandrar O.t bliver frälst
28:18
4 blodgiriga hata den s. är o.
29:10
6 vandrade O.t efter H. bud
Luk. 1:6
8 o.a på vår H., JK., dag
1. Kor. 1:8
9 heliga och o.a inför sig
Ef. 1:4
9 fastmer vara helig och o.
5:27
9 Guds o.a barn ibland
Fil. 2 :15
6 i fråga om rättfärdighet o. man
3:6
Kol. 1:22
8 obefläckade och o.a
7 O.t vi förhöllo oss
1.Tess. 2:10
6 vara o.a i helighet inför Gud
3:13
7 o.a vid vår H., JK., tillkommelse
5:23
11 med sunt, O.t tal
Tit. 2:8
lO bevinnas vara o.a
2.Pet. 3:14
9 inför sin härlighet o.a
J ud. v.24
9 de äro o.a
Upp.14:5

OSTRAFFLIGHET
4 icke hs like i o.
Job 1:8
4 finnes icke hs like i o.
2:3
5 ännu håller han fast vid sin o.
2:3
S Håller du ännu fast vid din o.
2:9
3 dina vägars o. ditt hopp
4:6
5 låter min o. ej tagas ifrån mig
27:5
5 så skall Gud förnimma min O.
31:6
3 efter min rättfärdighet och o.
Ps. 7:9
3 O. och redlighet bevare mig
25:21
3 jag vandrar i o.
26:1
26:11
3 J ag vandrar ju i o.
41:13
3 uppehåller för min o.s skull
1 vägrar icke gott, s. vandra i o.
84:12
101 :2
1 J ag vill akta på o.ens väg
1 den s. vandrar på Q.ens väg
101 :6
3 sköld för dem s. vandra i o.
Ords. 2:7
10:9
3 s. vandrar i o" vandrar trygg
5 redligas o. vägleder dem
11:3
3 fattig man s. vandrar i o.
19:1
3 s. vandrar i o. ss. rättfärdig
20:7
3 fattig man s. vandrar i o.
28:6

OSTÄMNE
ss. o. lät du mig stelna

Job 10:10

OSTÖRD
arbetet på detta Guds hus o.t
hjordar s. lägra sig där o.a

Esr. 6:7
Jes.17:2

OSVIKLIG
H. svurit David en o. ed
H. vare ett O.t vittne

Ps. I 32:11
Jer.42:5

OSYNLIG
Se även: Evig, himmelsk, härlig, oförgänglig, odödlig, gudomlig, synlig, se,
skåda.
Osynlig
Det grek. adjektivet aoratos, som kommer av neg. a- och verbet horåö, se,
betyder dels: icke sedd, dels: icke
synlig, osynlig. Det står i Kol.1 :16
jämsides med horatås, sedd; synlig.
Genom hela Skriften framställs Gud
i sin himmelska glans och storhet som
osynlig för jordiska ögon. Förrän
någon annan var till, var Gud, den
osynlige - han som i begynnelsen
skapade himmelen och jorden, I.Mos.
1:1. Berättelsen om den brinnande
törnbusken ger en levande skildring av
Guds osynlighet, 2.Mos.3:4-S. Denna
tanke möter oss gång på gång i
Israels historia, se t.ex. 2.Mos.19:21;
33:18-23. När det likväl i I.Sam.3:21
säges att Herren lät se sig, förklaras
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Osynlighet-Otro
detta närmare med att han uppenbarade sig genom sitt ord, dvs_ kungjorde
sin vilja. Redan i G.T. möter vi den
frommes hopp om att få skåda Gud,
Job 19:26-27.
Det är alltså kända ting som aposteln hänsyftar på, när han tillbeder och
lovprisar den osynlige Guden, l.Tim.
1:17. Detsamma som gäller om Gud,
gäller också om hans Son, Jesus
Kristus, i hans förhärligade och upphöjda tillstånd. När han efter uppståndelsen uppenbarade sig för sina
lärjungar, kunde han bli osynlig för
dem lika plötsligt som han hade blivit
synlig, Luk.24:31, jfr v.15. Hans himmelsfärd beskrivs på det sättet att en
sky tog honom bort ur apostlarnas
åsyn, Apg.I:9. Kristus kallas i Kol.1 :15
»den osynlige Gudens avbild» (grek.
eik6n), något som betecknar fullständig väsensenhet med Fadern och
således vida övergår vad som säges om
människan
i
skapelseberättelsen,
I.Mos.1 :26-27. Man kan t.ex. lägga
märke till Johannes' reaktion när han i
sina visioner fick se Kristus i hans
himmelska härlighet, Upp.1 :12-17.
Även om Gud är osynlig för människorna, är detta hans osynliga väsen,
hans eviga kraft och gudomlighet, i viss
mening synligt, nämligen i hans gärningar i skapelsen och historien, Rom.
1 :20. Det är emellertid först genom
tron som man blir övertygad om ting
som man icke ser, så att man förstår
att det som ses, världen, blev till av det
osynliga, Guds ord, Hebr.11:1,3. I
Kristus, den osynlige Gudens avbild, är
allting skapat, både det synliga jordiska och det osynliga himmelska,
vartill hör alla andemakterna i himlarymderna, Kol.1:16-17. Därför att
Gud är upphovet till hela universum
och med sitt ord genomtränger allt, är
intet skapat fördolt för honom, Hebr.
4:12-13.
I all bedrövelse har de troende
glädje och tröst, eftersom de icke har
det synliga och timliga för ögonen,
utan det osynliga och eviga, 2.Kor.
4:17-18,jfr Rom.8:24-25. De troende i
nya förbundet ser på Jesus Kristus,
trons hövding och fullkomnare, och är
i sin kamp omgivna aven stor, osynlig
sky av trosvittnen från gamla förbundet, Hebr.12:1-2. Bland dessa är också
Mose, han om vilket det heter att
»därigenom att han likasom såg den
Osynlige, kunde han härda ut», 11:27.
I sin bergspredikan prisar Jesus »de
renhjärtade» saliga, eftersom de skall se
Gud, Matt.5 :8, och helt i linje med
Jesu ord är orden i Hebr.12:14: »utan
helgelse får ingen se Herren». Var och
en som har hoppet om att få se Herren
»sådan han än), han renar sig »likasom
Han är ren», I.J oh.3 :2-3. Den som hör
Kristus till, längtar efter att få »se
ansikte mot ansikte» och »känna till
fullo», I.Kor.13:12, jfr 2.Kor.3:18.
Först i fullkomningen bytes tron ut
mot åskådning, 2.Kor.5:6-8. De troende ser fram mot Jesu Kristi uppenbarelse, dvs. dens återkomst som de nu
icke ser och dock tror på Ofr Joh.
20:29), i glädje över trons mål, själarnas slutliga och eviga frälsning, I.Pet.
l :6-9. Vad detta betyder, beskrivs
framför allt i Bibelns sista bok, där det
bl.a. sägs att Guds och Lammets
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(Kristi) tjänare skall tjäna honom och
se hans ansikte, och att Herren Gud
skall lysa över dem, Upp.22:3-5.
OSYNLIG
hs o.a väsen förstås gm
s. är den o.e Gudens avbild
allt, synligt såväl s. O.t
den o.e, ende Guden, vare ära
likasom såg den O.e

Rom. 1:20
Kol. 1 :15
1:16
1.Tim. 1:17
Hebr.ll:27

OSYNLIGHET
hennes ben täras bort intill o.

Job 33:21

OSYRAD
Se även: Ren, renhet, högtid, påsk,
syrlig, surdeg, spisoffer, tackoffer,
offer, bröd.
Osyrat bröd
Första gången osyrat bröd, hebr. ma~~
(plur. ma~~ot), omtalas i Bibeln, är i
berättelsen om de två änglarnas besök
hos Lot iSodom, I.Mos.19:3. Sedan
nämns osyrat bröd i samband med
Israels räddning ur Egypten, då de på
Herrens befallning åt påskalammet
med osyrat bröd och bittra örter,
2.Mos.12:8. Till minne av denna
händelse firade Israel årligen det osyrade brödets högtid, ~ag hamma~~ot,
v.14-20.
I det offer, som bars fram i samband med Arons och hans söners
invigning till prästämbetet, ingick
också osyrat bröd, osyrade kakor begjutna med olja och osyrade tunnkakor smorda med olja, 2.Mos.29:1-3,
23-25; 3.Mos.8:2,25-28. Även en nasir
skulle - den dag då hans nasirtid var
ute - bl.a. offra en korg med osyrade
kakor och osyrade tunnkakor, 4.Mos.
6:13-17. Jfr vad som berättas om
Gideon och hans offer, då han genom
Herrens ängel hade fått kallelsen att
frälsa Israel ur midjaniternas hand,
Dom.6:18-21. Även i vissa spisoffer
förekom osyrat bröd, 3.Mos.2:4-5,
likaså i de tackoffer som skulle ha
lovoffrets karaktär, 7 :12. Det som blev
över av spisoffret var högheligt och
skulle ätas osyrat av prästerna, 7:7-10;
10:12-13.
På samma sätt som surdeg symboliserar orenhet och .synd, står osyrat
bröd som sinnebild för renhet och
helighet. Det betecknar invigningen till
ett liv i Herren och för Herren. Paulus
skriver till de kristna i Korint (vilka vid
denna tidpunkt firade påsk eller förberedde påsken), att de är osyrade
genom det nya förbundets påskalamm
Kristus och att de därför skall rensa ut
den gamla surdegen och hälla högtid
med »renhetens och sanningens osyrade bröd», I.Kor.5 :7-8. När de äter
påskalammet, skall de minnas att hela
deras liv är osyrat, dvs. helgat Herren,
och därför skall vara som en påsk där
all surdeg, all ondska och orenhet, är
bannlyst. Se även: Högtid, Påsk, Surdeg.
OSYRAD
Uppdelning: osyrad, osyrade brödets högtid.
OSYRAD
(Lot) bakade o.t bröd
O.t bröd jämte bittra
sju dagar skolen l äta o.t bröd
skolen l äta O.t bröd
skolen l äta o.t bröd
bakade de o.e kakor
sju dagar skall du äta o.t bröd
skall man äta O.t bröd
sju dagar skall du äta O.t bröd
O.t bröd och o.e kakor
och o.e tunnkakor
ur korgen med de o.e bröden
sju dagar skall du äta O.t bröd
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1.Mos.19:3
2.Mos.12:8
12:15
12:18
12:20
12:39
13:6

13:7
23:15
29:2
29:2
29:23
34:18

o,e kakor, o.e tunnkakor
3.Mos. 2:4
fint mjöl, begjutet med olja, O.t
2:5
O.t skall det ätas på helig
6:16
bära fram o.e kakor
7:12
och o.e tunnkakor
7:12
korgen med de o.e bröden
8:2
ur korgen med de O.e bröden
8 :26
tog (Mose) en o. kaka
8:26
äten det O.t vid sidan av altaret
10:12
äta O.t bröd, i sju dagar
23:6
är H. o.e bröds högtid
23:6
Med O.t bröd och bittra örter 4.Mos. 9:11
korg med O.t bröd och o.e tunnkakor 6:15
jämte korgen med de O.e bröden
6:17
ur korgen en o. kaka
6:19
och en o. tunnkaka
6:19
skall man äta o.t bröd
28:17
sju dagar äta O.t bröd
S.Mos.16:3
l sex dagar skall du äta O.t bröd
16:8
åto de o.t bröd
Jos. 5:11
Gideon tillredde O.t bröd
Dom. 6:19
Tag köttet och det O.e brödet
6 :20
vid köttet och det o.e brödet
6:21
förtärde köttet och det o.e brödet
6 :21
och bakade därav o.t bröd
l.Sam.28:24
äta O.t bröd ibland bröder
2.Kon.23:9
det gällde de o.e tunnkakorna 1.Krön.23:29
man skall då äta o.t bröd
Hes.45 :21
I ären ju o.e
1. Kor. 5:7
och sanningens o.e bröd
5:8
OSYRAD (det osyrade brödets högtid)
hålla o.e brödets högtid
2.Mos.12:17
o.e brödets högtid skall du
23:15
o.e brödets högtid skall du
34:18
är H. o.e bröds högtid
3.Mos.23:6
vid det o.e brödets högtid
5.Mos.16:16
offrade vid o.e brödets
2.Krön. 8:13
hålla O.e brödets högtid
30:13
höllo det o.e brödets högtid i sju
30:21
firade det o.e brödets högtid
35:17
höllo det o.e brödets högtid
Esr. 6:22
första dagen i o.e brödets
Matt.26:17
påsk och o.e brödets högtid
Mark.14:1
14:12
i det o.e brödets högtid
o.e brödets högtid var nära
Luk.22:1
i det o.e brödets högtid
22:7
under det o.e brödets högtid
Apg.12:3
efter o.e brödets högtid avseglade
20:6

OSÄKER
sjöfarten begynte redan vara o.

OTACKSAM
mild mot o.ma och onda
mskorna skola då vara o.ma

Apg.27:9
Luk. 6:35
2.Tim. 3:2

OTADLIG
l) amemptos, ä/l€/l7rTOC;
oklanderlig, otadlig. Se: Ostrafflig 6.
OTADLIG
1 att I bliven o.a och rena

Fil. 2:15

OTALIG
cederbjälkar i o. mängd
1.Krön.22:4
före hm hava o.a gått
Job21:33
och tärnorna en o. skara
HV.6:7
lika o. s. sanden är i havet
Jer.33:22
O.t mycket folk var församlat
Luk.12:1

OTID
l) Sökol, 7J tci

för1or~ sina "närmaste anhöriga, bli
barnlös; pi. göra barnlös; få missfall,
föda i otid. Se: Barn 8, Döda 2, Fel 9,
Förgöra 8, Missfall I, Ofruktsam 7.
2) akairös, CL/<aipwc;
adv. olägligt, i otid; av: neg. a- och
kairos, (läglig) tid, den för något bestämda tidpunkten. Ordet står jämsides med eukairös, lägligt, i tid.
OTID
1 getter icke fött i o.
1 icke kvinna s. föder i o.
1 kalva deras kor, icke i o.
2 träd upp i tid och o.

1.Mos.31:38
2.Mos.23:26
Job 21:10
2.Tim. 4:2

OTILLBÖRLIG
På O.t sätt har du handJat
1.Mos.20:9
lägrat Jakobs dotter:" o. gärning
34:7
bedrivit o.a ting mot H.
2.Kon.17:9
säger ngt o.t om Sadraks
Dan. 3:29
o.t att taga brödet från
Matt.15:26
O.t taga brödet från barnen
Mark. 7:27
gm hot eller på annat o.t sätt
Luk. 3:14
till att bedriva o.a ting
Rom. 1 :28
O.t mot sin ogifta dotter
1.Kor. 7:36
och gyckel, sådant är o.t
Ef. 5:4
medan de tala vad o.tär
l.Tim.5:13
förkunna o.a läror
Tit. 1:11

En son till Semaja, en dörrvaktare
helgedomen. l.Krön.26:7.
OTNIEL
hebr. Guds makt el. Guds lejon. Den
förste av Israels domare, se d.o. Otniel
var son till Kalebs yngre broder Kenas.
OTNIEL
När O., son till Kenas, intog
När O., son till Kenas, intog
en frälsare s. frälste dem, O.
så dog O., Kenas' son
Kenas' söner O. och Seraja
O.s söner vorD Hatat
Heldai s. hörde till O_s släkt

Jos.IS:17
Dom. 1:13
3:9
3:11
1.Krön. 4:13
4:13
27:15

OTRO
Se även: Tvivel, olydnad, förakt, förkasta, gensträvig, motstånd, fiendskap,
ohörsam, förhärda, förstocka, tro, förtrösta.
Otro
Otro är, som ordet direkt anger, motsatsen till tro, i det religiösa förhållandet en negativ hållning hos människan
gentemot
Gud.
Otro
är
en
förståndsmässig förnekelse av det tron
håller för sant i förbindelse med Gud
och hans värld. Vidare är den olydnad
mot Gud, ovilja och motstånd mot
honom_ Slutligen är den också en
hjärtebeskaffenhet, där hela personligheten är engagerad i misstro till Gud
och förakt för hans ord.
G.T.

Ordet »Otro» flnns ej i vår övers. av
G.T., eftersom hebreiskan ej har något
eget ord för begreppet. Själva saken är
emellertid väl känd också i gamla
förbundet och uttrycks här ofta med
verbformen hä'dmin, hif. av 'åman,
jämte den negerande partikeln 10'.
Betydelsen blir då: icke ha tillit (till),
icke tro (På), dvs. ha eller visa otro.
Annars brukas i G.T. ord som svarar
mot våra subst. olydnad, gensträvighet
o.dyl.
Otro mot Herren och hans löften
var den stora grundsynden i Israels liv.
Fastän de på ett underbart sätt hade
befriats ur träldomen i Egypten och
fått nådefull hjälp under hela ökenvandringen, knorrade de mot Herren
och vägrade tro på hans makt, 4.Mos.
14:11; 5.Mos.9:23 f.; Ps_78:22,32. På
grund av denna sin otro måste folket
irra omkring i öknen i fyrtio år, och på
få undantag när fick den generation
som drog ut ur Egypten icke komma
in i löfteslandet, 5.Mos.l:29-38;
Ps.I06:7,21-27; jfr Hebr.3:15-19. Icke
ens Mose och Aron kom in i Kanaan
på grund av sin otro mot Herrens ord,
4.Mos.20:12; 5.Mos.1 :37.
Profeterna förmanade folket till tro
på Herren, Jes.28:16; Hab.2:4; jfr
Rom. l :17, och förebrådde dem deras
otro, Jes.7:9; 30:15; 53:1.
N. T.

OTNl
hebr. Herrens makt el. Herrens lejon.

Grundtextens huvudord för »Otro»
är grek. apistia (motsatsen till pistis,
tro, tillit); av adj. apistos, otrogen; icke
troende (se ordanalys Otrogen 4).
I detta sammanhang kan även
nämnas ordet apeitheia, ohörsamhet,
olydnad (se ordanalys Ohörsam 3).
Ett par gånger brukar Jesus ordet
»Otro» i förbindelse med lärjungarna_
Då de frågade varför de ej kunde driva
ut den onde anden ur gossen som var
månadsrasande, fick de till svar: »För
eder otros skulb), Matt.17:20. Här har
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OTILLGÄNGLIG
o. för fruktan skapades han

Job 41:24

Otrogen -Otukt
emellertid grundtexten sub st. oligapistia, som egentligen betyder: liten el.
svag tro. Då Jesus stillade stormen,
riktade han den förebrående frågan till
sina lärjungar: »Varför rädens I? Haven
I ännu ingen tro?» Mark.4:40. Denna
övers. följer grundtexten, som har
ordet »tro» (pistis) som obj. till ett
verb »hysa, hava» med negation. Den
troendes otro är alltså närmast uttryck
för svaghet, en brist på tillit till Guds
makt att hjälpa i svåra livssituationer.

l. Otro mot Gud. Oftast är emellertid
»)()tro» i N.T. en beteckning på sådana
människors förhållande till Gud som
icke har tron och icke vill tro. Både
apistia och apeitheia uttrycker mot·
stånd mot sanningen, jfr Rom.1 :18 f.
Den sanning som den icke troende
vägrar att acceptera är här icke en
f:tlosofIsk lära eller en abstrakt ide,
utan Guds självuppenbarelse i naturen.
Gud möter alla människor i sin skapelse och ger sig till känna för dem i sin
eviga kraft och gudomlighet. Den som
förkastar denna kunskap och undertrycker sanningen, står under Guds
vrede, 1:18-21,25,28.
Liksom högmod är otro en grundsynd i människans natur. Dessa synder
är besläktade och går från fallets dag i
arv till alla människor. I sin ovilj a och
olydnad mot Gud upphöjer människan
sig själv, hon vill i sin stolthet vara sin
egen herre och sin egen gud, LMos.
6:5; 8:21; Kol.l:21; 2.Tess.2:4. Av
naturen är vi alla »)()hörsamhetens
barn» och därmed också »vredens
barm>, Ef.2:2 f. (grt.). Denna medfödda otro och benägenhet att stå Gud
emot kan människan själv icke
förändra eller övervinna, Rom.8:7;
7 :15. Hon. måste födas på nytt och
omskapas genom Guds Ande, Joh.
3:3,7.
Guds pånyttfödande och omskapande gärning i människohjärtat har
möjliggjorts genom Kristi verk. I
honom har Gud försonat världen med
sig själv, 2.Kor.S:18 f. Genom honom
kan människans fIentliga hållning till
Gud omskapas till kärlek, Ef.2:16;
Kol.l:20-22; Rom.S:S,lO. Han inger
tro och tillit i det icke troende hjärtat
hos den som genom omvändelse och
bot tar emot trons gåva, Ef.2 :8-1 O, jfr
Hebr.1O:38 f.

fruktan för att bli utstötta ur synagogan, v.42, jfr 9 :22.
I Lukasevangeliets skildring av Jesu
intåg i Jerusalem framhäves med stark
kontrastverkan lärjungarnas glädje och
Jesu sorg. Han sörjde över stadens och
folkets otro, och han förutsade att
domen skulle komma med Jerusalems
och templets förstöring, Luk.19:37-44,
jfr Matt.23 :37. Också under apostlarnas verksamhet framhärdade folket i
otro, vilket gällde både dem som levde
i Palestina och dem som uppehöll sig i
diasporan, Apg.4:S-7,lS-18; 7:51-8:1;
13:50; 14:19; 19:9; 28:24-27. Dock
skall till slu t den dag komma då Israel
uppger sin otro och tar emot Kristus
som sin Messias, Rom.ll:2S-32.

3. Den otro som ej bättre vet. Medan
alla som har mött evangeliet och förkastat det, lever i medveten otro, kan
det bli tal om en ovetenhetens otro i
de fall där människor icke har hört det
kristna budskapet. Till och med Paulus
hävdar, att när han mot de kristna
uppträdde som hädare, förföljare och
våldsverkare, gjorde han det därför att
han »icke bättre visste» i sin otro,
l. Tim.1 :13. Särskilt gäller ovetenhetens otro hedningarna. Den dom över
otron som Jesus avkunnar i Joh.3:36,
jfr 12:47-50, skall knappast utan
vidare drabba dessa. Men den som hör
evangeliet och förkastar det, »han skall
icke få se livet», Joh.3 :36, »han skall
bliva fördömd», Mark.16:16. Det
skriftmaterial som föreligger angående
hedningarnas eviga öde, är icke fylligt
nog att det kan byggas en lära på det.

OTRO

l) apistia, arrwTia
otrohet, trolöshet; otro; av: apistos, se
Otrogen 4. Ordet utgör motsatsen till
pistis, tro; trohet. Det är i Rom.3:3
övers. trolöshet och förekommer också
i Hebr.3:12 i uttrycket kardia ponera
apistias, ett ont otroshjärta.
2) oligopistia, oXtrorrwTia
liten el. svag tro; av: oligopistos, se
Klentrogen l.
OTRO
1 för deras o.s skull gjorde han Matt.13:58
2 För eder o.s skull
17:20
1 förundrade sig över deras o.
Mark. 6:6
1 ropade gossens fader: Hjälp min o.
9:24
1 förebrådde dem deras o.
16:14
1 tvivlade icke i o.
Rom. 4:20
11:20
1 För sin o.s skull bortbrutna
1 icke hälla fast vid sin o.
11:23
1 i min o. handlade så
l.Tim. 1:13
1 för o.s skull s. de icke
Hebr. 3:19

1 sörjde (Esra) över den o.
1 om ett· land beginge o.
1 dom över (Sidkia) för den o.s
1 gm den o. han begått
1 begått o. mot mig
1 förgäta all den o.

10:6
HeS.14:13
17:20
18:24
20:27
39:26

OTROLIG
l) apistos, ärrtGroc;
otrogen; icke troende; i Apg.26:8 i
betydelsen: som icke kan tros, otrolig.
Se: Otrogen 4.
OTROLIG
1 o.t att Gud uppväcker döda

Apg.26:8

OTROSHJÄRTA
icke hos ngn finnes ett ont o.

Hebr. 3:12

OTUKT

Se även: Äktenskapsbrott, trolöshet,
otrogen, otrohet, synd, förföra, lösaktig, utsvävningar, sköka.

Otrons vanmakt, Mark.9: 14-29.
l) Du otrogna släkte! v.19; 4.Mos.
14:11. 2) Hjälp min otro! v.24. 3)
Varför kunde inte vi? v.18,28; Matt.
17:20.

OTROHET
1 till att begå o. mot H.
4.Mos.31:16
1 Vad är detta för en o.
Jos.22:16
1 upproriskhet och o. mot H.
22:22
1 icke velat begå o. mot H.
22:31
1 fångenskap för o.s skull
1. Krö n. 9:1
10:13
1 (Sau1) hade begått o. mot H.
2 försyndade sig gm o. mot H. 2.Krön.28:22
1 i sin o. förkastade
29:19
1 om (Manasses) synd och o.
33:19
1 försyndade sig i o. mot Gud
36:14
1 de första att begå sådan o.
Esr. 9:2
1 Gud talat mot sådan o.
9:4

Otukt
G. T. Hebreiskan använder två verb
med avledningar för att uttrycka ett
otillbörligt förhållande mellan man
och kvinna: zånå, som betecknar den
otillbörliga handlingen under synpunkten av otukt, lösaktighet, och
nå'ap, som uttrycker handlingen i relation till äktenskapet - antingen det
gäller ett redan ingånget äktenskap
eller det är fråga om en mellan två
människor etablerad trolovning, dvs.
ett bindande, förpliktande löfte om
äktenskap. Den ursprungliga betydelsen av nå'ap är visserligen »para sig»,
»ha samlag med», men efter hand har
verbet blivit ett speciellt uttryck för
illegitim sexuell förbindelse som
kränker äktenskapet.
Det sjätte budet använder nå' ap.
Med negationen lo' blir budets hebreiska utformning i 2.Mos.20:14 kort
och gott: lo' tin'ap, »Du skall icke begå
äktenskapsbrott», jfr den gamla kyrkobibelns övers. »Du skalt icke göra hop).
Därtill fogas i det tionde budet: »Du
skall icke hava begärelse till din nästas
hustru ...», v.17. Att nå'ap och icke
zånå förekommer på detta ställe, är
naturligt utifrån den sociala funktionen hos buden på lagens andra tavla.
Äktenskapet är det av Gud förordnade
området för samliv mellan man och
kvinna. Detta intima mänskliga gemenskapslivomgärdar Gud med sin lag.
Detta värn om äktenskapsordningen
inverkar på hela förhållandet mellan
man och kvinna. En viss skillnad tycks
ha rått mellan mannens och kvinnans
ställning gentemot lagen i detta avseende. Medan den ogifta kvinnan var
förpliktad att leva i kyskhet, och den
gifta kvinnan obönhörligen var hemfallen åt lagens straff vid utomäktenskaplig förbindelse, ådöms mannen
icke samma stränga straff. Det är
emellertid att totalt missförstå saken
att tro att lösa förbindelser skulle vara
tillåtna för män, bara de höll sig borta
från kvinnor, som var gifta eller trolovade. Mose lag understryker på det
kraftigaste familjens krav på legitim
ordning, 2.Mos.22:16-17. Varje illegitim förbindelse fördöms, 3.Mos.19:29;
Am.2:7 f.; Hos.4:11-14, och straffas
hårt, oftast med döden, S.Mos.kap.
22-25. Även kultisk otukt var strängt
förbjuden, 23:17.
De gammaltestamentliga lagarna,
förordningarna och påbuden tjänar
icke endast som skyddande mur omkring det utvalda folket, de avspeglar
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4. Förhärdad otro. Människor som har
fått Andens kallelse till omvändelse
och frälsning, men framhärdar i sitt
motstånd, kommer till sist att sluta i
förhärdad otro. I evangelierna berättas
ofta om ett sådant hjärtetillstånd
bland Jesu motståndare, i synnerhet
gäller detta folkets religiösa ledare,
fariseerna och de skriftlärde, Matt.23,
särskilt v.13,37.
Också troende människor står i fara
att glida tillbaka till otron. Hebnlerbrevet har ett allvarligt varningsord till
sådana, 3:7-19; 10:26-31; 13:22. Ett
avfall med berått mod kan föra in i
den otrons förhärdelse som ingen kommer ut ur igen, 6:4-6. Det är denna
fara som också 2.Pet.3:17 så starkt
varnar de troende för. I stället för att
låta sig ryckas med i de gudlösas
villfarelse, gäller det att växa till i nåd
och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus, 3 :18.

2. Otro mot Kristus. Att förkasta
Kristus och hans verk är otro i högsta
potens, den avgörande synden i en
människas liv. När Jesus säger om den
helige Ande att han skall .överbevisa
om synd, nänmer han bara denna
enda: »de tro icke på mig», Joh.16:8.
I N.T. t;tias åtskilligt om den otro
som mötte Jesus under hans jordeliv,
en otro som nådde sin höjdpunkt i
korsfästelsen. Joh.12:37-S0 ger en tillbakablick på judafolkets otro mot sin
Messias. Denna otro hade förutsagts i
gamla förbundet genom profeten Jesaja (Jes.6:9 f.), v.37-41. Ett stort ansvar är förbundet med otron. Den som
förkastar Jesus, förkastar Gud själv.
Ställningen till Jesu ord är avgörande
för vars och ens eviga öde, eftersom
Jesu ord är Guds ord, v.48-S0. Folkets
otro är dock icke total. Till och med
många av rådsherrarna trodde på Jesus,
även om de icke vågade bekänna det av

Otro
Den som ej tror
Har fått sitt sinne förblindat av
denna tidsålders gud, 2.Kor.4:4. Har
ingen delaktighet med den som tror,
2.Kor.6:1S. Stöter sig mot den dyrbara
stenen - hörnstenen, I.Pet.2:8. Drabbas av Guds vrede för sin ohörsamhets
skull, Ef.S :6; Kol.3 :6. Får sin del i
eldsjön - det är den andra döden,
Upp.21:8.
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OTROGEN
l) må 'al, ':> p.~
förstulet (hemligt) tillgripa; vara trolös
el. otrogen. Verbet står ofta tillsammans med sub st. ma 'al, se Otrohet l.
Se: Fela 3, Otrohet 2.
2) zånå, i1 J r
bedriva hor ~l~ otukt, vara otrogen el.
trolös. Se t.ex. Lösaktig 2, Otukt l.
3) nå 'ap, '1 ~ ~
bedriva hor, begå äktenskapsbrott.
Verbet är van!. övers. begå äktenskapsbrott, t.ex. 2.Mos.20:14; 3.Mos.20:10;
S.Mos.S:18; Jer.3:9; 7:9. Jfr Otukt 5.
Se: Förföra 4.
4) apistos, ärrwTOC;
otro~en; icke troende; av: neg. a- och
pistos, trogen; troende. Ordet är ofta
övers. (som) icke (är) troende, t.ex.
I.Kor.7:12-14, el. som icke tror
(trodde), t.ex. 14:22-24. Se: Otrolig l.
OTROGEN
1 svikit och varit hm o.
1 om hon varit sin man o.
2 bihustru blev hm o.
1 O.na mot sina fäders Gud
1 att de varit o.na mot H.
1 och varit o. mot H.
1 1 Y våra fäder vora o.na
l s. voro o.na mot H.
l varit o.na mot vår Gud
l I haven varit o.na
1 Om I ären o.na skall jag
l varit o.na mot vår Gud
3 men de blevo mig o.na
1 att de hava varit o.na
1 därf'6r att de voro o.na
4 du o.na och vrånga sJäkte
4 du o.na sJäkte, huru länge
4 du o.na och vrånga sJäkte
4 låta hm få del med de O.na
4 gå till rätta inför de o.na
4 de o.nas sinnen förblindat
4 och är värre än en o.
4 för o.na är intet rent
4 o.na sin del i den sjö

4.Mos. 5:12
5:27
Dom.19:2
l.Krön. 5:25
2.Krön.12:2
28:19
29:6
30:7
Esr.10:2
10:10
Neh. 1:8
13:27
Jer. 5:7
Hes.15:8
Dan. 9:7
Matt.17:17
Mark. 9:19
Luk. 9:41
12:46
l.Kor. 6:6
2.Kor. 4:4
l.Tim. 5:8
Tit. 1:15
Upp.21:8

OTROHET
l) ma 'al, ':> P.12
trolöshet, otrohet; av: må'al, se 2.
Sub st. ma 'al står ofta tillsammans med
verbet må'al, t.ex. i 2.Krön.36:14,
övers. försynda sig i otrohet. Jfr Otrogen l. Se: Orättrådig 6.
2) må 'al, ':> ~!;l
förstulet (hemligt) tillgripa; vara trolös
el. otrogen; i 2.Krön.28 :22 övers.
försynda sig genom otrohet. Se:
Fela 3, Otrogen l.

Otukt
också det omedelbara tillståndet i den
omvärld, ur vilken Gud kallade ut sitt
folk. Den aktuella, konkreta bakgrunden till alla bud och förordningar
var den omoral, som rådde hos de
hednafolk som omgav Israel Detta
förfall trängde sig också på det utvalda
folket. Nationella katastrofer vittnar
därom, och profeternas nitälskande
förkunnelse avspeglar icke blott Guds
reaktion, utan även folkets situation.
Otukt, äktenskapsbrott, sexuella
abnormiteter är ett utbrett kräftsår på
samhällskroppen; den moraliska reaktionen härpå är ibland etiskt sett ytlig,
eller också saknas den helt. Skökoväsendet tilltar: Tamar sätter sig vid
vägen så som skökorna brukade göra,
I.Mos.38:13 ff.; spejarna söker sig till
det kända huset där skökan Rahab
bor, Jos.2:1; Jefta är en skökas son,
Dom.H:1. I Simsons liv spelar en
sköka en viktig roll, 16: 1 ff. Salomo
måste skipa rätt mellan två skökor,
I.Kon.3:16 ff. Dinas bröder, Simeon
och Levi, reagerar kraftigt mot att
deras syster behandlas som en lösaktig
kvinna, I.Mos.34:31. Besmittat av hednafolkens naturreligioner med sinnliga
orgier, hänger Israel sig åt både profan
och sakral otukt, I.Kon.14:24; Am.
2:7. Efter förfallet på Rehabeams tid
påbörjar Asa en utrensning av tempelbolare och av all religiös prostitu tion i
landet, I.Kon.15:12 - och detta fullföljes senare av Josafat, 22:47.
En onaturlig beblandelse med sådant som Gud hade förbjudit förorenade hela folket och landet. Utövarna
av dylika styggelser måste därför utrotas. Slapphet på detta område skulle
dra samma öde med sig som hade mött
landets tidigare inbyggare: landet
skulle utspy folket, jfr 3.Mos.kap.18.
Som ett led i Guds fostran av sitt folk
förbjuds prästen, som är en förebild
för folket, att taga någon annan än en
ren jungfru till hustru, 3.Mos.21:6-7,
13-15. Stora krav ställdes också på
hans barn; en otuktig dotter vanärade
fadern och den gudomliga institution
han tjänade, och hon skulle brännas,
v.9. Ingen som var född i otukt, fick
bli upptagen i Guds menighet, 5.Mos.
23 :2. Rubens historia visar klart både
Guds oböjliga stränghet och otuktssyndens allvarliga karaktär och verkningar. Som en följd av sin överträdelse på det sedliga området mister
han sina rättigheter och sin position
som den förstfödde; han degraderas
och ställs helt åt sidan för Guds plan,
I.Mos.49:3-4; I.Krön.5:1.
Utifrån sin syn på Gud och på
människornas höga värde och bestämmelse, bekämpar profeterna varje form
av överträdelse av det sjätte budet, jfr
Am.2:7; Jer.5:7-9. Vishetslitteraturen,
med sina gudomligt inspirerade regler
för ett normalt, harmoniskt människoliv, ägnar stort utrymme åt Guds heliga
livslagar. I en sammanhängande kapiteisvit, Ords.5-7, varnas det inträngande för lösaktiga förbindelser. Den
gifte mannen varnas, 5 :15ff., likaså
den unge, oerfarne, kap.7. Trofasthet,
5:15 ff., och lydnad mot buden,
6:20-24; 7:l-5,24ff., anvisas som
medel att undfly frestelsens snaror,
och hela problemet ställs under den
allseende Gudens ögon och i den
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orubbliga vedergällningens ljus, 5 :21- na är Kristi lemmar och kan därför
23.
icke givas åt en sköka, 6:15 f. Otukt är
N. T. I Nya Testamentet förekommer synd mot människans egen kropp,
6:18, och /:lör med till köttets gärtvå grekiska ord, som till mening och
användning motsvarar de hebreiska ningar, Gal.5:19, som skall dödas
orden zånå och nå'ap, nämligen por- genom Anden. Genom att söka »det
neuein, bedriva hor el. otukt, och som är därovan», får den kristne kraft
att döda de »lemmar som höra jorden
moicheuein, begå äktenskapsbrott.
N.T. kompletterar och skärper G.T.s till: otukt, orenhet, lusta, ond begärellära om sexuallivet. Obetingat fördöms se, så ock girigheten», Kol.3:1-7. Ett
varje förbindelse utanför det av Gud rent äktenskapligt samliv är i sig självt
instiftade äktenskapet och varje annan heligt och gott, och det förebygger
form för orenhet, Matt.5:28; 1.Tess. otuktssynder, l.Kor.7:2.
En falsk frihetsförkunnelse på detta
4:4-5. Att Skriften anser all sexuell
förbindelse utanför äktenskapets ram område har varit ett hot mot Guds
som lösaktighet, ligger motiverat i folk i alla tider. »Balaams lära», Upp.
själva äktenskapets instiftelseord, 2:14, eller »nikolaiternas gärningan>,
1.Mos.2:24. Här är det sagt på ett 2 :6, går ut på att anpassa sig till
grundläggande sätt, att upptagandet av omvärlden och bryta den kristna
sexuellt samliv förutsätter, att mannen praxisen f>i, det religiösa och moraliska
överger sin fader och moder, dvs. går . området. Balaams (Bileams) historia
ut ur sitt barndomshem för att bilda ger ett avskräckande exempel på vad
sitt eget, och att han håller sig till sin en sådan lära kan leda till, 4.Mos.kap.
hustru. Rätten att börja sexuellt samliv 22-25. Ännu mer förförisk blir denna
är i Skriften en social angelägenhet, lära om den som i Tyatira uppträder
knuten till viljan att ingå i äkten- under förklädnad aven s.k. djupare
skapets skapelseordning. Därmed är andlighet, Upp.2:20. Icke ens den
det ingen privat-rättighet. Samtidigt yttersta tidens ohyggliga straffdomar
erbjuder evangelium kraft att leva ett kan få människorna att vända sig bort
rent liv, 2.Kor.7:1. Kvinnan är man- från otuktens last, 9:21. Omoraliska
nens av Gud givna, likvärdiga partner, människor kommer aldrig in i det
Jerusalem,
21:8,27;
I.Kor.11 :11, medarvinge till livets nåd, himmelska
22:14-15.
1.Pet.3:7.
Uttrycken otukt, äktenskapsbrott
Jesus skärper till och med kraven på
det moraliska området, i det att han används också på ett bildligt sätt.
flyttar tyngdpunktim från den yttre Avgydadyrkan och trolöshet mot
handlingen till personlighetslivets förbundet med Gud framställs ofta
källa, hjärtat och sinnelaget, Matt. under denna bild. Jerusalem, Jes.l:21,
5 :27-30, och till tankelivets osynliga och hela folket, Jer.2:20; 3:6 ff.; Hes.
värld, 15:18 ff. Johannes döparens och kap.16 och 23; Mika 1:7; Hos.kap.1-3;
Jesu radikala förkunnelse fmner gen- 4:13, säges alla i sin trolöshet mot Gud
klang hos många omoralens offer, som ha gjort sig skyldiga till denna synd.
mötte förbannelse hos egenrättfärdiga Bibelns sista bok framställer Lammets
och hårdhjärtade fanseer, men som nu rena brud, den levande kristna församgenom uppriktig omvändelse och lingen, som motsats till den avfålliga
nyskapelse blir medborgare i Guds »skökan», Upp.14:1-5; 17:1-6; 19:1-8;
rike, jfr Luk.7:36 ff.; 15:30; Matt. 21:9 ff.
21 :28-32; Joh.8:1-11, och som i likhet
OTUKT
med Rahab, Hebr.H:31, och Tamar,
1) zånå, i1) r
Matt.1:3, räknas bland trons och helbedriva hor Tel otukt, vara otrogen el.
gelsens folk.
De apostoliska breven behandlar trolös. Se: Avfalla H, Avfållighet l,
detta ämne mycket ingående mot bak- Löpa l, Lösaktig 2, Otrogen 2.
grund av hednavärldens principer, syn 2) zenunim, D ' ) 1 ) !
och livsmönster. Ingen otuktig eller hor, otukt, lösaktighet, otrohet, trolösoren människa har del i Guds rike, het; av: zånä, se 1. Jfr 2.Kon.9:22,
Ef.5:5. Otukt jämställs med avguda- övers. avgudiskt väsen; Hos.4:l2; 5:4
dyrkans huvudsynd. »Varken otuktiga trolöshet. Se: Lösaktig 1.
människor eller avgudadyrkare eller 3) zenu!, n 1 ) !
äktenskapsbrytare, varken de som låta hor, otukt, lösaktighet, otrohet, trolösbruka sig till synd mot naturen eller de het; av: zånä, se 1. Se: Avfållighet 2,
som själva öva sådan synd», skall få Lösaktig 3.
Guds rike till arvedel, I.Kor.6:9. Israe- 4) taznu!, n 1 ) ! fl
literna i öknen tjänar som varnande hor, otukt, lösaktighet, otrohet, trolösexempel, 10:1-5,8,11. Hedningarnas het; av: zånå, se 1. Ordet förekommer
djupa sexuella förfall är en Guds straff- endast i Hesekiels bok. Jfr Hes.23:7,
dom, Rom. 1 :24,26-27. För att bevara övers. trolös älskog.
den kristna församlingens karaktär och 5) ni'ujJim, D '!) 1~ ~
funktionsduglighet bör medlemmar hor, äktenskapsbrott; av: nå'ap, se
som stöder omoralen ovillkorligen skil- Otrogen 3. Ordet är i Hes.23:43 övers.
jas från församlingen, l.Kor.1 :1-13. äktenskapsbrott.
(En viss slapphet synes ha rått på detta
6) I l.Sam.20:30 står ordagrant: son
område i Korint, l.Kor.5; 2.Kor. av genstridighetens förvända (kvinna)
12:19-21.)
= son aven förvänd och genstridig
Guds vilja med den kristne är att kvinna. Detta hebreiska uttryckssätt
helga hela hans personlighet, och i den skulle på svenska kunna återges med:
inräknas då även kroppen med alla du förvände och genstridige man. Jfr
dess funktioner, l.Tess.4:1-5; 5:23; Ef. gamla kyrkobibelns övers. »Du skalk
5 :3-5. Kroppen är Andens tempel, och bofwe».
I.Kor.6:19, som den troende icke 7) na 'åjJujJim, D' 1;1~ El ~J
egenmäktigt bestämmer över. Lemmar- hor, äktenskapsbrott; av: nä'ap, se
4366

4367

Otrogen 3. Ordet förekommer endast i
HOS.2:2.
8) pomeia, 110pvela
hor, otukt; av: porneuö, se 9.
9) pomeuö, 110pvevw
sälja sin kropp, vara prostituerad; i
N.T. end. i mer allmän betydelse:
bedriva hor el. otukt; av: pornos, se

10.
10) påmos, 110PVOC;

en som säljer sin kropp, prostituerad;
därav allmänt: horkarl, otuktig; av:
pernåö el. pernemi, sälja. Beträffande
l.Tim.l:lO, se Onaturlig 2.
11) ko/te, K 011"1/
säng; samlag; i Rom.13:13 plur. i
betydelsen: fria förbindelser, otukt; jfr
keirnai, ligga. Se: Moder 14.
12) ekpomeuö, EK 110pvevw
bedriva hor el. otukt (i extrem mening); av: prep. ek, ur, från (här med
förstärkande innebörd), och porneuö,
se 9.
13) moichalis, lloLxa}..lc;
äktenskapsbryterska; fem. av moichos,
äktenskapsbrytare. I 2.Pet.2:l4 står
ordagrant: fulla av (underförstått: begär efter) äktenskapsbryterskan (el.
den som förför till äktenskapsbrott).
Se: Avfålling 3.
OTUKT
l Tamar har bedrivit o.
1.Mos.38:24
2 i o. har hon blivit hav.nde
38:24
l bedriva o. med Moabs döttr.r 4.Mos.25:1
l bedrev o. i sin f.ders hus
5.Mos.22:21
10. med jordens konungariken
Jeo.23:17
l l.de dig ned att öva o.
J er. 2 :20
l bedrivit o. med många älskare
3:1
3:2
3 ohelg.de l.ndet gm din o.
l och bedrev där o.
3:6
l gick åstad och bedrev o.
3:8
3 gm sin lättfärdiga o.
3:9
13:27
5 Din o. har jag sett
l och bedrev o.
Hes.16:15
4 slösade din o. på var och en
16:15
l offerhöjder och bedrev på dessa o. 16:16
l mansbilder med vilka du bedrev o. 16:17
4 Icke nog att du bedrev o.
16:20
4 vid din o. tänkte du icke på
16:22
4 du bedrev mycken o.
16:25
16:26
l Du bedrev o. med egyptierna
4 o. till att förtörna mig
16:26
l sedan bedrev du o. med assyrierna 16:28
l ja, du bedrev o. med dem
16:28
4 med din o. till krämarIandet
16:29
4 och bedriva o. med dig
16:33
4 gjorde vid din o. tvärt emot
16:34
l lopp ingen för att bedriva o.
16:34
4 blottat din blygd i o.
16:36
l skan jag göra slut på din o.
16:41
23:3
l bedrevo o. i Egypten
l Men Ohola bedrev o.
23:5
23:8
4 uppgav (Ohola) icke sin o.
4 s. slösat på henne sin o.
23:8
4 Oholiba drev sin o. längre
23:11
4 drev sin o. ännu längre
23:14
4 orenade henne gm sin o.
23:17
4 så öppet bedrev sin o.
23:18
4 Dock drev hon sin o. längre
23:19
l bedrev o. i Egyptens land
23:19
3 den n. du begynte öva
23:27
4 med skändlighet och o.
23:29
l i o.lopp efter hedningarna
23:30
4 måste du ock bära på din o.
23:35
4 skaU m.n aUtjämt bedriva o.
23:43
l utan .tt få bedriva o.
Hos. 3:3
l Israel vill bedriva din o.
4:15
l hejdlöst bedriva de sin o.
4:18
3 bedriver Efraim sin o.
6:10
2 för den myckna o. hon bedrev N.h. 3:4
2 prisgav folkslag gm sin o.
3:4
8 annan saks skun än o.
Matt. 5 :32
15:19
8 Ty från hjärtat komm .... o.
8 .nnan orsaks skun än o.
19:9
8 utgå onda tankar, o.
Mark. 7:21
8 .vhåna sig från o.
Apg.15:20
8 avhåna eder från o.
15:29
8 taga sig till vara för o.
21 :25
Rom.13:13
11 icke i o. och lösaktighet
8 o. bedrives bland eder
1.Kor. 5:1
5:1
8 sådan o. förekommer
6:13
8 kroppen icke för o. utan för H.
9 .. bedriver o. synd.r
6:18
8 Flyn o.en
6:18
9 Låtom oss icke bedriva o.
10:8
8 icke känt ånger över o.
2.Kor.12:21
8 köttets gärningar o., orenhet
Gal. 5 :19
8 o. icke ens nämn.s bl.nd eder
Ef. 5:3
Kol. 3:5
8 lemmar .. höra jorden till: o.
8 avhånen eder från o.
1. Tess. 4:3
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Otuktig-Ovän
10 öva o. och on.turlig
1. Tim. 1:10
12 (So dom, Gomorr.) bedrevo o. Jud. v.7
9 .tt de skulle bedriv. o.
Upp. 2:14
9 mina tjänare att bedriva o.
2:20
8 icke upphöra med sin o.
2 :21
8 upphörde icke med sin o.
9:21
8 dricka av sin 0.8 vredesvin
14:8
8 0.8 vin jordens inbyggare druckit
17:2
9 jordens konungar bedrivit o.
17:2
8 full av hennes o.s orenlighet
17:4
8 av hennes 0.8 vredesvin
18:3
9 konungarn. på jorden bedrivit o.
18:3
9 s. bedrivit o. skola gråta
18:9
8 fördärvade jorden gm sin o.
19:2

OTUKTIG
6 son till en o. kvinna
I.S.m.20:30
2 din o.a blygd blott.d
Hes.23:29
10 icke umgänge med o.a
1. Kor. 5:9
10 alla denna världens o.a mskar
5:10
10 s. kallades broder vore en o.
5:11
10 V.rken o.a eller avgud.dyrkare
6:9
10 ingen·o. eller oren mska
Ef. 5:5
10 att ingen är en o. msk.
Hebr.12:16
13 o.a mskor skall Gud döma
13:4
13 ögon fulla av O.t begär
10 o.a mskor sin del i den sjö
10 o. måste stanna därutanför

OTUKTSSYND
8 för att undgå o.er hustru
OTUKTSVÄSEN
3 ditt skändlig. o. på höjdern.
7 bort o.det från sin barm

2.Pet. 2:14

Upp.21:8
22:15

1. Kor. 7:2
Jer.13:27
Hos. 2:2

OTVAGEN
att äta med o.na händer
orena, det är o.na, händer

M 'Ifk. 7:2

OTYDLIG
signal s. basunen giver är o.

1. Kor. I 4:8

M.tt.15:20

OTÅLIG
l) kasar, l" P
var~ ~vskur;n: vara kort; (om näpäs,
själ, el. nia!}., ande) bliva el. vara otålig.
Se: Led 5, Lida 3.
2) /ii 'a, nx '7
bli el. vara ~t;ött el. utmattad, möda sig
trött. Jfr Job 4:2, övers. misstycka. Se:
Arbeta 10, Kraft 12, Möda 14, Prov 2,
Pröva 8.
3) Ifo~är rUa~, IJ 1 l l ~'p
ego andens korthet; otåiighet; J.l:o~r,
korthet (av: J.l:ä!;ar, se l); nia!}., se
Ande 1.
OTÅLIG
1 under vägen blev folket O.t
1 så O.•tt han kunde dö
2 gäller dig själv, bliver du O.
1 kunna vara annat än o.

4.Mos.21:4
Dom.16:16
Job 4:5
21:4

OTÅLIGHET
3 hörde icke på Mose, av o.

2.Mos. 6:9

OTÄMD
tuktad ss. en o. kalv
OUPPHÖRLIG
O.t låtit sin vrede rasa

Jer.31:18
Am. 1:11

OUPPSÅTLIG
l) segåga, n J JtV
misstag, förse;l;~ ouppsåtlig el. oavsiktlig synd; av: sågag, se 3. ÖVers.
»Quppsåtligen» motsvaras av biSgåga (i
4.Mos.15:24 lisgågå), av misstag. Jfr
~gågå i Pred.5:5, övers. förhastande.
Se: Fel 6.
2) saga, n J tV
irra omktfug, fara vilse; synda utan
uppsåt el. avsikt. Jfr Hes.34:6, övers.
gå vilse. Se: Fall 19, Förvilla 3, Leda
(verb) 3, Lust 17.
3) sagag, J J tV
fara vilse; f~[a el. synda utan uppsåt el.
avsikt; i 3.Mos.5:l8 i anslutnin~ till
segågå, se l (här övers. synd). Jfr sågag
i Ps. l 19:67, övers. fara vilse. Se:
Försynda 3, Förvilla 1.
4) agnoema, årvo"TlJ.la
fel el. synd som begås av oförstånd el.
okunnighet; övers. ouppsåtlig synd; av:
agnoM, se Känna 40.
OUPPSÅTLIG
1 det var en o. synd
1 offer för sin o.a synd
1 delaktigt i den o.a synden
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4.Mos.15:25
15:25
15:26

1 försyndat sig gm O. synd
4 blodet för o.a synder

15:28
Hebr. 9:7

OUPPSÅTLIGEN
1 O. syndar mot ngt H. bud

3.Mos. 4:2
4:13
2 Israels menighet begår synd o.
4:22
1 O. bryter mot ngt H. bud
4:27
1 ngn av meniga folket syndar o.
1 i det h.n O. försyndar sig
5:15
5:18
3 försoning för synd h.n begått O.
22:14
1 om ngn o. äter av det heliga
4.Mos.15:22
2 om I begån synd O.
15:24
1 om synden blivit begången O.
1 om ngn enskild syndar o.
15:27
15:29
1 när ngn begår synd o.
35:11
1 dråp.re s. O. dödat
1 S. O. dödat ngn må fly
35:15
Jos.20:3
1 dråpare s. O. dödat må fly
1 S. O. död.t ngn finge fly
20:9
Hes.45:20
2 .tt ngn syndat O.

OUPPTUKTAT
ett o. barn drager skam över

Ords.29:15

OUTGRUNDLIG
l) jalfar, l i2 ~
vara dyrbar el. värdefull. Jfr gamla sv.
övers. av PS.139:l7: »Men huru kostelige äro för mig, Gud, dine tankar?»
Se: Akta 18, Dyr 3, Dyrbar 12.

2) [satar], ll} ~
hithp. gömma el. dölja sig; i Jes.45 :15
part. mistatter, som döljer sig. Jfr
hithp. i 1.Sam.23:l9; 26:1; Ps.54:2,
övers. hålla sig gömd. Se: Fördölja l,
Förmörka 5, Hemlig 7.
3) anexereunetos, åV€~€P€VV"TlTO,
omöjlig att utforska, outrannsaklig; av:
neg. a- och exereunaö, utforska, utrannsaka.
OUTGRUNDLIG
1 Huru 0.3 dina tankar, o Gud
2 du är sannerligen en Q. Gud
3 Huru o.a äro icke hs domar

Ps.139:17
Jes.45:15
Rom.ll:33

OUTRANNSAKLIG
l) 'en ~elfär, l il. r1 l ' K.
utan utforskande'; omöjlig att utforska,
outrannsaklig; 'en, neg. det fmns icke;
MJ.l:är, se Rannsakning 1. Jfr art. Djup.
2) anexichniastos, åV€~LxviaaTo,
omöjlig att uppspåra, outrannsaklig;
av: neg. a- och exichniåzö = exichneuö,
uppspåra (av: prep. ek, ur, från, och
ichnos, spår, fotsteg).
OUTRANNSAKLIG
1 s. gör stora och Q.a ting
J ob 5:9
1 hm S. gör stora och o., ting
9:10
1 ja, hs storhet är o.
PS.145:3
1 hs förstånd är O.t
Jes.40:28
2 huru o.a hs väg.r
Rom.l1 :33
Er. 3:8
2 evangelium om K. 0.3 rikedom

OUTSÄGLIG
manar gott med o.a suckar
Gud vare tack för hs O.t rik.
fick höra O.a ord
med O. och härlig glädje
OUTTALAD
hemlighet s. förut varit o.
OUTTÖMLIG
en o. skatt i himmelen

Rom. 8:26
2.Kor. 9:15
12:4
1.Pet. 1:8
Rom.16:25
Luk.12:33

OVAN

-ovan
därovan Ko1.3:l,2

OVAN
o. dem dundrar i himmelen
1.Sam. 2:10
Job 28:5
O. ur jorden uppväxer bröd
PS.29:3
H. röst går o. vattnen
29:3
H. o. de stora vattnen
148:4
Loven hm I vatten o. himmelen
Jes.28:1
o. vinberusades bördiga dal
28:4
O. den bördig. dalen
Hes. 1:25
O. fästet på deras huvuden
39:14
begrava dem s. ligga O. jord
H.gg. 1:10
himmelen O. eder förhållit
varom jag o. i korthet skrivit
Ef. 3:3

OVANEFTER
dagg från himmelen o.

1.Mos.27:39

OVANFÖR
f'åsta dem o. efodens skärp
sitter o. efodens skärp
f'åstes ihop o. efodens skärp
den satt O. efodens skärp
o. sina fötter hava två ben
svävar upp o. sina ungar

2.Mos.28:27
28:28
39:20
39:21
3.Mos.11 :21
5.Mos.32:11
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O. Hästporten prästerna
på trappan i muren o. Davids hus
högt O. Guds stjärnor min trOll
ett högt baner O. Bet-Hackerem
lågo den ena O. den .ndra
O. dörren avmätta fält
s. stod o. flodens vatten
mannen s. stod o. flodens vatten

Neh. 3:28
12:37
Jes.14:13
Jer. 6:1
Hes.41:6
41 :17
Dan.12:6
12:7

OVANIFRÅN
Den s. kommer o., är över alla

Joh. 3:31
8:23
19:11
vore dig given o.
Fil. 3:14
gm Guds k.llelse o., Kl.
J.k. 1:17
fullkomliga skänker o.
Sådan vishet kommer icke ned o.
3:15
3:17
den vishet s. kommer o.
I ären härnedifrån, jag är o.

OVANOM
o. Maasejas kammare

Jer.35:4

OVANPÅ
lade (is.k) O. veden
LMos. 2 2:9
nådastolen o. arken
2.Mos.2S:21
överdrag att lägga O. detta
26:14
förbränn. det O. brännoffret
29:25
nåd.stolen O. vittnesbördet
30:6
överdrag .v tahasskinn O.
36:19
satte den O. huvudbindeln
39:31
lade O. täckelset dess överdrag
40:19
satte nådastolen O. arken
40:20
lägga styckena ... o. veden
3.Mos. 1:8
lägga detta O. veden
1:12
förbränna det O. veden
1 :17
förbränn. det O. brännoffret
3:5
förbränna det O. H. eldsoffer
4:35
förbränna det O. H. eldsoffer
5 :12
förbrände det O. brännoffret
8 :28
förbrände dem O. brännoffret
9:14
bestryka ... o. skuldoffersblodet
14:17
bestryk •... o. skuldoffersblodet
14:28
nådastolen s. är o. arken
16:2
nåd.stolen O. vittnesbördet
16:13
överdr.g S. ligger O. detta
4.Mos. 4:25
nådastolen o. vittnesbördets ark
7:89
tält åt Absalom O. taket
2.Sam.16:22
O. den ett bälte
20:8
tiII sitt läger O. klipp.n
21:10
bjälkar .v cederträ O.
1.Kon. 7:2
till att sätta O. pelarna
7:16
pelarhuvudena s. sutto o. pelarna
7:17
pelarhuvudena s. sutto o. pelarna
7:19
havet stod O. dessa
7:25
pelarhuvudena s. sutto o. pelarna
7:41
pel.rhuvudena S. sutto O. pelarna
7:41
brände människoben o. dem
2.Kon.23:20
O. den pelarhuvud av koppar
25 :17
huvudet S. satt O.
2.Krön. 3:15
havet stod o. dessa
4:4
pelarhuvudena o. pelarna
4:12
pelarhuvuden o. pelarna
4:12
kören tiII höger O. muren
Neh.12:31
o. muren, upp gm Ugnstornet
12:38
och ruvar dem o. sanden
J ob 39:17
o. den o. dess murar
Ps.SS :11
tron o. de stenar
Jer.43:10
O. den pel.rhuvud .v kopp.r
52:22
utspänt o. deras huvuden
Hes. 1 :22
o. fästet ngt av safirsten
1:26
O. det S. liknade en tron
1 :26
4:4
lägg Israels hus' missgärning o.
detta syntes o. dem
10:1
Israels Guds härlighet O. dem
10:19
Israels Guds härlighet O. dem
11 :22
övervåning o. övervåning
41:7

OVANSKLIG
l) amarantos, åJ.lapaVTO,
sorp icke vissnar; oförgänglig; av: neg.

a- och marainö, släcka; pass. slockna;
tyna bort, avtaga, vissna (i Jak. l :11
övers. förvissna). I utombiblisk grekiska förekommer neutr. amåranton
som subst. i betydelsen: som icke
vissnar, amarant Gfr det latinska
blomsternamnet Amarantus). Jfr Oförvissnelig l.
OVANSKLIG
l obesmittat och O.t arv

LPet. 1:4

OVANTILL
öppning för ljuset O. på arken LMos. 6:16
O. invid bukformiga delen
1.Kon. 7:20
O. på vart ställ hållare
7:35
8:7
o. betäcktes av keruberna
ryggstycke O.•vrundat
10:19
o. övertäcktes av keruberna
2.Krön. 5:8
o. vissnar hs krona bort
Job 18:16
förgjorde deras frukt o.
Am. 2:9
Ijusst.ke med sin oljeskål O.
Sak. 4:2
OVERKSAM
tillstädjer icke vara o.ma
OVIKTIG
varken viktigt eller ngt o.t
OVIUA
(Herodes) stor O. mot tyrierna
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2.Pet. 1:8
1.Sam.20:2
Apg.12:20

OVILLIG
ären I o.a och gensträviga

Jes. 1:20

OVIS
På de gammaltestamentliga ställena
motsvaras övers. »Qvis» osv. av negationen lo', icke, jämte adjektivet ~aJs;am,
vis, subsfantivet tuiJs;mii, vishet, eller
verbet ~aJs;am, vara vis. I Rom.l :14
står anbetos, oförnuftig, oförståndig;
av: neg. a- och subst. nous, sinne;
förnuft, förstånd. Det står här i motsats till sophos, vis, ett ord som i
Ef.5:l5 kontrasteras mot asophos,
ovis; av: neg. a- och sophos. Se för
övrigt: Dårskap, Förstånd, Vishet.
OVIS
du dåraktiga och o.a folk
råd har du givit den o.e
o. är envar s. raglar därav
mot visa och o.a förpliktelser
vandren icke ss. o.a mskor

5.Mos.32:6
Job 26:3
Ords.20:1
Rom. 1:14
Ef. 5:15

OVISS
icke ss. gällde det O.t mål
icke hopp tiII O.a rikedomar

1. Kor. 9:26
1.Tim. 6:17

OVISSHET
Huru länge hålla oss i o.
OVÄDER
tyllflykt undan stormvind och o.
förfölj e dem med ditt O.
det I frukten ss. ett O.
behöver ej frukta för o.ret
när o.ret kommer fjärran ifrån
hemsökelsen komma med o.
ett stort O. stiger upp
du skall komma ss. ett o.
under storm på o.rets dag
H. har sin väg i storm och o.
Det bliver O. i d.g

Joh.l0:24
PS.55:9
83:16
Ords. 1 :27
3:25
Jes.10:3
29:6
Jer.25:32
Hes.38:9
Am. 1:14
Nah. 1:3
Matt.16:3

OVÄGD
lämnade Salomo föremålen o.a 1.Kon. 7:47

oVÄN
Se även: Fiende, motståndare, motpart, vedersakare.
oVÄN
l) ~r, l"
motståndMe, ovän, fiende; av: ~ärar, se
4. Se: Fiende 10, Motståndare 5.
2) Siine', XJtv
hata, hysa hat, avsky; här part. en som
hatar. Se: Fiende 4, Hat l, Led 4, Motståndare 3.

1,,,

3) ~r,
uppträda fientligt mot, förfölja, anfalla; i 2.Mos.23 :22 övers. bliva en
ovän till. Jfr 5.Mos.2:9,19; Est.8:11,
övers. angripa; Dom.9:3l uppvigla.

4)

~rar, l}~

vara emot, göra motstånd (mot); ansätta, angripa, förfölja; i 2.Mos.23:22
part. motståndare; angripare. Se:
Fiendskap 2, Nöd 9, Ovänskap 1.
5) echthrbs, €X8 po,
förhatlig, hatisk, fientlig; som sub st.
fiende, ovän; av: echthos, hat. Se:
Fiende 13.
oVÄN
1 givit din. o.ner i din hand
1.Mos.14:20
2 ser din o.s åsna ligga
2.Mos.23:S
3,4 en o. till dina o.ner
23:22
1 tiII strid mot ngn O.
4.Mos.10:9
1 deras o.ner misstyda det
5.Mos.32:27
l utkräva hämnd av mina O.ner
32:41
32:43
1 utkräver hämnd av sina O.ner
1 hm en hjälp mot hs o.ner
33:7
1 Tillhör oss eller våra o.ner
Jos. 5:13
2 räddade mig från mina o.ner 2.Sam.22:18
1 nödgas fly för dina o.ner
24:13
1 förråda mig åt mina o.ner
1.Krön.12:17
1 förödelse gm o.ners .nfall
21:12
2 icke bett om o.nersliv
2.Krön. 1:11
l när o.nerna flngo höra
Esr. 4:1
Neh. 4:11
1 Våra o.ner åter sade
9:27
1 gav dem i deras o.ners hand
1 frälste dem ur o.ners hand
9:27
4 Haman, judarnas o.
Est. 3:10
4 Hamans, judarnas o.s, hus
8:1
4 judarnas o. Hamans tio söner
9:10
4 Harnan alla judars o.
9:24
1 rädda mig undan min O.
J ob 6:23
1 min o. vässer sina blickar
16:9
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Ovänd- Oxe
19:11
Ps. 3:2
6:8
7 :5
7 :7
8:3
10:5
13 :5
18:1 8
23:5
27:12
31:12
42:11
44:6
1 stöta ned våra Q.ner
44:8
l giver seger över våra o.ner
44 :11
1 låter oss vika tillbaka för o. nen
55:13
2 min Q . s. förhäver sig
60: 13
1 Giv oss hjälp mot O.nen
60:14
1 skall förtrampa våra O.ner
69:20
4 du ser alla mina o.ner
74 :4
4 Dina o.ner hava skränat
74:10
t skall O.nen fil smäda
74:23
4 Glöm icke dina O.ners rop
78:42
J förlossade dem från O.nen
78:66
1 slog sina Q.ner tillbaka
81 :15
1 min hand mot deras Q.ner
89:24
1 krossa hs Q.ner framför hm
89:43
1 upphöjt hs Q.ners högra hand
97:3
1 förbränner hs o .ner
105 :24
1 mäktigare än dess o.ner
106:11
l Vattnet övertäckte deras O. ner
108:13
1 Giv oss hjälp mot o.nen
108:14
1 förtrampa våra O.ner
112 :8
l fär se med lust på sina O.ner
119:139
Imma O.ner förgäta dina ord
119:157
1 Mma förföljare och O.ner
136:24
1 ryckte oss ur o.ners våld
2 Om din o. är hungrig
Ords.25:21
2 o.nens kyssar till överflöd
27:6
J es. 1:24
1 släcka harm på mina o .ner
9:11
1 H. uppreser Resins O.ner
l må eld förtära dina o.ner
26:11
59:18
1 vrede över sina o.ner
63 :18
1 o.ner trampade ned din helgedom
1 ditt namn kunnigt bland O.ner
64:2
Jer.3 0 :16
1 dina O.ner i fångenskap
50:7
1 och deras o.ner sade
J o.ner fått övermak ten
K1ag . 1:5

l aktar mig ss. o.ners like
1 huru många äro mina o.ner
4 för alla mina O.ners skull
4 plundrat den s. var min Q.
4 res dig mot mina o.ners raseri
4 makt för dina o.ne rs skull
4 aUa sina Q.ner för intet
l mina Q.ner ej må fröjda sig
2 räddade mig från mina o.ner
4 ett bord i mina o.ners åsyn
l icke åt mina o.ners vilja
4 För alla mina Q.ners skull
4 när mina o .ner smäda mig

Oxen är ett vanligt dragdjur också i dagens Israel.

OVÄNSKAP
l) sårar, ll:!1
var~ emot, -gÖra motstånd (mot); ansätta, angripa, förfölja; i Jes.ll:13 b
övers. hysa ovänskap mot. I böljan av
samma vers står part. plur., motståndare; angripare. Jfr gamla sv. övers.:
»och Juda fiender skola utrotade
warda». Sammanhanget synes tyda på
att här avses Efraims fiender i Juda;
därav övers. Juda ovänskap. Se : Fiendskap 2, Nöd 9, Ovän 4.
2) echthra, EXO pa
fiendskap, ovänskap; av: echthros, se
Ovän 5. Se: Fiendskap 3.

3) adokimos, M OK 1./-10,
obeprövad, som icke håller provet. Se
vidare : Oduglig 4.
4) anaxiös, ava~ iw,
adv. ovärdigt, på ett ovärdigt sätt; av:
anOOos, icke värd, ovärdig (av: neg. aoch OOos, värd, värdig).
OVÄRDIG
l ss. o.a uteslutna
l ss. o.a uteslutna
2 Ve över denne o.e herde
l o. spis på mitt altare
I betett oss o.t mot dig
3 till pris å t o.t sinnelag
4 s. på e tt o.t sätt äter

Esr. 2 :62
Neh. 7 :64
Sak.11 :17
Mal. 1:7
1 :7
Rom. 1 :28
1-Kor. 11 :27

oVÄNSKAP
J luda o. bliva utrotad
J loda icke o . mot Efraim

2
2
2
2
2

hade dem emellan rått o .
o ., kiv, awnd, vrede
skiljemur ... nämligen O.en
i sin person dödat o .en
världens vänskap är Guds o.

Jes.11:13
II : 13
Luk.23 :12
GaL 5:20
Ef. 2:14
2 :16
J ak . 4:4

OVÄNTAT
h elt o. kommit till stånd

Oxe med munkorg, jfr 5. Mos. 25:4.
1:5
1 bortdrivna av o.nen
1:7
I folk fallit för o.nens hand
1:7
1 se hennes o .ner med hån
1:10
1 O.nen räckte ut si n hand
1 :17
I mot Jakob bådade H. upp o .ner
2:4
l stod han fram ss. en o .
2:17
l upphöjt dina o.ners horn
4 :12
l o. eller fiende komma in
Hes.39:23
l gav dem i o .ners hand
Mika 5:9
l upplyft över dina O.ner
Nah. 1:2
l hämnare är H. mot o.ner
l ingen hade ro för sina o.ner
Sak. 8:10
Matt. 5:43
S och hata din o.
5:44
S Älsken edra o.ner
13 :25
S kom hs o . och sådde oträs
13:28
5 En o. har gjort detta
13:39
S O.nen s. sådde, är djävulen
Luk. 1:71
S ville frälsa oss från O.ner
1:74
S frälsta ur o.ners hand
6:27
S Älsken edra O.ner
6 :35
S älsken edra o .ner, gören gott
10:19
S fört.rampa O.nens härsmakt
19:27
S o .ner s. icke villa hava mig till
Rom. 5 :10
S medan vi voro Guds o.ner
11:28
S så äro de hs o.ner
12 :2 0
5 om din o. är hungrig
S Så har jag blivit eder o.
GaL 4:16
2.Tess. 3:15
S dock icke för en o.
Jak. 4:4
5 världens vän bliver Guds o.
S eld förtär deras o.ner
Upp.II:5
S i sina o .ners åsyn
II :12

2.Krö n.29:36

OVÄRDIG
l) [gå'al), 7 X "
vara eL bliva fläckad eL smutsig; pi. i
Mal.1 :7 övers. bete sig ovärdigt mot;
pu. i Esr.2:62; Neh.7:64 övers. bliva
såsom ovärdig utesluten; pu . part. i
MaLl:7 övers. ovärdig. Se: Oren l L
2) 'dlil, 7 ' ?~.
intet, ingenting: intighet. Se: Avgud l,
Fåfanglig 2, Gud 4.

Bevingad oxe, symbol för evangelieförfattaren Lukas.

OVÄSEN
l) tarachos, råpaxo,
oro, förvitring, bestörtning. I Apg.
19 :23 är uttrycket tarachos ouk oligos
övers. ganska mycket oväsen. Se:
Oro 16.

oVÄN D
Efraim lik en o . kaka
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Plöjning med oxar.

Hos. 7:8
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OVÄSEN
l ganska mycket o . angående

Apg. 19 :23

OXE

Se även: Boskap, ko, tjur, plöja, plog,
bete, tröska.
-oxe
kopparoxe Jer.S2 :20
valloxe LKon.4:23
vild oxe 4.Mos.23:22; 24 :8
Oxe
Israeliterna använde oxen som dragdjur. Plogen drogs vanligen av ett par
oxar som sammanhölls med ett ok.
Oxarna drevs fram med hjälp aven
spetsig käpp , »oxpik», som pådrivaren
stötte till dem med när de kom ur
kurs. Det är troligt att oxpiken går
igen i udden som Paulus hade svårt att
spjärna emot, Apg.26:l4. Oxar och
tjurar i mängd som har kringränt en
ensam man, står i Ps.22 :13 som beteckning för det högsta trångmål.
Endast dårar byter bort »sin ära» mot
»bilden aven oxe som äter gräs»,
PS.106 :20. I Salomos tempel fanns det
tolv oxar av koppar, vilka uppbar det
s.k. havet, LKon.7:2S.
OXE
jag har fått o.ar, åsnor
LMos.32 :5
49 :6
i sitt överdåd stympade de o.ar
2.Mos.20:17
ej till h s o. eUer ås na
21 :28
Om en o. stångar till döds
21:29
om o.n förut haft vanan att stångas
21 :29
o .n dödar ngn, man eller kvinna
21 :31
s. blivit stån gad av O.n
om o .n stångar träl eller trälinna
21:32
21:32
och O.n skall stenas
21 :33
sedan en o. eller åsna faller
21 :35
ngns o. stångar en annans o.
21 :35
skola de sälja den levande o.n
21:36
O.n förut hade vanan att stångas
21:36
ersätta o . med o.
22 :1
Om ngn stjäl en o .
22:1
fem o.ar i ersättning för o.n
22:4
det må vara o. eller åsna
22:9
gälla o. eller åsna eller får
22:10
giver i förvar en o . eller får
23:4
träffar på fiendes o. eller
23:12
för att din o. må hava ro
var hövding en o.
4.Mos. 7 :3
7:3
offergåva tolv o.ar
Mose tog emot vagnarna och o.arna
7 :6
7:7
fyra o.ar åt Gersans barn
åtta o.ar åt Meraris barn
7:8
22:4
O.n äter upp vad grönt s. finnes
eller din o. eller din åsna
S.Mos. 5 :14
icke lust till nästas hus eller o.
5 :21
Om du ser din broders o. gå vilse
22:1
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Oxpar - Oärlig
Om du ser din broders o. falla
22:4
icke plöja med o. och åsna
22 :10
icke binda munnen till O.n
25:4
o. slaktas inför dina ögon
28:31
till spillo o .ar , får
J os. 6 :21
tog J Qsua Akan, hs o.ar J åsnor
7 :24
inga fär , o.ar
Dom. 6:4
Saul gående bakom sina o.ar
I.Sam.11 :5
(Saul) tog ett par o.ar
11:7
med hs o.ar skall så göras
11:7
Har jag tagit ngns o.
12 :3
tog får, o.ar och kalvar
14:32
före fram till mig sin o.
14:34
förde om n atten fram sina O.ar
14:34
ty O.Brna snavade
2.Sam. 6:6
tio gödda o.ar
l.Kon. 4:23
(havet) stod på tolv o.ar
7:25
d e tolv O.Brna under havet
7 :44
tolv par o.ar framför (Elisa)
19 :19
Då släppte han Q.Brna
19:20
tog sina båda o.ar oc h slaktade
19 :21
med O.3rnas ok kokade han deras kött 19:21
tillförde på o .ar livsmedel
J.Krön.12 :40
ty Q.Brna snavade
13:9
bilder s. föreställde o.ar
2 . Krö n. 4:3

O.3rna bildade två r ader
(havet) stod ock på tolv o.a r
tillreddes fö r var dag, en o.
(J Db) ägde 500 par o.ar
0.3rna gingo fö r plogen

4 :3
4 :4
Neh. 5:18
Job 1 :3
1 :14
icke råmar o.n vid sitt foder
6:5
40 :10
Han lever av gräs ss. e n o.
han fick 1000 par o.ar
42 :12
får och o .ar, allasammans
Ps. 8:8
22:13
Basans Q.3r o mringa mig
bilden aven o. s. äter gräs
106:20
när våra o.ar gå rikt lastade
144:14
Ords. 7 :22
Hk o.n s. går att slaktas
riklig vinning gm o.ars kraft
14:4
15 :17
än en gödd o. med h at
En o. känner sin ägare
J es. 1 :3
platser dit o.ar drivas
7:25
lejon äta halm likaso m o.ar
11:7
22:13
I dödaden o.ar
o.arna med vilka man brukar jorden
30:24
ed ra o.ar fritt ströva omkring
32:20
lejon äta halm likaso m o.ar
65:25
äta gräs ss. en o .
Dan. 4:22
äta gräs ss. en o.
4:29 ,30; 5:21
plöjer man där med o.ar
Am. 6:12

inga o .ar mer i st a Uen
mina o .ar äro slaktade
löser på sabbaten sin o.
en o. s. faUer i en brunn
J ag har köp t fe m par o .ar
icke binda munnen tiJl på o.n
icke binda munnen på o.n

OXPAR
krossade åkermannen och hs o.
OXPIK
(Samgar) slog 600 med en o.
O.aroas uddar behövde rätas
OÄDEL
skaffa bort din o .la malm

OÄKTA
voren l o . sö n er oc h icke äkta

Hab. 3:17
Matt.22 :4
Luk.13:IS
14:5
14:19
I.Kor. 9:9
I.Tim . 5 :18

2) wazar, l l 1
skuldbelastal Andra uppfattar wazar
som en sammanställning av we, och,
samt zär, främmande, främling. Jfr
gamla kyrkobibelns övers.: »Den en
främmande wäg går, han är wrångwiS».

Jer. 5 I :23

3) nosphizö, voacpi1w
fjärna , avlägsna; lägga avsides; med.
lägga avsides för sin egen räkning,
undandraga, försnilla; av: nosphi,
fjärran, avsides. Verbet är i Apg.S :2,3
övers. taga undan något.

Dom. 3 :31
1.Sam .13 :2 1
Jes. 1:2 5

Hebr. 12:8

OÄRLIG

l) remijä, il '0 l
slapphet, lättj;, fÖrsumlighet; svek, bedrägeri, falskhet. Se : Falsk 4, Lat 3.

OÄRLIG
1 till fö rm å n bruka O.t ta l
1 min tunga bära fram O.t tal
2 En o. mans väg är vrånghet

OÄRLIGHET
3 att icke begå ngn o.

»Jag är A och O» (Upp.]:8). Kors, vars tvärarm flankeras av A och O (alfa och omega), den första och den sista bokstaven i det grekiska alfabetet.
Efter en mosaik i San Apollinare in Class~, Ravenna (6. årh. e.Kr.).
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Job 13 :7
2 7:4
O rds. 21 :8
Tit. 2:10

