p
PAARAI
hebr. gapande, öppen el. Herren har
öppnat. En av Davids hjältar, han var
från Arubot i Juda. Se: Naarai. 2.Sam.
23:35.
PACKA
Ett gott mått, väl p.t

Luk. 6:38

PACKSÄCK
utslitna p.ar på sina åsnor

Jos. 9:4

PADDA
I Mose lag nämnes paddan bland de
djur som skall räknas för orena. G.T.
omtalar den för övrigt i förbindelse
med Egyptens landsplågor, 2.Mos.8:
2·14. Nilens sumpmarker var ett
ypperligt tillhåll för paddorna, som i
stora mängder översvämmade landet.
De i Upp.16:13 omtalade paddorna är
orena andar, djävulska andar i Anti·
krists tjänst.
PADDA
2.Mos. 8:2
hemsöka ditt land med p.or
frambringa ett vimmel av p.or
8:3
8:4
skola p.oroa stiga upp
låt p.or stiga upp över Egyptens
8:5
och p.or stego upp
8:6
läto p.or stiga upp
8:7
8:8
tager bort p.oroa från mig
skaffa bort p.orna för dig
8:9
8:11
P.oroa skola vika bort ifrån dig
ropade till H. om hjälp mot p.oroa
8:12
p.orna dogG och försvunna
8:13
p.or s. voro dem till fördärv
Ps. 78:45
Deras land vimla av p.or
105:30
orena andar utgå, lika p.or
Upp.16:13

PADDAN
Vanligen i sammansatt form: Paddan·
Aram, hebr. Arams fält el. slätt. Om·

råde i övre Mesopotarnien, vid floderna
Eufrat och Chabur. Sannolikt är
Paddan detsamma som Aram·Naha·
raim; för närmare geografisk bestäm·
ning, se d.o. Till Paddan·Aram flydde
Jakob undan sin broder Esau, och det
var här som elva av hans tolv söner
föddes. Se även: Mesopotarnien, Baby·
lonien. l.Mos.48:7.
PADDAN·ARAM
Se: Paddan.
PADDAN·ARAM
arameen Betuet från P.
l.Mos.25:20
stå upp och begiv dig till P.
28:2
(J akob) begav sig till P.
28:5
28:6
Esau såg att Isak sänt hm till P.
såg att Jakob begivit sig till P.
28:7
31:18
boskap s. han förvärvat i P.
33:18
J akob kom pä sin färd ifrån P.
när han kommit tillbaka frän P.
35:9
de föddes åt (Jakob) i P.
35:26
46:15
s. (Lea) födde ät Jakob i P.

PADON
hebr. lösen, friköpning. En tempelträl,
vilkens efterkommande återvände med
Serubbabel från fångenskapen i Babel.
Esr.2:44; Neh.7:47.
PAFOS
Stad på Cyperns sydvästkust, antagligen Nya Pafos, som anlades på kejsar
Augustus' tid. Pafos var ett betydelse·
fullt administrationscerurum, residens
för den romerske landshövdingen.
Paulus och Barnabas besökte Pafos på
sin första missionsresa. Här träffade de
trollkarlen Elymas (Barjesus), som

vistades hos landshövdingen Sergius
Paulus. Denne kom till tro under
apostlarnas besök. Numera ligger
staden Baffa på platsen för det gamla
Pafos. Apg.13:6,13.
PAGI
Se: Pagu. l.Krön.1 :50.
PAGIEL
hebr. Guds händelse el. tillfälle.
Okrans son, en hövding i Aser.
PAGIEL
av Aser: P.
4.Mos. 1:13
Asers barns hövding P., Okrans son
2:27
Pä elfte dagen kom P., Okrans son
7:72
Detta var P.s offergåva
7:77
anförare för den här var P.
10:26

PAGU
hebr. stönande, skrikande. Edoms ko·
nung Hadars stad, i l.Krön.l :50 kallad
Pagi. l.Mos.36:39.
PAHAT·MOAB
hebr. Moabs ståthållare el. Moabs grop.
1. Fader för en av Israels släkter. Hans
efterkommande återvände från Babel
med Serubbabel och Esra. Jfr nr 2.
Esr.2:6; 8:4; 10:30; Neh.7:11.
2. En huvudman, som undertecknade
Nehemjas förbundsskrivelse. Neh.3:11;
10:14.
PALAL
hebr. domare el. medlare. Usais son,
som satte i stånd ett stycke av Jerusa·
lems mur. Neh.3:25.

Dekorationer, som förmodas härröra
från Ahabs palats iSamaria.

PALATS
Se även: Konung, konungshus, borg,
boning, hus, pretoriet.
·palats
elfenbenspalats Ps.45:9
konungapalats Matt. i l :8.
Palats
Vår kyrkobibels övers. »palats» i G.T.
är en återgivning av flera hebreiska
ord, som betecknar en praktfull boning. Av konungsliga palats i Israel kan
särskilt nänmas Davids och Salomos i
Jerusalem. Från nytestamentlig tid
känner vi Herodes den stores palats i
Cesarea och hans vinterpalats i Jeriko.
PALATS
en vingård bredvid Ahabs p.
l.Kon.21:1
i babyloniske konungens p.
2.Kon.20:18
alla dess p. brände man upp
2.Krön.36:19
Alldenstund vi äta p.ets salt
Esr. 4:14
i konung Ahasveros' kungliga p.
Est. 1:9
Ester blev hämtad i hs kungliga p.
2:16
konungatron i det kungliga p.et
5:1
mitt emot p.ets dörr
5:1
gick ut i p.ets trädgård
7:7
tillbaka från p.ets trädgård
7:8
de tåga in i konungens p.
Ps.45:16
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Palatsbyggnad - Palestina
Gud har i dess p.er gjort sig känd
48 :4
skriden gm dess p.er
48 :14
välgång i dina p.
122 :7
hörnstoder huggna ss. för p.er
144:12
Schakaler tjuta i dess p.er
Jes.13:22
omstörta stadens p.er
23:13
främlingarnas p. står ej där
25:2
p.en äro övergivna
32:14
Dess p.er fyUas av törne
34:13
i den babyloniske konungens p.
39:7
och förstöra hennes p.er
Jer. 6 :5
döden kommer in i våra p.
9:21
elden förtära Jerusalems p.er
17:27
p.et skaD stä på sin rätta plats
30 :18
elden förtära Ben·Hadads p.er
49:27
fördärvade alla dess p.
Klag. 2:5
Murarna omkring hennes p.er
2 :7
dugliga tjäna i konungens p.
Dan. 1:4
4 :1
levde lycklig i mitt p .
på taket av kungliga p.et i Babel
4 :26
vitmenade väggen i konungens p.
S:S
gick konungen hem i sitt p.
6:18
och byggt sig p.er
Hos. 8:14
den skaD förtära p.en i dem
8:14
skönaste klenoder i edra p.
Joel 3:5
förtära Ben·Hadads p.er
Am. 1:4
förtära (Gasas) p.er
1:7
förtära (Tyrus') p.er
1:10
förtära Bosras p.er
1 :12
förtära (Rabbas) p.er
1:14
förtära Keriots p.er
2:2
skaU förtära J erusBlems p .er
2:5
Ropen ut över Asdods p.er
3:9
över p.en i Egyptens land
3:9
hopar väld och fördärv i sina p.
3:10
dina p. skola varda utplundrade
3:11
6:8
hs p.er hatar jag
sångerna i p.et förbytas i jämmer
8:3
Assur tränga in i vira p.
Miks 5 :5
p.et försmälter av ångest
Nah. 2:6
krigsmännen förde hm in i p.et Mark.15:16

PALATSBYGGNAD
(Simri) ikonungshusets p.
(Pekaja) i konungshusets p.

l.Kon.16 :18
2. Kon. 15:25

PALATSLIK
s. byggde sig p.a gravar

Job 3:14

PALATSTÄLT
sina p. skall han slå upp

Dan.11 :45

PALESTINA
L Namnet kommer av det hebreiska
ordet för Filisteen, FeI/iSä!, som möjli·
gen betyder »flyttning» eL »utvand·
ring». Se: Filisteen. Ursprungligen var
det beteckningen för den sydligaste
delen av det senare Palestinas kustland.
Detta område, som beboddes av miste·
er, gränsade i söder till Egyptens bäck,
i norr sträckte det sig några kilometer
norr om Joppe (nuv. Jaffa). pelil.~!
blir alltså icke använt i Bibeln som
beteckning på israeliternas hela land·
område, löfteslandet. Detta sker först
senare. Den grekiske historieskrivaren
Herodotos (ca 484-424 f.Kr.) kallar
området mellan libanon och Sinai·
öknen för Syria Palaistinre. Av kristna
författare tycks det ha varit Justinus
Martyren (ca 100-166 e.Kr.), som först
har använt namnet Palestina i dess
vidgade betydelse.
I Bibeln förekommer eljest många
namn på gudsfolkets fadernesland. De
gammaltestamentliga skrifterna be·
tecknar det gärna som Kanaans land
(dock endast om landet väster om
Jordan), LMos.17:8. Vidare kallas det
hebreernas land, 40:15, Israels barns
land, Jos.11 :22, Israels land, LSam.
13:19, det ljuvliga landet, PS.I06 :24,
Herrens land, Jes.14 :2, det fagra lan·

det, Dan. 11 :16, det heliga landet, Sak.
2 :12. I nytestamentlig tid kallas stund·
om hela den del av landet, som judarna
bebodde (alltså Samarien undantaget),
för Judeen, så t.ex. i Luk.l:5 (grt.) och
Apg.l :8. Se : Judeen.

2. Geografi
Historiens Palestina är ett litet land.
Inklämt mellan hav, öken och berg
utsträcker det sig ca 250 km i nord·
sydlig riktning. Dess största bredd är
ca 140
och dess totala ytvidd ca
26000 Jan . Landet ligger likväl icke
instängt. Vid den tid då »hela världen
skulle skattskrivas», låg Palestina i
verkligheten i den dåvarande världens
centrum. Det bildade bro mellan han·
delsländerna, från Spanien i väster till
Indien i öster, och mellan Orientens
två äldsta kulturcentra, Mesopotarnien
och Egypten. Redan profeten Hesekiel
talar om ett folk (israeliterna) som
»bor på jordens mittelhöjd», 38:12.
Det är naturligt att indela landet i
fyra huvuddelar: Kustslätten mot
Medelhavet, den västjordanska bergs·
bygden, Jordandalen och de östliga
bergsplatåerna. Utom de längsgående
bergskedjorna och dalarna, fInns det
också tvärgående, som uppdelar landet
ytterligare.
Kustslätten är omkring 180 km lång
och 20 km på det bredaste stället. Den
sträcker sig från foten av berget Kar·
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mel i norr till bortemot Egyptens gräns
i söder. Den nordliga delen, mellan
Karrnel och Jaffa (Joppe), är Saron·
slätten, känd för sin blomsterprakt, jfr
LKrön.27:29. Den del av kustslätten,
som ligger söder om Jaffa, går numera
under namnet Shefela, men i biblisk
tid var detta benämningen på det
kuperade landskap som bildar över·
gången från Judeens bergland till själva
slättlandet, jfr Jos.15:33 »låglandet»
(hebr. sepelå). På Shefelaslätten (det
gamla Filisteen) låg de kända filiste·
städerna Gasa, Askeion, Asdod, Ekron
och Gat.
Kustslätten utgör större delen av
Palestinas odlingsbara mark. J orden är
här mycket fruktbar och klimatet väl
ägnat för odling av olika sädesslag och
fruktsorter. Själva stranden består av
sanddyner och kalkstensklippor med
små möjligheter till utbyggnad av ham·
nar. Av gammalt fanns här endast ett
par mindre tilläggsplatser, vid Dor och
Joppe (Jaffa). Senare byggde Herodes
den store den första konstgjorda
hamnen i Cesarea. Numera är Asdod
med sin nyanlagda djupvattenshamn
den största hamnstaden på denna kust·
sträcka.
Till denna del av Palestina kan
också räknas viken norr om KarmeL
Här ligger Acka (det gamla Acko), som
tidigare var en viktig hamnstad men

Ruiner av Herodes den stores palats iSamaria.
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Palestina
som nu har konunit i skuggan av Haifa
med dess moderna hamn, den nya
staten Israels huvudhamn Gfr p.S e).
Det västjordanska berglandet höjer
sig mellan kustslätten och Jordan·
dalen. Det utsträcker sig som en bergskedja från Libanon i norr till öknen
Negeb i söder. östsidan av detta bergland företer branta stigningar, under
det att dess fOrgreningar mot väster är
mer långsträckta. Det uppfyller huvuddelen av de välkända landskapen ÖVre
och Nedre GaliJeen, Samarien och
Judeen. Delar av bergsområdet har sina
särskilda namn : Tabor, Gilboa berg,
Ebal, Gerissim, Efraims bergsbygd och
Judeens bergsbygd.
ÖVre Ga1ileen, som sträcker sig upp
till det snöklädda Hermon, ligger åtskilligt högre än Nedre Galileen. Dess
högsta bergstoppar når en höjd av mer
än 1200 m.ö.h. Nedre Ga1ileen är
genomskuret av dalstråk som här och
var vidgar sig till slätter. Mellan Galileen och Samarien utbreder sig Jisreelslätten som en triangel. Här låg staden
Megiddo.
Samarien (Efraim) ligger öppet och
har en starkt växlande natur. Denna
del blev naturligt nog Palestinas geografiska centrum. I äldre tid var Sikem
huvudorten, men runt omkring på de
karakteristiska
höjderna
befastes
städerna, av vilka Samaria blev den
mest betydande. Här låg också städerna Betuel, Dotan, Geba och Jisreel.
Judeens bergsbygd är en stor, sammanhängande bergsrygg, som mestadels består av stenig och torr mark,
bäst lämpande sig som betesmark. Inte
mycket inom detta område skulle inbjuda till byggande av större städer,
men likväl är det här landet har sin
huvudstad sedan ' tre årtusenden. Här
uppstod nämligen Jerusalem. Här låg
ocksä Hebron, Davids gamla konungastad, samt Betel och Betlehem. I söder
slutar detta bergland i Negeb-öknen,
även kallad Sydlandet.
Jordandalen, världens djupaste gravsänka, klyver Palestina i två hälfter
från Gennesarets sjö i norr till Döda
havet i söder. I dalens botten flyter
Jordanfloden, som har sin upprinnelse
i tre källor vid foten · av berget Hermon. Fågelvägen är floden 150 km,
men till följd av flodfårans många
vindlingar är den verkliga längden inemot det tredubbla. Vattnet från de
tre källorna flyter ned till Hulesjön,
som ligger ca 70 m över Medelhavets
nivå. ÖVre J ordan är rik på forsar och
fall, eftersom redan Gennesarets sjö
ligger 208 m lägre än Medelhavet. Men
icke heller i fortsättningen är flodens
lopp alltid lugnt. Vid målet är J ordan
nere på en nivå av 394 m under
Medelhavet (= Dödahavets).
Runt omkring Gennesarets sjö låg
en rad städer och byar, såsom Herodes
Antipas' huvudstad Tiberias, vidare
Magdala, Kapernaum, Korasin och Betsaida. Även söderut var Jordandalen
tätt befolkad i biblisk tid, särskilt på
slätterna vid Bet-Sean och Jeriko. På
Jesu tid fanns endast ett fåtal städer i
själva Jordandalen. Av dessa var Jeriko
längst i söder den största.
öster om Jordan når landskapet
höjder som varierar mellan 500 och
1200 m. Ostjordanlandet får mera regn

Klimatet är i stort sett subtropiskt
med två årstider, sommar och vinter.
Sommaren är en torrtid, från mitten av
april till mitten av oktober kommer
ingen nederbörd. Däremct kan det
falla rikligt med dagg. Vin tern omfattar två regnperioder, den ena från
mitten av oktober till mitten av december, den andra från början av mars
till mitten av april. Kustlandet har
varma somrar och milda vintrar. Medeltemperaturen fOr hela året är 20,5 0
C. Höglandets somrar är svalare och
dess vintrar kallare. Här är årets medeltemperatur 17,10 . Jordandalens klimat
är närmast tropiskt.
Floran är den karakteristiska för
subtropiska trakter. De viktigaste
trädslagen är ek, lönn, cypress, poppel
och terebint. I biblisk tid var bergen i
a11rnänhet skogbevuxna. Numera fmns
icke mycket skog i Palestina, men man
arbetar målmedvetet för att åter kläda
landet i skog, vilket bl.a. skulle inverka
förmånligt på klimatet. - Så snart
regntiden börjar, översållas de torra
markerna av de skönaste blommor:
liljor, narcisser, hyacinter, tulpaner
m.fl. I ökentrakterna trivs kaktusen,
medan de mer stäppliknande områdena domineras av törne och tistel.
Längs floder och bäckar fmner man
pilträd, valnötsträd, oleandrar och
tamarisker.
Närmast vattenbrynet
växer bl.a. papyrusen. Bland sädesslag
och fruktsorter som odlas, kan nänmas
vete, korn och hirs, vindruvor, oliver,
apelsiner, aprikoser, fikon, mandlar,
persikor och äpplen.
Faunan är inte så rikt representerad
som i många andra länder. Lejon och
björn, som ofta omtalas i Bibeln, fmns
inte mer. Ej heller andra större djurarter förekommer. De vanligaste vilda
djuren är stenbock, gasell, varg, hyena,
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MED ELl--\A\JET
Topografisk översiktskarta över Palestina, sett tran väster.
än landet väster om Jordan. Jordmånen består av basalt och lava. Här
finns fruktbara områden, medan öknen breder ut sig längre österut. Basan,
Gilead och Moab - alla kända från
Bibeln - är några av de områden som
låg på denna sida av Jordanfloden.

3. Klimat, flora och fauna.

räv och vilda hundar. Av rovfåglar kan
nämnas örn, falk och uggla. Bland
andra fåglar förtjänar rapphönan att
framhållas. Ormar, ödlor och skorpioner förekommer rikligt. Det händer att
landet hemsöks av gräshoppssvärmar.
Gennesarets sjö är rik på olika slags
fiskar.
4. Näringsgrenar och kommunikationer.
På Bibelns tid var jordbruk och
boskapsskötsel de enda näringsgrenarna i Palestina, och jordbruket är
fortfarande den viktigaste. Förutom de
ovan nänmda sädesslagen och fruktsorterna odlas i vår tid också majs,
potatis, tomater, vattenmeloner, tobak
osv. Av husdjur märks hornboskap,
får, getter, hästar, åsnor, mulåsnor och
kameler. I dagens Israel Gfr p.S e) har
man tagit i bruk moderna metoder och
maskiner för jordbruket, som därmed
har gjort stora framsteg. I Jordan Gfr
p.S e) använder man sig däremot fortfarande av urgamla metoder och redskap, och resultatet blir naturligtvis
därefter. Israel har också en betydande
industri, bl.a. utvinnes pottaska, gips
och salt, i Negeb-öknen även olja.
Handel och hantverk har alltid förekonunit i större eller mindre utsträckning. I dagens Israel har bådadera
antagit stora dimensioner.
Redan under biblisk tid omtalas
vägarna i Palestina. Särskilt kan nämnas de viktiga handelsvägarna
mellan Egypten i söder, Fenicien och
Syrien i norr och länderna vid Eufrat
och Tigris i öster. Här har karavanerna
ringlat sig fram i århundraden. Nya
vägar byggdes av romarna, särskilt av
militära skäl. Förutom kamelen var
åsnan och mulåsnan det viktigaste fortskaffningsmedlet för dem som icke var
hänvisade till att gå till fots. Numera är
vägnätet betydligt utvidgat, och goda
bilvägar går fram i alla riktningar. I
Israel är även ett par järnvägslinjer i
bruk, och regelbunden flygtrafik upprätthålles.

5. Historia
a. Invandringstiden. De äldsta spåren av bosättning i Palestina anser man
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sig kunna leda tillbaka till den yngre
stenåldern, ja möjligen ännu längre.
Det är genom arkeologiska utgrävningar i Jeriko man har påträffat dessa
äldsta boplatser i landet. Mot slutet av
den yngre stenåldern tycks den första
semitiska invandringen ha ägt rum,
genom kananeema. De efterföljdes av
ett hamitiskt folkslag, amoreerna, som
på Abrahams tid var de dominerande i
hela denna ilel av Asien. Sedan kom de
s.k. hyksos (se Egypten, sp.1143), ett
namn som sammanfattar ett flertal
helt olika folk. De hit räknade hetiterna tycks ha varit det härskande folket i
Palestina vid tiden för israeliternas
erövring av landet. J fr Herrens löfte till
Abraham, Mose och Josua om ett land
som sträcker sig från Egypten, Röda
havet och det stora havet i väster ända
till den stora floden Frat, samt »från
öknen till Libanon däruppe», »hela
hetitemas land», l.Mos.lS:18; 2.Mos.
23:31; Jos.l:4. I de delar av Palestina,
som israeliterna icke förmådde intaga,
bodde alltfort främmande. folkslag,
såsom kananeer, amoreer, moabiter,
midjaniter, filisteer. Dessa skulle israeliterna senare få mycket besvär med.
b. Domar- och konungatiden. Under domartiden låg Palestinas nya herrar i ständig strid med flera av de ovan
nänmda folkslagen. De utsattes också för anfall från egyptierna, som för en
tid hade kontrollen bl.a. över Nordsyrien och Palestina (1200-talet f.Kr.).
Omsider blev emellertid israeliterna
åter herrar i sitt eget hus. Omkring år
1050 infördes konungadömet, I .Sam.
10:1,25, och under en period av över
hundra år upplever landet nu en rik
expansionstid. Under sin förste konung, Saul (ca 1050-1012), och i ännu
högre grad under konung David
(1012-972), bekämpar israeliterna sina
fientliga grannar. De triumferar över
filisteer, ammoniter och syrier. Till
slut härskar David över landet från
medelhavskusten till Hamat och från
Libanon till Egypten. Under denna tid
blir Jerusalem landets huvudstad.
Under konung Salomos regering
(972-932) invaderas landet av hedniskt
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Palestina
kulturliv, vilket leder till inre förfall
oCh upplösning.
c. Landets delning. Från omkring år
930 f.Kr. och fram till Juda rikes fall
var Palestina ett delat land, då tio av
Israels tolv stanlmar etablerade sig som
ett självständigt rike (Israel, Tiostamsriket, Nordriket) med Samaria som
huvudstad. De två kvarvarande stammarna (Juda och Benjanlin) utgjorde
ett nytt rike (Juda, Tvåstamsriket,
Sydriket) med Jerusalem som huvudstad.
De kringboende folken visade nu
ökat intresse för Palestinas landområde. Redan i femte året efter delningen överfölls Jerusalem av egyptierna under konung Sisak, vilken
rövade bort både templets och konungshusets skatter, l.Kon.14:25 f.;
2.Krön.12:2 ff. Omkring år 900 angreps Sydriket återigen, nu aven jättearme under befål av etiopiern Sera;
denne blev emellertid slagen av konung
Asa, 2.Krön.14:9 f.,jfr 15:10.
I norr företog de syriska konungarna Ben-Hadad I och II upprepade
angrepp mot Israel och omringade
Samaria. Syrierna fick emellertid snart
fullt upp med att försvara sitt eget rike
mot assyrierna, vilkas makt nådde en
höjdpunkt i mitten av 9.århundradet
f.Kr. (se Assyrien, sp.392). Vid denna
tid måste både syriernas konung
Hasael och Israels konung Jehu betala
tribut till konung Salmaneser (Salmanassar) III. Efter en kortare nedgångsperiod kom Assyrien åter till stor
makt genom Tiglat-Pileser III (Bibelns
Ful), som invaderade Nordriket, bortförde en del av folket och gjorde dess
konung Menmem skattepliktig år 738
f.Kr., 2.Kon.15:29. Så snart TiglatPileser var död, försökte Hosea, Nordrikets siste konung, att med hjälp av
den egyptiske konungen Soa kasta av
sig det assyriska oket. Han blev dock
snabbt kuvad av Tiglat-Pilesers tronföljare, Sa1maneser V. När Hosea två år
senare ännu en gång försökte rycka sig
lös, drog Salmaneser (Salmanassar)
med sina härar upp och inneslöt Samaria, som efter två års belägring föll
under hans efterföljare Sargon II (år
722). En stor del av Nordrikets befolkning bortfördes och ersattes efter hand
med främlingar: babyloniska och
syriska krigsfångar, perser och araber,
2.Kon.17.
Sydriket hade en fredlig tid fram
till år 734 f.Kr. Då drog den syriske
konungen Resin och Israels konung
Peka mot Jerusalem för att få Juda
med på en allians mot det assyriska
väldet. Konung Ahas fick emellertid
hjälp av Tiglat-Pileser. Assyriens intervention var dock till tvivelaktigt gagn
för Sydriket. Folket måste betala för
hjälpen med en dryg skatt. Konung
Hiskia försökte frigöra sig från Assyrien med egyptisk och babylonisk
hjälp trots varningar av profeten
Jesaja. Den assyriske härföraren och
tronföljaren Sanherib drog nu upp mot
Juda och belägrade Jerusalem. Han
förmådde dock icke intaga staden.
Ännu skulle det gå nästan hundra år
innan Juda rike blev stormakternas
absoluta byte. Mot slutet av 7.århundradet började emellertid timglaset att
rinna ut också för Juda. Ar 609

invaderades Palestina av egyptiernas
konung Neko II, och det nybabyloniska riket lade Assyrien under sig år
605. Samma år blev Neko slagen av
den nybabyloniske tronföljaren, senare
konung Nebukadnessar, och Juda blev
pliktigt att betala skatt till Babylonien.
Senare belägrades Jerusalem av Nebukadnessar, som intog staden och
förstörde dess tempel (år 586). Stora
delar av Juda befolkning bortfördes i
fångenskap till Babylonien. Se:
Fångenskap.
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Mackabeerna nöjde sig emellertid
icke med detta. Genom ett nytt uppror förde de kampen vidare och lyckades till slut uppnå befrielse från sin
skattskyldig11et under Syrien och
därmed full politisk självständig11et. Ar
142 f.Kr. blev Jerusalem kvitt sin
syriska garnison och året därpå beslöt
en judisk folkförsamling att Simon
Mackabeus, som redan var överstepräst, skulle vara militär ledare och
etnark (landsfurste, se d.o.) och att de
tre värdig11eterna i förening skulle till-

höra hans fanrilj som ett ärftligt ämbete.
Den hasmoneiska dynasti som
därmed var grundad skulle hårska i
Palestina i nära 80 år. Dess regenter,
som snart antog konungatitel, helle niserades alltmer och antog grekiska
namn. De förde ständiga krig och
vidgade det judiska området både i
norr och söder och på andra sidan
Jordan och Döda havet. Dem de underkuvade ålade de tvånget att låta
omskära sig. Så förfor t.ex. Johannes
Hyrkanus (135-105) med idumeerna
(se Edom, sp.ll06-1107, och Herodes)
och hans son Juda Aristobulus
(104-103) med itureerna i Galileen.
Genom erövringarna fick det judiska
riket till slut, under Alexander Jarmeus
(103-76), en omfattning påminnande
om den som Israel hade haft på konung Davids tid. Till sist föll det likväl,
försvagat av inre strider, offer för den
framträngande romarmakten.
Ar 63 f.Kr., då Pompejus erövrade
såväl Syrien som Palestina, b lev dessa
länder tillsanunans en romersk provins.
Till dess prokurator utnämndes en
idume vid nanm Antipatros, vilken i
sin tur insatte sin son Herodes till
ståthållare i Jerusalem, densamme som
senare skulle spela en framträdande
roll i Palestinas historia som Herodes
den store (se Herodes l). Emelleitid
dröjde det något innan förhållandena i
dessa trakter stabiliserade sig, bl.a. på
grund av anfall av parterna. Så t.ex.
kunde den siste mackabeern, Antigonos, under parternas beskydd regera
som konung i Jerusalem en kort tid,
åren 40-37 f.Kr., till dess att han
störtades av Herodes. Denne hade vid
parternas uppträdande måst fly till
Rom, där han lyckades utverka sin
utnämning till konung över Judeen
(dvs. hela Palestina). Han fick emellertid erövra landet bit för bit.
Herodes den stores regeringstid omfattade åren 37-4 f.Kr. Efter hans död
delades landet upp på tre av hans
söner:
Arkelaus (se d.o.) fick som etnark
styra Samarien, egentliga Judeen och
Idumeen till år 6 e.Kr. då han avsattes.
Herodes Antipas (se Herodes 2) fick
som tetr:v:k styra Galileen och Pereen
till år 39, då även han avsattes och
landsförvisades.
Filippus (se Filippus 2) styrde som
tetrark landskapen norr och öster om
Gennesarets sjö till sin död år 33 eller
34.
Ar 41 tillträdde åter en herodiansk
konung hela det område som Herodes
den store hade regerat över, näniligen
hans sonson Herodes Agrippa I (se
Herodes 3). De båda tetrarkierna hade
förut tilldelats honom år 37 och 40.
Han levde emellertid endast till år 44.
Hans son Agrippa II (se Agrippa 1),
likaledes utrustad med konungatitel,
styrde landskapen norr och öster om
Gennesarets sjö åren 53-100 och dog
som den siste av den herodianska
dynastien.
Så länge furstar av något slag ej
administrerade landet stod det direkt
under Roms förvaltning genom prokuratorer (lands11övdingar). Detta var
fallet med Samarien, Judeen, Idumeen

åren 6-41 samt från år 44 med landets
ojämförligt största del. Prokuratorn
residerade i Cesarea vid havet. En
garnison var förlagd där Gfr Apg.1O:1),
liksom också i Antoniaborgen i Jerusalem.
e. Efterbiblisk tid. Det romerska
väldet var icke populärt bland judarna.
Deras missnöje växte tills det bröt ut i
öppen konflikt år 66 e.Kr. Romarna
förlorade nu kontrollen över Jerusalem, men endast fyra år senare drog
den romerske fåltherren Titus upp mot
staden, som intogs och lades i ruiner.
Efter Jerusalems förstöring år 70 och
särskilt efter det att Bar-Kokbaupproret (132-135) hade slagits ned,
upphörde alla nationella frihetssträvanden från judarnas sida. Folket
skingrades nu till skilda delar av världen, medan det romerska herraväldet
över Palestina fortsatte ännu några
århundraden. Efter romarrikets delning omkring år 395 var Palestina en
del av det östromerska riket och lydde
under kejsaren i Konstantinopel. I
7.århundradet ansattes detta rike först
av perserna och sedan av araberna
under Muhanuned, och knappt hade
kejsar Herakleios (610-641) återerövrat Palestina från perserna, förrän araberna införlivade det med sitt snabbt
expanderande välde (år 636).
Den medeltida korstågsrörelsen
avsåg att befria Palestina ur muhanunedanernas våld och där upprätta en
kristen stat till pilgrimernas och de
heliga platsernas skydd. Det var år
1099 som de första korsfararna anlände till Jerusalem och erövrade
staden. Det av dem upprättade kristna
konungariket Jerusalem, som i början
omfattade hela Palestina och några
anslutna områden, ägde under växlande öden bestånd till år 1244, då det
åter föll i arabernas händer.
Den turkiska tiden i Palestinas
historia började år 1517. Turkarna,
som också de var muhammedaner,
hade redan på 1300-talet fått fast fot
på Balkanhalvön och år 1453 erövrat
Konstantinopel. Deras välde i det
heliga landet skulle vara i 400 år. Det
som gjorde slut därpå var Turkiets
nederlag
i
första
världskriget
(1914-1919). Under detta krig var
Palestina en del av de brittiska truppernas operationsområde i Mellersta
Östern. Landet blev då erövrat från
turkarna av britterna under general
Allenbyoch därefter ställt unr,ler Nationernas Förbunds förvaltning genom
Storbritannien som mandatmakt.
Den ostjordanska delen av Palestina
fick snart en friare ställning inom det
brittiska mandatet genom ombildning
till en »Oberoende» stat, Transjordanien, under engelskt överinseende med
Amman som huvudstad. I den övriga
delen med Jerusalem som huvudstad
fortfor mandatregeringen till år 1948.
Västjordanlandets förhållanden präglades allt mer av den sionistiska rörelsens starka utveckling. SiQnismens ide,
utvecklad av Theodor Herzl i hans
skrift Der Judenstaat (1896) om skapandet av ett judiskt nationalhem i
Palestina hade tidigt satt frukt i judisk
invandring och kolonisation i det
heliga landet, så att det redan vid
första världskrigets slut fanns 84000
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d. Efter exilen. Det nybabyloniska
riket ägde ej längre bestånd. Redan år
539 f.Kr. - 66 år efter Assyriens
slutliga sanunanbrott - erövrades
Babylonien av perserkonungen Kores.
De judar, som befann sig i fångenskap,
fick nu återvända till sitt hemland,
2.Krön.36:22f.; Esr.l:l ff. I mer än
två hundra år stod nu Palestina under
persiskt herravälde. När Alexander den
store (336-323) skapade sitt grekiska
världsrike, tog han också makten över
Palestina. Grekiskt språk och grekisk
kultur utbredde sig nu över hela Mellersta östern, även bland judafolket
påverkades aristokrater och framträdande politiker, delvis också religiösa
ledare. Efter Alexanders död blev Palestina föremål för strid mellan de egyptiska ptolemeerna och seleukiderna i
Syrien. Till en början hade egyptierna
övertaget, i det att Ptolemeus Soter
intog Judeen i slutet av 4.århundradet.
Under det egyptiska herraväldet
rådde fred och välstånd i Palestina.
Svårare blev situationen sedan den
syriske konungen Antiokus III hade
besegrat egyptierna vid Paneas (det
senare Cesarea Filippi) år 198 f.Kr. Nu
ålades judarna att betala en dryg skatt
till Syrien.
Seleukiderna var hårda herrar, och
den brutalaste av dem, Antiokus IV
Epifanes (175-164 f.Kr.), företog sig
rent av att försöka utrota den judiska
religionen. Han förbjöd judarna vid
dÖdsstraff att omskära sina gossebarn,
iaktta sabbaten samt inneha eller läsa
de heliga skrifterna. I stället införde
han hednisk gudsdyrkan och profanerade med denna templet i Jerusalem.
Judarna gjorde då uppror 168 f.Kr.
och började under olika ledare av
mackabeernas (eller som de också kallas: hasm oneernas) prästsläkt en frihetskamp som kröntes med många
framgångar och år 162 ledde till att
judarna återfick sin religionsfrihet.
Dessförinnan hade templet redan år
165 kunnat renas och återinvigas för
sitt rätta ändan1ål, en händelse som
sedan årligen ihågkoms med tempelinvigningens högtid. Se: Högtid.

Pall-Palm
judar mot 591000 araber i Västjord anlandet (år 1922). Disproportionen till
arabernas nackdel blott ökade under
de följande årtiondena då världsjudendomens nöd förde allt stö rre skaror av
judar från alla länder till Palestina,
deras fliders land.
Invandrarna hade resurser, entusiasm och energi nog att tillvarata och
utveckla landets naturtillgångar överallt där de vann insteg och därigenom
lyfta det ur månghundraårigt förfall,
men målsättningen som på längre sikt
var att göra Palestina till ett judiskt
land, om än med rättighet för araberna
att leva kvar där, undgick ej att skapa
misstämning hos dessa och att utmana
den arabiska nationalismen. Motståndet mot sionismen tog sig allt mer
uttryck i våldshandlingar, och de palestinska araberna åtnjöt för sitt ställningstagande hela den övriga arabvärldens sympatier och aktiva stöd. De
krävde att sionisterna skulle tvingas
lämna Palestina och att landet skulle
förbli vad det sedan 600-talet var: ett
arabiskt land.
Spänningen mellan Palestinas judar
och araber blott tilltog, ju närmare
man kom tidpunkten för mandatregeringens upphörande. Förenta nationernas generalförsamling sökte därför
år 1947 genom ett beslut om landets
delning mellan judar och araber pacificera och för framtiden ordna dess
förhållanden. Två nya stater, förenade
i ekonomisk samverkan med varandra,
skulle upprättas i Västjordanlandet: en
judisk, omfattande områden som
redan dominerades av judar, och en
arabisk, dock så att Jerusalem och ett
område däromkring med bl.a. Betlehem skulle ställas under internationell förvaltning. Denna »Iösning» tillfredsställde varken judar eller araber,
och perioden fram till den 15 maj
1948, då den nya ordningen skulle
träda i kraft, blev en tid av skärpta
motsättningar och ömsesidig terror.
Den dag då den nya staten Israel
proklamerades - det skedde på kvällen
den 14 maj 1948 - hade den emot sig
hela arabvärlden. På morgonen den 15
maj bombades Israels provisoriska huvudstad Tel Aviv av det egyptiska
militärflyget. Ä ven Syrien och Trans-

jordanien gick till angrepp på den
nybildade judiska staten.
Under detta krig som israelerna
älskar att kalla sitt befrielsekrig hade
de Transjordaniens lilla men slagkraftiga arme som farligaste motståndare, en
arme som hade iståndsatts avengelsmännen för att tjäna engelska intressen
i Mellersta Östern. Israels nyu pprättade krigsmakt lyckades visserligen
väl hävda de gränser, som hade u tstakats för den judiska staten av Förenta
nationerna, och på sina håll, t.ex. i
Galileen, även vidga dem, däremot ej
att fördriva transjordanierna från de
centrala delarna av landet eller ett
område ungeflir motsvarande Judeens
östra hälft och det mesta av Samarien.
Detta område kom efter stilleståndet
(våren 1949) att införlivas med det
transjordanska konungariket, som med
anledning därav ändrade sitt namn till
Jordanien eller Jordan.
Den genom stilleståndet skapade
gränsen avskilde bl.a. Hebron, Betlehem och gamla staden i Jerusalem till
Jordanien och kvarlämnade i landets
mellersta del (det gamla Samarien)
endast en smal kustremsa åt Israel. I
israelernas händer stannade däremot
större delen av Galileen och hela
Negeböknen.
Israel har senare utkämpat ytterligare två krig mot de arabiska grannländerna. Genom det korta kriget
1956 (den s.k. Sinaioperationen)
lyckades israelerna säkerställa för landet vitala sjöförbindelser. Det s.k. sexdagarskriget i juni 1967 ledde till
israelisk ockupation av hela Sinaihalvön fram till Suezkanalen samt av
allt det område väster om J ordan som
jordanierna hade hållit besatt sedan
1948. Dessutom erövrade Israel ett
stycke av Jordanien öster om Gennesarets sjö.
När detta skrives år 1969, är Israels
förhållanden till grannstaterna ännu ej
definitivt reglerade genom fredstraktater. Är 1965 hade Israel ca 2,4 miljoner invånare, därav ca 260000 ickejudar, huvudsakligen araber, under det
att Jordaniens folkmängd var 2 miljoner, uteslutande araber. Se även : Israel,
Judendomen, Kanaan.
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-pall
fotapall PS.99:5
PALL
en p. av guld vid tronen

2.Krö n. 9 :1 8

PALLU
hebr. underbar, utomordentlig. Ruben s andre son, palluiternas stamfader.
PALLU
Rubens söner Han ok, P.

Rubens söner Hanok och P.
av P. palluiternas släkt
P.s söner voro Eliab
Rubens söner Hano k och P.

LM os.46:9
2.Mos. 6:14
4.Mos.26:S
26:8
LKrön. 5 :3

PALLUITER
av Pallu p .nas släkt

4.Mos.26:S

Palmer.

PALM
Se även: Palmträd, Palmstaden, träd ,
seger, himmel.
-palm
Deborapalmen Dom.4:5
Palm
Palmerna intar en särställning bland
träden genom sin egendomliga uppbyggnad, som kan karakteriseras som
stam utan grenar och kvistar; den
väldiga bladkronan i toppen växer
nämligen ut direkt från stammens
översta del. Genom sin majestä tiska
resning, kronans storlek och skönhet
samt frukternas utomordentliga nyttighet för mänskligheten gör palmträden
sig väl förtjänta av det ärenamn Linne
gav dem: växtvärldens furstar.

Utsmyckning på fotapallen i farao Tutanchamons grav i Konungarnas dal väster om Thebe. Pallen är gjord av
cederträ, guld och elfenben, och bilden symboliserar olika folkslag som Egypten
hade lagt under sig. Jfr Ps. 11 0:1.
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Med sina 1200 arter utgör palmträden också en mycket stor familj .
Deras spridningsområde är den tropiska och den subtropiska zonen
jorden runt. I norr når palmen så högt
upp som till Medelhavsbäckenet. Den
viktiga dadelpalmen .har sitt hemland
just i Nordafrika, och i biblisk tid skall
den ha varit lika allmän i Palestina som
i Egypten. Greker och romare kallade
hela kuststräckan innerst i Medelhavet
för Fenicien, som möjligen betyder
»palmland». Det hebreiska ordet för
»palm», tömör, brukas också som ortoch personnanm. Se: Tamar.
Det var under en palm mellan Rama
och Betel som Debora hade sin plats
när hon dömde Israel, Dom.4:5. Men
eljest erbjöd nog den djupt liggande
Jordandalen, vars klimat är i det
närmaste tropiskt, de bästa betingelserna för palmvegetation. Det överraskar därför ej att fmna Jeriko betecknad som Palmstaden, 5.Mos.34:3 .
På sina ställen växer dadelpalmen i täta
lundar, men den uppträder också i
enstaka exemplar. Den är förunderligt
förnöjsam och går till även där jordmånen är mager, sandig eller salthaltig;
villkoret är emellertid att dess rötter
når ner till vatten. Därför är palmens
förekomst i öken terräng alltid ett varsel om vatten. Betecknande är att då
israeliterna kom till Elim, fann de
utom sjuttio palmträd även tolv vattenkällor,2.Mos.15 :27.
Palmen hör till de s.k. endogena
väx terna, vilkas tillväx t sker i stammens inre delar, medan de yttre är
hårda. Genom sin oerhörda seghet kan
stammen bära den ofta mycket stora
tyngden av bladkronan och dess tunga
blom- och fruktstånd . Trots sin ansenliga höjd - ibland upp till 40 m - blir
stammen aldrig så tjock som hos
många andra träd. Dadelpalmen är
fullt utvecklad efter 30 år, förblir rikt
fruktbärande ännu till 100 års ålder,
men kan bli 200 år.
I Jerusalems tempel lät Salomo
utsira väggarna runt om med snidade
avbildningar av bl.a. palmer, l.Kon.
6:29. Vid lövhyddohögtiden bröts
kvistar och grenar av allehanda träd,
bl.a. palmer; genom att svinga dessa
gav man uttryck åt glädje, 3.Mos.23:40
ff. Men palmen var också en segerns och
hyllningens symbol. Att svinga »palmkvistar» - eller rättare: palmblad,
sådana kan bli upp till 6 m långa - var
en-hyllning värdig en konung, och det ·
heter att folket så utrustat gick ut att
möta Jesus vid hans intåg i Jerusalem,
Joh.l2:13. Inför tronen och inför
Lammet står också de frälsta med
palmer i sina händer och hyllar Honom
som har vunnit segern, Upp.7:9.
PALM
taga kvistar av p.er
3.Mos.23 :40
med snidverk i form av p.er
1. Ko n. 6 :29
med utsirningar i form av p .er
6 :32
gulde.t öve r keruber na och p .erna
6:32
med keruber, p.er och blomsterband
6 :35
inristade (Hiram) p.er
7 :36
prydde det med p .er
2.Krön. 3 :5
murpelarna prydda med p .er
Hes.40:16
p.erna voro lika st ora s.
40:21
prydd med p.er på sina murpetare
40 :26
murpelare prydda med p.er
40:31 ,34,37
framställdes keruber och p .er
41:18
var p. mellan två keruber
41:18
människoansikte åt p .en
41 :19
lejonansikte åt p .en på andra
41 :19
över ingången keruber och p.er
41:20
funnos framställda k.eruber och p.er
41 :25
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Palmkvist - Pan ter
p.er på förhusets sidoväggar
p.eroa hava torkat bort
och de hade p.er i sina händer

41 :26
Joel 1:12
Upp . 7 :9

PALMKVIST
togo de p.ar och gingo ut

Joh .12:13

PALMSTADEN
Hebr. 'ir hattemärim, »palmernas stad»,
är ett annat namn på staden Jeriko,
Man har i Jeriko funnit förstenade
palmer från den äldsta staden. Trakten
kring Jeriko utmärkes aJJtjämt aven
rik växtlighet. Se även: Jeriko, Palm,
PALMSTADEN
lågslätten vid Jeriko - P.
kaineens barn dragit frå n P.
varefter de (Eglon) intogo P.
(fångarna) till Jeriko, P.

5.Mos.34 :3
Dom. 1:16
3 :13
2. Krön.28 :15

PALMTOPP
hugger av både p. och sävstrå
evad han är p. eller sävstrå

Jes. 9 :14
19 :15

PALMTRÄD

Se : Palm.
PALMTRÄD
12 vatten källor och 70 p.
i Elim ... 70 p.
och hämten löv av p .
rättfärdige grönskar ss. p.
din växt är ss. ett p.s
1 det p.et vill jag stiga upp
PALMTRÄDSVJPPOR
hs lockar P'J svarta ss.

2.Mos. 15 :27
4.Mos. 33 :9
Neh. 8:15
Ps.92 :13
HV. 7 :7
7 :8
HV . 5 :11

PALMYRA (se Tadmor)

PALTI
hebr. (Gud är) min räddning.
1. Rafus son, en huvudman av Benjamins stam. En av de tolv som fick i
uppdrag av Mose att bespeja Kanaans
land. 4.Mos.13 :l0.
2. Lais' son från GaJJim, i 2.Sam.3 :lS
kaJJad Paltiel. Han fick Sauls dotter
Mikal till hustru, fastän hon hörde
David till. Han måste dock ge henne
tillbaka till David. l.Sam.2S :44.
PALTIEL
hebr. Gud är min räddning.
I . Assans son, en hövding av Isaskars
stam. Jämte huvudmän för de övriga
stammarna blev han av Herren utvald
att efter Israels intagande av Kanaan
utskifta landet i arvslotter. 4.Mos.
34:26.
2. Se: Palti 2. 2.Sam.3 :1S.
PAMFYLIEN
grek. Pamphylia, från varje stam el.
ätt. Landskap i Mindre Asien, en 18
km lång kustremsa väster om Cilicien
och öster om Lycien. Ar 113 f.Kr.
kom Pamfylien i romarnas händer, och
år 43 förenades det med Lycien under
kejsar Vespasianus och gjordes till provins. I flera av Pamfyliens städer fanns
judiska diaspora-församlingar, såsom i
hamnstaden Perge. Hit kom Paulus och
Barnabas på sin första missionsresa,
sedan Johannes Markus hade skilts
ifrån dem. Paulus och Barnabas besökte Perge även på återresan, och
likaså besökte de Attalia, en av de
andra hamnstäderna i Parnfylien.
PAMFYLlEN
i Frygien eller P.
Paulus ... till Perge i P.
kommo till P.
s. övergivit dem i P.
sedan vi seglat utanför P.

Apg. 2:10
13 :13
14:24
15:38
27 :5

-panel
cederpanel Sef.2:l4
väggpanel HV.l :17
PANELAD
p.e huset med inläggningar
tiden att själva bo i p.e hus
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l. Kon. 6:9
Hagg. 1:4

PANNA
Aron (och de senare översteprästerna)
skulle på sin panna bära en plå t av rent
guld med inskriften : »Helgad åt Herrem>. Den skulle sitta där beständigt,
för att de heliga gåvor som Israels barn
bar fram skulle bli välbehagliga för
Herren. ÖVersteprästen bar nämligen
den missgärning som vidlådde dessa
gåvor, 2.Mos.28:36 ff. Även i Uppenbarelseboken är Guds tjänares pannor
märkta med insegel och namn, som
anger vem de tillhör, 7:3; 9:4; 14:1 ;
22 :4, liksom också vilddjuret märker
sina anhängare. Men de som står som
slutliga övervinnare inför Guds och
Lammets tron, har vägrat att ta vilddjurets märke på sina pannor och
händer, 20:4. Se även : Huvudbindel,
Märke, Präst.
PANNA
ss. påminnelsemärke på din p. 2.Mos.\3 :9
ss. ett märke på din p.
13:16
Den skall sitta på Arons p.
28 :38
sitta på hs p. beständigt
28 :38
ss. ett märke på din p.
5.Mos. 6 :8
ss. ett märke p å eder p.
11 :18
skalliga ovanför p.n
14:1
träffade filisteen i p.n
l.sam.17 :49
stenen trängde in i p .n
17:49
spetälska på (Ussias) p.
2. Krön.26 :19
att han var spetälsk i p.n
26:20
(Juda) p. av koppar
Jes.48 :4
gjorde min p. hård ss. sten
50 :7
hade en äktenskapsbryterskas p. Jer. 3 :3
gjorde sina p.or h årdare än sten
S:3
Till barnen med hårda p.or
Hes. 2 :4
hela Israels hus hade hårda p.or
3 :7
3 :8
gö r din p. hå rd ss. deras p.or
gör din p. hård ss. diamant
3:9
teckna med ett tecken på p.n
9:4
ett ansenligt horn i p.n
Dan. 8 :S
hornet i hs p. den förste konungen
8 :21
med insegel p å deras p.or
Upp . 7 :3
icke Guds insegel på sina p.or
9:4
märke på högra handen eller på p.n
13 :16
dess Faderns namn på sina p.or
14:1
tager dess märke på sin p.
14:9
på hennes p. skrivet ett namn
17:5
20 :4
icke dess märke på sina p.or
22:4
stä tecknat på deras p.or

PANNA
-panna
kolpanna Jer.36 :22
PANNA (kärl)
spisoffer tillredes i p.
spisoffer tillre tt i p.
(gaffeln) stack han ned i p.n
Därefter tog (Tamar) p.n
tackoffersköttet i p.or
rök ss. ur sjudande p.
PANNBAND
skall H. taga bort p.

3.Mos. 2 :7
7 :9
l.Sam. 2 :14
2 .Sam.13 :9
2 .Krön. 35 :13
Job 41 :11
Jes. 3 :18

PANSAR

-pansar
fjällpansar l.Sam.17:S
järnpansar Upp.9:9

PANSAR
hs p. en vikt av 5000 siklar
l.Sam.17:5
Saul klädde på David ett p.
17 :38
Ussia försåg här med p.
2.Krön.26 :14
stod väpnad med sina p.
Neh. 4 :16
Vem mäktar rycka av hm hs p.
Job 41 :4
håller ej stånd ... pil eller p.
41 :17
i rättfärdighet ss. i ett p.
Jes.59:17
ikläden eder p.en
Jer.46 :4
mot dem s. där yvas i p.
51 :3
iklädda rättfärdighetens p.
Ef. 6 :14
trons och kärlekens p.
l.Tess. 5 :8
eldröda och mörkblå p.
Upp. 9 :17
PANSARSKJORTA
likasom öppningen på en p.
lik öppningen på en p.

2.Mos. 28 :32
39:23

Papy rusväxter, som beduinkvinnor samlat för förfärdigande av mattor.

Israel liksom hos deras grannfolk. Panten kunde tagas i fast egendom, Neh.
5:3 ff., eller ilöst gods, Job 22 :6. Mose
lag hade emellertid mycket stränga
föreskrifter på detta område, vilket
beskyddade de ekonomiskt svaga.
Sålunda förbjuder lagen att ta en änkas
kläder i pant, S.Mos.24:17, jfr Job
24:9. Tar någon sin nästas mantel i
pant, så är han skyldig att återlämna
den före solens nedgång, 2.Mos.22:26.
Genom att sträcka sig på pantade
kläder drar man dom över sig, Am.2 :8.
Ej heller handkvarnen eller ens kvarnens översten får tagas i pant, S.Mos.
24:6. Det är förbjudet att gå in i sin
nästas hus för att taga panten av
honom, 24:10. Profeten ropar ve över
den som belastar sig med utpantat
gods, Hab.2 :6. Pantsättning av hus,
åkrar och vingårdar i tider av hungersnöd antydes i Neh.S:3. Till Jobs lidanden hörde att han med orätt beskylldes för att ta pant av sin nästa utan sak
och plundra de utblottade på deras
kläder, J ob 22 :6. I betydelsen underpant (Iöftesgaranti) brukas ordet pant i
l.Mos.38:18, där det berättas om
Judas utHistelse till Tamar; det utlovade var där en killing och panten en
signetring, snodd och stav. - I N.T.
talas om pant (underpant) i bildlig
betydelse. De troende har fått Anden
till underpant (eg. handpenning,
förskottslikvid), en garanti el. säkerhet
på det arv, som de skall få utbetalat i
den himmelska saligheten, 2.Kor.l :22;
5 :5; Ef.l :14.

4) /:laPala, n {J 1I
= I)a!?ol, se S.

5) i;zOpol, ';> ' J O.
pant, säkerhet (för lån); av: I)å!?al, se 2.
6) 'arab, J"1 V
grundb~t. t;ol. blanda; därav: byta,
driva byteshandel; träda emellan, gå i
borgen; pantsätta, förpanta. Jfr l.Mos.
43 :9; 44 :32, övers. ansvara för; Ords.
6:1; 27 :13 gå i borgen (för); Jes.38:l4
taga sig an (någons) sak; hithp. i
2.Kon.18 :23; Jes.36:8, övers. ingå ett
vad. Verbet är i Ords.17: 18 tillsammans med subst. 'arubbå övers. gå i
borgen; det senare ordet är i l.Sam.
17 :18 övers. mottagningspant. Jfr även
uttrycket bi!ne ta 'aru!?o!, gisslan,
2.Kon.14:14; 2.Krön.2S:24. Av 'årab
kommer också sub st. ma 'aråb, som
endast förekommer i Hes.2i, t.ex.
v.l3,17,19, övers. utbyte; v.2S,34
bytesvaror.
PANT '
l Ja, om du giver mig p.
I.Mos.38:17
l Vad skall jag giva dig i p .
38 :18
I för att få igen p.en av kvinnan
38 :20
2 av din nästa hs mantel i p.
2.Mos.22 :26
2 icke taga handkvarnen i p.
5.Mos.24 :6
2 den så gör tager livet i p.
24 :6
24 :10
3 icke taga p. av hm
3 skall bära ut p.en till dig
24:11
3 icke hava hs p. till täcke
24:12
3 Du skall giva hm p.en tillbaka
24:13
2 änkas kläder icke taga i p .
24:17
2 p. av din broder utan sak
Job 22:6
2 och tager änkans ko i p.
24:3
4 giver tillbaka den p.
Hes. 18:7
5 icke giver p. tillbaka
18:12
S icke fordrar p. eller tager rov
18:16
5 giver tillbaka den p . han fätt
33:15
PANTA
2 p. ut vad han har
2 p. ut för kvinnans skull
2 På p.de kläder sträcker sig

Ords.20 :16
27:13
Am. 2:8

PANT
Se även : Säkerhet, borgen, löfte, betalning, handel, arv.
-pant
mottagningspant l.Sam.17:18
underpant 2.Kor.1 :22
utpanta Hab.2:6
Pant
Att mottaga pant för lån var vanligt i

1) 'erabon, 1 i J"1 V
pant, säkerhet, ga~~ti; av: 'åra!?, se 6.
2) habal, ';> J n
binda: förplikta; pantsätta, förpanta,
taga i pant.
3) 'apa!, ~ i J l!.
pant, såkerhet (för lån); av: 'å!?a~,
binda; pantsätta. Jfr Gods 16.

PANTER
Pantern eller leoparden hör till kattdjurens familj och är ett starkt och
smidigt rovdjur med lång svans; denna
är unge far hälften av den övriga
kroppslängden som kan vara upp till
1,5 m. Den gulaktiga pälsen har mörka
fläckar som bildar mönster.
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PANT

Pan tsä tta - Paradis
Detta utseende skyddar pantern
mot upptäckt när han ligger på lur vid
vägar (Hos.13 :7) eller människoboningar (Jer.S :6) för att i rätta ögonblicket med ett språng kasta sig över
sitt byte. Snabbheten är just ett av
hans kännetecken enl. Hab. l :8. Han är
också skicklig att klättra och simma,
dessutom svår att komma åt för jägaren på grund av sin oberäknelighet. Sin
grymhet visar han däri att han dödar
mer än han behöver.
Bet-Nimra i 4.Mos.32 :36 har bl.a.
tolkats som »panterplats», vilket i så
fall skulle vittna om forntida förekomst av detta rovdjur. Det uppges att
pantern skall ha förekommit på något
håll i Palestina ända in i vår tid.
PANTER
Stig ned från p.rarnas berg

p.rar tillsammans med killingar
p.n lurar vid deras städer
eller en p. sina fläckar

ett annat djur s. liknade en p.
lik en p . lurar jag vid vägen
hästar snabbare än p.rar
vilddjuret liknade en p .

HV. 4 :8

les.II:6
Jer. S:6
13:23
Dan. 7:6
Hos. 13:?
Hab. 1:8
Upp.13:2

PANTSÄITA (ordanalys, se Pant)
6 vingårdar och hus måste vi p.
Neh. 5:3

PAPPER

Se även: Bok, bokrulle, penna, skriva,
bläck.
Papper, papyrus
Det grekiska ordet för »pappeD>,
chdrtes, kommer av verbet charassein,
skära, inrista. Av chårtes kommer vårt
ord »karta».
Papperet tillverkades i forntiden av
papyrusgräset, Cyperus papyrus. Denna planta tillhör halvgräsen. Den växer
i lågt vatten och når en jättelik utveckling. Från en liggande, nästan armstjock rotstock med lodrätt nedgående
rötter uppsänder den kraftiga trekantiga stjälkar eller stammar, som kan bli
ända till 5 m höga. I dessas topp sitter
ett penselliknande blomständ. Meterhöga svärdformiga blad omger plantans
nedre del. Papyrusgräset växte i forntiden som en tät djungel utmed Nilens
stränder.
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Den »rörkista» som Mose räddades i
(2.Mos.2:3) och de »rörskepp» som
Jesaja sätter i samband med Etiopiens
strömmar (18 :2) var förmodligen
gjorda av material från papyrusväxten.
Denna var över huvud taget mångsidigt
nyttig. Utom för tillverkning av lätta
flodfarkoster kunde man utnyttja den
till att förf<irdiga mattor och kläder.
Det var av märgen i de höga stjälkarnas
inre som det forntida skrivmaterial
tillverkades som efter papyrusväx ten
benämnes papyrer - ett ord som i sin
tur givit oss vårt ord »pappeD>. Papyrer
tillverkades i Egypten enligt där u ppfunnen metod och exporterades till
Medelhavsvärldens skilda kulturländer.
PAPPER
icke göra det med p. och bläck

2.Joh. v.12

-par
PAR
killingpar HV.4 :S
oxpar Jer.Sl :23
PAR
i arken ett p. av vart slag

1.Mos. 6:19
ett p. av vart slag gå in till dig
6:20
Av fyrfotadjur sju p .
7:2
fyrfotadjur s. icke äro rena ett p.
7:2
av himmelens fåglar sju p.
7:3
tjänare och ett p. åsnor
Dom.19:3
ett p. sadlade åsnor
19:10
(Saul) tog ett p. oxar
l.Sam.II:7
Siba med ett p. lastade åsnor
2.Sam.16:1
samlat ihop ett p . vedpinnar
l.Kon.17:12
tolv p. oxar gingo framför
19:19
själv körde (Elisa) det tolfte p.et
19 :19
jord ett p. mulåsnor bära
2 . Kon. 5 :17
han ägde 500 p . oxar
Job 1:3
in mellan hs käkars p .
41:4
han fick 1000 p. oxar
42:12
ett tåg, ryttare p . efter p .
Jes. 21:7
tåg av män, ryttare p. efter p.
21:9
den fattige ett p. skor
Am. 2:6
ur lejonets gap ett p. benpipor
3:12
den fattige för ett p . skor
8:6
offra ett p. turturduvor
Luk. 2 :24
Jag har köpt fem p. oxar
14:19
ett p. män s. fråga efter dig
Apg.10:19
skriade under ett p. timmars tid
19:34
det bleve omaka p.
2 . Kor. 6:14

städer, som tillföll Benjamins stam.
Orten har identifierats med fyndplatsen Tell Fara, ca 10 km nordost om
Jerusalem. Jos.18 :23.
PARAN
hebr. rik på växtlighet el. rik på
håligheter. Ett bergigt ökenområde i
norra delen av Sinailtalvön. Det gränsade i öster till Araba (dalsänkan
mellan Döda havet och Akabaviken), i
norr till öknarna Sur och Sin. Den
högplatå som det omfattade har
toppar som når 1000 m.ö.h. Från
Egypten gick två handelsvägar genom
öknen Paran: en nordlig som vid BeerSeba fortsatte in i Kanaan, och en
sydlig som över Eiat, vid Akabaviken,
gick vidare till Arabien. I öknen Paran
bodde Hagar och Ismael efter att ha
fördrivits av Abraltam, I.Mos.2l :21.
Hit kom israeliterna efter att ha lämnat Sinai, 4.Mos.1O:12; 13:1. Härifrån
skickades spejarna in i Kanaan, 13 :4,
och hit, »till Mose och Aron och Israels
barns hela menighet i öknen Paran, i
Kades», kom de tillbaka efter fullgjort
uppdrag, 13:27. I denna öken tillbragte folket för övrigt mesta tiden
under sin ökenvandring. Till Paran
drog David sig tillbaka efter Samuels
död, 1.Sam.2S :1.
PARAN
(Ismael) bodde i öknen P.
l.Mos.21:21
molnskyn stannade i öknen P. 4.Mos.10:12
folket lägrade sig i öknen P.
13:1
Mose sände från öknen P. åstad '
13:4
(spejarna) till Mose och Aron i P.
13 :27
meUan P. och Tofel
S.Mos. 1:1
kom i glans från berget P.
33:2
David drog ned till öknen P.
l.Sam.2S :1
kommo till P.
l.Kon. 11 :18
togo folk med sig från P.
II :18
den Helige från berget P.
Hab. 3:3

PARA
hebr. happärä, kon, kvigan. En av de

PARBAR
hebr. av främmande ursprung och oviss
betydelse. Ett område eller snarare en
sidobyggnad på västsidan av templets
yttre förgård. Parbar fungerade förmodligen som förrådshus för templet.
Parvarim i 2.Kon.23:1l är troligen en
pluralform av Parbar. Av detta ställe,
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PARA
djuren p.de sig vid käpparna
kraftigare djuren skulle p. sig
så att de p.de sig vid k ä pparna
icke två slags djur p. sig
När deras boskap p.r sig

I .Mos.30:39
30:41
30:41
3.Mos.19:19
Job21 :10

som omnämner solkult, tycks man
kunna få stöd för sammanställandet av
Parbar med det sumeriska ordet babbar, som betyder: solhus, soltempel.
l.Krön.26 :l8.
PARADIS

Se även: Eden 1, lustgård, park, himme!.
Paradiset
Grek. parådeisos, »paradis», kommer av
ett gammalpersiskt ord, pairidaeza,
som betyder: inhägnat område, park
el. trädgård. Sådana kunde man fmna
vid kungliga palats eller vid de rikas
hus. Ordets hebreiska form, pardes,
övers. park el. skogspark, förekommer
i Neh.2:8; Pred.2:S; HV.4:13.
LXX (den grekiska översä ttningen
av G.T.) återger hebr. gan 'etjän, Edens
lustgård, l.Mos.2 :lS , med paradeisos.
Den ursprungliga betydelsen försvinner
emellertid efter hand, och ordet blir
något av ett egennamn. Alla föreställningar, som knyter sig till paradiset,
går därför tillbaka till urtidsparadiset i
I .Mos.2. Här hade människan alla
förmåner, frid med djuren, fullt upp
för alla livets behov och omedelbar
gemenskap med Gud. Här växte också
»kunskapens träd» och »livets träd»,
2:17; 3:22.
I paradistillvaron fanns dock ett
förbud: det första människoparet hade
icke tillåtelse att äta av kunskapens
träd, I.Mos.2 :l7. Men ormen frestade
dem, och de föll. Det hade med sig att
de blev utdrivna ur paradiset och att
keruber sattes att bevaka detta med
det ljungande svärdets lågor, kap.3.
Tanken om det förlorade paradiset
lever dock vidare , och dess återvändande blir en fast del av framtidshoppet både i den profetiska och den
apokalyptiska litteraturen. »Ja, Herren
skall varkunna sig över Sion, han skall
varkunna sig över alla dess ruiner; han
gör dess öken lik ett Eden och dess
hedmark lik en Herrens lustgård. Fröjd
och glädje skall höras därinne, tacksägelse och lovsångs ljud», Jes.Sl :3, jfr
Hes.36:3S .
Efter hand kommer paradiset att bli
beteckningen på de saligas uppehållsort i mellan tillståndet intill uppståndelsen . Jämför Jesu ord till rövaren:»1
dag skall du vara med mig i paradiset»,
Luk.23:43. Denna plats är uppenbarligen detsamma som »Abraltams
sköte», '16:22 f. Paulus omtalar, att
han blev uppryckt ända till tredje
himmelen, till paradiset, 2.Kor.12:2,4.
Hans tal om att »bryta upp och vara
hos Kristus», Fil.! :23, eller »flytta bort
ifrån kroppen och komma hem till
Herren», 2.Kor.S :8, avser troligen också paradiset. Möjligen syftar också
Upp.79,lS-17 (synen' av den stora
vitklädda skaran) på paradistillståndet,
men det kan också här vara tal om en
syn av fullkomningen .
När det i Upp.2:7 heter att den som
vinner seger skall få »äta av livets träd
som står i Guds paradis», så hänsyftar
detta på den eviga saligheten. Till
bilden av den yttersta tiden hör med
att paradiset kommer tillbaka till den
nyskapade jorden, jfr profetiorna i
samband med messiasriket. Till tanken
att hela världen skall nyskapas och
förvandlas till ett paradis, se också
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Pareos-Pass
Matt. 19:28; Rom.8:19 ff.; Apg.3:21;
2.Pet.3:13, jfr Jes.Il :6-9; 65:17;
66:22.
I Uppenbarelsebokens sista kapitel
möter vi en mäktig skildring, som för
tanken till paradiset. Här står Guds
och Lammets tron; här flyter en ström
med levande vatten, på dess stränder
står livsträd, vilkas löv tjänar till läkedom för folken. Här skall ingen förbannelse vara mer, och ingen natt.
»Herren Gud skall lysa över dem, och
de skola regera i evigheternas evigheter», 22:1-5. Till bilden hör också att
»den gamle ormen» för alltid är oskadliggjord,20:2,10.
Att föra människorna tillbaka till
paradiset var målet för Jesu verk på
jorden. Han kom för att giva »livets
bröd» och »livets vatten» och förmedla
gemenskap med Gud, Joh.6 och 7.
Därför kan han också lova människor
tillträde till Guds paradis, Luk.23:43;
Upp.2:7.
PARADIS
skall du vara med mig i p.et
han blev uppryckt till p.et
livets träd s. står i Guds p.

Luk.23:43
2.Kor.12:4
Upp. 2:7

Abana. Den arameiske officeren Naaman sätter dem, kanske för deras
klara, friska vattens skull, i berömmande motsats till Jordanfloden med
dess grumligare vatten. Parpar identifieras vanligen med nuv. Nahr elA'wadj som kommer från Antilibanon
och flyter in i Wadi A'wadj söder om
Damaskus. Enligt ett annat förmodande skulle Parpar vara en biflod till
Nahr Barada (Abana). Jfr Abana.
2.Kon.S :12.
PARSANDATA
hebr. av pers., trol. given genom bön.
En av de tio sönerna till »judarnas
ovän» Haman. Jämte sina nio bröder
dräptes han av judarna, när dessa
skulle utrotas ur perserriket. Est.9:7.
PART
-part
motpart Matt.S:2S
vederpart Job 31 :35
PART
båda p.ernas sak inför Gud
båda p.erna inför H. ansikte

2.Mos.22:9
5.Mos.19:17

På det hela taget stämplas partisöndringar som köttets gärningar, Gal.
5 :19 f., alla schismatiska tendenser
kränker Kristi kyrkas enhet, Ef.4:4. De
som ledes och behärskas av partisinne i
församlingen och dess verksamhet,
hotas aven allvarlig dom, 1.Kor.3 :17,
och sådana skall icke få Guds rike till
arvedel, Gal.S:20 f.; 2.Pet.2:1. Se även:
Enhet.
PARTI

I) hairesis, a lp €U t~
tagande; utväljande, val; det som väljes; vald mening el. uppfattning; i
synnerhet: avvikande uppfattning,
partimening; grupp av människor med
samma uppfattning, parti, sekt; av:
hain!ö, taga; med. taga för sin räkning,
välja, utvälja. Av hairesis kommer vårt
låneord 'heresi' (= villolära). Se: Partisöndring 1.
2) meros, Jl€PO~
del; i Apg.23:9 om den del av Stora
rådet som utgjordes av fariseer, därav
övers. parti. Se: Land 35.
PARTI
l hörde till sadduceernas p.
Apg. 5:17
1 några ifrån fariseernas p.
I 5:5
23:9
2 s. hörde till fariseernas p.
1 huvudman för nasareernas p.
24:5
1 strängaste p.et i vår gudsdyrkan
26:5
10m det p.et är oss bekant
28:22
1 p.er måste finnas bland eder l.Kor.ll:19

PARVAIM
Ett ortnamn, omnämnt i förbindelse
med det guld, som användes till utsmyckningen av Salomos tempel.
Några härleder det från sanskrit, purva,
som betyder »främre» el. »östlig». Det
skulle då kunna röra sig om guld från
östliga länder. De flesta kommentatorer antar, att det avser ett område i
Arabien, t.ex. nuv. Saq el-Farwaim el.
Farwa i Jemen. 2.Krön.3 :6.
PARVARIM
Troligen en pluralform av Parbar, se
d.o.2.Kon.23:l1.
PASAK
hebr. möjl. skuren, kluven. En av
aseriten Jaflets tre söner. 1.Krön.7:33.
PAS-DAMMIM
hebr. möjl. blodbadets upphörande.
En av ftlisteernas lägerplatser, av allt
att döma identisk med Efes-Dammim,
se d.o. 1.Krön.ll :13.
PASEA
hebr. halt, lam
1. Estons son av Juda stam. 1.Krön.
4:12.
2. En tempelträl, vilkens släkt återvände från Babylonien med Serubbabel.
Esr.2:49; Neh.7:S1.
3. Fader till den Jojada, som satte i
stånd Gamla porten i Jerusalems mur.
Neh.3:6.
PASHUR
hebr. av egypt., betydelsen oviss.
1. Stamfader för en prästsläkt. Medlemmar av denna släkt återvände med
Serubbabel från fångenskapen i Babel.
Sannolikt sex av denne Pashurs efterkommande hade tagit främmande
kvinnor till hustrur. Esr.2 :38; 10:22;
Neh.7:41.
2. En son till prästen Immer, övertillsyningsman i Herrens hus. Han lät
hudflänga och fangsla profeten Jeremia. Denne kallade honom MagorMissabib, se d.o., och profeterade att
han skulle bortföras till Babel och dö
där. Möjligen är han fader till den i
Jer.38:1 nämnde Gedalja (se Gedalja 5).

PARTER
En persisk folkstam, som bodde sydost
om Kaspiska havet, i ett vilt men
fruktbart bergland. Parterna stod i
äldre tid växelvis under assyriskt, mediskt, persiskt och seleukidiskt välde.
Under Antiokus II frigjorde de sig
dock och grundade sitt eget rike. Detta
utvecklade sig till en stormakt, som i
2.århundradet f.Kr. behärskade länderna från Eufrat i väster till Indus i
öster. Palestina intogs av parterna år
40 f.Kr., men redan tre år senare
fördrevs de av Herodes den store med
romarnas hjälp. Ar 226 e.Kr. störtade
en persisk vasallfurste den siste parterkonungen, vilket ledde till upprättandet av det nypersiska riket. De parter,
som omtalas i samband med pingsthögtiden, var förmodligen judar som hade
bosatt sig i parternas rike. Se även:
Persien samt Palestina, 5 d och e.
Apg.2:9.

smycka, pryda; ära, hedra; taga
(någons) parti; övers. vara partisk för. I
3.Mos.19:IS står ordagrant: hedra
(någons) ansikte (håg ar pene-); uttrycket är här parallellt med näSä
pänim, se 2 (övers. hava anseende till).
Jfr v.32, där hågar pene- är övers. ära.
Se: Förhäva 6, Försyn 7, Präktig 3.
2) näsa' panim, D');) x tv )
ordagrant: upplyfta (någon;) Tansikte;
därav: ha anseende till personen, vara
partisk, visa partiskhet. Se t.ex. Anseende 2, Försyn 2, Nåd 7.

PARTI
Se även: Judendomen, farise, sadduceer, ivrare, herodianer, nasare, villfarelse, villolära, kiv, split, strid, kött,
köttslig, lära, församling, enhet, gemenskap.

3) prosklisis, 1Tp6uK r..Wt~
lutning, böjning; böjelse, benägenhet;
partiskhet; av: prosklinö, luta el. böja
(något) emot; intransitivt: luta mot,
vara böjd för (en person, uppfattning
osv.); vara partisk.
2.Mos.23:3
3.Mos.19:1 S
Job 13:8
Ps.82:2
Ords.18:5
l.Tim. 5:21

PARPAR
hebr. snabb. Parpar var den ena av
»Damaskus' floden>, den andra var

Partier
Inom judendomen bildades efter hand
en rad olika partier och riktningar,
t.ex. chasideer,' fariseer, sadduceer,
esseer och zeloter. Se: Judendomen, 2
c.
De kristna uppfattades i början som
ett nytt religiöst parti, »nasareernas
parti», inom judendomen, Apg.24:S.
Även inom urkristendomen uppstod
partibildningar, t.ex. judaismen, gnosticismen och nikolaiternas lära. Särskilt apostlarna Johannes och Paulus
upptog .kampen mot dessa riktningar.
Se: Kunskap, Villolära. Också i de fall,
då villolära icke låg till grund, kunde
ett visst partiväsen göra sig gällande,
såsom inom korintierförsantlingen, där
några höll sig till Paulus, några till
Apollos, några till Cefas (petrus), i
stället för att endräktigt med de andra
hälla sig till Kristus, 1.Kor.l:l1-13.
Paulus ser detta som ett uttryck för
köttsligt sinne och andlig omognad,
3:1-3.

PARUA
hebr. blomstrande. Fader till Salomos
fogde Josafat ilsaskar. 1.Kon.4:17.

PASS (vid pass)
Vid p. tre månader därefter
l.Mos.38:24
vid p. 600000 män till fots
2.Mos.12:37
föllo av folket vid p. 3000 män
32:28
vid p. två alnar högt
4.Mos.ll :31
avstånd av vid p. 2000 alnar
Jos. 3:4
vid p. 40000 män drogo åstad
4:13
om vid p. två eller tre tusen
7:3
fingo vid p. 3000 man draga
7:4
ajiterna slagit vid p. 36 man
7:5
(Josua) tog vid p. 5000 man
8:12
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PAREOS
hebr. loppa. Huvudman för en släkt,
som återvände från Babel med Esra
och Nehemja. Han var en av dem som
undertecknade Nehemjas förbundsskrivelse, Neh.1O:14.
PAREOS
P.' barn: 2172
av p,' barn 150
av P.' barn: Ramaja
därnäst kom Pedaja, P.' son
P.' barn: 2172
Folkets huvudmän voro: P.

Esr. 2:3
8:3
10:25
Neh. 3:25
7:8
10:14

PARK
-park
skogspark Neh.2:8
PARK

l) pardes, D'. '!§
(av pers. pairi-dåeza) inhägnat område,
park. I Pred.2:S; HV.4:13 är det tal om
park(er) med fruktträd. Ordet står på
det förstnämnda stället tillsammans
med gan, se Lustgård 1. I Neh.2:8 är
pardes övers. skogspark. Jfr Paradis.
2) kannäl, '7 ~ "I ~
trädgård, i synnerjlet: fruktträdgård,
välodlat fålt. J fr käräm, vingård, t.ex.
I.Mos.9:20;
Jes.5:1.
Se: Ax 8,
Land 10.
PARK
1 anlade lustgårdar och p.er
1 Ss. en p. av granatträd
2 på hs p.ers härlighet en ände

Pred. 2:5
HV. 4:13
Je8.10:18

PARMASTA
hebr. av pers., trol. överlägsen, främst.
En av de tio sönerna till »judarnas
ovän» Haman. Jämte sina nio bröder
dräptes han av judarna när dessa skulle
utrotas ur perserriket. Est.9:9.
PARMENAS
grek. ståndaktig, uthållig. En av de sju,
som utsågs till diakoner i församlingen
i Jerusalem. Apg.6:S.
PARNAK
hebr., ursprung och betydelse okända.
Fader till Elisafan, som var en hövding
i Sebulon. 4.Mos.34:2S.
PARNINGSTID
de hade just sin p.
Ty när p.en kom

l.Mos.30:38
31:10

35 - Illusrrerar Bibel-lexikoll

PARTIMENING (ordanalys, se Parti)
l 'den vägen' kalla en p.
Apg.24:14
1 införa fördärvliga p.ar
2.Pet. 2:1

PARTISK
I) hildar, "I i il

PARTISK
1 icke p. för den tinge
l ej heller p. för den mäktige
2 Skolen I visa eder p.a
2 p.a för de ogudaktiga
2 Att vara p. för den skyldige
3 i ngt stycke förfara p.t
PARTISKHET
2 om I visen en hemlig p.

Job 13:10

PARTISÖNDRING
l) hairesis, ai'p€Ut~
utväljande, val; partimening; parti,
sekt; splittring (på grund av olika
uppfattningar), partisöndring, sektväsen. Se: Parti 1.
2) hairetikos, aLp €TtK 6~
som kan välja; i N.T. end. i Tit.3:1O i
betydelsen: som vällar splittring, partisinnad, sekterisk; av: hairesis, se l,
Parti 1. J fr vårt låneord 'heretisk'.
PARTISÖNDRlNG
1 genstridighet, tvedräkt, p.
2 s. kommer p. åstad må du

Gal. 5:20
Tit. 3:10

PASHUR
p" Irnmers son, prästen
P. släppte Jeremia tös ur stocken
P. icke varmed H. benämner dig
P. skall gå i fångenskap

Jer.20:1
20:3
20:3
20:6

3. En präst som undertecknade Nehemjas förbundsskrivelse. Neh.10:3.
4. Malkias son, en av konung Sidkias
närmaste män, tydligen en av »furstarnID>, Jer.38:4. Han hörde till dem som
i missnöje över profeten Jeremias
förkunnelse krävde dennes dödande
och som kastade honom i konungasonen Malkias brunn på fängelsegården. 1.Krön.9:l2; Neh.ll:l2; Jer.21:l;
38:1.
PASS
till p.et vid Mikmas
i p.et där J onatan sökte gå
De draga fram över p.et

l.Sam.13:23
14:4
Je8.IO:29

Passa-Paulus

•
är de s.k. »vi-styckena», 16:10-17;
20:5-15; 21:1-18; 27:1-28:16, bakom
vilka man anar dagboksanteckningar av
apostelns medarbetare och bokens
författare, läkaren Lukas. ApostIahistorien är visserligen ingen Paulusbiografi; uppgiften har mer varit att
skildra evangeliets erövringståg från
Jerusalem till jordens ändar, l :8, men
då måste Paulus nödvändigtvis få en
central plats i framställninge n. Detta
förklarar också varför viktiga händelser
icke har medtagits här. Apostlagärningarnas berättelse bör följaktligen som
källa brukas tillsammans med breven
för att kunna ge Paulus' historia. Det
är i detta sammanhang viktigt att lägga
märke till att dessa två källor är
oberoende av men bekräftar varandra.
Utanför de bibliska källorna fmns
det icke mycket att hämta om Paulus'
liv. Av apokryfiska skrifter som bär
Paulus' namn kan nämnas de s.k.
Paulusgärningarna (Acta Pauli) från
andra århundradets slu t, ett verk om
vilket det har sagts att det ej öser ur
andra källor än Apostlagärningarna,
mindreasiatisk lokalkännedom och en
frodig, fabulerande fantasi. Icke heller
ky rkofåderna ger många upplysningar
om Paulus; det äldsta gammalkyrkliga
dokumentet, I.Klemensbrevet, nämner
dock som något känt att Paulus och
Petrus led martyrdöden.

Utsikt över Patmos med hamnen till höger.
Dom. 3:29
slogo de vid p . 10000 man
8:10
sin här, vid p. 15000 män
9:49
omkom mo vid p. 1000 män och
16:27
pä taket vid p. 3000 män och
Rut 1:5
bott där vid p . tio är
2 :17
var det vid p. en era korn
l.Sam. 4 :2
nedgjorde vid p . 4000 man
9:22
voro vid p. 30 män
13:15
Saul mönstrade vid p. 600 man
14:2
utgjorde vid p. 600 man
nedgjorde lonatan ·v id p. 20 män
14:14
14:14
sträcka av vid p. ett halvt plogIand
22:2
vid p . 400 man slöto sig till
23 :13
s. utgjorde vid p. 600 rhan
25:13
vid p . 400 man följde med David
25:38
vid p. tio dagar därefter
I.Kon.22
:6
församlade vid p. 400 män
Hes. 8 :16
stodo vid p. 2 S män
Matt. 14:21
de s. ä tit vid p. SOOO män
Mark. 5 :13
vid p. 2000 svin
8:9
voro tillstädes vid p. 4000
Luk. 3:23
J. varvid p. 30 är
.8 :42
dotter, vid p. 12 är gammal
9:14
voro nämligen vid p. SOOO män
9 :28
Vid p. åtta dagar efter
22:41
bort vid p . ett stenkast
22:59
Vid p. en timme därefter
Joh. 6:10
deras antal vid p . 5000
6:19
När de så rott vid p. 25 el 30
11 :18
vid p. 1 S stadier därifrån
19:39
blandning vid p. 100 skålpund
21 :8
frän land vid p. 200 alnar
Apg. 2:41
ökades med vid p. 3000
4 :4
antalet av männen vid p. SOOO
5:7
Vid p . tre timmar därefter
5:36
en hop av vid p. 400 män
13:18
en tid av vid p. 40 år
13:20
föregick en tid av vid p. 4S O år
19:7
vora de vid p. tolv män
Upp. 8:1
s. varade vid p. en halv timme

PASSA
s. p.r till heliga gåvor
Ss. en gyllene örring p .r
vind s. p.r när man kastar säd
icke skulle p. till den gamla

4.Mos.18 :29
Ords.25 :12
J er. 4:11
Luk. 5:36

PASSARE
Träsnidaren märker ut med p.n

Jes.44:13

PATARA
Sjöstad på Mindre Asiens sydkust, i
provinsen Lycien. Här bytte Paulus
skepp på sin tredje missionsresa, när
han kom från Rodus och skulle till
Fenicien och vidare till Jerusalem.
Antagligen hade han anlänt med en
liten kustbät och fortsatte nu med ett
större fartyg som kunde gå över öppna
havet. Patara var på Paulus' tid en
betydande och folkrik stad, där Apol4413

lokulten hade ett tempel och orakel.
Dess ruiner med teater, bad, murar
m.m. kan ses vid nuv. Gelemish, en
plats ca 10 km öster om mynningen av
floden Eschen (Xanthos). Apg.2 1:1.
PATMOS
En liten ö i Egeiska havet, ca 90 km
sydväst om Efesus. Ön, som numera
heter Patino, är uppbyggd av tre vulkaniska bergmassiv. Hit förvisades aposteln Johannes under kejsar Domitianus
någon gång under åren 90-96. På Patmos hade han de syner, som har
nedtecknats
Uppenbarelseboken.
Upp.l :9.
PATRIARK
Det grekiska ordet patriarches, stamfader, patriark (av: patria, släkt, och
Itrchein, vara först el. främst), förekommer i Apg.2:29; 7:8,9; Hebr.7 :4
(övers. stamfader) och brukas om
Abraham, Jakobs tolv söner och
David. I vanligt kristet språkbruk
menar man med »patriarkerna» Abraham, Isak och Jakob. '

PATROSEER
l.Mos.10:14
l.Krön. 1:12

(Misraim födde) p.na
(Misraim födde) p .na

PAULUS
lat. liten.
1. Källorna till vår kunskap om Paulus
är först och främst hans tretton brev i
N.T. Dessa började tidigt att cirkulera i
församlingarna, och under loppet av
två generationer var de spridda, lästa
och erkända över hela kristenheten. En
annan viktig källa är Apostlagärningarna, som särskilt ger kännedom om de
yttre händelserna i apostelns liv och
verksamhet. Större delen av denna
skrift, kap. 13-28, rör sig nästan helt
om Paulus och hans evangelisationsarbete, och hans omvändelse har
skildrats redan i kap.9 . Särskilt viktiga

A. Liv och verksamhet.

Paulus var född i Tarsus, en av
Mindre Asiens förnämsta städer, huvudstad i den romerska provinsen
Cilicien. Se: Tarsus. Tarsus låg på
gränsen mellan två världar, den österländska och den västerländska, och
förenade i sig två slags bildning, grekisk och orientalisk. Här blomstrade
fllosofskolor å ena sidan, och å den
andra sidan gjorde religiösa strömningar sig gällande, karakteriserade av
synkretism med orientaliska inslag.
Samtidigt var Tarsus vida känt för sin
dåliga moral och lastbarhet.
Här växte Paulus upp i ett strängt
judiskt hem. Hans föräldrar var hebreer, dvs. hörde till de diaspora-judar

PATROBAS
grek., trol. förkortning av Patrobios,
faderns liv. En kristen i Rom, till
vilken Paulus sände en hälsning i sitt
brev till församlingen. Rom.16 :1 4.
PATROS
hebr. av egypt., sydligt land. Övre
Egypten, ej att förväxla med Masor,
Nedre Egypten, eller med Misraim ,
Egypten efter föreningen. Det förenade egyptiska rikets förste konung,
Menes, var enligt traditionen från Patros. På profeten Jeremias tid var judar
bosatta här. Se även: Egypten.
PATROS
vad s. blivit räddat från P.
angående dem s. bodde i P.' land
svarade folket s. bodde i P.
egyp tierna tillbaka till P.' land
J ag skall ö delägga P.

4414

Jes.ll:ll
Jer.44 :1
44:15
Hes.29:14
30:14

»Patriarkernas källa», nära Beer-Seba.

4415
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Paulus
som talade hebreiska, eller rättare:
arameiska, medan många av de judar
som levde kringspridda i den hellenistiska världen eljest hade grekiskan till
modersmål. De var också fariseer, Apg.
23 :6. Paulus' fade r var av Benjamins
stam, Rom_Il :l ; Fil.3:5, och en gammal tradition (Hieronymus) vill veta
att båda föräldrarna kom från Giskala i
Galileen. Fadern har antagligen varit
en välsituerad köpman eller hantverkare, då den romerska medborgarrätt
som Paulus hade genom fö delsen , Apg.
22 :25 ,28, icke utan vidare gavs åt
obemedlade personer. Utom sonen
Paulus har föräldrarna också haft en
dotter, 23 :16. Kanske har de länge
varit barnlösa eller varit utan son,
eftersom den nyfödde vid sin omskärelse fick namnet Saul (lat. form
Saulus), begärd, utbedd. Möjligt är
dock även att han har fått namnet helt
enkelt genom uppkallelse efter Benjamin-stammens störste, konung Sau!.
Det var en utbredd sed bland diasporajudarna att man jämte sitt hebreiska
namn också fic k ett grekisk-romerskt,
och då helst ett som var någorlunda
likalydande med det hebreiska. Det är
därför sannolikt att aposteln har haft
sitt andra namn, Paulus (lat. »literu>,
grek. Paulos), alltifrån barndomen,
13:9. Jfr dock nedan : Paulus 2.
Om apostelns barndom vet vi föga,
men vi kan nog \ltgå ifrån att han ,
enligt allmän sed på" den tiden , blev
satt i judisk skola i sin födelsestad vid
sex eller sju års ålder. Då han även
behärskade det grekiska språket, jfr
Apg.21:37 , måste han ha lärt detta i
sina barndomsår i Tarsus, utan att han
nödvändigtvis har gått i grekisk skola. I
12-13-årsåldern har han förmodligen
följt sina föräldrar till Jerusalem, jfr
Luk.2:41 ff., och där blivit kvarlämnad
för utbildning till fariseisk skriftlärd.
Möjligen har han under denna tid bott
hos sin syster, om hon som gift levat i
Jerusalem. Den egentliga rabbinskolan
påböljades vanligen icke förrän' i
l5-årsåldern, och först vid den åldern
kan han alltså ha böljat sitta »vid
Gamaliels fötter», Apg.22:3.
Det viktigaste att studera var torå,
lagen, sådan den var given genom
Mose. Men enligt fariseisk uppfattning
hade folket fått två slags lag, den
skriftliga och dessutom en muntlig,
och denna senare hade efter hand
blivit den som det lades mest vikt vid.
Profetlitteraturen var av underordnat
intresse. Men »tora-studium som icke
åtföljes av hantverk slutar i fåflinglighet och leder till synd», säger en av
GamalieIs efterföljare; kanske var det
därför redan under studietiden som
aposteln också lärde sig sitt hantverk,
tältmakeriet.

Från Tarsus, Paulus' födelseby. Genom porten, som är från romersk tid, kommer man ned till hamnen.
vinnes i kraft av lagen - var en
ostrafflig man, Fil.3 :5-6.
Ä ven om de första kristna fortsatte
att leva som lagtrogna judar, måste de i
likhet med sin Herre och Mästare
komma i motsättning till fariseerna
och de skriftlärda, framför allt genom
sin förkunnelse av Jesu s som Messias.
Att Messias skulle dö korsdöden - en
förbrytares död - blev en svår stötesten för judarna, l. Kor. 1 :23. Förkunnelsen aven sådan Messias förde med
sig att allt det fariseerna höll för en
vinning, det måste aktas som en förlust, jfr Fil.3 :5-7 . Kristendomen var
därmed den allvarligaste fara för själva
den judiska religionen sådan som fariseerna uppfattade den . Det är då
förståeligt, att det är som medskyldig i
mordet på Stefanus vi första gången
möter Paulus i apostlahistorien , Apg.
7 :58.
Den första kristendomsförföljelsen
bröt ut omedelbart efter Stefanus'
martyrdöd, Apg.8 :1, och den värste av
alla förföljarna var just den nitiske
fariseen Saulus, vilken for våldsamt
fram mot försarnlingen; han gick omkring ' i husen och drog fram män och
kvinnor och lät sätta dem i fangelse ,
8:3 . Utom det att han var med och
röstade för att Jesu läljungar skulle
dödas, försökte han, gång på gång, ah
genom straff tvinga dem till att håna
sin mästares namn, 26:10 f.; l.Tim.
1 :13.

Denna våldsamma förfö ljelse ledde
till att de kristna flydde från Jerusalem
och spriddes vida omkring och med
dem också evangeliet, Apg.8:4. Paulus,
som fortfor att andas »hot och mordlust», beslöt sig då för att fara till
Damaskus, där det fanns en stor judisk
koloni, för att se till om han icke
också där skulle kunna spåra upp några
av de kringspridda kristna. Med fullmakt från översteprästerna, 26:12, att
gripa sådana och föra dem bundna till
Jerusalem begav han sig på väg med
sitt följe, 9 :1 f.

Så var Paulus nu på väg till att bli
en skriftlärd. Sådana fungerade både
som teologer och jurister och var
folkets lärda män över huvud taget.
Den unge Paulus var ivrig i sina studier,
Gal.! :14, och nitälskade för Gud, Apg.
22:3. Han nöjde sig icke med att vara
farise endast i princip och teori, utan
blev även i praktisk handling en konsekvent anhängare av detta den judiska
religionens strängaste parti, 26:5, så att
han i fråga om rätWirdighet - den som

Paulus. Efter en tidig katakom bmålning.

Avståndet till Damaskus var minst
240 km, varför sträckan knappast kan
ha tillryggalagts på mindre än 6 eller 7
dagar. Det var emellertid då de hade
kommit nära staden , som förföljaren
av de kristna mö tte den han i verkligheten fö rföljde, den uppståndne Jesus
Kristus själv, vilken uppenbarade sig
för honom och tilltalade honom med
orden: »Saul, Saul, varför förföljer du
mig? » 9:3-8 ; 22 :6-11 ; 26 :12-1 8; Gal.
l.Kor.15 :9;
l.Tim. l :13 f.
1:15 f.;
Mötet var så reellt att männen som var
med blev skräckslagna av det, eftersom
de både såg skenet och hörde rösten,
även om de ej uppfattade talet eller
kunde se den talande. Källmaterialet
protesterar sålunda mot att upplevelsen psykologiseras och fö rläggs till
Paulus' inre. För Paulus själv var Kristus lika verkligt närvarande som han
var, när den skeptiske Tomas fick
sticka sin hand i hans sid a, 26 :13-18;
l.Kor.15 :9;jfr Joh .20:27 f.
Mötet med Kristus blev orsak till
Paulus' totala omvändelse. Kristusförföljaren blev Kristi efterföljare.
Detta skapade också grundvalen för
hans apostlakalle1se; en apostel måste
nämligen utifrån självu pplevelse kunna
vittna om Jesu uppståndelse, Apg.
1:22.
En intressant fråga är om Paulus
själv har hört eller sett Jesus. Här har
vi endast 2.Kor.5 :l6 att hålla oss till ett bibelord som man ibland åberopat
för en positiv slutsats, men som på
grund av sin hypotetiska fo rm kanske
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snarare bör ge anledning till en negativ.
Så mycket är dock säkert att om
Paulus - som sannolikt är - har
befunnit sig i Jerusalem under tiden
för Jesu offentliga uppträdande, så har
han knappast kunnat undgå att höra
om profeten från Nasaret och hans
verksamhet.
Alltifrån omvändelsestunden var
det slut med Paulus' lagrättfardighet.
Han insåg att människan inför Gud blir
rättfardiggjord endast genom tron på
Jesus Kristus, »vilken utgavs för våra
synders skull och uppväcktes för vår
rättfardiggörelses skull», Rom .4:25 .
Redan under Herrens uppenbarelse fö r
honom, Apg.26 :14 ff., hade Paulus
fått huvudlinjerna för sin verksamhet
som hans apostel uppskisserade : han
var ett u tvalt redskap till att bära fram
Jesu namn inför hedningar, konungar
och Israels barn, 26: 16- 18; jfr 9 :15;
22 :14 f.
Paulus berättar att han efter sin
omvändelse lämnade Damaskus för en
tids vistelse i Arabien men sedan återvände till den stad där han hade blivit
en kristen . Fö rst efter tre års förlopp
for han frå n Damaskus upp till Jerusalem för att träffa apostlarna,. särskilt
Petrus, vilket var hans första besök där
efter sin omvändelse och hans första
kontakt med församlingen, sedan han
hade blivit en kristen . Uppehållet i
Jerusalem blev emellertid kortvarigt,
endast 15 dagar längt, Gal. l :17 f., varefter Paulus i sällskap med Barnabas
avreste till Tarsus, som sedan blev hans
vistelseort för en lång följd av år,
Apg.9 :30.
Tiden mellan omvändelsen och
Jerusalemsbesöket har av sO/nliga betecknats som en treårig vistelse i Arabien, av and ra so m en treårig verksamhetsperiod i Damaskus inkluderande
en vilotid i Arabien. I varje fall har
Paulus i Damaskus kunnat predika,
som det i Apg.9:23 heter, >>en längre
tid», innan judarnas anslag mot h ans liv
drev honom bort från staden. Ä ven i
Jerusalem möttes han av ö ppen fiendskap från judarn as sida, liksom av
4420
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lättförståelig misstro från många kristnas sida_ Alla visste ju vilken förföljare
han hade varit, och i Jerusalem var han
icke av menige man i församlingen så
känd som han var i Damaskus_
En öppen fråga är vad Paulus har
företagit sig under de närmast följande
åren, men mycket tyder på att dessa år
har varit en tid av utrustning och
förberedelse både religiöst och intellektuellt sett.
Till slut blev Paulus i Tarsus uppsökt av Barnabas, och denne tog
honom med sig till Antiokia. Här
arbetade de sedan sida vid sida under
ett helt år och undervisade »ganska
mycket follo>, Apg_ll:25 f. En hungersnöd, som nu förutsades aven
profet, föranledde församlingen att
göra en insamling för de fattiga i
Jerusalem, och även Paulus medverkade härvid, bl.a. som församlingens
delegat, jämte Barnabas, då gåvan överbringades till de äldste i Jerusalem. Till
Antiokia återvände de sedan i sällskap
med Johannes Markus, som skulle bli
deras medarbetare, 12:25_ De fortsatte
sin undervisande verksamhet i församlingen ännu en tid, till dess att Herren
själv lät dem förstå att de skulle
avskiljas för en speciell missionsuppgift_ Paulus och Barnabas blev då, efter

Första missionsresan, ca år 45-47, Apg.
13:4-14:26.
överfarten till Cypern företogs från
Seleucia som var Antiokias hamnstad.
Paulus och Barnabas åtföljdes av Markus, vilken skulle vara deras tjänare.
Från Salamis färdades de landvägen
över ön till Pafos, där de åter gick
ombord på ett skepp och seglade över
till Mindre Asiens sydkust. Längre än
till Perge i Pamfylien hade de ej
hunnit, förrän Markus skilde sig från
dem och. återvände till Jerusalem.
Paulus och Barnabas drog vidare till
det Antiokia, som låg i Pisidien, och
därifrån till lkonium, Lystra och
Derbe. På alla platser uppsökte de
först den judiska synagogan, men när
judarna förkastade budskapet, vände
de sig till hedningarna. Paulus' missionsstrategi var nämligen: »först och
främst för juden, så ock för grekeID>,
Rom. 1 :16_ Förkunnelsen stadfästes
genom tecken och under, och trots
förföljelse bildades församlingar.
Tiden hade då också på många sätt
mognat för evangelium. Det religiösa
förfallet hade utlöst en reaktion i
monoteistisk riktning. Filosofien ut-

Apostlamötet, år 48, Apg.15; Gal.2.
Väl återkomna till Antiokia, Apg.
14:27 f., mötte Paulus och Barnabas
ett problem, som sedan skulle skapa
stora svårigheter för missionsarbetet,
nämligen frågan om de hednakristnas
förhållande till Mose lag och till omskärelsen. Judaisterna, ett judekristet
parti som väsentligen bestod av f.d_
fariseer, 15:5, hävdade att de hednakristna måste låta omskära sig för att
få del i den messianska frälsningen,
15:1. Dessa judaister i Jerusalemsför-

samlingen sände också agitatorer till
Antiokia, vilka därstädes med sina
påståenden skapade stor förvirring i
församlingen. Paulus och Barnabas bestämde sig då för att fara upp till
Jerusalem och lägga fram frågan för
apostlarna.
Paulus berättar i Galaterbrevet att
fjorton år då hade förflutit, sedan han
för första gången som kristen avlade
ett kort besök i staden och lärde känna
några få av de ledande inom församlingen, 2:1. Saken behandlades först
mer enskilt av apostlarna och de
äldste, varpå följde förhandlingar i
församlingen. Denna beslöt att avvisa
judaisternas långtgående krav på att de
hednakristna skulle åläggas omskärelse
och iakttagande av lagens föreskrifter,
vilket meddelades Antiokiaförsamlingen i ett brev.
De kristna som hade varit hedningar
skulle vara befriade från en sådan
börda, och det enda av judiskt stadgeväsen som man fann lämpligt att anbefalla med hänsyn till de mosaiska
förkunnare, som överallt fanns i städernas synagogor, var avhållsamhet
från att förtära kött av förkvävda djur
och blod. Det oavvisliga huvudkravet
på hednakristna var eljest ett oåterkalleligt nej till den hedniska kulten
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bön och fasta, invigda för denna
genom handpåläggning, 13:1-3.

vecklade sig religiöst-mystiskt och
satte höga sedliga ideal, medan de
moraliska förhållandena präglades av
djupt sedligt fördärv, jfr Rom.1, och
ledde till utpräglad livsleda_ Den judiska synagogan i diasporan bedrev en
ihärdig propaganda och beredde
därmed jordmånen för den kristna
missionen. Med sin fred och rättssäkerhet var romarriket ett välordnat
världsrike, där goda kommunikationer
knöt samman delarna och grekiskan
fungerade som ett gemensamt kulturspråk för de bildade. Städerna intog en
framträdande ställning, och Paulus'
missionsstrategi har också tydligen gått
ut på att koncentrera verksamheten till
dessa, särskilt storstäderna.

Paulus
ståndeise. Också här vanns dock några
för evangelium, v.34.
Det var emellertid i Korint som
Paulus kom att verka den längsta
tiden, och här var han å ter tillsammans
med sina medarbetare. Korint var på
den tiden Greklands största stad och
landets politiska huvudstad. Paulus'
värdfolk i Korint var juden Akvila och
hans hustru Priscilla, som senare skulle
betyda så mycket för missionsarbetet
både i Efesus och i Rom, Apg.
18:24-26; Rom. 16:3-4. Från Korint
skrev Paulus sina två brev till församlingen i Tessalonika. Det första, som
också är N.T.s äldsta skrift, kan med
ganska stor säkerhet dateras till slutet
av år 50 eller böljan av år 51. Breven
uttrycker apostelns djupa kärlek till
1. Tess.3 :6-1 O;
denna församling,
2.Tess.l :11, som han hade fått lämna
så hastigt, Apg.17:1O. Nu får han
vägleda och förmana dem på grundval
av vad Timoteus har inberättat, 1.Tess.
3:6.
Efter att ha vistats i Korint i över
två år avslutade Paulus sin andra missionsresa genom att sjöledes återvända
till länderna vid östra Medelhavskusten. Frånsett ett besök i Efesus,
som blev mycket kortvarigt, seglade
han direkt till Cesarea. Därifrån gjorde
han avstickaren till Jerusalem för att
hälsa på hos församlingen, Apg.18:22,
innan han landvägen återvände till
Antiokia.

med allt vad den innebar av avgudastyggelser och otukt, Apg.l 5 :28 f., jfr
v.20.
Paulus' och Barnabas' missionspraxis fick därmed sitt fulla erkännande. Hur svår denna fråga egentligen
var, även efter apostlamötet, framgår
emellertid av episoden med Petrus, då
Paulus offentligen måste tillrättavisa
honom för hans undfallenhet på grund
av judaisternas press, Gal.2:11-14.

Andra missionsresan, år 49-51, Apg.
15:36-18:22.
Denna resa böljade med en skarp
tvist mellan Paulus och Barnabas. Barnabas ville nämligen att de skulle taga
med sig Johannes Markus, medan Paulus, som tydligen var besviken över att
denne hade lämnat dem under den
första missionsresan, Apg.13:13, var
emot detta. Barnabas tog då Markus
med sig och avseglade till Cypern,
medan Paulus utvalde åt sig Silas (Silvanus), som följde honom till församlingarna i Syrien och Mindre Asien. I
Lystra förenade sig Timoteus med
dem.
Under den helige Andes ledning
kom Paulus och hans följeslagare via
Frygien och Galatien iill Troas. Här
har också Lukas slutit sig till dem, jfr
»vi», 16:10 f. (möjligen redan tidigare).
I Troas hade Paulus sin nattliga syn
som ledde honom och hans sällskap
över till Macedonien. Här besökte de
Filippi, Tessalonika och Berea, där nya
församlingar grundades trots motstånd. Medan Timoteus och Silas stannade i Berea, fortsatte Paulus till Aten,
där han höll sitt berömda tal på
Areopagen, 17:22-31, som blev avbrutet så snart han nämnde Jesu upp-

Tredje missionsresan, år 52-56, Apg.
18:23-21:17.
Första målet för resan var än en
gång Mindre Asien och då särskilt
Efesus, huvudstaden i provinsen Asien,
som nu blev medelpunkten för Paulus'

verksamhet för en tid av nära tre år.
Före hans ankomst hade Akvila och
Priscilla varit verksamma i staden, bl.a.
hade de tagit sig an den skriftlärde
juden Apollos (se d.o.) från Alexandria
och undervisat honom. Under sin verksamhet i den judiska synagogan kom
Paulus i beröring med en grupp Johannes-läljungar, som antagligen hade
stått i förbindelse med Apollos. Han
måste emellertid lämna synagogan på
grund av det motstånd han mötte där
och förlade då sin verksamhet till
Tyrannus' lärosal. Herrens ord hade nu
stor framgång och fick sådan makt
över sinnena, att stadens guldsmeder,
som levde av att göra Dianatempel i
miniatyr, såg sin näring hotad och
ställde till med ett folkupplopp. Sannolikt grundades Efesusförsamlingen
vid denna tid.
I Efesus skriver Paulus Galaterbrevet, där han bekämpar judaistiskt
inflytande i församlingarna, och likaså
I.Korintierbrevet, där han särskilt går
till storms mot ovärdiga förhållanden i
den korintiska församlingen. På resan
genom Macedonien sänder han sitt
andra brev till samma församling och
försvarar sig i detta mot falska anklagelser av motståndare. Under det följande vinteruppehållet i Korint skriver
han det mer dogmatiska brevet till
församlingen i Rom, vilken han ännu
icke känner men ämn.ar besöka, Rom.
15:23 f. Från Korint tog han återigen
vägen genom Macedonien och utmed
Mindre Asiens västkust, innan han
sjöledes återvände till Palestina, där
han i Jerusalem skulle överlämna en
insamlad kärleksgåva till moderförsamlingen, 2.Kor.8 och 9; Rom.15:3!.

Fängelsevistelse i Cesarea och Rom, år
56-60.
Inför de äldste och Jakob avlade
Paulus rapport om sin verksamhet.
Genom uppfyllelsen av ett nasirlöfte
sökte han, på äldsterådets tillskyndan,
visa att han icke var någon fiende till
lagen. Men när han vid avslutningen av
nasirtidens sju dagar uppehöll sig i
templet, blev han igenkänd av judiska
pilgrimer från Efesus, och dessa uppviglade folket emot honom. Om icke
den romerska garnisonen hade gripit
in, hade han utan tvivel blivit dödad av
folkhopen. Nu sattes han i förvar i
Antoniaborgen, och dagen efter
ställdes han fram inför Stora rådet.
Kommendanten fick emellertid genom
Paulus' systerson kännedom om att ett
överfall var planerat mot aposteln, och
han lät då under militäreskort föra
honom till Cesarea, Apg.21 :18-23:35.
Här satt Paulus sedan i skyddsarrest
i två år under landshövding Felix, och
då dennes efterträdare Festus på nytt
behandlade saken och efter påtryckning från judiskt håll föreslog att den
skulle avgöras i Jerusalem, åberopade
Paulus sin romerska medborgarrätt och
vädjade till kejsaren i Rom. Men dessförinnan skulle han också få bära fram
Jesu namn inför konung Agrippa, kap.
24-26, jfr 9:15.
Efter en strapatsrik sjöresa, under
vilken de led skeppsbrott vid Malta,
kom Paulus och hans ressällskap
småningom till Rom. Här blev han från
myndigheternas sida föremål för mild
behandling. Med en bevakande krigsman fick han bo för sig själv i ett
förhyrt härbärge, och han fick både
taga emot besök och förkunna evangelium, kap.27-28. Från denna tid
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Paulus
härstammar de s.k. fångenskapsbreven:
brevet till församlingen i Kolosse med
Kristi frälsningsverk som huvudtema det lilla privatbrevet till Filemon, där
själasörjarhjärtat avslöjar sig mer än på
något annat ställe ~ församlingsbrevet,
Efesierbrevet, som möjligen är en
rundskrivelse till församlingarna i och
omkring Efesus - och slutligen glädjens brev framför andra, brevet till
församlingen i Filippi.
Paulus' sista dr
Apostlagärningarna säger ingenting
om hur det sedan gick för Paulus. För
hans vidare öden är vi hänvisade till
andra källor. Dessa ger stöd för slutsatsen att Paulus till sist frikändes. Han
har då varit fri att företa sin enligt
Rom. 15 :24 planerade missionsresa till
Spanien, och det har också antagits att
den har kommit till stånd. Sålunda
heter det i 1.K1emensbrevet (en fornkyrklig skrift från omkring år 95), att
Paulus har varit »en budbärare i öster
och väster» och till slut »kommit till
västerns gräns». Detta har då tolkats
som en missionsverksamhet som har
sträckt sig ända fram till Atlanten,
men uttalandet innehåller egentligen
ingenting om Spanien, och står i övrigt
rätt isolerat. Ett par senare källor (från
2.århundradet) förklarar visserligen
kategoriskt att Paulus har missionerat i
Spanien, men det är ovisst om deras
påstående kan tas för något annat än
en osäker förmodan grundad på Rom.
15. Mer accepterad är slutsatsen att
Paulus efter frigivningen besökte sitt
gamla östra missionsområde.
Det är nu Paulus skriver de äldre
s.k. pastoralbreven, nämligen det till
Titus och det första till Timoteus.
Båda är till innehållet sådana att de
icke passar in någonstädes i Paulus'
levnadshistoria före år 63 (det sannolika året för hans frigivande ur den
första fångenskapen i Rom). Enligt
Tit.l:5 har Paulus någon tid verkat på
Kreta men befmner sig nu på väg till
Nikopolis (i Epirus), där han änmar
tillbringa vintern. Brevet, som kan vara
skrivet från Macedonien, innehåller
förhållningsorder till Titus som har
blivit kvar på det kretensiska missionsfältet. Paulus har vid ungefär samma
tid också besökt Efesus, där Timoteus
förestår församlingen. I 1.Tim.l:3 erinrar han om att han har farit åstad till
Macedonien.
Sannolikt på våren år 64 kom
Paulus tillbaka till Rom. På sommaren
det året inträffade i världsrikets huvudstad den stora brand, som av kejsar
Nero (se d.o.) utnyttjades för igångsättandet av martyrhistoriens dittills
största och grymmaste förföljelse av de
kristna. Både Petrus och Paulus
fängslades i detta sammanhang. Under
denna sin andra fångenskapstid i Rom
torde Paulus ha skrivit det brev, som
har kallats hans svanesång och testamente, nämligen det andra brevet till
Timoteus. Medan han satt ensam i
fängelset, fruktade hans vänner för att
kännas vid honom, och den ene efter
den andre övergav honom, endast
Lukas förblev honom trogen, 2.Tim.
4:11-16.
Enligt alla gamla uppgifter led
Paulus, liksom Petrus, martyrdöden
under Neros regering. Nero själv dog

den 9 juni 68. För en närmare bestämning har det gissats på år 67. Paulus'
halshuggning skall ha skett efter en
anklagelse för majestätsbrott. Vid sin
martyrdöd hade den store aposteln
och missionären fullbordat loppet och
den kallelse han hade fått av Herren
Jesus att vittna om Guds nåds evangelium, Apg.20:24.
B. Paulus' personlighet.
Hur såg denne man ut? Flera traditioner är benägna att hålla beskrivningen i Acta Pauli för riktig: han var
liten till växten, skallig (eller rakad) på
hjässan, ögonen djupt liggande, näsan
något böjd, totalintrycket av hans personlighet ytterst behagfullt, ty än var
han som en människa, än hade han en
ängels ansikte.
En fråga som har diskuterats är om
Paulus har varit gift. Som ett indicium
har man anfört judarnas positiva inställning till äktenskapet; det räknades
faktiskt som en moralisk plikt att gifta
sig. Paulus' insiktsfulla själavård gentemot äkta makar synes också peka i
samma riktning, Ef.5:22 ff.; 1.Kor.7:46, men det enda vi kan fastslå är att
han som apostel har levat som ensamstående, 9:5,jfr 7:7.
Paulus hade under årens lopp en rad
syner och uppenbarelser, Apg.22:
17ff.; 16:9; 18:9 f.; 23:11; 27:23f.;
Gal.2:2; 2.Kor.12:1-4. Dessa bör
kanske ses mer i sammanhang med
hans speciella kallelse än som uttryck
för att han hade en utpräglad visionär
läggning.
Hans tal om törntaggen i köttet,
2.Kor.12:7, har varit föremål för
många spekulationer. Några uppfattar
orden som uttryck för de ständiga förföljelser och vedervärdigheter, som
mötte honom. Andra menar att de kan
avse en eller annan sjukdom, som han
skulle ha lidit av, jfr Gal.4:13. Hans
missionsresor har i alla fall varit en
prestation, särskilt med tanke på de
långa vandringarna till fots, förutom
alla de olika fysiska och psykiska
påfrestningar han var utsatt för, 2.Kor.
11 :23 ff. Under den tid då församlingarna grundades drev han rent av
sitt hantverk vid sidan av allt det
evangeliska arbetet, för att ingen skulle
beskylla honom för att tänka på egen
vinning, 2. Tess.3:7 ff.
En rikt utrustad människa var det
som efter Damaskus-upplevelsen blev
evangeliets tjänare. Paulus' fariseiska
nitälskan blev genom hans omvändelse
till en äkta nitälskan för evangelium,
Apg.20:24; 1.Kor.9:23. En medfödd
ledarnatur gjorde honom till banbrytare för missionen och till en
myndig andlig ledare för de första
församlingarna. Hans klokhet och
skarpa förstånd hade betydelse i den
avgörande intellektuella och andliga
kampen för evangelii sanning. Han
ägde ett starkt självmedvetande, som
satte alla hans gåvor och krafter in i
evangelii tjänst, så att han kunde säga
om sig själv: »genom Guds nåd är jag
vad jag är», 15 :10. Fariseens stolthet
böjdes i gemenskapen med Kristus till
ödmjukhet och kärlek.
Allra starkast är emellertid det intryck man får av det själavårdande
grunddraget i Paulus' brev, det må
gälla en enskild som Filemon eller en

hel församling som den i Tessalonika.
Här avslöjar han sitt känsligt klappande hjärta gentemot sina andliga barn.
Även hans våldsamma utbrott i breven
till förSamlingarna i Galatien och
Korint, Gal.l :8; 3:1; 5:12; I.Kor.4:
18 ff., dikteras av samma innerliga
omsorg, Gal.4:19 f.; I.Kor.16:17 b.
Själva grundtemat i hans liv och verksamhet var kärleken, jfr kap. 13.
C. Förkunnelse och liira.
a. Kristologien (läran om Kristus).
Den paulinska förkunnelsen och
läran är kristocentrisk. All gudskunskap, all gudsgemenskap, all frälsning
och välsignelse förmedlas till människan genom Kristus, I.Tim.2:5; 1.Kor.
1:30. I Jesu liv, död och uppståndelse
har den j G.T. utlovade messianskeskatologiska förlossningen brutit in.
»Och vi förkunna för eder det glada
budskapet, att det löfte, som gavs åt
våra fäder, det har Gud låtit gå i
fullbordan för oss», Apg.13:32, jfr
v.23. »Ty Guds löften, så många de
äro, hava i honom fått sitt ja», 2.Kor.
1:20. Evangeliet är för Paulus budskapet om de uppfyllda löftena. Det
förflutna, nuet och framtiden - allt
framstår i ljuset av Kristus-skeendet.
Kristi försoningsdöd som ställföreträdande strafflidande för gudsupproret och synden i den förgångna tiden
och hans uppståndelse som genombrottet av det nya förbundets frälsningskrafter, har löfte i sig om en ny
mänsklighet, förlossad från synd, död
och Satans välde. I Kristus förkunnas
nu oförskylld frälsning för alla folk,
och det nya messianska gudsfolket
samlas in, Ef.3:1-12; Kol.1:24-27;
Rom.kap.9-11. Den gamla tidsåldern
går mot sin avslutning, och den nya
tidsåldern skall bryta in genom Kristi
snara tillkommelse. Jesus Kristus är
Kyrios - världshärskaren - som har
övertagit världs regimen och lägger alla
fiender sig till en fotapall, l.Kor.15:
25 ff.; 2.Tess.1:7 ff. Kristus är för
Paulus skapelseverkets medlare, förlossare och fullkomnare. Han är A och O
både i Guds skapelseplan och' i hans
frälsningsråd, Kol.1:15-20; Ef.l:3-14;
Fil.2:5-11.
Läran om Kristus som Kyrios
(Herre) dominerar den paulinska
kristologien. Se: Herren. Genom sin
död och uppståndelse har Kristus fått
platsen på sitt herraväldes tron vid
Faderns högra sida och har del i Guds
allmakt. Som Kyrios är Jesus gudomlig
härskare, den genom vilken Gud skall
hålla världsdom och förverkliga världens nyskapelse, Fil.2:9-11; 2.Kor.5:
10 f.; 1.Kor.4:5 och Kol.1 :20; Ef.l:10;
Rom.9:19-30; 1.Kor.15:25-28. Som
Kyrios skall Jesus åkallas till frälsning,
Rom.l0:12 f., vara församlingens
»huvud» (grek. kepha1~, dirigerande
princip), Ef.1:22; 4:15; Kol.1:18; 2:19,
och den hos vilken den enskilde troende lever i ett reservationslöst herretjänare-förhållande, Ef.5 :24. Kyriostiteln hänför sig i den paulinska kristologien till Kristi postexistens.
Paulus delar urförsamlingens bekännelse till Kristus som gudomligt preexistent, Guds Son av evighet, l.Kor.
8:6; Fil.2:6; Kol.l:16 f. Som sådan
förkunnar han honom som skapelsens
grund, redskap och slutmål - i honom,

genom honom och till honom har allt
blivit skapat, 1:16, som skapelseverkets uppehållare - alltsammans »äger
bestånd i honom», 1:17, och som
förmedlaren av den gammaltestamentliga gudsuppenbarelsen, I.Kor.10:3 f.,
9.
Den jordiske Kristus är för Paulus
den förnedrade Guds Son, kommen »i
syndigt kötts gestalt», Rom.8:3, »född
av kvinna och ställd under lagen»,
Gal.4:4, som genom sin förnedring går
in i djupet av vår vredesstatus, Rom.
5:9; Fil.2 :8, som för oss blir gjord till
synd, 2.Kor.5:21, och smakar »lagens
förbannelse», ja, blir »en förbannelse
för vår skull», Gal.3:13. Som sann
människa, född av Davids ätt enligt
löftena, förlossar han som »den siste
Adam» släktet ut ur den »förbannelse»
som den förste Adam genom sin olydnad hade fört det in i, Rom.5:12-21. I
förnedringens Kristus är Gud och
försonar världen med sig själv, 2.Kor.
5:18-21. Se: Försoning.
ÖVer sin uppståndelse blir Jesus
som den siste (andre) Adam »förstlingen av de avsomnade», 1.Kor.
15:20, den eskatologiska människan,
15:45 ff., prototypen på den nya
mänsklighet, som är bärare av fullkomningens andliga (pneumatiska) art och
väsen. Efter honom som »urbild» likbildas alla de troende i helgelsen och
uppståndelsen, Rom.8:29; 1.Kor.15:
48; Fil.3 :21.
Som den inkarnerade är Jesus
Kristus »Guds avbild», 2.Kor.4:4; Kol.
1:15, den genom vilken Guds sanna
väsen kommer till uttryck. Lekamligen
är han också den i vilken hela Guds
fullhet (pl~röma) har tagit sin boning,
1:19; 2:9. Med detta uttryck förstår
Paulus först och främst Guds frälsningsfullhet, hans uppenbarelsehärlighet (doxa) och nådesvilja (chans). Jfr
2.Kor.3:18 och Joh.1:14,16.
Väsensbeteckningen Guds Son använder Paulus relativt få gånger i sin
kristologi, men de gånger den förekommer, understryker han personidentiteten i Kristi tillvaros tre former:
den preexistenta, Kol.l :13,15; Gal.4:4;
Rom.8:3, den jordiska (han ger sig
själv i döden), Rom.5:6-1O; 8:32; Gal.
2:20, och den postexistenta, Rom_
1:3 f.
b. Soteriologien (frälsningsläran).
Den paulinska frälsningsläran utformas klarast och mest sammanhängande
i Romarbrevet, kap.1-8. Paulus utvecklar här, i motsättning tilllagrättfärdighetens (judendomens) frälsningslära,
den evangeliska frälsningsläran som ett
glädjens budskap om »rättfärdigheten
från Gud», dvs. en förlösande rättfärdighet som en gåva från Gud till alla
som tror (l :16 f. är brevets huvudtema). Paulus lär att det helt och hållet
är Guds verk och gärning att så kvalificera människan att hon kan rättfärdiggöras (förklaras rättfärdig) i hans
eskatologiska dom. Detta gör han
genom sitt återlösningsverk i Kristus, i
det att han genom Kristi försoning
skänker syndaförlåtelse och öppnar
vägen in i ett nyskapat, 2.Kor.5:17,
och nyskapande nådastånd, Rom.
5:1 ff., en döds- och livsgemenskap
med Kristus i Anden, 3:19-8:17.
Efter Damaskus-upplevelsen bröt
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Paulus
hela den judiska frälsningsvägen samman för Paulus. Den var grundad på
lagen (tora) och på laguppfyllelse.
Judarna sökte erkännande i Guds dorn
genom »laggärningao) (erga nornou).
Därmed eftersträvade de att grunda sin
egen rättfardighet, Rom.lO:3 . Gudsförhållandet hade utvecklat sig till ett
rättsligt förhållande . Se närmare : Lag,
G.T.,3 Gfr N.T., 3).
I mötet med den uppståndne
Kristus blev det klart för Paulus, att
lagrätWirdigheten icke endast var otillräcklig (»Om rättfardighet kunde
vinnas genom lagen, då hade ju Kristus
icke behövt lida dödern), Gal.2:2l),
utan till och med en fruktansvärd
villfarelse och synd, Gal.3:1S ff. Lagen
är icke given för att levandegöra
(frälsa), 3:21, utan sedan »Iöftena»
(evangelium) först hade skänkts, »blev
den efteråt given», för att »Överträdelserna skulle komma i dagern), 3:19,
(ty livad som kommer av lagen är
kännedom om synden», Rom .3:20)
och synden så »bliva till övermått
syndig genom budordet», Rom.7 :l3 ,
och lagen bliva »Vår uppfostrare till
Kristus», Gal.3 :24. Lagen är egentligen
»andlig» , Rom.7 :14, och kräver »andliga» människor för att bliva uppfylld,
dvs . uppfyllelsen har frälsningen som
sin förutsättning och icke som sitt
slutmål. Gentemot den naturliga
(själiska) människan kan lagen därför
endast utföra en dödande gärning,
7:11 , anklaga med Guds vrede, 4 :IS,
och hota med förbannelse, Gal.
3:10,13. Men Kristus har genom sin
försoningsdöd burit syndaskulden och
utplånat »skuldbreveb), KoI.2:14; Ef.
2:14 ff., i det att han gick in under
lagens förbannelse , Gal.3:!3.
»Av laggärningar bliver intet kött
rättfardigt inför honom (Gud)>> är ett
huvudtema i den paulinska frälsningsläran, Rom.3:20; Gal.2:16; Ef.2:8 f.;
Gal.3 :IO, jfr Rom.3 :28; 4 :S . Laggärningar är för Paulus de gärningar, som
den naturliga människan gör utifrån
lagens krav för att bygga upp sin egen
rä ttflirdighe t (gärningsrä ttfardighe t).
Därmed söker hon »berömmelse» hos
Gud, Rom.3 :27; l.Kor.l :29,31. Men
denna berömmelse kränker Kristi ära
och leder till den fruktansvärda
självrättfardighet, som gjorde att Israel
misskände sin Messias och gick miste
om den nåd Gud erbjöd det.
Sann laguppfyllelse (»goda gärningao») kan för Paulus endast ske på
grundval av rättfardigheten från Gud ,
utifrån livsgemenskapen med Kristus i
Anden. (»Så skulle lagens krav uppfyllas i oss, som vandra icke efter köttet,
utan efter Anden», Rom.8:4.) Goda
gärningar är Andens frukt, Gal.S:22.
Paulus' frälsningslära är dels en negation av lagen som frälsningsväg, dels en
stadflistelse av lagens etiska krav. Först
i livsgemenskapen med Kristus skapas
förutsättningarna för en andlig och
sann laguppfyllelse, Rom. 6-8; Gal.S:
16-2S .
Utmärkande för den paulinska
frälsningsläran är tanken om de troendes förening med Kristus (unio mystica). Genom tron och dopet, Rom.6:
1 ff. ; Kol.2 :12, förenas de »med
Kristus» i hans död och uppståndelse
för att sedan leva »i Kristus», Rom.8 :1;

2.Kor.S:17, och Kristus i dem , Gal.
2:20; Ef.3:!7; 2.Kor.13:S. På grundval
av denna livsgemenskap med den levande och förhärligade Kyrios förkunnas de troendes frälsning från alla
fördärvsmakter, från vreden, Rom .S,
från synden, kap.6, från lagen och
köttet, kap.7 , från döden, kap.8.
c. Läran om tron.
Denna är särskil t klart och
självständigt utarbetad hos Paulus.
Tron är det subjektiva mottagningsorganet för frälsningen i Kristus, Rom .
1:16 f. Den är icke att förstå som en
ny gärning, som Gud kräver i stället
för laggärningar. Människan rättfardiggöres icke pli grnnd av tron (propter
fidem) som en ny kvalitet eller dygd
hos människan, u tan med hjälp av tron
(per fidem). Den är icke någon
förtjänstfull gärning, utan tvärtom
försakelse och negation av alla egna
prestationer, Rom.4. Tron är en totalhållning gentemot Gud, präglad av
insikt om egen ovärdighet och av att
all frälsning endast kan vinnas av oförskylld nåd, som en gåva given genom
en annans gärning och verk, nämligen
Kristi död och uppståndelse, Gal.
2 :16 ff.; Fil.3:7-ll; Rom.3:l9-28.
Denna trons gåva, Fil.l :29, verkas
genom den helige Ande under hörandet av evangelium, Rom. 10 :14 ff., som
för den naturliga människan är en
dårskap och en stötesten och endast
kan mottas genom Andens uppenbarelse, l.Kor.2 :9-16.
Tron är en eskatologisk status. Den
troende vandrar icke i åskådning,
2.Kor.S:7. Tro och hopp är därför på
det intimaste förbundna för Paulus.

Den troendes rättfardiggörelsestatus
ger visshet om evigt liv här och nu,
Rom.S :! ff., levandegörelsen (det eviga
livets uppståndelsekrafter) har börjat i
hans inre människa (hans ande) genom
Andens gåva, Rom_8 :l0; Ef.2:S; Kol.
2 :12 f. Men tron är intensivt framåtriktad mot »Kristi dag», då den nya
tidsålderns levandegörelse genom uppståndelsen även skall omfatta den troendes dödliga kropp och erövra skapelseverket i sin totalitet, så att det
befrias från sin »träldom under
förgängelsern), Rom.8 :10 f. , 19-23; l.
Kor.IS.
Den troende står i trons kampsituation, 2.Tirn.4:7; Ef.6:l0 ff. Den eskatologiska avgörelsen har väl fallit, men
endast föregripande, den kan förspillas
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om tron och hoppet icke håller ut
intill Kristi återkomst. Det går an att
falla ur nåden, Gal.S:4; 2.Kor.6 :1.
Tron har därför i sig ett moment av
fruktan och bävan, 7: 1; Ef.S :21; Fil.
2:12. Det kommer en sista dorn, där
trons äkthet skall prövas. Ty i Kristus
Jesus beror allt på en tro, som är
verksam genom kärlek, Gal.S :6; 2.Kor.
S:IO; l.Kor.13 . Det är därför en stark
maning till helgelse i den paulinska
frälsningsläran,
l.Tess.4 :1 ff.
(se
Förmana). Dock uppbäres allt av trons
tillit : »han som i eder har begynt ett
gott verk, han skall ock fullborda det
intill Kristi Jesu dag», Fil. 1 :6; l.Tess.
S:23 f. Den slutliga frälsningen skall
förvisso uppnås, »Qm I nämligen förbliven i tron , väl grundade och fasta,
utan att låta rubba eder från det hopp,
som tillbjudes oss i evangelium», Kol.
I :23. För Paulus är frälsningen till sist
grundad i Guds eviga frälsningsråd och
utkorelse , Ef.1 :3- 14, och förverkligas
genom Guds trofasthet, Rom.! I :29,
och maktfullkomlighet, 8:29-39. Han
skall insamla hedningarna i fulltalig
skara, och Israel skall till slu t som folk
fä den messianska frälsningen till arvedel trots sin olydnad, kap.9-11. Hela
frälsningshistorien skall sluta i ett tillstånd, där Gud är »allt i alla», l.Kor.
IS :28. Se även: Apostel, Mission.

Aposteln Paulus med bokrnllen. Från en skulptur.

Paulus, Ef.3 :8.
l) Hans ödmjukhet: »den ringaste
bland alla heliga». 2) Hans utrustning:
»blev den nåden given». 3) Hans uppgift: »att för hedningarna förkunna
evangelium». 4) Hans ämne: »Kristi
outrannsakliga rikedom».
Pauli självvittnesbörd
I) Den ringaste bland apostlarna,
I.Kor.IS :9. 2) Den ringaste bland alla
heliga, Ef.3 :8. 3) Den främste bland
syndare, I.Tirn.l :lS.
För hedningarna
l) Förkunnare, l.Tirn.2:7;
1:11. 2) Apostel, I.Tirn.2:7;
1:11; Rom.l l:13. 3) Lärare,
2:7; 2.Tirn.1 :11. 4) Prästerlig
tare, Rom. IS :16.
PAULUS
Saulus s. ock kallad es P.
P... foro till Perge
Då stod P. upp och gav tecke n
proselyter me d P. och Barnabas
motsade det s. P. talade
togo P... mod till sig
förföljelse mo t P. och

Pauluskyrkan på Cypern, flankerad av romerska pelare.
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2.Tirn.
2.Tirn.
l.Tirn.
förval-

Apg.13 :9
13 :13
13 :16

13 :43
13:45

13:46
13:50

Pedael-Pelatja
hörde på när P. talade
P. fäste sina ögon på honom
såg vad P. hade gjort
P. kallade de för Merkurius
Barnabas och P. fingo höra detta
stenade P. och släpade honom ut
P. i ett ganska skarpt ordskifte
P. fara upp till apostlarna
P. som förtäljde om hu,"" stora
jämte P... skulle sändas till
och P. våra älskade bröder
P. vistades fortfarande i Antiokia
sade P. till Barnabas
P. fann icke skäligt att taga
P. utvalde åt sig Silas
P. ville nu att (Timoteus)
visade sig för P. i en syn
aktade på det s. P. talade
följde efter P. och oss andra
P. tog illa vid sig och vände
grepo de P. och Silas
Vid midnattstiden voro P. och
P. ropade med hög röst
(fångvaktaren) föll ned för P.
Fångvaktaren underrättade då P.
P. sade ...låtit gissla oss
i (synagogan) gick P. in
s1öto sig till P. och Silas
om natten blevo P. och Silas
förkunnades av P. också i Berea
P. åstad ända ned till havet
De s. ledsagade P. förde honom
P. nu väntade på dem i Aten
P. fram mitt på Areopagen
Med detta besked gick P.
lämnade P. Aten
P. helt upptagen av att
i en syn om natten sade H. till P.
reste sig judarna upp mot P.
P. ville öppna sin mun
P. stannade där ännu ganska
där (Efesus) lämnade P. dem
ApoDos var i Korint, kom P.
sade P. Johannes döpelse var
P. lade händerna på dem
genom P.s kraftgämingar
vid den J. s. P. predikar
P. är mig väl bekant, men
P. fara till Jerusalem
P. icke allenast i Efesus
macedonier s. voro P.s följeslagare
P. ville då gå in bland folket
kallade P. lärjungarna till sig
till brödsbrytelse, och P.
P. talade så länge, föll denne
P. ned och lade sig över honom
tänkte taga P. ombord
P. segla förbi Efesus
föllo P. om halsen och
Andens tillskyndelse till P.
tog han P.s bälte och band
svarade P. Varför gråten I
P. med oss andra till Jakob
tog då P. männen med sig
menade att P. hade fört denne
nu hade gripit P. släpade
upphörde de att slå P.
P. skulle föras in i kasernen
svarade P...jag är en judisk
P. från trappan, där han stod
sade P. till den hövitsman
P. sade: Jag däremot har den
varför P. anklagades av
P. fäste ögonen på Rådet
P. sade till (översteprästen)
P. svarade: J ag visste icke
P. märkt att den ena delen
slita P. i stycken
förrän de hade dräpt P.
förrän vi hava dräpt P.
P.s systerson fick höra
omtalade för P. vad han hade
P. bad då att en av hövitsmännen
Fången P. har kallat mig
föra P. ned till Rådet
P. föras till Felix
togo nu krigsmännen P.
förde jämväl P. fram
klagomål mot P.
nu gav tecken åt P.
(Felix) lät hämta P.
P. talade om rättfärdighet
skulle få penningar av P.
lämnade P. kvar i fängelset
anmälde klagomål mot P.
P. hölls i förvar i Cesarea
bjöd att P. skulle föras fram
P. försvarade sig och visade
Festus. ..frågade P.
P. svarade: Jag står här
framlade Festus P.s sak för
P. påstod att han lever
P. vädja till kejsaren
på Festus' befallning blev P.
Agrippa sade nu till P.
räckte P. ut handen och
är frin dina sinnen, P.
P. svarade: J ag är icke från
Då sade Agrippa tm P.
P.: Vare sig det fattas litet
P. jämte några andra fångar

4437

14:9
14:9
14:11
14:12
14:14
14:19
15:2
15:2
15:12
15:22
15:25
15:35
15:36
15:38
15:40
16:3
16:9
16:14
16:17
16:18
16:19
16:25
16:28
16:29
16:36
16:37
17:2
17:4
17:10
17:13
17:14
17:15
17:16
17:22
17:33
18:1
18:5
18:9
18:12
18:14
18:18
18:19
19:1
19:4
19:6
19:11
19:13
19:15
19:21
19:26
19:29
19:30
20:1
20:7
20:9
20:10
20:13
20:16
20:37
21:4
21:11
21:13
21:18
21:26
21:29
21:30
21:32
21:37
21:39
21:40
22:25
22:28
22:30
23:1
23:3
23:5
23:6
23:10
23:12
23:14
23:16
23:16
23:17
23:18
23:20
23:24
23:31
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24:1
24:10
24:24
24:25
24:26
24:27
25:2
25:4
25:6
25:8
25:9
25:10
25:14
25:19
25:21
25:23
26:1
26:1
26:24
26:25
26:28
26:29
27:1

bemötte P. med välvilja
27:3
P. varnade dem då
27:9
än på det s. P. sade
27:11
P. upp mitt ibland dem
27:21
Frukta icke P. Du skall
27:24
sade P. till hövitsmannen
27:31
uppmanade P. alla att taga
27:33
hövitsmannen ville rädda P.
27:43
P. tog upp ett fång torra
28:3
P. gick då in till honom
28:8
När P. fick se dem
28:15
tillstaddes det P. att bo för
28:16
sade P. allenast ett ord
28:25
P., J K. tjänare, kallad till
Rom. 1:1
P., gm Guds vilja kallad
1. Kor. 1:1
Jag håller mig till P.
1:12
Icke blev väl P. korsfäst för
1 :13
1 :13
bleven I väl döpta i P.s namn
3:4
Jag håller mig till P.
Vad är då P.
3:5
P. eller Apollos eller Cefas
3:22
Här skriver jag, P., min hälsning
16:21
P. gm Guds vilja Kl. apostel
2.Kor. 1:1
Jag P. själv. s. är så ödmjuk
10:1
Gal. 1:1
P. apostel icke från mskor
5:2
jag säger eder, jag P.
P. gm Guds vilja Kl. apostel
Ef. 1:1
böjer jag mina knän, jag P.
3:1
P. och Timoteus, Kl. tjänare
Fil. 1:1
P. gm Guds vilja Kl. apostel
Kol. 1:1
vars tjänare jag, P., har blivit
1 :23
Här skriver jag, P., min hälsning
4:18
P. och Silvanusoch Timoteus l.Tess. 1:1
redo att komma till eder - jag P.
2:18
P. och Silvanus .••hälsa
2.Tess. 1:1
Här skriver jag, P. t min hälsning
3:17
P., Kl. apostel
l.Tim. 1:1
P. gm Guds vilja Kl. apostel
2.Tim. 1:1
P. Guds tjänare och JK. apostel
Tit. 1:1
P. Kl. fånge
Filem. v.1
v.9
jag nu är, den gamle P.
Jag P. skriver här
v.19
vår älskade broder P.
2.Pet. 3:15

2. Den romerske landshövdingen Sergius' tillnanm. Flera fomkyrkliga
skrifttolkare menar, att aposteln
Paulus tog sitt nanm efter denne landshövding, som han vann för kristendomen, på samma sätt som en romersk
segerherre ibland antog nanmet efter
den han hade besegrat. Apg.13:7.
PEDAEL
hebr. Gud friköper el. befriar. Ammihuds son, en hövding av Naftali stam.
Jämte huvudmän fOr de övriga stammarna blev han av Herren utvald att
efter Israels intagande av Kanaan utskifta landet i arvslotter. 4.Mos.34:28.
PEDAJA
hebr. Herren friköper el. befriar.
1. Fader till konung Jojakims moder.
2.Kon.23:36.
2. En av konung Jekonjas söner.
l.Krön.3:18,19.
3. Fader till Joel, som på konung
Davids tid var stamhövding i halva
Manasse stam väster om Jordan.
l.Krön.27:20.
4. Pareos' son, som satte i stånd ett
stycke av Jerusalems mur. Neh.3:25.
S. En av de sju leviter som stod på
Esras vänstra sida, när denne fOreläste
ur lagen. Neh:8:4.
6. Benjaminiten Joeds fader. Neh.II:7.
7. En levit som blev satt till förvaltare
över förrådshus. Neh.13:13.

Israel (Nordriket) efter Pekaja (se
d.o.), son till hövitsmannen Remalja.
Peka ledde ett uppror mot konung
Pekaja och dödade honom i Samarias
konungaborg. Han gjorde vad ont var i
Herrens ögon och avstod icke från
Jerobeams synder. Politiskt skilde han
sig från sina föregångare genom att
bryta med deras assyriskvänliga linje
och alliera sig med Syriens konung
Resin. De två fOretog ett faIttåg mot
Jerusalem och dess konung Ahas, vilken nekade att förena sig med dem
(det syrisk-efraimitiska kriget). Ahas
sökte emellertid hjälp hos den assyriske konungen Tiglat-PiIeser. Denne
erövrade stora delar av Israel och
deporterade många av invånarna.
Syriens huvudstad Damaskus föll, men
Samaria räddades genom att Hosea,
Elas son, mördade Peka och villkorslöst underkastade sig assyrierna.
PEKA
P., (Pekajas) 1ivkämpe
2.Kon.15:25
15:27
blev P., Remaljas son, k~nung
I P.s tid kom Tiglat·Pileser
15:29
sammansvärjning mot P.
15:30
om P. i Israels konungars krönika
15:31
i P.s andra regeringsår blev J otam
15:32
15:37
H. låta Juda hemsökas av P.
I P.s sjuttonde regeringsår
16:1
16:5
Resin och P. för att erövra
P. dräpte av juda 120000
2.Krön.28:6
Resin och P. mot Jerusalem
Jes. 7:1
PEKA
icke finnas ngn s. p.r finger

Jes.58:9

PEKAJA
hebr. Herren öppnar (hans ögon).
Israels konung Menahems son och
tronföljare. Han stödde sig liksom sin
fader på assyrierna, men förhållandena
i Nordriket var ostabila och efter
endast två års regering mördades han
vid ett uppror, som leddes av Peka (se
d.o.), son till hövitsmannen Remalja.
2.Kon.15 :22,23,26.
PEKFINGER
doppa högra p. i oljan
stänka med högra p. av oljan

3.Mos.14:16
14:27

PEKOD
hebr. hemsökelse. En stam el. ett
folkslag samt dess område. Pekod är
uppenbarligen identiskt med Puqudu,
som i assyriska inskriptioner betecknar
en stam i sydöstra delen av Babylonien, öster om Tigris, inte långt från
flodens mynning. Jer.50:21.
PEKODEER
Babels söner och alla p.

Hes.23:23

PELAJA
hebr. Herren är underbar el. Herren
gör under.
l. En son till Eljoenai, en efterkommande till konung Jekonja (Jojakin).
I.Krön.3 :24.
2. En levit som var Esra behjälplig med
att läsa upp lagen och undervisa i den.
Neh.8:7.
3. En levit som undertecknade Nehemjas förbundsskrivelse, troligen densamme som nr 2. Neh.lO:IO.

murpeIare Hes.40:9
rökpelare Dom.20:40
stödjepelare Gal.2:9
PELARE
ställt (Simson) mellan p.na
Dom.16:25
intill p.na s. huset vilar på
16:26
fyra rader p. av cederträ
l.Kon. 7:2
7:2
bjälkar av cederträ ovanpå p.na
7:3
sidokamrarna vilka vilade på p.na
7:6
också ett förhua med p.
7:15
förfärdigade de båda p.na av koppar
18 alnar hög var den ena p.n
7:15
7:15
12 alnar omfånget av den andra p.n
till att sälta ovanpå p.na
7:16
huvudena s. sutto ovanpå p.na
7:17
7:18
(Hiram) gjorde p.na så
pelarhuvudena s. sutto ovanpå p.na
7:19
På båda p.na funnos pelarhuvuden
7:20
P.na ställde han upp vid förhuset
7:21
7:21
Åt den p. gav han namnet J akin
p.na utformade till liljor
7:22
7:22
arbetet med p.na fullbordat
två p. och de två pelarhuvudena
7:41
ovanpå p.na
7:41
pelarhuvuden ovanpå p.na
7:41
pelarhuvuden uppe på p.na
7:42
konungen stå vid p.n
2.Kon.11 :14
konungen trädde fram till p.n
23:3
Vad angår de två p.na
25:16
18 alnar hög var den ena p.n
25:17
likadant på den andra p.n
25:17
gjorde Salomo p.na
l.Krön.18:8
två p. stå framför huset
2. Krön. 3:15
(kedjor) upptill på p.na
3:16
p.na framför tempelsalen
3:17
nämligen två p.
4:12
pelarhuvudena ovanpå p.na
4:12
pelarhuvuden sutto ovanpå p.na
4:12
klotformiga pelarhuvuden på p.na
4:13
konungen stå vid sin p.
23:13
på p. av vit marmor
Est. 1:6
och dess p. bäva därvid
Job 9:6
Himmelens p. skälva
26:11
Var f"mgo hennes p. sina fåsten
38:6
håller dock jag dess p. stadiga
Ps.75:4
Ords. 9:1
huggit ut sitt sjutal av p.
ben p. av vitaste marmor
HV. 5:15
Jer.27:19
så säger H. Sebaot om p.na
de två p.na s. Salomo låtit göra
52:20
52:21
vad p.na angår så var
den ena p.n 18 alnar hög
52:21
52:22
likadant var det på den andra p.n
vid murpelarna stodo p.
Hes.40:49
Ty kamrarna hade inga' p.
42:6
hm skall jag göra till en p.
Upp. 3:12
PELARFÖRHUS
p.et 50 alnar långt och 30

1.Kon. 7:6

PELARGÅNG
invid (dammen) fem p.ar
Joh. 5:2
i Salomos p. i helgedomen
10:23
plats s. kallades Salomos p.
Apg. 3:11
endräktigt tillsammans i Salomos p.
5:12
PELARHUVUD
två p.en gjutna av koppar
1. Kon. 7:16
vart p. var fem alnar högt
7:16
på p.ena s. sutto ovanpå pelarna
7:17
sju på vart p.
7:17
tjänade till alt betäcka p.ena
7 :18
likadant på det andra p.et
7:18
p.ena utformade till liljor
7:19
På båda pelarna funnos p.en
7:20
granatäpplena över det andra-p.et
7:20
de två klot.formiga p.en
7:41
klotformiga p.en ovanpå pelarna
7:41
klotformiga p.en bliva betäckta
7:42
ovanpå den ett p. av koppar
2.Kon.25:17
och p.et var tre alnar högt
25 :17
ett nätverk på p.et runtomkring
25:17
och p.ena ovanpå pelarna
2.Krön. 4:12
klotformiga p.en ovanpå pelarna
4:12
klotformiga p.en bliva betäckta
4:13
var ett p. av koppar
Jer.52:22
detta ena p. fem alnar högt
52:22
granatäpplen funnos på p.et
52:22
Slå till p.ena
Am. 9:1
natthärbärge på p.ena därinne
Sef. 2:14

PEKA
hebr. öppnande (av ögonen). Konung i

PELALJA
hebr. Herren har dömt el. medlat. En
präst, farfader till Adaja (se Adaja 4).
Neh.ll:12.
PELARE
-pelare
eldpelare Upp.lO:1
järnpelare Jer.l:18
kopparpelare 2 .Kon.25:13
mittelpelare Dom.16:29

PELATJA
hebr. Herren räddar el. befriar.
1. Son till Serubbabels son Hanja.
I.Krön.3 :21.
2. En av anförarna för de 500 simeoniter som drog upp till Seirs bergsbygd
och slog den sista kvarlevan av amalekiterna och bosatte sig i deras land.
l.Krön.4:42.
3. En av folkets hövdingar som undertecknade Nehemjas förbundsskrivelse.
Neh.1O:22.
4. En furste i Israel, Benajas son. Han
var en av de tjugofem män, vilka
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PEDASUR
hebr. Klippan (Gud) friköper el. befriar. Fader till stamfursten Gamliel i
Manasse.
PEDASUR
av Manasse: Gamliel, P.s son
4.Mos. 1:10
Manasse hövding Gamlie1, P.s son
2:20
kom Gamliel, P.s son
7:54
var Gamliels, P.s sons, offergåva
7:59
anförare Gamliel, P.s son
10:23

Peleg - Penning
Hesekiel i sin syn såg stå vid templets
östra 'port och vilka säges vara de män
som i Jerusalem »tänka ut vad
fördärvligt är och råda till vad ont äD>.
Hes.ll :1,13.
PELEG
hebr. delning el. bäck. Ebers son,
Luk.3 :35 kallad Falek.

trä. För bläckskrift användes ett för
ändamålet tillskuret vassrör.

•

PELEG
den ene hette P.
l.Mos.10:25
När Eber var 34 årfödde han P.
11:16
sedan Eber fött P., levde han 430
11:17
När P. var 30 år födde han Regu
11:18
sedan P. fött Regu levde han 209
11:19
den ene hette P.
l.Krön. 1:19
Eber, P., Regu
1 :25

PELET
hebr. (nr 1,2) trol. snabbhet; (nr 3,4)
flykt el. räddning.
l. Rubeniten Ons fader. 4.Mos.16:1.
2. En son till Jonatan (se Jonatan 6).
I.Krön.2:33.
3. En kalebit, Jadais son, av Juda stam.
I.Krön.2:47.
4. En benjaminit, en av Asmavets två
söner, som anslöt sig till David i Siklag.
I.Krön.12:3.
PELETEER
Ett folkslag eller en blandad skara av
män i konung Davids tjänst. De nämns
alltid tillsammans med kereteerna i
uttrycket »kereteerna och peleteerna».
Se: Kereteer.
PELETltER
Benaja befälet över p.na
2.Sam. 8:18
tågade förbi aUa p.na
15:18
Joabs män tillika med p.na
20:7
Benaja hade bemle! över p.na
20:23
jämte kereteerna och p.na
1. Kon. 1 :38
sänt åstad kereteerna och p.na
1 :44
l.Krön.18:17
Benaja befäle! över p.na

PELETIT
Av sammanhanget att döma betecknar
»peletit», hebr. palti, den ort, varifrån
hjälten Heles kom, möjligen Bet -Pelet,
se d.o. Man har också föreslagit, att
ordet skulle avse en efterkommande
till en person med namnet Palti el.
Pelet. 2.Sam.23 :26.
PELIKAN
Enligt Mose lag en oren fågel, 3.Mos.
II :18. Övers. av hebr. kå'at el. kå'åt är
omdiskuterad, men r~d~ LXX har
»pelikaJl)).
Pelikanen är den största bland simfåglarna: kroppslängden kan bli ca 2 m
och bredden mellan vingspetsarna ca
3,5 m. Den lever av fisk som den

il

Siklar från en upprorsperiod, år 140 f.Kr. eller 66 e.Kr. Det övre myntet har
inskriften: »Heligt är Jerusalem, sikel från Israels första år». På den nedre
kan man läsa: »Jerusalem den heliga, sikel från israels andra år».
fångar med sin mycket långa näbb och
förvarar i den tänjbara säck som är
utbildad från näbbens undre del, ett
drag som skiljer pelikansläktet från alla
andra fåglar.
Pelikanens egentliga hemland är
tropikernas sumptrakter, där den uppträder i svärmar om tusentals individer,
men den förekommer också i något
mer tempererade områden såsom i
främre Asien och sydöstra Europa. I
Palestina fmner man sålunda både
Pelecanus onocrotus och Pelecanus
crispus. I Bibeln omtalas pelikanen
(om det nu är denna eller någon annan
glupsk fågel som avses) i samband med
öde platser (ps.102:7) och ruiner (Jes.
34:11; Sef.2:14), vilket har sammanställts med pelikanens vana att när den
har proppat sig full med föda, flyga
bort till någon enslig plats där den
pressar näbben mot bröstet och blir
stående i timmar eller dagar, tills den
åter blir hungrig. Pelikanen matar sina
ungar genom att låta dem själva hämta
upp födan ur undernäbbens förvaringssäck. Uppfattningen att pelikanen som
det mest självuppoffrande av alla djur
skulle föda sina ungar med sitt blod
som det hackar ur sitt eget bröst, anses
härröra ur någon djurfabel.

, I

'I
I,
,I

:!
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~~~V)}))iliill#lWiI@III;:J
Rekonstruktion av palestinensiska pennor, som använts vid skrivning
på pergament.
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PENNA
vad modersömhet visa hennes p.orJob 39:16
snabb skrivares p. min tunga
Ps.4S:2
stora örnen med de länga p.orna Hes.17:3
icke skriva med bläck och p.
3.Joh. v.13
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PELIKAN
(icke ätas) p.en
p.en (icke ätas)
J ag är lik en p. i öknen
p .er taga det i besittning
p.er skola taga natthärbärge

3.Mos.11 :18
5.Mos.14:17
Ps.I02:7
Jes.34:11
Sef. 2:14

PELONIT
Benämning på två av Davids hjältar.
Någon plats eller person med namnet
Pelon har ej kunnat spåras. Heles kallas
i 2.Sam.23 :26 peletit, se d.o.
PELONIT
p.en Heles
p.en Ahia

tjänstgjorde ... p.en Heles

l.Krön.11 :27
11:36
27:10

Denar från ca 135 e.Kr. Druvklasen
symboliserar Israel.
PENIEL
hebr. Guds ansikte el. åsyn Platsen vid
Jabboks vad, där Gud uppenbarade sig
för Jakob. Den kallas vanligen Penuel,
se d.o. I.Mos.32 :30.
PENIEL
hebr. Guds ansikte el. åsyn En son till
Sasak, av Benjantins stam. I.Krön.
8:25.
PENINNA
hebr. korall el. pärla. Den ena av
efraimiten Elkanas två hustrur. Den
andra var Hanna, Samuels moder.
I.Sam.l :2,4.
PENNA
Se även: Skriva, skrivare, skrivtyg,
bläck, papper, skrift.
-penna
lögnpenna J er. 8:8

PENNING
Se även: Mynt, handel, pund, egendom, rikedom, fattigdom, köpa, sälja,
låna, penningbegär, Mamon.
-penning
blodspenning Matt.27:6
dagspenning Matt.20:2,1O,13
försoningspenning 2.Mos.30:16
hundpenning 5.Mos.23:18
lösepenning 2.Mos.21 :30
silverpenning Matt. 17 :27
skattepenning Matt.22:19
skuldofferspenning 2.Kon.12:16
syndofferspenning 2.Kon.12:16
vägpenning Esr.4:13
Penningar
Det äldsta metalliska betalningsmedlet
var stycken av guld eller silver, som
kontrollvägdes vid varje betalningstillfilie men senare försågs med stämpel
(prägel), som garanterade rätt vikt.
Präglade mynt kom i Bibelns länder i
bruk först genom perserna efter den
babyloniska fångenskapens slut. Närmare härom, se: Mynt.
PENNING

l) klisäp, 'l tJ:oJ
silver; (som betalningsmedel) penningar. Jfr verbet kåsap, grundbet. trol.
vara ofargad el. vit. Jfr lat. argentum
och fr. argent, som båda betecknar
såväl silver som penningar. Se: Betalning l, Lösen 2.
2) utf.ord.
3) nilssin, 1 ' D~ J
aram. plur. (möji. av sing. nej<.as) rikedom(ar), skatter. Jfr Skatt (I) 3.
4) kesap, 'l Q:;J .
aram. = hebr. ieäsäp, se 1. Ordet är på
övriga ställen övers. silver, t.ex. Esr.
7:15,16,18; Dan.2:32; 5:2.
5) me[tir, l ' nt~
pris, betalning, köpesumma. Se: Betala 10, Betalning 4.
6) denårion, lirll'apwv
=lat. denarlus (av: deni, tio åt gången,
tio var); denar, romerskt silvermynt på
urspr. 10, sedan 16 asses. En denar,
som var en vanlig dagsbetalning för en
arbetare, motsvarar i svenskt mynt ca
l krona. Ordet är på andra ställen
övers. silverpenning, t.ex. Matt.18:28,
el. dagspenning, t.ex. 20:9. Se: Silverpenning 3.

Penna
Det fanns olika slags pennor allt efter
det material man skrev på. För kilskrift användes en speciellt formad
griffel, som trycktes in i den mjuka
leran. Ristning i sten och metall krävde
ett skarpt, spetsigt verktyg; sålunda
talas i Jer.17:1 om skrift med »järnstift» och >xliamantgriffeb>. I vax däremot kunde man skriva med grifflar av

Denarer med följande inskriptioner:
»Simon, det andra året efter Israels
befrielse» och »Simon, Israels fanbärare, det första året efter
Israels befrielse».
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Penning - Penningbegär
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Mynt och sedel från den nuvarande staten Israel.

7) argynon, ap"fvpwv
silver; silvermynt, i synnerhet: sikel;
även allmänt i betydelsen : penningar;
diminutiv av argyros, silver; silvermynt
(av: argos, skinande, glänsande). Jfr
t.ex . Matt.26:15, övers. silverpenning;
Apg.3:6; l.Kor.3:12 silver. Se: Silverpenning 4.
8) utf.ord.
9) chalkos, XaAK<ic;
koppar; kopparföremål; kopparmynt,
kopparpenningar. Ordet är i Matt.10:9;
Upp.l8 :12 övers. koppar; l.Kor.l3:1
malm.
10) chrema, xp'tjfJ.a
det man använder, sak, föremål; ärende, affarer; (vanl. i plur.) penningar;
av: chraomai, bruka, använda.
11) diaseiö, ö wuEiw
genomskaka, skaka grundligt; få
(någon) att darra, förskräcka; (om
ämbetsmän och befattningshavare) genom hot utpressa penningar el. annan
egendom (av någon); av: prep. dia,
genom, och seiö, skaka.
12) daneistes, öavEwr-qc;
penningutlånare, kreditor, borgenär;
av: daneizö, låna ut (av: dåneion, lån).
13) drachme, öpaXfJ.-q
drakma, silvermynt ungefar motsvarande en denar, se 6. Ordet förekommer i N.T. end. i Luk.l5:8,9, övers.
silverpenning, resp. penning. Kvinnans
tio drakmer i Jesu liknelse avser troligen en kedja av silvermynt som hon
fått som brudsmycke av sin brudgum.
Denna kedja var i Bibelns länder en
omistlig symbol på kvinnans ställning
som hustru och moder.
14) kerma,

K

epfJ.a

(avskuret) stycke, bit; penningstycke,
(litet) mynt; av: keirö, skära, klippa.
15) kephalaion, K EifJaAawv
huvudbegrepp, huvudpunkt; slutsumma; penningsumma; neutr. av keph~
laios, tillhörande huvudet (av: kephale,
huvud). Ordet är i Hebr.8:1 övers.
huvudpunkt.
PENNING
1 den s. är köpt för p .ar
!.Mos. 17:12
I Omskäras s. du köpt för p.ar
17 : 13
1 och de s. voro köpta för p.ar
17:23
1 köpta för p .ar ifrån främmande
17 :27
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1 p.ar tillbaka i hs säck
42:25
1 fick se sina p .ar ligga överst
42 :27
l Mina p .ar lagda hit tillbaka
42 :28
1 tagen dubbla summan p .ar
43 :12
1 p .ar s. I haven fått igen
43 :12
1 togo med sig dubbla summan p .ar 43 :15
43 :18
1 på grund av p.arna vi föras
1 p.ar s. förra gången kom mo
43 :18
1 fann sina p .ar överst i sin säck
43 :21
43 :21
1 p.arna till deras fuUa vikt
1 vi hava tagit andra p .ar
43 :22
1 s.lagt p.arna i våra säckar
43 :22
1 edra p.ar har jag fått
43 :23
1 p .ar överst i hs säck
44 :1
44:2
1 tillika med p .arna för hs säd
l p.ar vi funno i våra säckar
44:8
1 samlade Josef till sig p.ar
47:14
1 föra p.arna in i Faraos hus
47:14
1 när p.arna togo slut
47 :15
47:15
1 Vi hava inga p.ar mer
1 icke mer haven några p.ar
47 :16
1 p.arna äro slut
47:18
1 träl s. är köpt för p.ar
2.Mos.12:44
1 ty det var hs egna p.ar
21 :21
1 ersättningar i p.ar
21 :34
1 giver åt en annan p.ar
22:7
1 Lånar du p .ar åt ngn fattig
22 :25
3.Mos.22:11
1 präst köpt träl för p.ar
1 icke dina p.ar på ocker
25:37
1 värde i p .ar du bestämt
27:15
1 värde i p .ar du bestämt
27:19
1 giva p.arna åt Aron
4 .Mos. 3 :48
1 tog (Mose) p .arna
3 :50
1 Mat köpa för p.ar
5.Mos. 2:6
1 vatten skolen I köpa för p .ar
2:6
1 må du låta mig köpa för p .ar
2 :28
2 :28
1 må du giva mig för p .ar
14:25
1 sälja det och knyta in p .arna
1 köpa för p.arna vadhelst
14:26
1 icke sälja henne för p.ar
21:14
l varken p .ar eUer livsmedel
23:19
1 förde med sig p .arna
Dom.16:18
l de p.arna finnas hos mig
17 :2
17:3
1 helgar jag dessa p .ar åt H .
1 (Mika) gav p.arna åt sin moder
17:4
1 p .ar ss. betalning för den
!.Kon.21:2
1 få din vingård för p.ar
21 :6
1 vägrade Iå ta dig få för p.ar
21: 15
2 .Kon.12:4
1 Alla p.ar inflyta till H.
1 aUa p.ar till H . hus
12 :4
1 icke längre taga emot p .ar
12 :7
12 :8
1 icke taga emot p.ar av folket
Ilade dit aUa p .ar till H . hus
12:9
1 mycket p.ar fanns i kistan
12 :10
1 p .ar s. funnos i H . hus
12:10
1 överlämnades de uppvägda p .arna 12:11
12:1 3
1 p.ar s. inflöto till H . hus
12:15
1 åt vilka p .arna överlämnades
l p.ar s. Menahem skulle giva
15 :20
1 p .ar s. funnos i H. hus
18 :15
1 p.ar s. influtit till H. hus
22:4
l angående p.ar s. ~verlämnas
22 :7
l p.ar s. funnos i templet
22 :9
1 kunna utbetala dessa p.ar
23:35
1 samlen in p .ar
2.Krön.24:5
2 buro fram p.ar med glädje
24:10
1 mycket p.ar fann s i den
24:11
l samlade in p.ar i myckenhet
24:11
l buro återstoden av p.arna
24:14
1 p.ar s. influtit till Guds hus
34 :9
34:10
2 gåvos p.arna av dessa män
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l p.arna s. influtit till H. hu s
34:14
34 :17
1 de p.ar s. funnos i H. hu s
Esr. 3:7
1 de gåvo p.ar å t stenhuggare
3 p .ar s. givas konungen i skatt
6:8
4 för dessa p .ar köpa tjurar
7:17
1 Vi hava måst låna p.ar
Neh. 5:4
l p.ar och säd att fordra av dem
5 :10
1 skänken efter ränta på p.arna
5:11
1 icke driver ocker med p .ar
Ps.15:5
5 gagna väl p.ar i dårens
Ords.17:16
l s. älskar p .ar
Pred. 5 :9
1 bliver icke mätt på p.ar
5 :9
1 ss. under p.ens beskärm
7:13
l p.en s. f ö rlänar alltsammans
10:19
1 kalmus å t mig för dina p.ar
Je s.43 :24

l utan p.ar bliva lösköpta
52:3
l I s. inga p.ar haven
S 5 :1
1 och hämten säd utan p.ar
55 :1
1 p .ar fö r det s. ej är bröd
55:2
1 och vägde upp p.arna åt hm
Jer.32:9
1 och vägde upp p.arna på en våg
32:10
1 Köp du åkern för p.ar
32 :25
1 åkrar skall man köpa för p.ar
32 :44
1 dricka allenast för p.ar
Klag. 5:4
1 sälja oskyldige för p.ar
Am. 2:6
1 vilja vi köpa de arma för p.ar
8:6
l profeter spå för p .ar
Mika 3:11
6 lämnade de fram en p .
Matt.22:19
7 gömde där sin herresp.ar
25:18
7 satt in mina p .ar i en bank
25 :27
8 sälja det för mycket p.ar
26:9
7 en ganska stor summa p .ar
28 :12
7 de togo emot p.arna
28:15
9 icke p .ar i bältet
Mark. 6:8
10 svårt för dem s. h ava p .ar
10:23
6 Tagen hit en p.
12:15
9 lade ned p.ar i offerkistorna
12 :41
14:11
7 giva (Judas) en summa p .ar
11 Tilltvingen eder icke p.ar
Luk. 3:14
12 E n man s. lå nade ut p.ar
7:41
7 varken stav, bröd eller p.ar
9:3
13 ty jag har funnit den p .
15 :9
10 Huru svårt för dem s. hava p.ar
18:24
7 å t vilke n han givit p.arna
19 :15
7 satte in mina p.ar i en bank
1 9:23
6 Låten mig se en p .
20 :24
7 villiga giva hm en summa p .ar
22:5
14 slog ut växlarnas p.ar
Joh . 2:15
8 de p .ar han få tt ss. lö n
Apg. 1:18
lO sålde å ker och bar fram p .arna
4 :37
8 voro ju p.arna i din makt
5 :4
7 Abraham för en summa p .ar k ö pt
7:16
lO bjöd (Simon) dem p.ar
8 :18
7 p .ar med dig själv i förd ä rvet
8 :20
lO att Guds gåva kan köpas för p .ar
8:20
15 p.ar att köpa medborgarrätten
22:28
10 att han skull e fä p.ar av Paulus
24 :26

PENNINGBEGÄR
Se även: Penning, penningkär, girighet,
begärelse, vinningslystnad, Mamon,
tjuv, stöld, stjäla.
Penningbegär
En rot till allt ont, l.Tim.6:1O.
Omättligt, Pred.5:9. Långt mindre värt
än strävan efte r vishet och förstånd ,

Judisk penningväxlare.
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Penningbelopp - Perge
Ords.16:16. Ett kännetecken på den
yttersta tiden, 2 .Tim.3 :2.
Exempel
Israels hövdingar, präster och profeter, Mika 3 :11. Fariseerna, Luk.16:14.
Judas Iskariot, Joh.12:4-6. Ananias,
Apg.S :I-2. Felix, Apg.24 :2S-26.
Varning för penningbegär
Till de troende , Hebr. 13:S. Till
församlingsföreståndare , I.Tim.3 :3.
PENNINGBEGÄR

l) philargyria, qJl"Aap-yvpia
kärlek till penningar, penningbegär,
girighet; av: philargyros, se Penning·
kär I.
2) aphiltirgyros, åqH"Aåp-yvpoc;
icke penningkär; övers. fri ifrån pen·
ningbegär; av : neg. a- och philargyros,
se Penningkär l.
PENNINGBEGÄR
2 fri ifrån p .
1 p.et e n rot till allt ont
2 i vandel fria ifrån p.

l.Tim. 3 :3
6:10
Hebr. 13:5

PENNINGBELOPP
del av det p . s. han köptes

3.Mos. 25 :51

PENNINGBÖTER
vare sig till död eller till p.

PENNINGKÄR
l) philtirgyros, qH"Aåp-yvpoc;
som älskar penningar, penningkär,
girig; av : philos, kär, älskad; älskande,
som älskar, och argyros, silver; silvermynt; penningar.
PENNINGKÄR
1 hörde fariseerna s. voro p.a
1 skola vara själviska, p.a

PENNING LASTAD
u trotade äro aUa de p.e

Rekonstruktion av Pergamus' akropolis (borghöjdJ, ett gammalt kulturcentrum.

Esr. 7:26

Luk .16 :14
2.Tim. 3:2
Sef. 1:11

PENNINGPUNG
l) ~ror-klisäp, 'l tl 2 - l i l1
penningpung; ~ror, 'något som är sammanpressat, mopbundet el. sammanknutet, knippe , knyte; påse, pung osv.
(av: ~rar, pressa el. tränga SljIllman,
binda mop, knyta samman); käsäp, se
Penning I. Jfr Fast 2 I.
2) balltintion, ~anålJHOIJ
säck, påse, pung, penningpung.
3) glössokomon, -y"AwaaOKOj.lOIJ
= g1össokomeion; låda el. skrin för
förvaring av tungor el. munstycken till
blåsinstrument; sedan allmänt : låda,
skrin; även: kassaskrin; av: g16ssa,
tunga, och komeo, ta vård el. hand
om.

PENUEL
hebr. Guds ansikte el. åsyn. Son till
Hur. I .Krön.4:4.
PEOR
hebr. öppning, gap. Ett berg i Moab,
del av Abarimbergen (se d.o.). Det var
till toppen av Peor som Balak förde
Bileam för att han skulle förbanna
Israel. Därifrån kunde man se u t över
öknen och Israels läger. Staden BetPeor var uppkallad efter detta berg.
4.Mos.23:28.
PEOR
hebr. öppning, gap. En moabitisk gud,
vanligen kallad Baal-Peor, se ~ . o.
PEOR
onda råd i saken med P.
4.Mos.25:18
hemsökelsen drabbade för P.s skull
25 :18
begå otrohet mot H. i saken med P.
31:16

begått missgärningen med P.

Jos.22:17

PENUEL
(Jakob) kommit fö rbi P.
I.Mos.32 :31
drog (Gid eon) upp till P.
Dom. 8:8
8:8
männen i P. gåvo hm samma svar
8:9
sade (Gideon) till männen i P.
tornet i P. rev han ned
8:17
(Jerobeam) befäste P.
l.Kon. 12:2S

PERASIM
hebr. rämnor el. sprickor. Hebr. harperå~im, Perasims berg, syftar på den
händelse , som skildras i 2.Sam.S:20;
I.Krön.l4 :11 (konung Davids seger
över filisteerna). Namnet Perasim går
tillbaka på verbet påra~, bryta (sig)
igenom; bryta ned; därav subst. pärä~,
genombrott; nedbrytning; rämna,
spricka. Se även : Baal-Perasim. Jes.
28 :21.
PEREEN
Namnet Pereen (av grek. he peraia,
landet på andra sidan) brukas som
beteckning på ett område öster om (på
andra sidan av) floden Jordan. I N.T.
förekommer icke detta nanm , däremot
ett uttryck med samma innebörd,
peran tou Iordtinou , övers. »Iandet på
andra sidan Jordam), Matt.4 :15,2S;
19:1 ; Mark.3:8; 10:1; Joh.I:28; 3:26;
10:40. Se även : Abarimbergen, Jordan.
Pereen hade tillhört Herodes den
store men blev senare införlivat med
Ga1iIeen under tetrarken Arkelaus. På
Jesu tid stod det direkt under den
romerske
landshövdingen. Pereen
sträckte sig som en smal landremsa
från Pella i norr till borgen Makerus
vid Döda havet i söder. I Pereen
verkade Johannes döparen. Genom
Pereen drog judarna i Ga1iIeen på sin
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PENNINGPUNG
r fann sin p. i sin säck
1 då de fingo se p .arna
1 Sin p. tog han med sig

2
2
2
2

Bären ingen p.
skaffen p.ar s. icke nötas ut
När jag sände eder utan p .
s. har p . taga den med sig
3 taga vad s. lades i p .en
3 Judas hade p.en om hand

PENNINGSUMMA
gälda en så stor p.
uppgav beloppet av den p.

l.Mos.42 :35
42 :35
Ords. 7 :20
Luk.IO:4
12 :33
22 :35
22 :36
Joh.12 :6
13 :29
2.Mos.22 :17
Est. 4 :7

PENNINGVÄRDE
beräkna p.et efter antalet år

3.Mos. 27:18

PENNKNIV
skar han av rullen med p.en

Jer. 36 :23

PENUEL
hebr. Guds ansikte el. åsyn. Plats vid
Jabboks vad. Se : Peniel.

fard till Jerusalem, emedan de inte
ville fardas genom Samarien.
PERES
hebr. (nr I) genombrott el. framträngande; (nr 2) åtskiljande el. avsöndring.
1. Judas tvillingson med Tamar. I N.T.
kallas han Fares. Nanmet förklaras i
I.Mos.38 :29 utifrån verbet pära~ ,
bryta (sig) igenom, tränga sig fram.
PERES

han fick namnet P.
Judas söner Er, Onan, Sela, P.
P.' söner Hesron och Hamul
av P. peresiternas släkt
P.' barn voro: Av Hesron
hUve ditt hus ss. P.' hus
detta är P.' släktregister

I.Mos.38 :29
46:12
46 :12
4.Mos.26 :20
26:21
Rut 4 :12
4:18
P. fädde Hesron
4:18
Tamar födde P. och Sera
I.Krön. 2:4
P.' söner Hesron och Hamul
2:5
Judas söner P., Hesron, Karmi
4 :1
Utai av P.', Judas sons, barn
9:4
(Jasobeam) hörde till P.' barn
27:3
Ataja, av P.' barn
Neh.11:4
P.' barn s. bodde i Jerusalem
11:6

2. En son till Makir, Manasses son.
I.Krön.7 :16.
PERES
Peres, aram. peres, är troligen en halv
mina (se d.o.) men har här en djupare
mening. Det förklaras utifrån verbet
[peras l, dela i två, klyva, stycka, och
sub st. påras, perser : »ditt rike har blivit
styckat och givet åt meder och persen).
Jfr Mene. Dan.5:28.
PERESITER
Efterkommande till Judas son Peres, se
Peres l. 4 .Mos.26:20.
PERES-USSA
hebr. Ussas nedbrytande. En tröskplats, där Ussa (se d.o.) räckte ut sin
hand och rörde vid Herrens ark, vilket
kostade honom livet. Se även : Kidonslogen,
Nahons-Iogen.
2.Sam.6 :8;
I.Krön.13 :11.

PERGAMUS
grek. Pergamos, borg, befästning. En
viktig stad i Mysien (se d.o.) i Mindre
Asien. Den var belägen på norra sidan
av den segelbara floden Kaikos, omkring 25 km från havet. Pergamus med
kringliggande område hade under striderna mellan Alexander den stores
arvtagare etablerat sig som självständigt konungarike omkr. 280 f.Kr.
Detta rike ingick senare förbund med
Rom, som därmed fick starkt inflytande över det. Det hela slutade med att
konung Attalos III lät sitt rike uppgå i
romarriket, vilket skedde år 133 f.Kr.
Under romarväldet blev Pergamus provinsen Asiens huvudstad och säte för
en romersk domstol. Stadens akropolis
låg på ett terrassformat berg, 270 m
högt över slätten. På toppen reste sig
ett enormt Zeusaltare och ett Athenatempel. Under romarväldet fanns där
också det första och till en tid enda
templet för kejsarkult, invigt åt Augustus.
Utanför Pergamus fanns en berömd
helgedom för läkekonstens gud AskIepios, dit skaror av sjuka sökte sig för
att bli helbrägda. Stadens bibliotek
innehöll 200.000 volymer. När det
konkurrerande biblioteket i Alexandria lyckades genomföra ett förbud mot
export av papyrus, började man i '
Pergamus att tillverka skrivmateriel av
djurskinn. Därav namnet pergament.
Se även : Pergamentskrift.
I Pergamus uppstod tidigt en
kristen försaniling, jfr Upp.2:12 ff. Uttrycket »där varest Satan har sin trom),
v.l3, anspelar förmodligen på stadens
kejsarkult eller på den romerska domstolen. Kampen mellan hedendom och
kristendom framskymtar här. Pergarnus existerar fortfarande under
namnet Bergama.

PERGAMENTSKRIFT
Pergament, pergamentskrift
Ordet för »pergamentskrift», membrtina, är ett latinskt låneord med
betydelsen : hud, skinn; i synnerhet:
skinn berett till skrivmateriel, pergament. Pergamentskrifterna var vanligen
gjorda av får- eller getskinn. Se även:
Bok, Pergamus. 2.Tim.4:13.

PERGE
grek. möjl. tom En stor och blomstrande stad i Pamfylien (se d.o.), underromartiden provinsens huvudstad. Den
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PERGAMUS
till församlingarna i P. och
skriv till P.' församlings ängel

Upp. 1:11
2:12

Perida-Pest
var belägen ca 8 km väster om floden
Kestros, 11 km ovanför dess mynning.
I stadens närhet fanns ett tempel för
dyrkan av gudinnan Artemis, känd
som stadens drottning. - Paulus besökte Perge två gånger på sin första
missionsresa. Numera återstår endast
ruiner av den forna staden. Apg.13:13,
14; 14:25.

PERIDA
hebr. delad, åtskild. Densamme som
Peruda, se d.o. Neh.7:57.

PERISSEER
Ett av de folkslag som bodde i Kanaan,
innan israeliterna tog landet i besittning. I löftet till Abraham om det land
som Herren skulle ge sitt egendomsfolk, nämns perisseerna bland tio olika
folkslag, och i de följande löftena till
Mose utgör de ett av de sex eller sju
folkslag som uppräknas som inbyggare
i Kanaan.
Perisseerna omtalas redan i samband med Abrahams och Lots historia,
då tvister uppstod mellan bägges boskapsherdar i trakten mellan Betel och
Ai. Det heter att på den tiden bodde
tillika kananeerna och perisseerna där i
landet, I.Mos.13:7 . Även vid två andra
tillfallen nämns dessa två folkslag tillsammans: dels i samband med Simeons
och Levis blodsdåd i Sikem, som kom
deras fader Jakob att utbrista: »1 haven
gjort· mig förhatlig för landets inbyggare, kananeerna och perisseerna»,
l.Mos.34:30, dels i samband med Juda
stams erövring av sin arvslott genom
segern vid Besek i Juda bergsbygd, där
Herren i israeliternas hand gav en här
bestående av 10000 kananeer och perisseer, Dom. 1 :4.
På Salomos tid fanns det av perisseerna, liksom av flera andra kananeiska
folk, en kvarleva som Israels barn ej
hade förmått ge till spillo och som nu
pålades arbetsplikt, I.Kon.9 :20 f. Perisseerna nämns också bland de hedniska folk som israeliterna hade ingått
äktenskapsförbindelser
med,
varigenom folket hade förletts till otrohet
mot Herren. På Esras initiativ blev
dessa förbindelser upplösta, 9:1; kap.
10.
PERISSEER
och p.na där i landet
1.Mos.13:7
At din säd p.nas (land)
15 :20
gjort mig förhatlig för p.na
34:30
det land där p. bo
2.Mos. 3:8
föra eder till p.nas land
3:17
min ängel föra dig till p.nas land
23:23
J ag skall förjaga p.na
33:2
jag skall förjaga för dig p.na
34:11
när han för dig förjagar p.na
5.Mos. 7:1
tiII spillo: kananeerna och p.na
20:17
fördriva för eder p.na
Jos. 3:10
kananeerna. p.na, hiveerna
9:1
(bud) till p.na
11:3
12:8
(åt Israel) p.nas land
röj dig mark i p.nas land
17:15
i strid med p.na
24:11
gav H. p.na i deras hand
Dom. 1:4
sloga kananeerna och p.na
1:5
3:5
Då Israels barn bodde ibland p.na
s. fanns kvar av p.na
l.Kon. 9:20
folk s. fanns kvar av p.na
2.Krön. 8:7
avskilda från.o.p.na
Esr. 9:1
giva åt hs säd p.nas land
N eho 9:8

tillbaka på det persiska Parsa. Den
hebreiska namnformen är Påras, som i
G.T. betecknar både landet och folket.
Persien var en av forntidens stormakter. Ursprungligen var Persien
nanmet på bergområdet sydost om
Elam eller Susiana, men efter hand
kom det att omfatta hela Iran. Befolkningen tillhörde den iranska grenen av
indoeuropeiska folkstanmten. Under
sjä tte århundradet f.Kr. trädde perserna in på historiens arena som ett
erövrarfolk. Efter att tidigare ha stå tt i
vasallförhållande till Medien, besegrade
konung Kyros II (i G.T. kallad Kores,
se d.o.) detta mäktiga rike ca år 550
f.Kr. och befäste ytterligare sitt välde
genom att erövra Lydien år 546. Ar
539 intog han Babylon. Han blev
sålunda det persiska rikets grundläggare. Sedan Kores erövrat Babylon, lät
han de landsflyktiga judarna återvända
till sitt land. Under Kores' son Kambyses (529-522) nådde Persien ända ned
till Egypten. Han efterföljdes av Darejaves I (521-486), som blev rikets store
organisator. Landet indelades i 20
hövdingdömen, vart och ett styrt aven
satrap. Palestina och Syrien utgjorde
tillsammans ett sådant hövdingdöme,
och dess satrap hade ståthållare under
sig i de olika provinserna, t.ex. i
Samarien och Juda. Under Darejaves'
efterträdare, Xerxes I (486-465) Bibelns Ahasveros, jfr Esters bok och Artasasta I (465-424) började striderna mot grekerna, som för övrigt
redan år 490 hade slagit perserna vid
Maraton. Darejaves II (423-404), Artasasta II (404-359), Artasasta III
(359-338), Arses (338-336) och Darejaves III (336-331) mötte stormen på
allvar. I slaget vid Issos år 333 f.Kr_
krossade Alexander det persiska riket,
alldeles som profeten Daniel hade
förutsagt.
PERSIEN
säger Kares, konungen i P.
2.Krön.36:23
säger Kores, konungen i P.
Esr. 1:2
utlämnade Kores, konungen i P.
1:8
3:7
tillåtelse s. Kores, konungen i P.
ss. Kores, konungen i P., bjudit
4:3
4:5
så länge Kores, konungen i P., levde
4:5
Darejaves, konungen i P' J kom
till Artasasta, konungen i P.
4:7
finna nåd inför P.s konungar
9:9
P.s och Mediens härförare
Est. 1:3
de sju furstar i P. och Medien
1 :14
furstinnorna i P. och Medien
1 :18
upptecknas i P.s och Mediens lagar
1 :19
Dan. 6:8
Mediens och P.s oryggliga lag
påbudet står fast efter ... P.s lag
6:12
Mediens och P.s lag att intet
6:15
Väduren betyder Mediens och P.s kon. 8:20
Fursten för P.s rike stod emot
10:13
stått allena mot P.s konungar
10:13
strida mot fursten för P.
10:20
ännu tre konungar i P.
11:2

levande väsen; själ, liv. Se t.ex. Anda 2,
Andedräkt 3, Folk 4, Liv 3, Människa 13.
2) gulgalär, n! 'j '? ~
huvudskalle; av·: gåial; rulla. Ordet brukas här för att beteckna individ el.
person. Jfr lat. per capita (per huvud)
= per person. Gulgolä! brukas i Dom.
9:53; 2.Kon.9:35; LKrön.10:1O i sin
konkreta, direkta betydelse, övers.
huvudskål.
3) utf.ord.
4) sem, D~
nanm. Jfr art. Nanm.
5) pänim, D' EJ
ansikte, anlete; i ·j~b 32 :21 pene-'is, en
mans ansikte. Beträffande de hebreiska
u ttrycken för »hava anseende till personen», se Anseende 2,3,5.
6) zäkar, l J l
varel~ av hWkön, man; i 2.Krön.
31 :16 plur. ze!<årim, övers. personer
av mankön. Se t.ex. Man 22, Mankön 1.
7) prosöpon, 1Tpoaw1Tov
ansikte; ansiktsuttryck; framträdande,
utseende (t.ex. på grund av social el.
ekonomisk stä11ning). Ordet förekommer här i uttryck, som betyder: ha
anseende (ta hänsyn) till personen. I
Matt.22:16; Mark.12:14 står ordagrant: ty du ser icke till människors
ansikte (utseende). Beträffande Luk.
20:21; Gal.2:6, se Anseende 7. Se:
Ansikte 10.
8) psych~, 1/1 VXl1
andedräkt; själ, liv; (levande) va~else,
person. Ordet motsvarar hebr. näpäs,
se L Se t.ex. Liv 28, Själ 7.
9) prosöpol~mptes,
1T poaw 1T0 Al1Jl 1TT1/C;
som har anseende till personen, partisk. Se vidare: Anseende 8.
10) prosöpolempsia,
1TpOaW1TOA1/Jl 1/1 ia

anseende, till personen, partiskhet; av:
prosöpolemptes, se 9.
11) I Ef.2:16 står ordagrant: i sig.
12) aprosöpol~mptös,
å,1Tpoaw rroAl1Jl1TTWC;

adv. utan anseende, till personen; av:
neg. a- och prosöpolemptes, se 9.
13) prosöpolempteö,
rr pOawrrOA1/JlrrT€W
ha anseende ,till personen, vara partisk;
av: prosöpolemptes, se 9. Verbet motsvarar lambånö prosöpon, se Anseende
7.

Vårt namn Persien kommer av grek.
och la t. Persis, vilket i sin tur går

1) nlipäs, tO!])
andedräkt; väsen som andas, varelse,

PERSON
1 tillsammans 33 p.er
1.Mos.46:15
1 födde i\t Jakob, 16 p.er
46 :18
1 Rakels söner tillsammans 14 p.er 46:22
1 söner till Bilha sju p.er
46:25
1 utgjorde alla 66 p.er
46:26
1 De p.er av Jakobs hus s.
46:27
1 från J akobs länd 70 p.er
2.Mos. 1:5
1 efter p.ernas antal
12:4
2 en gomer på var p.
16:16
2 En beka kom på var p.
38:26
3 inmönstrade 603550 p.er
38:26
3 anseende till ringes p.
3.Mos.19:15
3 köpa... bland p.er av deras släkt
25:45
1 värdet på p.er s. lovas åt H.
27:2
2 mankön, var p. för sig
4.Mos. 1:2
1 :18
2 infört var p. för sig
1 :20
2 upptecknade var p. för sig
2 var p. för sig
1 :22
3 lösen för de 273 p.er
3:46
2 fem siklar för var p.
3:47
1 denna p. ådrager sig skuld
5:6
1 stänka på dep.er
19:18
4 arvedel efter p.ernas antal
26:53
1 kvinnor tillsammans 32000 p.er
31:35
1 skatten åt H. 32 p.er
31 :40
1 en enda p.s vittnesmål icke nog
35:30
5 icke anseende till p.en
S.Mos. 1 :17
10:17
5 s. icke har anseende till p.en
1 70 p.er voro dina fäder
10:22
5 icke anseende till p.en
16:19
3 föllo 12000 p.er .. .i Ai
Jos. 8:25
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PERSER
2.Krön.36:20
till dess p.na kom mo till
Neh.12:22
under p.n Darejaves' regering
Hes.27:1O
p. funnos i din här
38:5
p 0' etiopier och puteer äro med
Dan. 5:28
ditt rike givet åt p.
6:28
Daniel i ära under ... p.n Kores'

PERSIEN

PERSIS
grek. persiska. En kvinna, som var
verksam i försanilingen i Rom. Rom.
16:12.
PERSISK
i den p.e konungen Kores'
2.Krön.36:22
i p.e konungen Kores' första
Esr. 1:1
p.e konungen Darejaves' andra
4:24
ss. Artasasta, den p.e konungen
6:14
under den p.e konungen Artasastas
7:1
och p.a konungarnas krönika
Est.10:2
I den p.e konungen Kores'
Dan.10:1

PERSON
-person
överhetsperson Luk.12 :58
PERSON

1 utgöra lösen för p.er
2.Kon.12:4
2 p.er av mankön 38000
LKrön.23:3
2 Levi barn, var p. för sig
23 :24
5 icke anseende till p.en
2.Krön.19:7
6 i släktregister upptecknade p.er
31:16
5 ej anseende till p.en
Job 32:21
5 ej anseende till hövdings p.
34:19
S anseende till p.en när man
Ords.24:23
5 anseende till p.en är icke
28:21
1 832 p.er från Jerusalem
Jer.52:29
1 bortförde 745 p.er
52:30
1 Hela antalet utgjorde 4600 p.er
52:30
5 haven anseende till p.en
Mal. 2:9
7 du ser icke till p.en
Matt.22:16
7 du ser icke till p.en
Mark.12:14
7 icke anseende till p.en
Luk.20:21
8 ined vid pass 3000 p.er
Apg_ 2:41
8 hela sin släkt, 75 p.er
7:14
9 icke anseende till p.en
10:34
8 på skeppe.t 276 p.er
27:37
lO intet anseende till p.en
Rom. 2:11
7 icke anseende till p.en
Gal. 2:6
11 i sin p. dödat ovänskapen
Ef. 2 :16
10 icke anseende till p.en
6:9
10 utan anseende till p.en
Kol. 3:25
12 s_ utan anseende till p.en
1.Pet. 1:17
8 allenast åtta p.er frälsta
3 :20
Jak. 2:1
10 hava anseende till p.en
13 om I haven anseende till p.en
2:9

PERSONLIGEN
för kristna p. okänd
tjänst ... sakna från eder p.
icke p. sett mitt ansikte

Gal. 1:22
Fil. 2:30
Kol. 2:1

PERUDA
hebr. delad, åtskild. Stamfader el. huvudman för en släkt, som återvände
med Serubbabel från fångenskapen i
Babel. Perudas släkt tillhörde »Salomos
tjänares barn». I Neh.7 :57 brukas
namnformen Perida. Esr.2:55.
PEST
Se även: Hemsökelse, död, sjukdom,
plåga, lidande, pina, straff, dom,
fördärv, undergång.
Pest
Då det i Bibeln talas om pest, kan flera
slags förhärjande sjukdomar avses,
såsom koppor, kolera, böldpest. Den
asiatiska böldpestens mest karakteristiska symptom var bölder, som kunde
slå ut i skilda kroppsdelar, t.ex. i
ljumsken, i armhålan eller på halsen.
Även i våra dagar förekommer pest
tidvis i Mellersta Östern. Jämte krig,
hunger, jordbävningar osv. skall
pesten vara ett av tecknen på ändens
tid.
PEST

1) ddgär, l J J
fördärv, undergång; hemsökelse, pest;
trol. av: [dägar], pi. leda, föra, driva,
fördriva; hif. betvinga, underkuva (se
Förgöra 14). Se: Hemsökelse 11.
2) m~wät, n i ~
död; dödlig sj~kdom, pest; av: mu!,
dö. Se t.ex. Dö 2, Död (subst.) 1, Död
(adj.) 9, Döda 5, Omkomma 3.
3) thanatos, erivaToc;
subst. död; dödlig sjukdom, pest. Se
t.ex_ Död (subst.) 13.
PEST
l icke komma över oss med p. 2.Mos. 5:3
1 med en mycket svår p. komma
9:3
1 att slå dig och ditt folk med p.
9:15
3.Mos.26:25
1 sända p. bland eder
1 Jag skall slå dem med p.
4.Mos.14:12
1 H.låta bliva dig ansatt av p. 5.Mos.28:21
1 p. i tre dagar hemsöka
2.Sam.24:13
I lät H. p. komma i Israel
24:15
lom p. uppstår
1.Kon. 8:37
1 H. svärd och p. i landet
1.Krön.21:12
I lät H. p. komma i Israel
21 :14
lom p. uppstår
2.Krön. 6:28
lom jag sänder p. bland mitt folk
7:13
1 Om ngt ont kommer... p.
20:9
2 läggas i graven gm p.
Job 27:15
1 deras liv till pris åt p.en
Ps.78:50
1 rädda dig ifrån p.en
91:3
l p.en s. går fram i mörkret
91:6
1 förgöra dem med ... p.
Jer.14:12
2 I p.ens våld S. hör p.en till
15:2
2 deras män dräpta av p.en
18:21
1 i svår p. skola de dö
21:6
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Petaja - Petrus
l s. äro kvar efter p .en
21:7
1 han skaU dö gm p.
21:9
l sända svärd, hungersnöd och p.
24:10
l med svärd, hungersnöd oc h p .
27:8
1 Icke viljen 1 dö gm p.
27:13
l profeterat om krig, olycka o ch p.
28:8
l sända svärd, hungersnöd och p .
29:17
l med svärd, hungerrsnöd och p.
29:18
1 gm svärd ... och p . är staden given
32:24
1 gm p . i babyloniske konungens
32 :36
1 hemfaUa åt svärd, p.
34 :17
1 dö gm svärd eUer p .
38:2
1 dö gm svärd och p.
42 :17
1 dö gm svärd och p .
42:22
2 i p .ens våld s. hör p.en till
43:11
l hemsöka med svärd, hunger och p. 44 :13
2 och inomhus p .en
Klag. 1 :20
1 tredjedel dö av p.
Hes. 5 :12
5 :17
1 p. skaU gå över dig
6 :11
1 gm svärd, hunger och p. faUa
1 s. är långt borta dö av p .
6 :12
l Ute svärdet och därinne p.
7:15
7:15
1 hm förtär hungersnöd och p .
1 efter svärd, hungersnöd och p.
12 :16
14:19
1 sände p . i det landet
l och p. över Jerusalem
14:21
1 sända över (Sidon) p.
28 :23
1 i bergf"asten ... dö gm p .
33:27
l till rätta medelst p. och blod
38 :22
1 Var har du din p., dödsrike
Hos.13:14
1 Jag sände ibland eder p.
Am. 4:10
1 Framför hm går p .
Hab. 3:5
3 gm hungersnöd och p .
Upp . 6:8

PETRUS
grek. Petros, klippa. Petrus är utan
jämförelse den bland apostlarna som
nämns de flesta gångerna i Nya Testamentet. Han var lärjungaskarans aktive
och impulsive ledare. Hans framskjutna plats som ledare kommer till uttryck redan genom att hans namn står
först i samtliga apostlakataloger, Matt.
10:2-4; Mark.3 :16-19; Luk.6:14-16;
Apg.1 :13. Som »primus inter pares»
har Petrus även för eftervärlden fått en
central plats som apostlahövding. Hans
frimodiga öppenhet i alla situationer
gör att vi har lärt känna honom bättre
och mer personligt än någon av de
andra apostlarna.
Ursprungligen hette han Simeon
(hebr. Sime'on, grek. Syme6n), Apg.
15:14; 2.Pet.1:1 (grt.), ett namn som i

grekiskan förkortades till Simon
(Simön), Mark.1:16; Joh.1 :40-41. Det
är denna kortare form som mest förekommer i N.T. Simon - apostelns
egentliga namn - används alltid i
personliga relationer, Matt.16:17;
17:25; Mark.14:37; Joh.1 :42; 21 :15-17.
Simon var från Betsaida, Joh.1 :44,
men senare flyttade han med sin broder Andreas till Kapernaum, Mark.
1:21,29. Dessa båda städer låg vid sjön
Gennesaret, och som så många andra i
denna trakt var både Simon och
Andreas fiskare, Matt.4:18, i arbetslag
med Sebedeus' söner (Jakob och Johannes), Luk.5 :10. Detta yrke blir i
Jesu tjänst symboliskt överfört till
deras nya uppdrag som människ0fiskare, Matt.4 :19.
I »Simons och Andreas' hus» i
Kapernaum tycks även Simons svärmoder ha bott, Mark.1 :29,30. Simon
var nämligen gift. Hans hustru har
senare följt honom på hans resor,
I.Kor.9 :5. Om hans familjeförhållanden för övrigt är icke mer känt än att
fadern hette Johannes, Joh.l :42;
21 :15, i förkortad form Jonas, Matt.
16;17. Någon särskild utbildning hade
Simon icke, Apg.4:13, men liksom de
flesta av sina samtida kunde han tala
grekiska. Möjligen har han också kunnat skriva grekiska. Hans brev har dock
varit dikterade för en skrivare.
Om Simon, i likhet med brodern
Andreas, först var Johannes döparens
lärjunge är icke känt, men det var på
grund av Johannes' vittnesbörd, som
Andreas förde sin broder till Jesus,
Joh.1:35-42. Jesus fåster sig genast vid
honom och tilltalar honom med
»Simon, Johannes' son». Jesus uttalade

med detta icke endast vem Simon var
genom födelsen , han gav också ett
profetiskt uttryck för vad han skulle
bli i JesU tjänst : »du skall heta Cefas»,
1:42. Han skulle bli klippan. Denna
namngivning föregriper och förebådar
Jesu ord'vid Cesarea Filippi, Matt.16:
15 ff. Detsamma är förhållandet i
Mark.3 :16. Genom att tilltala honom
på detta sätt kallar Jesus Simon till tro
och lärjungaförhållande. Denna kallelse har sannolikt ägt rum före den som
relateras i Matt.4:18-20; Mark.1 :16-18;
Luk.5 :1-11. I samband med Simons
nya uppdrag förutsättes i Lukas' berättelse att han redan på förhand var Jesu
anhängare, Luk.4:38. Tillsammans
med Jakob och Johannes kom Simon
att utgöra den trängre kretsen bland de
tolv, Mark.9 :2 med par.; 5:37; 14:33.
När Simon tre år senare på Jesu
fråga avlade sin bekännelse : »Du är
Messias, den levande Gudens Som>, fick
han löftet: »Du är Petrus, och på denna
klippa skall jag bygga min församling»,
Matt.16:15-18. Petrus är klippan
därför att han som apostel var den
förste att avlägga den bekännelse, som
församlingen bygger på och som alla
som vill bli dess medlemmar måste
dela. Simon bekände sig till Jesus som
Kristus, Jesus å sin sida till Simon som
Petrus. Petrus fick därmed löfte om att
bli av grundläggande betydelse för den
församling Jesus skulle bygga. Petrus'
uppdrag var dock endast en engångsuppgift och icke ett ämbete, som
skulle gå i arv eller vidareföras på
annat sätt.
På grund av Petrus' bekännelse, som
var en följd av Guds uppenbarelse,
lovar Jesus honom att han skall bli

dörrvaktare och förvaltare i det hus,
församlingen, som han själv äger och är
herre över, Matt.16 :19. Som tecken
härpå skall han fä nycklar som i likhet
med »Davids hus' nyckel», Jes.22:22,
avser förvaltaransvaret i Herrens församling på jorden, jfr Upp.1 :18; 3:7.
Den myndighet, som på detta sätt
anförtros Petrus, tar han emot som
apostel tillika med de andra apostlarna, Matt.18:18; Joh.20 :23. Liksom
Petrus som apostolisk Kristus-bekännare skall bli grundvalen för församlingens levande tempelbyggnad, så
skall han som förvaltare jämte de
övriga apostlarna fä makt att förvalta
de nådesförmäner Gud vill ge sin
Messias-troende församling. Se: Nyckel.
Petrus är den som för ordet i
lärjungaskaran, Matt.16:16; 17 :24;
18:21; Joh.6:68. I lidandeshistorien
spelar han en framträdande roll. Han
försäkrar Jesus trohet intill döden, är
en av Jesu närmaste under kampen i
Getsemane, vill försvara honom mot
dem som kOInmer för att gripa honom,
följer efter till översteprästens gård,
förnekar sin Herre men får en blick av
honom och ångrar sig djupt, Matt.26 :
33,35; Mark.14:33; Joh.18:1O,15 f.;
Luk.22 :56-62. Bland de tolv är Petrus
den förste , som får se Jesus som
uppstånden, I.Kor.15 :5 ; Luk.24:34.
Petrus var icke endast lärjungaskarans anförare, han kom också att
inta en ledande ställning i den första
församlingen. Redan före pingsten har
han ledaransvaret bland Jesu vänner,
Apg.1 :15 ff., och på pingstdagen för
han apostlarnas och de övriga troendes
talan inför folket. Han avlägger ett
mäktigt vittnesbörd om den uppståndne Kristus, och i detta hans Kristusvittnesbörd förverkligas Jesu löfte,
Matt.16:18. I sin funktion som apostolisk Kristus-bekännare grundlägger
Petrus denna dag den kristna församlingen, Apg.2. Denna vilar på Petrus'
predikan om Jesus som Messias och
Herre, v.36. Han blir nu grundläggaren
av själva urförsamlingen i Jerusalem.
Se: Pingst.
Inför folket för Petrus den nya
församlingens talan, Apg.3 :12 ff., och
likaså inför de judiska myndigheterna,
4:8 ff.; 5:29. Samtidigt tar han sig an
församlingens inre förhållanden; han
utövar församlingstukt, 5:1-11. Utät är
det särskilt Petrus som drar uppmärksamheten till sig, 5: 15.
En ledande roll kom Petrus vidare
att spela i samband med arbetet pä
församlingens första missionsfålt i
Samarien, Apg.8 :14-l7. Petrus är
också bland apostlarna den förste som
förkunnar evangelium för hedningarna,
10:1-48; 15:7. Först och främst är han
dock ledare för urförsamlingens judekristna mission, Gal.2 :7 f. Men Petrus
har haft en universalistisk syn på missionen, Apg.15 :7-9.
Efter Stefanus' död är det svårt att
följa Petrus' verksamhet, både kronologiskt och geografiskt. De antydningar
som fmns om hans verksamhet i
Lydda, Joppe och andra platser, Apg.
9:32 ff., visar att han tills vidare har
ägnat sig åt missionsarbetet i Palestina.
Petrus var den förste , som Paulus
uppsökte, när han tre år efter sin
omvändelse for till Jerusalem för att

4457

4458

4459

4460

PETAJA
hebr. He"en öppnar, He"en har öppnat.
l. Ledare för den nittonde prästavdelningen enligt konung Davids indelning.
I.Krön.24:16.
2. En levit som hade tagit en främmande kvinna till hustru. Esr.10:23 .
3. En av de leviter som undervisade
folket i lagen på Esras tid. Neh.9:5.
4. Mesabels son, en judisk ämbetsman
som tjänstgjorde hos den persiske konungen. Neh.11 :24.
PETOR
hebr. av främmande ursprung och oviss
betydelse. Stad i norra Mesopotamien,
på Eufrats västra strand söder om
Karkemis (se d.o.). Siaren Bileam, som
konung Balak av Moab lät hämta för
att han skulle förbanna de antågande
israeliterna, hade sitt hemvist i denna
stad. Staden tillhörde på den tiden det
ännu bestående hetitriket. Hetiterna
har, om identifieringen är riktig, kallat
den Pitru. Dessa trakter kom senare
under de assyriska konungarnas välde,
och i inskrifter av Salmanassar III
(860-824) angående hans bedrifter
nämns Petor som beläget på andra
sidan Eufrat vid floden Sagur (Sadjur),
nära dess förening med Eufrat. Bibeln
anger läget med bestämningarna »vid
floden» och »i Aram-Naharim». 4.Mos.
22 :5; 5.Mos.23 :4.

J

Aposteln Petrus med nycklarna. Från en skulptur.

Petrus

lära känna apostlarna, Gal.l:18. Efter
befrielsen ur Herodes' fangelse tycks
Petrus ha lämnat Jerusalem, Apg.
12:17. Han ägnar sig nu helt åt rnissionsarbetet. Vid apostIamötet år 48
(Apg.15) är Petrus den tongivande, jfr
Gal.2:1·10. Men här ledes nu försam·
lingen av Jakob, Herrens broder Ofr
Gal.2:9, där Jakob nämns före Petrus).
När Petrus en tid senare kom till
Antiokia, blev han tillrättavisad av
Paulus för att han icke följde sin
övertygelse om frihet från lagen, detta
av fruktan för judekristna från församlingen i Jerusalem, Gal.2 :11 ff.
Möjligen besökte Petrus också
Korint, I.Kor.1 :12. Han hade förbindelser med församlingar så långt bort
som i Svartahavstrakten (Bitynien och
Pontus) och i gränsområdet mot Mesopotamien (Kappadocien), I.Pet.1:1. På
sina missionsresor kom han slu tligen
till Rom, 5 :13, där han led martyr-

döden - under den av kejsar Nero år
64 igångsatta förföljelsen - som vanligen antages år 67. Enligt kyrkohistorikern Eusebius korsfastes han med
huvudet nedåt. - Romarbrevet utesluter Petrus som grundläggare för
församlingen i Rom_
Medan alla evangelierna och delvis
Apostlagärningarna framhäver Petrus'
insats och hans förhållande till Jesus,
så är det dock Markusevangeliet som
tydligast visar vem han var. Markus,
detta evangeliums författare, var
Petrus' andlige son, I.Pet.5 :13. Enligt
Eusebius' kyrkohistoria uttalar Papias:
»Markus var Petrus' tolk, upptecknade
noga vad han mindes (visserligen icke i
ordningsföljd) av det som hade sagts
och gjorts av Herren». Iremeus kallar
Markus Petrus' lärjunge och tolk och
säger, att Petrus måste ha stått bakom
Markus, när denne skrev sitt evangelium, ty icke i något av de andra

evangelierna framhäves så som här vad
som var förödmjukande för Petrus och
förtiges det som kunde vara till hans
heder.
De viktiga tal, som i Apostlagärningarna tillägges Petrus: 2:14-39;
3:12-26; 4:8-12; 10:34-43; 15:7-11,
och de två brev, som bär hans namn,
ger oss en rätt god bild av Petrus'
förkunnelse och lära om Kristus. Det
förefaller sannolikt att Petrus är den
som först har förstått Jesu död i ljuset
av profetiorna om Herrens lidande
tjänare, jfr Apg.3 :13,26; 4 :27,30;
I.Pet.2:21-24.
En rad apokryfiska skrifter, där
aposteln Petrus är huvudpersonen, såg
dagen i 1. och 2.århundradena, t.ex.
Petrusevangeliet, Petrusakterna, Petrus apokalypsen och Petrus' predikan.
Ehuru värdelösa för kännedomen om
apostelns liv och verksamhet, vittnar
de på sitt sätt om det intresse, med

vilket Petrus omfattades även efter den
egentliga apostlatiden.
Fiskaren Simon blev alltså i Jesu
tjänst människofiskaren Petrus, som
var både klippa (församlingsgrundare )
och herde. Dessa beteckningar hänger
samman med Guds plan med Petrus.
Han kallades och utvaldes till sin livsgärning Ofr Joh.15 :16). Men detta var
likväl icke allt. För att till fullo kunna
utföra sina uppdrag måste Petrus gå
igenom en hård skola och utvecklas
under Jesu personliga fostran, Luk.
22 :31 f. Jesus genomskådade honom i
kärlek, varnade honom, förkrossade
honom och räddade honom . Petrus
upplevde många nederlag och personliga förödmjukelser, men han fick också erfara Jesu förtroende och kärlek
och fick många uppmuntringar och
löften, vilket allt reste honom upp när
han var som djupast nere i förtvivlan
över sig själv.
Efter sin uppståndelse sände Jesus
en särskild hälsning till Petrus, Mark.
16:7, för att betyga att han hade
förlåtit honom förnekelsen av sin
Herre, Matt.26:69-75 . Senare hade
Jesus sin uppgörelse med honom, Joh.
21 :15 ff. Petrus hade tre gånger förnekat Jesus, och tre gånger måste han
betyga sin kärlek till honom. Den
uppriktiga bekännelse, som Petrus nu
avlade, beseglades av Jesus med att han
insatte honom i herdeställningen i
apostlarnas närvaro. Petrus fick upprättelse ur sitt djupa fall , som förläts
honom och som han lärde sig mycket
av. I sin otålighet hade han med smärta
fått lära sig tålamod, i sin självtillit
hade han förödmjukad fått lära sig att
endast förlita sig på Kristi löften och
kärlek. Jesus Kristus blev för honom
icke minst det levande hoppet, I.Pet.
I :3, och i hans tjänst blev han icke
endast en ledande herde utan framför
allt hoppets apostel.
Petrus' speciella vänskapsförhållande till Johannes fick också stor
betydelse för honom, Joh.21 :20 ff. De
två var mänskligt sett diametrala motsättningar, men andligt sett var de
jämbördiga. Under Jesu och Andens
ledning kom de att ömSesidigt befrukta varandra och utvecklas till de
personligheter som denna fostran
danade dem till.
I evangelierna och Apostlagärningarna har Petrus' inre liv och andliga
utveckling tecknats så pass tydligt, att
många sedermera har prövat på att gå
vidare i skilda försök att förstå och
skildra honom psykologiskt. Många
kände igen sig i de mänskliga drag de
delade med Petrus, han som kunde
hänföras, skryta, förlora, förneka och
grå ta. Utifrån den karakteristik J osefus
och andra samtida gav galileerna som
folk, har Petrus nämnts som typisk
galile, eftersom han visar så många
drag som utmärkte befolkningen i
denna Palestinas nordligaste landsdel.
Sådana analytiska beskrivningar är
väl icke längre så vanliga på protestantiskt håll, men fortfarande är många
katoliker upptagna med att försöka
teckna en klar bild av Petrus' karaktär
och personlighet. Detta intresse hänger
samman med Petrus' stora betydelse
för den katolska kyrkan. Denna hävdar
nämligen att denne apostel, såsom den
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Koret i Petrnskyrkan i Tiberias, symboliskt utformat som »människofiskarens båt» (jfr Mark. 1:16-18; Luk.5:4-11 ).

Petue1-Pilatus
förment förste församlingsföreståndaren i Rom, har lagt grunden till den
romerske biskopens primat och
särställning. För detta antagande saknas dock historisk bevisning. Ej heller
fInns i Nya Testamentet någon utsaga
som ger grund för en lära om apostolisk succession med Petrus som den
förste i raden av s.k. vikarier för
Kristus. Se: Simon 2, Cefas.
Petrus' raR och upprättelse
l. Fallet. l) Motsäger Jesus, Matt.
16:23. 2) Skryter, Mark.14:29,31. 3)
Sover, Mark.14:37. 4) Slår, Joh.18:10.
5) Följer efter på avstånd, Luk.22:54.
6) Sitter bland ogudaktiga, Luk.22:55.
7) Förnekar sin Herre, Luk.22:57-62.
II. Upprättelsen. 1) Herrens förbön
och blick, Luk.22:32,61. 2) Petrus'
syndanöd och ånger, Luk.22:61 f. 3)
Iver att komma till graven, Joh.20:3 f.
4) En särskild hälsning från Herren,
Mark.16:7. 5) Ett personligt möte med
den Uppståndne, Luk.24:34. 6) Aterinsättelse i tjänst, Joh.21 :15-17. 7)
Frimodigt vittnande om Kristus, Apg.
2:14-40; 3:12-26.
PETRUS
Matt. 4:18
Simon .. kallas P.
När J. kom in i P.' hus
8:14
10:2
först Simon, s. kallas P.
14:28
Då svarade P. hm och sade: H., är
14:29
Då steg P. ut ur båten
Då tog P. till orda
15:15
säger ock jag dig att du är P.
16:18
Då tog P. hm avsides
16:22
(J.) sade till P.: Gå bort, Satan
16:23
därefter tog J. med sig P. och
17:1
Då tog P. till orda: H., här är gott
17:4
trädde de fram till P.: Plägar icke
17:24
Då trädde P. fram och sade
18:21
tog P. till orda: Se, vi hava
19:27
26:33
svarade P... aldrig på fall
26:35
P. svarade: Om jag än måste dö
han tog med sig P.
26:37
sade han till P.: Så litet fllrmådden
26:40
26:58
P. följde hm på avstånd
Men P. satt utanför på gården
26:69
26:73
kringstående sade till P.: Förvisso
26:75
Då kom P. ihåg J. ord
Mark. 3:16
vilken han gav tillnamnet P.
ingen följa med utom P. och
5:37
P. svarade: Du är Messias
8:29
8:32
Då tog P. (J.) avsides
talade han strängt till P.
8:33
tog J. med sig P. och Jakob
9:2
tog P. till orda: Rabbi
9:5
tog P. till orda: vi hava övergivit
10:28
11:21
Då kom P. ihåg vad s. skett
frågsde hm P. och Jakob
13:3
svarade P.: Om än alla andra
14:29
tog med sig P. och J akob och
14:33
P. följde hm på avstånd
14:54
14:66
Medan P. befann sig därnere
när hon fick se P.
14:67
14:70
s. stodo där bredvid till P.
Då kom P. ihåg J. ord
14:72
16:7
och särskilt till P.
vilken han ock gav namnet P.
Luk. 6:14
Då alla nekade sade P.
8:45
tillstadde Ingen gå dltin utom P.
8:51
9:20
P. svarade: Guds Smorde
tog han P. och Johannes
9:28
9:32
P. och de s. voro med voro
9:33
sade P. till J.: Mästare, här är
Då sade P.: H., är det om oss du
12:41
18:28
sade P.: Se, vi hava övergivit
22:8
sände han åstad P. och Johannes
Jag säger dig, P.: I dag skall icke
22:34
22:54
P. följde efter på avstånd
22:55
P. satte sig ibland dem
P. svarade: Nej, det är jag Icke
22:58
svarade P.: Jag förstår icke
22:60
vände H. sig om och såg på P.
22:61
P. kom då ihåg H. ord
22:61
P. stod upp och skyndsde till
24:12
Cef.. betyder detsamma s. P.
Joh. 1:42
1:44
Betsaida, Andre..' och P.' stad
P. sade: Aldrig någonsin
13:8
13:37
P. sade: H., varför kan jag icke
18:11
sade J. till P.: Stick ditt svärd
18:16
P. stod utanfllr vid porten
18:16
Den andre•..fick föra P. ditin
18:17
Tjänstekvinnan sade därvid till P.
stod också P. och värmde sig
18:18
den s. P. huggit örat av
18:26
Då nekade P. åter
18:27
Då begåvo sig P...åstad
20:3
den andre sprang fortare än P.
20:4
s. J. älskade sade då till P.
21:7

446S

P. bedrövad att han för tredje
21:17
hurudan död P. skull. förhärliga
21 :19
21:20
När P. vände sig om
Då P. såg den lärjungen
21:21
upp i den saI••• P. och
Apg. 1 :13
stod P. upp och talade
1 :15
trädde P. fram, jämte de elva
2:14
sade till P. och de andra: Bröder
2:37
P. svarade: Gören bättring
2:38
P. och Johannes till helgedomen
3:1
När denne nu fick se P.
3:3
råste P. och Johannes sina ögon
3:4
och P. sade: Se på oss
3:4
sade P.: Silver och guld har
3:6
höll sig till P. och Johannes
3:11
3:12
När P. såg detta tog han till orda
sade P. uppfylld av helig ande
4:8
sågo P. och Johannes så frimodiga
4:13
P. och Johannes svarade
4:19
sade P.: Ananias, varför har Satan
5:3
P. sade till (Saraa)
5:8
sade P.: Huru kunden I fresta H. A.
5:9
bar ut sjuka för att när P. kom
5 :15
P. och de andra apostlarna svarade
5 :29
sände dit P. och Johannes
8:14
sade P. till (Simon)
8:20
Medan nu P. vandrade omkring
9:32
P. sade: Eneas, JK. botar dig
9:34
lärjungarna hört att P. var där
9:38
P. stod upp och följde med dem
9:39
tillsade P. dem att gå ut
9:40
när (Tabita) fick se P.
9:40
Simon s. ock kallas P.
10:5
gick P. på taket för att bedja
10:9
Stå upp, P., slakta och ät
10:13
P. svarade: Bort det, H.
10:14
Medan P. i sitt sinne undrade
10:17
under det P. begrundade synen
10:19
steg P. ned till männen
10:21
Då nu P. skuDe träda in
10:25
10:26
P. reste upp hm och sade
under samtal med hm trädde P. in
10:27
hämta Simon s. ock kallas P.
10:32
10:34
Då öppnade P. sin mun och sade
Medan P. så talade, föll den h. A.
10:44
.. kommit med P. uppfyllda av häpnad 10:45
Då tog P. till orda och sade
10:47
När så P. kom till Jerusalem
11:2
begynte P. från början
11:4
Stå upp, P., siakta och ät
11:7
(Herodes) lät fasttaga också P.
12:3
förvarades P. i fängelset
12:5
låt P. och sov mellan två
12:6
12:7
(ängeln) stötte P. i sidan
12:9
P. gick ut
När P. kom till sig igen, sade han
12:11
när (Rode) kände igen P.' röst
12:14
berättade att P. stod utanför
12:14
12:16
P. fortfor att klappa
vad s. blivit av P.
12:18
stod P. upp och sade till dem
15:7
Gal. 2:7
P. fått omskurna på sin del
densamme s. stått P. bi
2:8
I.Pet. 1:1
P., JK. apostel, hälsar

Keheret, som låg nära Pitom (se d.o.)
och var en av huvudorterna i Nedre
Egypten. Orten är emellertid ej med
säkerhet identifIerad. Man har bl.a.
föreslagit nuv. Djineifa, ca 30 km
nordnordväst om Suez. 2.Mos.14:2,9;
4.Mos.33:7.
-pik
oxpik Dom.3:31
PIKOL
hebr. allas mun. Gerars konung Abimeleks härförare. l.Mos.21 :22,32; 26:26.

PIL
-pil
brandpil Ords.26:18
segerpil 2.Kon.13 :17
Pil
Pilen var den projektil som avsköts
med hjälp av bågen. Pilar tillverkades
av lätt trä och hade spetsar av hårt
material (brons eller järn), ibland
försedda med hullingar. Bruket av
förgiftade pilar antyds i Job 6:4.
Vid belägringar överfördes eld till fienden medelst brandpilar, Ords.26:18.
Våldsverkarens pilar omnämns i
PS.120:4 som skarpa. Bågen med dess
pilar var icke endast ett strids- utan
även ett jaktvapen, 4.Mos.24:8; Jes.
7 :24. Sina pilar förvarade bågskytten i
ett koger som han bar på ryggen,
1.Mos.27 :3 .
I Bibelns symbolspråk är ordet pil
b1.a. ett uttryck för falskt vittnesbörd,
död och olycka, Ords.25:18; Ps.H:2;
91:5. Den ondes pilar är glödande,
men de kan utsläckas med trons sköld,
Ef.6:16. Får däremot Gud bruka en
människa för sina syften, kan hon
ibland liknas vid en vass pil som han
gömmer i sitt koger, Jes.49:2. Söner
som man får i unga år liknas också vid
pilar i ett välfyllt koger, Ps.127:4 f. Se
även: Båge, Jakt, Krig.

SIMON PETRUS (se Simon 2)

PETUEL
hebr. möjl. öppnad av Gud. Profeten
Joels fader. Joel l :1.
PEULLETAI
hebr. lön från Herren. En av ObedEdorus söner, dörrvaktare i templet.
1.Krön.26:5. '
PI-BESET
hebr. av egypt. Pi-Bastet, (gudinnan)
Bastets hus el. tempel. Huvudstad i
Nedre Egypten under 22. och 23.dynastierna. Pi-Beset låg ca 70 km norr om
Kairo och motsvaras av nuv. Tell Baste
i Nilens delta. Här har man bl.a. grävt
fram rester av det röda granittempe1,
som var uppfört för stadens gudinna,
Bastet, vilken fIrades med stora årliga
högtider, som samlade massor av deltagare. Bastet framställdes med katthuvud. Se även: Egypten (sp.1147).
Hes.30:17.
PI-HAmROT
hebr. mÖjl. hålornas mynning el. av
egypt. möjl. gräsbevuxen plats. israeliternas sista lägerplats, innan de lämnade Egypten, på västra sidan av nuv.
Suezkanalen. I 4.Mos.33:8 omtalas orten under den förkortade namnformen
Hahirot.
Pi-Hahirot kan vara detsamma som
det i egyptiska texter nämnda Pi4466

Soldater med pil och båge.

Pil
Guds pilar
Den Allsmäktiges pilar träffar, Job
6:4. Han gör sina pilar brinnande,
Ps.7:14. Han förskingrar sina fiender
genom dem, Ps.18:15. Han skrämmer,
PS.I44:6. David träffades av Guds pilar, PS.38:3.
Onda pilar
De orättfärdiga skjuter sina pilar
mot de rättsinniga, Ps. H :2. Bittra ord
är som pilar, PS.64:4. Vi skaR icke
frukta för pilen som flyger om dagen,
PS.91 :5. Med trons sköld skall vi utsläcka aRa den ondes brinnande pilar,
Ef.6:16.
PIL
med sina p.ar genomborra dem 4.Mos.24:8
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mina p.ar skall jag avskjuta
5.Mos.32:23
mina p.ar druckna av blod
32:42
avskjuta mina tre p.ar
I.Sam.20:20
att gå och söka upp p.arna
20:21
p.arna ligga bakom dig
20:21
p.arna ligga framför dig
20:22
Spring och sök reda på p.arna
20:36
sköt (Jonatan) p.en över hm
20:36
dit Jonatan avskjutit p.en
20:37
p.en ligger ju framför dig
20:37
gossen tog upp p.en
20:38
(H.) sköt p.ar
2.Sam.22:15
p.en gick ut gm hjärtat
2.Kon. 9:24
Hämta en båge och p.ar
13:15
hämtade åt (Elisa) båge och p.ar
13:15
Tag p.arna
13:18
icke skjuta ngn p. ditin
19:32
avskjuta p.ar från bågen
l.Krön.12:2
med dem avskjuta p.ar
2.Krön.26:1S
Allsmäktiges p.ar träffat mig
Job 6:4
från alla sidor träffa hs p.ar
16:13
När han då drager i p.en
20:25
skjuter Gud sina p.ar mot hm
27:22
håller ej stånd .•. spjut ener p.
41:17
Sina p.ar gör han brinnande
Ps. 7:14
lagt sin p. på strängen
11:2
sköt sina p.ar och förskingrade
18:15
Ty dina p.ar hava träffat mig
38:3
Skarpa äro dina p.ar
45:6
vilkas tänder äro spjut och p.ar
57:5
När ngn skjuter sina p.ar
58:8
med bittra ord läggs an ss. med p.ar 64:4
plötsligt sårar dem hs p.
64:8
dina p.ar foro omkring
77:18
Icke p.en s. flyger om dagen
91:5
med våldsverkares skarpa p.ar
120:4
Likasom p.ar i hjältes hand
127:4
skjut dina p.ar och förvirra
144:6
till dess p.en genomborrar
Ords. 7:23
skarp p. s. bär falskt vittnesbörd
25:18
Deras p.ar äro skarpa
Jes. 5:28
Med p.ar och båge gå dit
7 :24
icke skjuta ngn p. ditin
37 :33
han gjorde mig till en va.. p.
49:2
väpnen eder med glödande p.ar
50:11
åt p.arna s. I haven antänt
50:11
Jer. 9:8
Deras tunga är mördande p.
50:9
Deras p.ar ss. lyckosam hjältes
sparen icke på p.arna
50:14
Vässen p.ama, fatten sköldama
51:11
mig tnI mål för sin p.
KIag. 3:12
p.ar från sitt koger sände han
3:13
sänder hungerns onda p.ar
Hes. 5 :16
han skakar p.arna
21 :21
p.arna falla ur din högra hand
39:3
taga bågar och p.ar
39:9
ditt besvur"a ords p.ar
Hab. 3:9
för skenet av dina farande p.ar
3:11
genomborrar•• med hs egna p.ar
3:14
lägga Efralm ss. p. på den
Sak. 9:13
ss. ljungeld skall hs p. fara ut
9:14
utsläcka den ondes brinnande p.ar Ef. 6:16

PILATUS
Pilatus - eller med fullständigt namn:
Pontius Pilatus - var romersk prokurator eller landshövding i Samarien,
Judeen och Idumeen åren 26-36, och
som sådan fållde han dödsdomen över
och lät korsfästa Jesus av Nasaret.
Pilatus var den femte i ordningen av
de sju landshövdingar som åren 6-41
e.Kr. förvaltade det nämnda området.
De andra var Coponius (till år 9),
Marcus Ambibulus (till år 12), Annius
Rufus (till år 15), Valerius Gratus (till
år 26), Marcellus (till år 37) och
Marullus. Liksom sina företrädare och
efterträdare residerade Pilatus i Cesarea vid havet. Egentligen var det endast
vid de stora högtiderna, då mycket
folk från när och fjärran samlades i
Jerusalem, som landshövdingen drog
upp till judarnas huvudstad. Han behövde nämligen då vara till städes för
att utöva sin domsrätt och för att leda
trupperna för den händelse några oroligheter skulle yppa sig. Se: Pretoriet,
Gabbata.
Två judiska författare som bör ha
varit väl informerade bedömer Pilatus
högst oförmånligt. Filon beskyller
honom för att skymfa, röva, mörda
och bete sig omänskligt.
Josefus exemplifIerar mer konkret
hans ogärningar. Knappt har Pilatus
efter utnämning av kejsar Tiberius
anlänt till Cesarea, förrän han låter
4468

Pildas - Pina
besläktad med boaormen men mycket
mindre, blott ca 80 cm. Den är ej
giftig. Den förekommer i Egypten,
Palestina och på Arabiska halvön. Se
även: Onn. Jes.34:IS.
PILT
deras p.ar hoppa lustigt
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R ek onstnlktion av Ecce Hom o-bågen och Gabbata på den av traditionen utpekade platsen för Herodes den stores
borg Antonia. Ifr Pilatus' ord »Se mannen! » (lat. »Ecce Homo»),Joh.19:5.
sina trupper intåga i den heliga staden
medförande sina fålttecken med kejsarens bild och den romerska silverörnen, ovetande om eller öppet åsidosättande judarnas religiöst betingade
ovilja mot bilder Ofr 2.Mos.20:4). De
föregående landshövdingarna hade i
det avseendet respekterat det judiska
folkets känslor och sorgfalligt undvikit
sådan profanering. Nu reagerade judarna - trots hot om dödsstraff - så
kraftigt på denna hänsynslöshet, att
Pilatus efter sex dagar gav efter för
deras önskningar och återförde bilderna till Cesarea.
Filon berättar också om gyllene
sköldar med kejsarens och landshövdingens namn, som Pila tus lät sätta
upp i sitt palats i Jerusalem, och även
om i det fallet inget religiöst bildförbud överträddes, så var åtgärden utmanande nog som påminnelse om vem
som hade den politiska makten i judarnas land. Även denna gång nödgades
Pilatus slå till reträtt, men först sedan
judiska delegationer hade anfört klagomål hos kejsar Tiberius och denne
fmkänsligt nog beordrat sin landshövding att avlägsna de anstötliga föremålen och i stället placera dem i
Rornas och Augustus' tempel i Cesarea.
Pilatus tog också av tempelskatten
för att bygga en akvedukt som skulle
förse staden med vatten från en 40 km
därifrån belägen källa. Detta »rov»,
som J osefus med förtrytelse berättar
om, åstadkom bland folket en våldsam
upphetsning, och då Pilatus vid någon
högtid besökte Jerusalem, demonstrerade tiotusentals judar mot helgerånet.
Pilatus svarade med att låta sina soldater anfalla folkhopen med käppar,
varvid många fick sätta livet till.
Denna händelse har satts i förbindelse med den blodsutgjutelse som
Pilatus enligt Luk.13:1 f. lät anställa
på galileer i Jerusalems tempel. Det har
gissats att den bekanta ovänskapen
mellan Herodes och Pilatus skulle ha
något att göra med den senares massa4469

ker på högtidsfirande galileer i J erusalem.
Pilatus' oförmåga att behärska folksamlingar blev till slu t hans fall. En
bedragare hade lockat en stor folkmassa till samariternas heliga berg
Gerissim för att visa dem platsen för
en nedgrävd skatt. Pila tus gjorde som
han brukade, och många samariter blev
hänsynslöst nedmejade.
Kejsarens tålamod var nu slut, och
Pila tus blev hemkallad att stå till svars
för sitt fögderi. Medan han ännu var på
väg dog Tiberius (mars 37). Det är ej
känt hur rättegången utföll. Om Pilatus' senare öden föreligger inga säkra
uppgifter. Enligt somliga skall han ha
begått självmord, enligt andra avrättats.
Är 1961 fann man 'i Cesarea det
första arkeologiska beviset för Pilatus'
existens : en stenplatta vars inskription
huvudsakligen innehåller namnet »PilatuS» och »Tiberius». (Se fargplansch vid
sp.l93.)
Mest känd har Pila tus blivit som
Jesu domare. Han insåg att det var av
avund som judarna hade överlämnat
Jesus till honom, och helst hade han
velat ge honom fri. Men när det kom
till avgörandet svek han sin övertygelse
om Jesu oskuld och gav efter för de
judiska ledarnas och folkhopens rop
om korsfasteIse .
Att han till sl)!t gick med på justitiemordet berodde mindre på någon
önskan att behaga judarna än på fruktan för kejserlig ogunst, om det skulle
komma till Tiberius' öron att det åter
förekom oroligheter i Judeen. Detta
framgår med all tydlighet av den
hånfullhet, vanned han avvisade judarnas begäran om att få överskriften över
korset ändrad. Den tillfredsställelsen
unnade han sig gärna, att det var detta
besvärliga folks konung han hade korsfast.

(Josef) gick till P. o ch utbad sig
bjöd P. att man skulle lämna ut
gingo till P.

27:58
27:58
27 :62
P. svarade dem
27:65
överlämnade (J .) åt P.
Mark . 15 :1
15 :2
Då frågade P. hm
15 :4
P. frågade hm då åter
15:5
så att P. förundrade sig
15 :9
P. svarade dem och sade
15 :12
När alltså P. åter tog till orda
15 :14
P. frågade dem
P. ville göra folket till viljes
15 :15
Josef...gick till P. och utbad
15:43
15:44
förundrade sig P. över
Pontius P. landshövding i
Luk. 3 :1
13 :1
galileer vilkas blod P. blandat
stodo upp och förde hm till P.
23:1
frågade P. hm och sade
23:3
23 :4
P. sade till översteprästerna
23 :6
N är P. hörde detta, frågade han
23 :11
sände de hm tillbaka till P.
Herodes och P. blevo vänner
23:12
23 :13
kallade P. tillhopa översteprästerna
A ler talade P. till dem
23:20
23 :24
Då dömde P. att så skulle ske
(Josef) gick liII P. och utbad
23:52
Joh.18 :29
Då gick P. ut till dem
Då sade P. till dem
18 :31
18:33
P. gick åter in i pretoriet
P. svarade (J .)
18:35
18:37
Då sade P. till hm
P. sade till hm
18:38
log P. J . och läl gissla hm
19:1
Ater gick P. ut och sade
19:4
19:6
P. sade till (översteprästerna)
när P. hörde dem tala så
19:8
Då sade P. till (J.)
19 :10
sökte P. efter utväg giva hm lös
19:12
När P. hörde de orden, lät han
19:13
P. sade till dem
19 :15
19:19
P. lät ock göra. en överskrift
Då sade ... överstepräster till P.
19:21
P. svarade
19 :22
bådo P. att han skulle sönderslå
19:31
19:38
Josef... bad P. att få taga J. kropp
och P. tillstadde hm det
19:38
J. s. I förnekaden inför P.
Apg. 3:13
Herodes och Pontius P.
4:27
bådo P. låta döda hm
13 :28
10. s. under Pontius P.
l.Tim. 6 :13

Job 21 :11

PILTAl
hebr. Herren befriar. Huvudman för
prästfamiljen Moadja på Jojakims tid.
Neh.12 :17.
PILTRÄD
Flera arter av släktet Salix
inom
familjen Salicacere - förekommer allmänt vid vattendragen i Palestina. Det
är låga pilträd eller videbuskar, som
bildar täta snår utmed vattnet. Sådana
växtorter antyder bl.a. de bibelställen
som talar om »pilträd vid vattenbäckar» (Jes.44:4), Pilträdsbäcken (Jes.
IS :7) och Babels floder med »pilträden
som där vo ro» (Ps.l37:1 f.). Den s.k.
sorg- eller tårpilen, som är välkänd
genom sina hängande grenar, heter
dock med orätt Salix babylonica,
eftersom denna art är kinesisk och
knappast kan ha funnits i Babylonien
på fångenskapens tid . Troligen var det
i stället på grenarna aven poppel som
israeliterna hängde upp sina harpor
(lyror). Liksom pilträden tillhör även
pop pelsJäk te t familjen Salicacere, och
den poppel som här kan komma i fråga
- Populus euphratica, eller eufratpoppeln - växer i floddalar inom
stäppområden . Den fmns både i Eufratländerna och i Palestina. I Jordandalen når den sin högsta utveckling
och kan där bli så stor som en välvuxen lind på nordligare breddgrader.
Eufratpoppeln har också i lagom höjd
sittande grenar, som lämpar sig att
hänga u pp harpor eller lyror på, vilket
icke kan sägas var fallet med tårpilen.
Vid lövhyddohögtiden användes kvistar av allehanda lövrika träd, och bland
dessa nämns även pilträdet.
PILTRÄD
grenar av lummiga träd och p.
p. hägna hm runt omkring
I p.en hängde vi våra harpor
ss. p. vid vattenbäckar
satte (telningen) bland p.

3.Mos.23:40
Job 40:17
PS.137 :2
Jes.44:4
Hes.17:5

PILTRÄDSBÄCKEN
Vattendrag, som enligt sammanhanget
hos Jesaja synes vara att fatta som
sydgränsen för Moabs område. Pilträdsbäcken är i så fall helt eller delvis
identisk med bäcken Sered (S .Mos.
2 :13), som österifrån rinner ut i Döda
havets södra del, se Sered l. Jes.IS:7.
PINA
-pina
utpina lob 31:39
PINA

PILATUS
överlämnade (J.) åt P.
Matt.27 :2
27:13
Då sade P. till hm
frågade P. dem
27 :17,22
27 :24
P. såg att han intet kunde uträtta

PILORM
hebr. lf;ippoz , trol. aven rot som
betyder hoppa. En onn som klättrar i
träden och pilsnabbt kastar sig ned på
sitt byte när det passerar. Pilonnen är

l) Beträffande S.Mos.32:24, se Bitter 3.
2) 'iinii, n 2~
vara nedböjd el. ned tryckt; pi.
förtrycka, plåga, pressa, tvinga; i J es.
53:4 pu. part. förtryckt, plågad. Jfr
pu. i Ps.119 :71, övers. varda tuktad.
Se: Kränka l, Lida 7, Makt 7, Plåga 6.
3) basanismbs, (3aaavwllcJ<;
undersökning, prövning (även genom
tortyr); därav: tortyr; plåga, pina. Se :
Plåga 28.
4) odynaö, Mi vvaw
förorsaka kval el. smärta; plåga, pina; i
N.T. endast pass. känna kval el.
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PILDAS
hebr., ursprung och betydelse okända.
En son till Abrahams broder N ahor.
I.Mos.22 :22.
PILHA
hebr. klyvning el. del. En huvudman
som undertecknade Nehemjas förbundsskrivelse. Neh.1O:24.

Pinehas-Pipa
smärta; plågas, pinas; av: odyne, kval,
smärta () både fysisk och psykisk
betydelse), se Rom.9:2; l.Tim.6:1O.
Verbet är i Apg.20:38 övers. sörja. Se:
Oro 14.
5) hypöpiåzö, v1rw1rtå~w
ego slå (någon) under ögonen; slå »gul
och blå»; även i överförd bety:delse:
plåga, besvära, pina ut; av: hypÖpion,
den del av ansiktet som är under
ögonen; slag i den delen av ansiktet,
blånad, blåmärke (av: prep. hypo, under, och aps, öga). Verbet är iLKor.
9:27 övers. tukta.
6) ktJtaponeö, KaTa1rOVEW
ego genom (tungt) arbete utmatta;
därav: underkuva, betvinga; misshandla, plåga; i 2.Pet.2:7 part. pass.,
övers. som svårt pinades. Se: Misshandla 4.
PINA (subst.)
3 så mycken p. och sorg
3 förf"åran över hennes p.
3 förfäran över hennes p.
PINA (verb)
l av farsoter s. bittert p.
2 tuktad av Gud och p.d
4 jag p.s svårt l dessa IAgor
4 hugnad under det att du p.s
5 icke•.• aIldeles p. ut mig
6 Lot s. p.des av gudlösa

Upp.18:7
18:10
18:15

2. Den yngre av översteprästen och
domaren Elis två söner. Pinehas var
präst i Silo redan innan Hanna hade
fött Samuel. Både Pinehas och hans
broder Hofni, se d.o., betecknas som
onda män, som icke ville veta av
Herren, l.Sam.2:12. I sin prästtjänst
lärde de folket att förakta Herrens
offer, v.17, och själva bedrev de otukt,
v.22.
Pinehas' och Hofnis synd medförde
dom över Elis hus. Den förkunnades
först aven okänd profet, 2 :27 ff., och
sedan genom den unge Santuel,
3:11 ff. Pinehas och hans broder dödades vid Eben-Haeser i striden mot
ftlisteerna, 4: 17 .
PINEHAS
Hofni och P., H. präster
I.Sam. 1:3
övergå dina söner Hofni och P.
2 :34
Hofni och P. följde med Guds
4:4
Elis söner Hofni och P. dödade
4:11
Hofni och P. Iro ock döda
4:17
När P.' hustru fick höra ryktet
4:19
I-Kabod, son till P.
14:3

5.Mos.32:24
Jes.53:4
Luk.16:24
16:25
18:5
2.Pet. 2-:/

3. Fader till prästen Eleasar, som återvände med Esra. Esr.8:33.

PINEHAS
hebr. trol. av egypt. neger.
1. En son till Arons son Eleasar. Han
omtalas första gången i samband med
israeliternas avfall från Herren i Sittim,
där midjaniterna förledde dem till avgudadyrkan och otukt. Genom sitt
ingripande mot en israelit som hade
tagit en midjanitisk kvinna in till sig i
sitt sovtält, avvände han vredesdomen
över Israel, så att Herren ej förgjorde
folket, och Herren betrodde honom
med ett evärdligt prästadöme, 4.Mos.
25:7-13. Då en stidshär om 12000 man
utsändes att tukta midjanitema, utsågs
Pinehas att åtIölja den som präst, 31 :6.
Sju år senare, då Israel hade intågat i
Kanaan, var det också han som ledde
den beskickning från stantmarna vä~ter
om J ordan som skulle förhandla med
Rubens, Gads och halva Manasse stam
i Ostjordanlandet om det särsIeilda
altare dessa hade rest därstädes för sin
gudsdyrkan, Jos.22:12-32. Vid landets
delning tycks han ha fått en särskild
lott för sig i Efraims bergsbygd, nämligen »Pinehas' stad Gibea», där hans
fader Eleasar blev begraven, Jos.24:33.
Efter honom blev Pinehas Israels tredje
överstepräst och spelade som sådan en
viktig roll under det benjaminitiska
utrotningskriget. Sista versen i Josuaboken tillskrivs Pinehas på samma sätt
som beskrivningen av Moses död i
slutet av S.Moseboken antages vara
skriven av J osua. Pinehas' grav förevisas på en plats ca 7 km sydost om
nuv. Nablus.

PINGST
Se även: Högtid, veckohögtid, skördehögtid, förstling, Ande (Guds), tunga,
eld, tungomål, kraft, vittne, församling, profetera, syn, fullbordan.

PINGLA
Sions döttrar p. med fotringar

Jes. 3:16

na senare förlorade sitt land, firades
högtiden som en tacksägelsefest för
lagens givande på Sinai. Så är det bland
judarna även i dag.
Pingsthögtiden, som alltså blott
varade en enda dag, kunde vad deltagandet angår icke tävla med de två
andra stora vallfårdsfesterna i Israel,
påskhögtiden och lövhyddohögtiden,
som båda varade en hel vecka. Dock
strömmade mycket folk till Jerusalem
även vid pingsten, både från judarnas
eget land och från diasporan, jfr Apg.
2:5 ff.
I Apostlagärningarna, kap.2, berättar Lukas om den första kristna pingsten. På denna judiska festdag uppfylldes Jesu löfte om den helige Andes
utgjutande. Petrus låter J oels profetia
(2:28 f.) och Jesu löfte (Apg.l:8) belysa det som sker. Det är den yttersta
tidens frälsning, den eskatologiska
andeutgjutelsen, som bryter in som en
frukt av Kristi återlösningsverk (försoningen). De underbara händelser,
som följer andeutgjutelsen, har förutsagts hos profeten. Jesus träder i funktion som andedöparen, Joh.l:33 Gfr
Apg.2 :33). Anden ger fullmakt till
lovprisning av >>Guds väldiga gärningaro
(det messianska återlösningsverket),
v.11, och till förkunnelse av Kristus,
v.14 ff. - Tungotalet (glossolalien),
v.4, har bestått i talandet av verkliga
språk (grek. diåJektos, övers. tungomål; jfr vårt låneord 'dialekt'), v.6.
Talundret visar, att det samtidigt är
den universella kyrkans födelsestund.
Uppräkningen av olika folk, v.9-11,
skall ge en antydan om den nya
församlingens världsomfattande karaktär. De som skyndar till är representanter för sina folk och folkgrupper.

14:26; 15:26; 16:7; Luk.24:49; Apg.
1:8. Se: Ande (Guds).
Pingst i l.Kor.16:8 och Apg.20:16
betyder rimligtvis den judiska pingsthögtiden, eftersom ett kristet pingstfirande ännu knappast har börjat.
(Däremot synes enligt l.Kor.S:6-8 en
kristen påskhögtid redan vara ett faktum.) Den nytestamentliga församlingen kom emellertid· efter hand att
frra pingst i tacksamhet för den helige
Andes ankomst.
I den äldsta kyrkan brukades ordet
pentekos~ som beteckning på den 50
dagar långa glädjetid, som började med
nattvardsfrrandet på påskafton. (Om
detta fmns vittnesbörd från ca år 150.)
Under denna period, som betraktades
som en enda sammanhängande festdag,
jublade de troende över att Jesus var
uppstånden och skulle skänka sin
kyrka Andens gåva. Varken fasta eller
bön på knä förekom nu, utan man bad
stående. Hela församlingen hade sin
blick riktad framåt. Katekumenerna
döptes. Man väntade Herrens återkomst. Därför var detta också en tid,
då de kristna på ett särskilt sätt tänkte
på uppståndelsen. Pentekoste-tiden
förebådade himmelrikets glädje- och
fridstid. - Först senare fick den sista
dagen, den femtionde, självständig betydelse. liksom i judendomen och i
N.T. uppfattas den därmed åter som
pingsthögtidens dag, nu till minne av
Andens utgjutande, löst från sammanhanget med påsken. Se: Högtid.

PINEHAS
hon födde At (Eleasar) P.
2.Mos. 6:25
När P. såg detta st.od han
4.Mos.25:7
25:11
P. avvänt min vrede från Israels
(Mose) slinde med dem P.
31:6
Jos.22:13
P. till Rubens barn och Gads
P., prästen E1easars son
22:13
DA prästen P. hörde vad Rubens
22:30
P. sade till Rubens barn
22:31
vände P. tillbaka från Rubens
22:32
24:33
begrov hm i hs son P.' stad
Dom.20:28
P. gjorde tjänst inför den
Eleasar födde P.
l.Krön. 6:4
6:4
P. födde Abisua
Eleasar, dennes son P.
6:50
P. förut furste över dem
9:20
Abisua, son till P.
Esr. 7:5
8:2
Av P.' barn Gersom
P. trädde fram och skipade rätt
Ps. l 06 :30

Pingst
Vårt ord »pingst» är en förkortad form
av grek. pentekost~ (underförstått: hemera, dag), den femtionde (dagen),
och avser den femtionde dagen efter
påsk. Ordet förekommer endast tre
gånger i N.T., därav två gånger i
uttrycket he hemera t~s pentekost~s,
pingstdagen.
Pingsthögtiden har sin bakgrund i
G.T., där högtiden går under olika
nanm: »veckohögtidero> Qtag ~!?u'o!),
2.Mos.34:22, »skördehögtid» (\lag
~~), 23:16, och»förstlingsdagero>
Gom habbikkurim), 4.Mos.28:26. Benämningen »veckohögtidero> kommer
av att den firades sju veckor efter påsk,
med början den 6.dagen i månaden
Siwan (som inföll i maj-juni), 3.Mos.
23:15 f.; S.Mos.16:9 f. Högtiden stod i
förbindelse med inbärgningen av
skörden och kallades därför också
>>skördehögtid». Då frambars förstlingen av grödan i form av två kakor
(viftoffersbröd), som var bakade av
årets första skörd, därav nanmet
»förstlingsdagen». Denna fest var en
ren skördefest.
Förutom viftoffersbröden skulle
under denna högtid även frambäras ett
extra brännoffer med tillhörande spisoch drickoffer samt ett syndoffer och
ett tackoffer, 3.Mos.23:16 ff.; 4.Mos.
28:27. Santma dag skulle det hållas en
helig santmankomst, då ingen arbetssyssla fick utföras, 3.Mos.23:21;
4.Mos.28:26.
Högtiden var en tacksägelsefest.
Man skulle visa sin tacksamhet genom
att bringa Gud gåvor. Särskilt i Jubiltierboken (från ca 130-120 f.Kr.) fmns
tydliga försök att anknyta festen till
Israels historiska förflutna, speciellt
patriarkhistorien. Senare lästes i rabbinismen (e.Kr.) två särskilda tacksägelser, en för befrielsen ur Egypten och
en för intåget i löfteslandet. När judar-

Pingstpredikan är en kristocentrisk
predikan, v.22-36, jfr Joh.16:7-lS. De
som trodde Kristi verk, lät döpa sig till
Jesu nanm (det kristna dopet träder
samma dag i funktion, jfr Matt.28:
18 ff.) och får messiastidens två stora
frälsningsgåvor: syndernas förlåtelse
och Anden - både som nyfödelseprincip (förmedlare av omedelbar
gudsgemenskap) och som nådegåvoutrustning (förmedlare av förmågan att
tjäna Gud i denna gemenskap) - är i
verksamhet alltifrån pingstdagen. Andens ankomst till jorden är en
frälsningshistorisk
engångshändelse,
lika exklusiv som Jesu död och uppståndelse. Andens ankomst till den
enskilde förmedlas objektivt genom
nådemedlen och subjektivt genom
tron.
Andens allmänna utgjutande i ändens tid som en frukt av Messias'
frälsningsverk hör till det centrala i
G.T.s löften, Jes.44:3; 32:15; Joel
2:28 f.; Hes.39:29; 36:27 m.fl. ställen.
Jesus är andedöparen, Matt.3:11, som
uppfyllde dessa löften, i det att han
genom sin försoning öppnade vägen till
omedelbar gudsgemenskap. Till Jesu
löften om Anden, se Joh.7:37 ff.;

Pipa
Det svåridentifterade hebr. 'ugag, som
i sv. bibelövers. återges med »pipa»,
uppfattas i översättningarna i största
allmänhet som ett blåsinstrument. Så
t.ex. har eng. bibeln organ, den norska
fl0yte för ·ugåb. I vidsträcktaste mening är ju också pipa ett blåsinstrument, dvs. ett sådant där tonen alstras
medelst inblåsande av luft. Då det i
l.Mos.4:21 talas om Jubal som stamfader för »alla dem som hantera harpa
och pipa», skall uttrycket kanske rent
av tas som en sammanfattning av allt
vad tonande instrument heter, på så
sätt att »harpa» representerar hela kategorien stränginstrument och »pipa» alla
slags blåsinstrument. För uppfattningen att 'ugål;! står för något slags
flöjtinstrument, talar den omständigheten att rabbinerna i sina parafraser
på arameiska över de heliga texterna
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36 - Illustrerat Bibel-lexikon

På pingstdagen blev tre tusen personer frälsta, v.4l. Det hela leds avsiktligt över i en skildring av försarttlingslivet, v.42-47. Allt det efterföljande
visar Andens liv i den nyskapade församlingen och den missionerande
rörelse, som Anden sätter i gång.

PlNGST
i Efesus stanna ända till p.

PINGSTDAGEN
När sedan p. var inne
till p. kunna vara ilerusalem

l.Kor.16:8
Apg. 2:1
20:16

PINNE
-pinne
vedpinnar l.Kon.17:12
PINNE
jämte annat du bär hava en p.

5.Mos.23:13

PINON
hebr. möjl. mörker. En av Esaus stamfurstar. l.Mos.36:41; l.Krön.l :52.
PINOORTEN
vilken ände p.en (fAtt)
PINORUM
icke också de till detta p.

le .. 14:4
Luk.16:28

PIPA
-pipa
benpipa Job 40:13
säckpipa Dan.3:S

Piram -Plantera
(dvs. i de s.k. targumerna), konsekvent
översätter det med ett ord som bety·
der flöjt och att det hebr. twll, flöjt,
blir återgivet på samma sätt.
Det avsedda instrumentet nyttjades
både till att förhöja feststämningen i
profana sammanhang, Job 21:12;
30:31, och till att ge uttryck för
gudstjänstens glädje i Herrens hus,
PS.1S0:4. Danielsboken redogör för
mångfalden av musikinstrument, som
skulle börja ljuda som signal till att alla
skulle falla ned och tillbedja den av
Nebukadnessar uppsatta gyllene bild·
stoden. Bland dem var också pipor,
3:S ff. (aram. maSro{åtä', pipa, rör·
pipa). Se även: Musik.
PIPA
alla s. hantera harpa och p.
I.Mo•• 4:21
glIidja sia vid p.on ljud
lob 21:12
30:31
mina p.on k1ans i högljudd gråt
loven hm med strllngaspel och p. Ps.lS0:4
NIIr I hören ljudet av horn, p.or Dan. 3:5
hörde ljudet av horn, p.or
3:7
nib' de hörde ljudet av horn, p.or
3:10
nllr I hören ljudet av horn, p.or
3:15

PIRAM
hebr. möjl. lik en vilddsna. En amore·
isk konung i Jarmut (se Jarmut 1).
Jos. 10:3.
PIRGATON
hebr. trol. anförare, ledare. En amale·
kitisk stad i Efraimbergen, där byn
Ferata nu ligger, 12 km sydväst om
Sikem. Domaren Abdon var från Pirga·
ton, där han också blev begraven. Även
hjälten Benaja (se Benaja 2) var pirga·
tonit. Dom.12:1S.

34:1
10s.12:3
13:20

berget Nebo, på toppen av P.
nedanför P.s sluttningar
Bet-Peor samt P.s sluttningar

PISIDIEN
Ett vilt berglandskap i sydvästra delen
av Mindre Asien, norr om Pamfylien
(se d.o.). Från år 102 f.Kr. hörde
Pisidien under Rom, och år 2S f.Kr.
införlivades större delen i provinsen
Galatien, medan resten förenades med
Pamfylien. Ett antal större städer
växte upp under denna tid, bl.a. Apollonia och Antiokia. I båda dessa städer
fanns judiska diasporaförsamlingar.
Paulus besökte Pisidien tillsammans
med Barnabas två gånger under sin
första missionsresa. Apg.13:14; 14:24.
PISKA (sub.t.)
p.n för hllsten
Hör, p.or smlllla

Ords.26:3
Nab. 3:2

PISKA (verb)
p.r sia själv till sprAng
p. dem med .pön
tre gånger p.d med spön

lob 39:21
Apg.16:22
2.Kor.H :25

PISON
hebr. möjl. rikligt /lödande. En av
Edens fyra floder. Den flöt omkring
landet Havila, se d.o. Pison har ej med
säkerhet kunnat identifieras. Några har
förknippat den med Karunfloden, som
kommer från Mediens berg och rinner
ut i Persiska viken. Se även: Eden1.
1.Mos.2:11.
hebr. möjl. utbredning el. försvinnande.
Jeters son, av Asers stam. I.Krön.7:38.

PISTACffiNöTTER

p.en Abdon domare i Israel
Sedan dog p.en Abdon
Benaja, en p.
p.en Benaja
Den elfte var p.en Benaja

Dom.12:13
12:15
2.Sam.23:30
I.Krön.ll:31
27:14

PISGA
hebr. del, stycke el. klyfta, spricka.
Bibeltexterna talar om flera olika
Pisga, och ordet uppträder överallt
med bestämd artikel, vilket tyder på
att det egentligen icke är ett egennamn.
Ett första Pisga omtalas i 4.Mos.
21 :20, vilket israeliterna besteg när de
lämnade den väg längs den arabiska
öknen, mot vilken detta berg vette.
Ett andra Pisga besteg Balak och
Bileam från Väktarplanen för att
kunna se ut över israeliternas läger.
Men utsikten var här begränsad, varför
de fortsatte upp till »toppen av Peon>
(v.28;jfr S.Mos.3:29).
Av intresse är särskilt det Pisga, som
Mose ombads att bestiga för att kunna
beskåda Kanaans land i hela dess utsträckning, S.Mos.3:27. Denna plats
beskrivs närmare som »berget Nebo, på
toppen av Pisga, gent emot Jeriko».
Ordet förekommer också ett antal
gånger i förbindelsen »Pisgas sluttningar», ett uttryck som i S.Mos.3:17
brukas för att ange Rubens stams
sydgräns (Döda havets östra strand vid
floden Amons utlopp). Uttrycket återkommer i 4:49 samt J08.13:20 i samband med grän8angivningar. Namnet
Bergssluttningarna (Jos.12:8) erinrar
till sin bildning starkt om Pisgas slu ttningar.
PISGA
Moab. mark uppe på P.
Vliktarplanen pi toppen av P.
Hedmark.havet nedanför P .•
Stig upp på toppen av P.
nedanför P.s sluttningar
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4.Mos.21 :20
23:14
S.Mo•• 3:17
3:27
4:49

PLAN
2 kunde utföra sina p.er
2.Sam.20:18
l sönderslitna äro mina p.er
lob 17:11
2 p.er att bringa mig på fall
Ps. 140:5
4 varda p.ema om intet
Ord•. lS:22
3 mska gör upp p.er I sitt hjärta
16:1
16:3
4 sA havs dina p.er framgång
4 Många p.er i sitt hjllrta
19:21
5 P.ema i en mans hjärta ss.
20:5
4 P.er hara framgång
20:18
6 omstörtar den trolöse. p.er
22:12
7 Hon har p.er på en åker
31:16
8 gjort upp onda p.er mot dig
les. 7:5
5 Gören upp p.er
8:10
6 p.er upp.tå I ditt hjllrta
Hes.38:10
9 p.er mot det heliga förbundet Dan.ll:28

PLANKA

-planka

cederplanka I.Kon.6:9
PLANKA
Ihlligt, av p.or
gjorde (altaret) av p.or
somliga på p.or
PLANKVERK
Av cypress timrade de allt p.

PISPA

P1RGATONIT

n

6) dal]är, j
det som säges, ord; sak, handling. Se
t.ex. Befallning 4, Begäran 1, Bud 3,
Budskap S, Löfte 9.
7) zämam,tl O I
tänka; planer~'" besluta. Se: Beslut 4,
Besluta 2, Ond 8.
8) jä'a~, r!? ~
råda, giva råd; besluta. Se: Besluta 7,
Råd 3.
9) I Dan.ll:28 står ordagrant: hans
hjärta [skall vara] mot det heliga
förbundet. Beträffande leb, lebåb, se
Hjärta 1.
--

2.Mos.27:8
38:7
Apg.27:44
Hes.27:S

PLANTA
Se även: Växt, ört, buske, träd, blomma, trädgård, örtagård, plantera.
-planta
giftplanta Am.6:12
nardusplanta HV.4:13
nyplantat Job 14:9

ut; hif. föra ut, frambringa, alstra. I
Job 31:8 står ordagrant: mina skott el.
telningar. Jfr gamla sv. övers. »min
ätt». Se: Avkomling 8.

3) Såtal,

';> D~

plantera (om skott, telningar och små
växter); ofta (även i Hos.9:13) part.
pass. planterad. J fr part. pass. i Hes.
19:13, övers. utplanterad.

4) sim, tl 'if'
sätta, ställa, placera.

S) ma!!ä', )) r;g Id
plantering; av: nåta', se 1. Ordet förekommer även i Mika 1:6, i det uttryck
som är övers. vingårdsplanteringar.
6) nåtan, l D4
giva; ställa, placera.
7) zära', ll} J
utströ, så. Se: Avkomma 8, Barn 21.
8) nlita~ )) ~ J
plantering; av:'nåta', se 1. Jfr Job 14:9,
övers. nyplantat träd. Ordet förekommer också i Jes.S:7, i det uttryck som
är övers. älsklingsplantering.
9) I Neh.8:1S har grundtexten inte
några särskilda ord för »planterade
eller vilda». Däremot talas det om löv
av zåji!, som \letecknar ett ädelt olivträd, och 'e~ Sämän (eg. oljeträd), som
avser ett vilt olivträd. Zåji! är vanl.
övers. olivträd, t.ex. l?om.9:9; Hos.
14:7; Sak.4:3,11; 'e~ Sämän är i Jes.
41:19 övers. olivträd, i 1.Kon.6:23,31,
320livträ.
10) phyteUo, t/>VTEVW
plantera; av: phyton, växt, planta (av:
phyö, se Planta 6).

tanke, uppsåt, plan; av: !;låSa!}, tänka,
uttänka. Se: Anslag 1.
S) 'e~ nH
råd; beslut, plan; av:jå'~, se 8. Se t.ex.
Beslut 3, Råd 6, Rådslut 1.

1) nåta', ))~ ~
plantera. Jfr 8, Planta 1.
2) {Iä'dIÖ'im, tl 'l:< ~~, ~
skott, telningar; av:jå~', gå el. komma

PLANTERA
l Gud p.de en lustgård
l.Mos. 2:8
l den fönte •• p.de en vingård
9:20
lAbraham p.de en tamarisk
21:33
l för dem in och p.r dem
2.Mos.lS :17
3.Mo•• 19:23
l p.en träd av olika slag
l ss. aloeträd, p.de av H.
4.Mos.24:6
S.Mos. 6:11
l s. du icke har p.t
l icke p. åt dig Aseror
16:21
l om ngn finnes s. p.t en vingård
20:6
l du skaU p. en vingård
28:30
l Vingårdar skall du p.
28:39
l av vingårdar's. I icke p.t
10•• 24:13
l bereds plat•.•. och p. det
2.Sam. 7:10
l skörda och p. vingårdar
2.Kon.19:29
l bereda plats och p. det
l.Krön.17:9
9 olivträd, p.de eUer vilds
Neh. 8:15
2 vsdjag p.t må ryckas upp
lob 31:8
3 ss. ett träd p.t vid
Ps. 1:3
l Det var du s. p.de dem
44:3
l Ett vinträd ••• och p.de det
80:9
l trädet •• din högn hand p.t
80:16
3 .ådana äro p.de I H. hu.
92:14
l Den s. har p.t örat
94:9
l Libanons cedrar s. han p.t
104:16
l och p.de vingårdar
107:37
l p.r hon en vingård
Ords.31 :16
Pred. 2:4
l jag p.de vingårdar
l p.de alla slags fruktträd
2:5
3:2
l P. har.in tid
l rycka upp det p.de sin tid
3:2
l p.de där ädla vinträd
le.. 5:2
l p.r du ljuvliga planteringar
17:10
l växa högt samma dag du p.r dem 17:11
l p. vingårdar och lita deras frukt
37:30
l Knappt lira de p.de
40:24
4 på hedmarken p. cypress
41 :19
44:14
l man p.r åt sig lärkträd
l för att p. en himmel
51 :16
60:21
5 en telning s. jag har p.t
l nllr de p. vingårdar
65:21
65 :22
l nIIr de p. ngt, ej andra s. äta
l du.kaII uppbYBBa och p.
ler. 1:10
l p.t dig ss. ädelt vinträd
2:21
l H. Sebaot, han •. p.de dig
11 :17
l Du p.r dem, och de sil rot
12:2
3 lik ett träd p.t vid vatten
17:8
18:9
l vill uppbYBBa och p. det
24:6
l jag .kaU p. dem
29:5
l p.en trädgårdar och liten frukt
29:28
l p.en trädgårdar och liten frukt
l p. vingårdar på Samariens berg
31 :5
l uppbYBBa och p.
31:28
l p. dem med trofa.thet
32:41
l vingårdar .kolen I icke p.
35:7
42:10
l jag skall p. eder och ej mer
l vad jag p.t, måste jag rycka upp
45:4
6 p.de den I fruktbar jordmån
He •• 17:S
17:7
5 platsen där det var p.t
3 var det p.t I god jordmån
17:8
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Pistacienötterna är ungefar lika stora
som hasselnötter och är mycket
välsmakande. Harts från pistacieträdet
användes bl.a. vid tillverkning av rökelse och parfym. Trädet växte på många
platser i Mellersta Östern. I den gåva,
som Jakob sände till sin son Josef,
förekom också pistacienötter. l.Mos.
43:11.

PITOM
hebr. av egypt. (solguden) Atums hus
el. tempel. En förrådsstad, som israeliterna byggde åt Farao. I Pitom utrustades de egyptiska härarna för sina expeditioner till Asien. Vid ruinplatsen Tell
el-MasllUta i nordöstra Egypten, nära
en av Nilens armar, fann man år 1883
stadens tempel, förrådshus m.m. På
flera tegelstenar stod både stadens och
Ramses II.s namn. Se även: On, Egypten.2.Mos.l:11.

PlTON
hebr. möjl. öppen el. vid. En benjaminit av konung Sauls familj, Mikas son.
1.Krön.8:3S; 9:41.

PLAN
1) zimmä, n ~ l
beslut, plan; ...~: zämam, se 7. Se:

Anslag 9.
2) utf.ord.
3) ma'äräk, '1 j))O
ordning, ~or~g, plan; av: 'ärate,
ordna (iordning)ställa, bereda, förbereda; framlägga, frambära. Ordet förekommer endast i Ords.16:1, i uttrycket ma'ar~e-le!}, hjärteplaner. Jfr Här 4.

4) rnatWSäl]ä, ma~l]ät,

n ~~ [lJ~

PLANTA

1) nå#a~ II 't;)4
planta; end. i Ps.144:12 (plur. nep'irn);
av: nåla', plantera.
2) zOra', )) J J.
sådd, utsäde; det som blir sått, säd. Se:
Avkomling 1, Avkomma 2, Barn 13,
Landsman S.
3) utf.ord.
I Job 8:16 står ordagrant: [Han är]
frodig (saftig) inför solen.

4)

ros,

tVl'('j

giftplanta, bitter planta.

S) phyteia, t/>VTEia
planterande; något planterat, planta,
växt; av: phyteuo,se Plantera 10.
6) emphytos, Ep,t/>VTO<;
medfödd, naturlig; inplantad; av: emphyö, inplanta (av: prep. en, i, på, och
phyö, frambringa, föda, avla; intrans.
slquta skott, växa upp).
PLANTA (subst.)
3 Lik en frodig p. växer han
l vira söner .s. högväxta p.or
2 får du dina p.or att blomma
3 p.or av stenek och vsnlig ek
4 ss. bitter p. skjuter domen
5 Var p .•. min hlm. Fader Icke
PLANTA (verb)
6 det ord s.,är p.t i eder

lob 8:16
Ps.144:12
Je•• 17:11
44:14
Hos.10:4
Matt.lS:13
lak. 1:21

PLANTERA
-plantera
utplantera Hes.19:13
PLANTERA

Plantering-Plats

PLATS (allmänt)
vatten till en särskUt p.
1.Mos. 1:9
och fyllde deas p. med kött
2 :21
duvan fann ingen p. där hon
8:9
se, från den p. där du står
13 :14
den p. där han stått inför H.
19:2 7
till den p. s. Gud hade sagt
22:3
och fick se p.en på avstånd
22:4
till den p. s. Gud sagt Abraham
22:9
Abraham gav p.en namnet H. utser
22:14
26 :22
begav han sig till en annan p.
tOI en av stenarna på p.en
28 :11
28:16
H. är sannerligen på denna p.
(Jakob) gav p.en namnet Betel
28:19
lade stenen tillbaka på sin p.
29:3
han gav p.en namnet Mahanalm
32:2
Jakob gav p.en namnet Peniel
32:30
därav fick p.en namnet Suckot
33 :17
och kallade p.en El-Betel
35:7
pi den p. där han talat med hm
35:13
pi den p. där (Gud) talat
35:14
Jakob gav it p.en namnet Betel
35 :15
och sätta dig åter pi din p.
40:13
Jag blev iter Insatt pi min p.
41:13
flngo sina p.er mitt emot (losef)
43:33
p.en där du står helig mark
2.Mos. 3:5
10:23
ingen kunde röra sig frin sin p.
molnstoden tog p. bakom dem
14:19
havet tillbaka till sin vlllllila p.
14:27
pi den p., o H., s. du gjort till
15:17
på den p. stiftar åminnelse
20:24
föra dig till den p. jag utsett
23:20
frin p.en mellan keruberna
25 :22

sitt sken över p.en därframför
25 :37
Se, här är en p. nära intill mig
33:21
utanför lägret till en ren p.
3.Mos. 4:12
pi den p. där man slår ut askan
4:12
samma p. där man slaktar brännoffret 4:24
p. där brännoffersdjuren slaktas
4:29
p. där man slaktar brännoffersdjuren
4:33
utanför lägret till en ren p.
6 :11
p. där brännoffersdjuret slaktas
6:25
p. där man slaktar brännoffersdjuret
7:2
ätas av dig på en ren p.
10:14
en p. dit vatten samlar sig
11 :36
14:13
slakta lammet pi samma p.
utanför staden på ngn oren p.
14:40
utanför staden pi ngn oren p.
14:41
föra bort ...till ngn oren p.
14:45
uppenbarelsetältet s. har sin p.
16:16
uppenbarelsetältet sin p. i
4.Mo.. 2:17
tåga, var och en på sin p.
2 :17
frin p.en mellan de två keruberna
7:89
sken över p.en framför ljusstaken
8:2
sken över p.en framför ljuastaken
8:3
hurudana de p.er äro, där de bo
13:20
p.en runt omkring Koras lägerställe
16 :24
p.en runt omkring Koras lägerställe
16:27
Pi en höghelig p. skall du äta
18:10
min äta det pi vilken p. s. helst
18:31
utanför Ilgret pi en ren p.
19:9
komma till denna svåra p.
20:5
tog Mose staven från deas p.
20:9
frin denna p. se en del av folket
22:41
Gerlssim p.en för viilsignelsen 5 .Mos.ll :29
Ebal p.en för förbannelsen
11 :29
I skolen i grund föröda alla p.er
12:2
utrota deras namn frin sådana p.er
12:3
p.en där den ihjälslagne påträffas
21:2
stad närmast denna p.
21:3
de s. bo närmast p.en
21:6
en särskUd p. utanför lägret
23:12
bryta upp frin eder p.
Jos; 3:3
frin den p. där prästerna stodo
4:3
samma p. där prästerna stått
4:9
H. ark tog p. framför folket
4:11
Jordans vatten tillbaka till sin p.
4:18
strid mot Israel, till utsedda p.en
8:14
bröto med hast upp frin sin p.
8 :19
giva (drlparen) en p.
20:4
där H. tabernakel har sin p.
22:19
gåvo p.en namnet Bokim
Dom. 2:5
6 :26
altsre At H. pi denna fasta p.
stUla, var och en pi sin p.
7 :21
beströdde p.en med salt
9:45
man kallade p.en Rsmat·Lehi
15 :17
Simson kommit ... omringade de p.en 16:2
till p.en mitt emot Jebus
19:10
till strid på samma p.
20:22
brutit upp frin p.en där de voro
20:33
ifrin sin p. vid Maare-Geba
20:33
gåvo nämligen p. it Benjamin
20:36
Eli lig och sov på sin p.
I.Sam. 3:2
Samuel lade sig på sin p.
3:9
satte (Dagon) upp igen på hs p.
5:3
komma tillbaka till sin p. igen
5:11
sända (arken) till de,as p. igen
6:2
arken sln p. i Kirjat-J earlm
7:2
(Samuel) dömde Israel pi deasa p.er
7:16
gav dem överst bland inbjudna
9:22
håll dig gömd på ngn p.
19:2
20:18
din p. kommer ju att sti tom
till den p. där du gömde dig
20:19
Konungen pi p.en vid väggen
20:25
Men Davids p. stod tom
20:25
när Davids p. stod tom också
20:27
jag skall di hava andra p.en
23:17
David såg p.en där Saut Ilg
26:5
till p.en där Assel fallit
2.Sam. 2:23
ställde (H. ark)'på deas p.
6:17
skickade 10ab Uria till den p.
11 :16
på den p. min herre konungeillr
15 :21
ifrin den öppna p.en i Bet.san
21 :12
Han förde mig ut pi rymlig p.
22:20
Dörren hade sin p. på
1. Kon. 6:8
7:28
sin p. mellan hörnlisterna
8:6
H. förbundsark till deas p.
till p.en under kerubernas vingar
8:6
över den p. där arken stod
8:7
den p. varom du har sagt
8:2 9
den bön ...vänd mot denna p.
8:29
din tjänare ...vinda mot denna p.
8 :30
bedja, vinda mot denna p.
8:35
20:24
av konungarna frin hs p.
(Atalja) kommit till den p.
2.Kon.ll :16
p.en mellan nya altaret ocb H. hus
16:14
22:16
över denna p. olycka komma
22:17
vrede upptändas mot denna p.
22:19
vad jag talat mot denna p.
olycka lita komma över denna p.
22:20
p.en där (Aserorna) stått
23:14
Asaf sin p. på hs högra
l.Krön. 6:39
hade dörrvaktarna sina p',er
9:24
12:18
gav dem p. bland de förnämsta
Giv dem den p. där du tröskar
21:22
21:25
David gav Oman för p.en
p. vid Arons söners sida
23:28
den lott s. angav p.en vIsterut
26:16
28:2
David stod upp frin sin p.
2.Krön. 5:7
H. förbundsark till dess p.
p.en under kerubernas vingar
5:7
5:8
över den p. där arken stod
mot den p ...flsta ditt namn
6:20
tjänare beder, vind mot denna p.
6:20

böner ...vända mot denna p.
6:21
bedja, vända mot denna p.
6:26
akta på vad s. bed.. på denna p.
6:40
akta på vad s. bedes på denna p.
7:15
11:5
gjorde dem till fasta p.er
24:11
buro den tillbaka till dess p.
inställde sig på sina p.er
30:16
den p. där man går till Davida., hus'
32:33
33:19
de p.er han byggde offerhöjder
34:24
över denna p. olycka komma
Min vrede utgjutas över denna p.
34:25
hörde hs ord mot denna p.
34:27
olycka över denna p.
34:28
34:31
konungen trädde fram på sin p.
prästerna Inställde sig på sina p.er
35:10
sångarna stodo på sin p.
35:15
Esr. 2:68
åter byggas upp på samma p.
3:3
De uppförde altaret på dess p.
5:15
Guds hus byggas upp på sin p.
6:3
en p. där man frambär offer
6:5
åter till sin p. i templet i Jeru..
6:7
bygga detta Guds hus på dess p.
6:11
göras till en p. för orenlighet
bereda oss en hägnad p. lJuda
9:9
Esra stod upp från p.en framför
10:6
10:9
på den öppna p.en vid Guds hus
p.en mitt emot Davidsgravarna
Neh. 3:16
p.en mitt emot uppgången till
3:19
frin p.en mitt emot Vinkeln
3:25
3:26
p.en mitt emot Vattenporten
3:27
p.en mitt emot det stora tornet
9:3
folket stod var 'Och en på sin p.
12:9
s. hade sina p.er mitt emot dem
13:11
inställa sig på sina p.er
torka bort ifrin sin p.
Job 6:17
hs p. vet icke av hm mer
7:10
Gud rycker bort hm från hs p.
8:18
jorden att vackla från sin p.
9:6
14:18
klippan flyttas ifrin sin p.
18:4
klippan flyttas bort ifrin sin p.
hs p. fir ej skåda hm mer
20:9
rycker hm undan frin hs p.
27:21
visslar åt hm på p.en han var
27:23
36:16
en rymlig p., intet trångmål ridde
ryckas bort ifrån sin p.
36:20
anvisat åt morgonrodnaden dess p.
38:12
p.en där mörkret har sin boning
38:19
förde mig ut på rymlig p.
Ps.18:20
den p. där din härlighet bor
26:8
ställer mina fötter på rymlig p.
31:9
när du ser efter hs p.
37:10
den p. där evig förödelse råder
74:3
dess p. vet icke mer därav
103:16
den p. du bestämt för dem
104:8
H. ställde mig på rymlig p.
118:5
Låt mig gå fram på rymlig p.
119:45
förrän jag funnit en p. åt H.
132:5
gav dem deras p. för alltid
148:6
hs p. är att tjäna konungar
Ord.. 22:29
träd Icke fram på de stor.. p.
25:6
dirskap sättes på höga p.er
Pred.l0:6
den p. där det har fallit
11:3
p.er dit oxar drivas
les. 7:25
jorden skall vika frin sin p.
13:13
18:7
den p. där H. Sebaots namn bor
stöta dig bort ifrån din p.
22:19
en folktom p., övergiven ss. öken
27:10
sår korn på deas särskUda p.
28:25
p. där vildåsnor hava sin fröjd
32:14
den p. där ökenhundar lägrade sig
35:7
sätter ned den på dess p.
46:7
P.en är mig för trång
49:20
intag din p., lerusalem
52:2
54:2
Vidga ut p.en för ditt tjäll
p.en där min helgedom är
60:13
den p. dir mina fötter stå
60:13
de p.er s. legat öde
61:4
vad för en p. till vUostad
66:1
ler. 3:19
V Oken p. skall jag ej förläna
Ilta eder bo kvar på denna p.
7:3
oskyldigt blod på denna p.
7:6
7:7
Ilta eder bo på denna p.
Gån bort till den p. i SlIo
7:12
denna p ... jag givit åt eder
7:14
förtörnelse över denna p.
7:20
därför att ingen annan p. finnes
7:32
14:13
varaktig frid på denna p.
söner och döttrar på denna p.
16:2
.. bliva födda på denna p.
16:3
på denna p. slut på fröjderop
16:9
bo pi förbrända p.er I öknen
17:6
urgammal höjd är vår helgedoms p.
17:12
sådan olycka komma över denna p.
19:3
icke aktat denna p.
19:4
denna p. med oskyldigas blod
19:4
19:6
icke mer kalla denna p. Tofet
på denna p. göra om intet Judas råd 19:7
19:11
ingen annan p. att begrava på
Så skall jag göra med denna p.
19:12
icke oskyldigt blod på denna p.
22:3
dragit bort ifrin denna p.
22:11
dem jag från denna p. sänt bort
24:5
för det upp till denna p. igen
27:22
28:3
tillbaka till denna p. alla kärl
föra tillbaka till denna p.
28:4
tillbaka frin Babel till denna p.
28:6
föra eder tillbaka till denna p.
29:10
Ilta eder komma till denna p.
29:14
palatset stå på sin rätta p.
30:18
tlllbaka till denna p.
32:37
denna p., om vilken I sägen
33:10

PLATS (främsta)
gav (lojakin) främsta p.en
2.Kon.25:28
innehade främsta p.en i riket
Est. 1 :14
(Haman) främsta p.en bland de furstar 3:1
främsta p.ema vid gästabuden
Matt.23:6
främsta p.ema vid gästabuden Mark. 12:39
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3 Visst stir det fast p.t
17:10
3 Jag vill själv p. den
17:22
17:23
3 På Israels stolta berg p. den
3 vinträd, p.t vid vatten
19:10
1 och p. vingårdar
28:26
31:4
5 platsen där den var p.d
1 ånyo p.t det s. var förött
36:36
7 jag skall p. henne åt mig
Hos. 2:23
1 om I än p.en sköna vingårdar Am. 5:11
1 när de p. vingårdar
9:14
1 Jag skall p. dem i deras land
9:15
1 om de p. vingårdar
Sef. 1 :13
7 när jag p.r ut dem
Sak.l0:9
10s.minhlm. Faderickep.t
Matt.15:13
10 En husbonde p.de en vingård
21:33
10 En man p.de en vingård
Mark.12:1
10 fikonträd p.t i sin vingård
Luk.13:6
10 Ryck dig upp och p. dig i havet
17:6
10 mskorna p.de och byggde
17:28
10 En man p.de en vingård
20:9
10 Jag p.de, Apollos vattnade 1.Kor. 3:6
10 kommer icke an på den s. p.r
3:7
lODen s. p.r och den s. vattnar
3:8
10 Vem p.r en vingård och äter icke
9:7

PLANTERING
-plantering
olivplantering 5.Mos.28:40
vingårdsplantering Mika 1:6
älsklingsplantering Jes.5:7
PLANTERING (ordanalys, se Plantera)
8 planterar du ljuvliga p.ar
J".17:10
5 skola kallas H. p.
61:3
5 åt dem låta en p. växa upp
He.. 34:29
3 Tyrus vara en p. på ängen
Ho.. 9: 13
PLANTERINGSMÄN
p.nen själva skörda frukten

Jer.31:5

PLATS
-plats
avrättsplats Ords.24:11
Belätesplatsen Oom.3:19
begravningsplats 2.Kon.23:6
Golgataplatsen Mark. 15 :22
huvudskalleplats Matt.27:33
högtidsplats KlIig.2:6
lägerplats 1.Mos.13:3
offerplats 2.Krön.7:12
stridsplats l.Sam.14 :20
Tofetplats Jes.30:33
torkplats Hes.26:14
tröskplats Dorn.6:37
tältplats Oom.4:11
viloplats l.Mos.49 :15
ödeplats Jes.61:4
Guds folks plats, 5.Mos.33.
l) Under Guds hand, v.3. 2) Vid
hans fot, v.3. 3) Hos honom, v.12. 4) I
hans närhet, v.12. 5) Mellan hans'
höjder, v.12. 6) I hans eviga armar,
v.27.
PLATS
Uppdelning: allmänt; avsöndrad plats,
främsta plats, helig plats, öppen plats, bereda plats, utvSlja plat..

p.

På denna p ... nu är så öde
33:12
förkunnat Olycka över denna p.
40:2
gav (Jojakin) översta p.en
52:32
till den p. där de bodde
Hes. 3:15
varest avgudabelätet hade sin p.
8:3
eldsglöd från p.en mellan keruberna 10:2
Tag eld från p.en mellan rundlarna
10:6
Lika rävar på öde p.er
13:4
Icke en p. i mitt folks församling
13:9
från p.en där det var planterat
17:7
17:10
på den p. där det vuxit upp
fick en sådan p. namnet offerhöjd
20:29
den p. där stadsvägarna skilja sig
21 :19
(Tyrus) lik en ödelagd p.
26:20
gamadeer sin p. i dina torn
27:11
omflöto p .en där den var planterad
31:4
bland slagna har han fått sin p.
32:25
hava de fått sin p. bland slagna
32:29
giva åt Gog en p. till grav
39:11
den p ... blev fri
41:9
ingångarna utåt den fria p.en
41:11
den fria p.en fem alnar bred
41:11
p.en invid tröskeln
41:16
emot den 20 alnar breda p.en
42:3
träda ut på den p. s. är för folket
42:14
han mätte p.en runt omkring
42:15
At alla sidorna mätte han p.en
42:20
mur .. utefter p.enslängd
42:20
den p. där min tron är
43:7
den p. där mina fötter skola stå
43:7
brännas upp på därtill bestämd p.
43:21
förde mig till p.en framför huset
44:4
en p. åt dem för deras hus
45:4
en p. längst uppe I väster
46:19
p. där prästerna koka skuldoffret
46:20
göras till p.er för orenlighet
Dan. 2:5
göras till en p. för orenlighet
3 :29
kom (Gabriel) intill p.en där jag
8:17
skall en stiga upp på hs p.
11:7
på hs p. skall uppstå en annan
11 :20
på hs p. uppstå föraktlig man
11 :21
Jerusalem skall vara helgad p.
Joel 3:17
Mika l :6
p. för vingårdsplanteringar
ände på p.en där staden står
Nah. 1:8
den p. där unga lejonen förtärde
2:11
jag darrar på p.en där jag står
Hab. 3:16
utrota från denna p. Baals sista
Sef. 1:4
på denna p. friden råda
Hagg. 2:10
J erusalem as. obefäst p.
Sak. 2:4
bliva nedsatt på sin p.
5:11
9:5
Askelon bliver en obebodd p.
12:6
Jerusalem framgent trona på sin p.
14:10
denp. där förra porten stod
Människosonen har ingen p.
Matt. 8:20
men p.en på min högra sida
20:23
och p.en på min vänstra tillkommer 20:23
till en p. s. kallades GOlgata
27:33
sen p.en där han har legat
18:6
icke ens p.en utanför dörren
Mark. 2:2
toga bort taket över p.en
2:4
p.en på min högra sida
10:40
och p.en på min vänstra tillkommer
10:40
där är p.en där de lade hm
16:6
Luk. 6:17
och stannade på en jämn p.
Människosonen har ingen p.
'9:58
tänder lju .... på en undangömd p.
11 :33
och tog p. vid bordet
11 :37
Ilta dem taga p. vid bordet
12:37
Giv p. åt denne
14:9
14:9
med skam intaga nedersta p.en
tag nedersta p.en vid bordet
14:10
när han kommit till p.en
22:40
p. s. kallades Huvudskallen
23:33
i Jerusalem den p. f"mnes
Joh. 4:20
mycket folk var där på p.en
5:13
en p. s. kallades Litostroton
19:13
den ene vid huvudets p.
20:12
den p. ss. tjänare och apostel
Apg. 1:25
(Judas) gå till den p ... var hs
1:25
p. s. kallades Salomos pelargång
3:11
skakades p.en där de voro
.4:31
7:7
gudstjänst åt mig på denna p.
p.en där du står är helig mark
7:33
vad för en p. mig till vilostad
7:49
en p. s. gällde ss. böneställe
16:13
stannade kvar på p.en (Berea)
17 :14
lär sådant .. ir emot denna p.
21 :28
l.Kor.14:16
de s. sitta på de olärdas p.
p. Icke sökts för annat
Hebr. 8:7
Sitt du på denna goda p.
lak. 2:3
flytta ljuastake frin deas p.
Upp. 2:5
6:14
flyttades bort ifrån sin p.
12:8
i himmelen icke mer p. för dem
den p. där hon skulle få uppehälle
12:14
den p ... heter Harmagedon
16:16
ingen p. blev funnen för den
20:11
PLATS (avsöndrad)
invid den avsöndrade p.en
Hes.41:12
avsöndrade p.en jämte byggnaden
41 :13
jämte avsöndrade p.en åt öster
41 :14
byggnad Invid avsöndrade p.en
41 :15
42:1
Invid den avsöndrade p.en
tempelkamrar invid avsöndrade p.en 42:10
tempelkamrarna invid avsöndrade p.en42:13

Platta -Plundra
Luk.14:7
utvalde åt sig främsta p.ema
14:8
tag icke främsta p.en vid bordet
på främsta p.erna vid gästabuden
20:46
PLATS (helig)
Abram drog till heliga p.en
loM os. 12:6
(Jakob) kom till den heliga p.en
28:11
Detta måste vara en helig p.
28:17
koka hs kött på en helig p.
2.Mos.29:31
Osyrat ätas på en helig p.
3.Mos. 6:16
på helig p. skall det ätas
6:26
avtvå •..•tället på en heJig p.
6:27
på en helig p. skall det ätas
7:6
I skolen lita det på en helig p.
10:13
syndoffret på den heJiga p.en
10:17
slakta lammet på en helig p.
14:13
16:24
i vatten på en helig p.
ätas av dem på en helig p.
24:9
På höghelig p. skall du äta
4.Mos.18:10
p.en där du .tär är helig
Jos. 5:15
ty det är en heJig p.
2.Krön. 8:11
fotfä.te på sin heliga p;
Esr. 9:8
det är en helig p.
Hes.42 :13
så ock helig p. för helgedomen
45:4
Jerusalem vara helgad p.
Joel 3:17
det skall vara en helig p.
Ob. v.17
styggelse på helig p.
Matt.24:15
tala mot vår heliga p.
Apg. 6:13
oskärat denna heJiga p.
21 :28
PLATS (öppen)
Dom.19:15,17
på den öppna p.en må du icke stanna 19:20
ifrån öppna p.en i Bet·San
2.Sam.21:12
på den öppna p.en mot öster 2.Krön.29:4
på öppna p.en vid stadsporten
32:6
öppna p.en vid Guds hus
Esr.l0:9
öppna p.en framför Vattenporten Neh. 8:1
öppna p.en framför Vattenporten
8:3
öppna p.en vid Vattenporten
8:16
öppna p.en vid Efraimsporten
8:16
på den öppna p.en i staden
Est. 4:6
på den öppna p.en i staden
6:9
på den öppna p.en i staden
6:11
Hes. 16:24
höjdaItaren på alla öppna p.er
16:31
höjdaItaren på alla öppna p.er
de sjuka på de öppna p.erna
Mark. 6:56

På. den öppna p.en i staden

PLATS (bereda)
I.Mos.24:31
Jag har berett p. i huset
bereda en p. åt mitt folk
2.Sam. 7:10
berett p. där du må förbliva
loKon. 8:13
beredde en p. åt Guds ark
I.Krön.15:1
H. ark till den p. han berett
15 :3
H. ark till den p. jag berett
15 :12
bereda en p. åt mitt folk Israel
17:9
den p. s. David berett
2.Krön. 1:4
berett en p. där du må förbliva
6:2
Esr. 9:9
bereda oss en hägnad p. i Juda
ditt Iliger och beredde p.
Jes.57:8
i öknen, en p. sig beredd
Upp.12:6
PLATS (utvälja)
den p. s. H. utvliljer
5.Mos.12:5,l1,14
på den p. H. utväljer skall du äta
12:18
Om den p. H. utvliljer
12:21
löftesoffer till den p. H. utvliljer
12:26
på den p. s. han utväljer
14:23
14:24
den p. H. utvliljer för avlligset
14:25
till den p. s. H. utväljer
äta på den p. s. H. utvliljer
15 :20
påskoffer på den p. H. utväljer
16:2
gå till den p. s. H. utvliljer
16:6
äta på den p. s. H. utvliljer
16:7
gJlidja dig på den p. H. utvliljer
16:11
högtid på den p. H. utvliljer
16:15
på den p. s. han utvliljer
16:16
begiva dig till den p. H. utväljer
17:8
på den p .•. H. utväljer
17:10
till den p. s. H. utvliljer
18:6
26:2
till den p. s. H. utvliljer
på den p. s. han utväljer
31:11
den p. (Josua) skulle utvlilja
Jos. 9:27
p. s. jag utvalt till boning
Neh. 1:9

-platta
guldplatta Jos.7:21,24
PLIKT

l) jåIär, iW"
det som är' rätt; uppriktighet, redbaJhet, redlighet; av: joo, vara rak el.
jämn; vara rätt el. riktig; vaJa upprik·
tig. Se t.ex. RedbaJ 1.
2) Beträffande Rom.12:8, se För·
mana 4.

Ords. 19 :19 står 'onäs som objekt till

nåSä', lyfta; bära; ordagrant: bära
(pennJng)straff (= böta, plikta). J fr
2.Kon.23:33, där 'onäs är övers. skatt.
3) anaS, tU JJ)
straffa, pålägg; (någon) böter el. skatt;
i Ords. 17 :26 övers. pliktfålla; nif. bli
pålagd böter, böta, plikta. Jfr tull i
S.Mos.22:19, övers. ålägga (någon) att
böta; 2.Krön.36:3 pålägga skatt; Ords.
21 :11 straffa; nif. i 2.Mos.21 :22, övers.
böta.
PLIKTA
1 huru svårt du än måst p.
Job 36:18
Ords.19:19
2 s. förgår sig i vrede må p.
3 fåkunniga löpa åstad och få p.
22:3
27:12
3 fåkunniga löpa åstad och få p.

PLIKTFÄLLA
3 Att p ...är icke tillbörligt

Ords. 17:26

PLIKTIG
-pliktig
aJbetspliktig S.Mos.20:ll
PLIKTIG

1) opheUö, 61/>dAW
vara (någon något) skyldig, stå i skuld;
vaJa skyldig el. pliktig (att göra något),
böra. Jfr Matt.23:16,18, övers. vaJa
bunden (av sin ed); Joh.19:7; I.Kor.
7:36; Hebr.2:17 måste; Apg.17:29;
I.Kor.11 :10 böra. Se: Skyldig 12.
2) opheil~, 6l/>f!AfI
det ~ är. skyldig (~~n), skuld;
skyldighet, plikt; av: opheilo, se 1. Se:
Skyldig 13.
3) opheiletes, 6I/>f!AfT1jt;
en som står i skuld, en som är skyldig
(någon något), gäldenär; en som är
skyldig el. pliktig (att göra något); av:
opheilö, se l. Jfr Rom. 1 :14; 8:12, där
opheiletes med verbet eimi, vara, är
övers. hava forpliktelser, resp. hava
någon forpliktelse. Se: Skuld 24,
Skyldig 10.
PLIKTIG
1 vad vi voro p.a att göra
Luk.17:10
1 p.a att två varandras fötter
Joh.13:14
1 p.a bära svagas skröpligheter Rom.15:1
2 give hustru vad han är p.
l.Kor. 7:3
11:7
1 En man icke p. hölja .itt huvud
2.Kor.12:14
1 barnen icke p.a spara åt
3 p. att fullgöra hela lagen
Gal. 5:3
Ef. 5 :28
1 männen p.a älska sina hustrur
2. Tess. 1:3
1 p.a att alltid tac.ka Gud
1 p.a att alltid tacka Gud för eder
2:13
l.Joh. 2:6
1 p. vandra s. Han vandrade
3:16
1 vi p.a giva våra liv för bröderna
1 vi p.a att älska varandra
4:11
3.Joh. v.8
1 p.a taga oss an sådana

PLOCKA
druvorna... icke p. upp
3.Mos.19:10
får du p. ax med din hand
5.Mos.23:25
Låt mig gå ut och p. ax
Rut 2:2
p.de ax efter skördemännen
2:3
2:7
p. och hopsamla ax bland kärvarna
2:8
och p. ax på ngn annan åker
2:15
därefter stod upp för att p. ax
Låten henne få p. ax mellan kärvarna 2:15
2:16
så att hon får p. upp dem
2:17
p.de hon ax på åkern till aftonen
2:17
klappade ut det s. hon hade p.t
svärmoder fick se vad hon p.t
2:18
2:19
Var har du i dag p.t ax
2:23
till Boas' tjänarinnor och p ..de ax
för att p. ngt grönt
2.Kon. 4:39
p.de han ngt s. liknade gurkor
4:39
Saltörter p. de bland snåren
Job 30:4
gått ... för att p. liljor
HV.6:1
p.r ax i Refaims-dalen
Jes.17:5
när man p.r av druvor
Jer. 6:9

Olika plogtyper: överst egyptisk, i mitten assyrisk och nederst palestinensisk.

jämspets, vilken han stack i oxens sida,
när den gick för sakta. Plogen gick icke
djupt utan bröt endast upp ett tunt
jordlager. PlöjnJngen forsiggick på
hösten efter regntiden.
PLOG
Oxarna gIngo för p.en
Juda skall gå för p.en
Ingen... satt .in hand till p.en
har en tjänare s. kör p.en

Job 1:14
Hos.l0:11
Luk. 9:62
17:7

PLOGBILL
låta vässa sin lie eller p.
ngt fel med eggen på ... p.arna
smida sina svärd till p.ar
Smiden edra p.ar till svärd
smida sina svärd till p.ar

I.Sam.13:20
13:21
Jes. 2:4
Joel 3:10
Mika 4:3

PLOGLAND
Mått avseende en bestämd jordaJeal,
nämligen så m.ycket som en oxe kan
plöja på en dag. I.Sam.14:14; Jes.5:IO.
PLUGG
-plugg
tältplugg Dom.4:22
vävplugg Dom.16:14
PLUGG
(tabernsklets) p.ar och
2.Mos.27:19
förgårdens p.ar av koppar
27:19
tabernaklets p.ar och
35:18
35:18
förgårdens p.ar med deras streck
p.ama gjordes av koppar
38:20
38:31
äntligen alla tabernaklets p.ar
och alla förgårdens p.ar
38:31
(förhängets) streck och p.ar
39:40
4.Mos. 3:37
deras p.ar och .treck
4:32
stolparna med deras p.ar
slog p.en gm tinningen
Dom. 4:21
(Delila) slog fast dem med p.en
16:14
vars p.ar aldrig ryckas upp
Jes.33:20
Gör man ens därav en p.
Hes.15:3

PLUNDRA
-pluncba
utplundra Am.3:11
PLUNDRA

3) såsas, DDtU
skövla, plu;d;a; i Jes.13:16; Sak.14:2
nif. skövlas, plundras. Jfr ~al av Såsas i
Dom.2:14, övers. utplundra; part. i
Jer.30:16, övers. skövlare. Jfr 4.
4) Såså, n DtU
skövla, plu~dra; part. en som skövlar
el. plundrar, plundrare. Jfr Ps.44:11,
övers. taga sig byte; Jes.42:22; Jer.
50:11 skövla; Hos.13:15 rycka bort;
PaJt. i Jes.17 :14, övers. skövlare.
5) påSa!, t:l ~ ~
spänna el. breda ut; taga av sig, kläda
av sig; sprida el. skingra sig; störta el.
tränga
in;
foretaga
räder
el.
plundringståg; pi. och hif. taga av,
kläda av; plundra. Jfr ~al i Dom.
9:33,44, övers. störta fram; hif. i
I.Mos.37:23; 4.Mos.20:26,28, övers.
taga av; Hes.16:39; 23:26 slita av;
Hos.2:3 kläda av. Se: Avkläda 1,
Falla 23, Kasta 35.
6) {läla(c, P.! O
tilldela, fördela, tillskifta, utskifta. Vid
plundring fordelades bytet mellan de
plundrande, se t.ex. 2.Mos.lS:9.

7) rå'å, n V i
valla, fora bet; beta, avbeta. J fr J ob
20:26, övers. fortära; Jer.2:16; 6:3;
Mika 5:6 avbeta. Se: Driva 10, Herde 1, Hjord 3, Jaga 10.
8) tzä1a~,
1;)
draga sig undan; draga avel. ut; här pi.
riva el. slita av; beröva, plundra. J fr
~1If, pressa, trycka; förtrycka. En del
uppfattar pi. av J}.åIa~ i PS.7:S i betydelsen: rädda, befria. Versen skulle då
kunna översättas: jag har icke med ont
vedergällt den som höll frid med mig,
men jag har räddat den som var min
ovän utan sak. J fr ~al av J}.åIa~ i
S.Mos.2S:9; Jes.20:2, övers. draga av;
pi. i 3.Mos.14:40,43, övers. bryta ut;
Ps.6:S rädda. Se: Befria 6, Hjälpa 10.

i

n

PLIKTA
l) kåPär, i~':;)
iörsonJngs- el. lösepennJng; av: [kåparJ,
se Försona 1. Se: Lösen 7, LösepennJngl.
2) 'ånä1, tU XV
(pennJng)straff, böter; av: 'ånal, se 3. I

PLOG
De israelitiska plogaJna VaJ utsprungligen gjorda av trä. Efter hand fick
man emellertid plogbillaJ av järn, jfr
I.Sam.13:20. Plogen drogs av två oXaJ
eller två åsnor, men aldrig aven oxe
och en åsna samtidigt. Det VaJ i strid
mot lagen, S.Mos.22:1O. En stång med
handtag VaJ fästad vid plogen. Plöjaren
höll i handtaget med vänster hand och
styrde på detta sätt plogen. I högra
handen hade han en lång käpp med

1) båzaz, t t::l
taga såsom ro~ el. byte; taga rov el.
byte från, plundra; part. en som tager
rov el. byte, plundraJe. Se: Röva 7.
2) gåzal, ? t .'I
rycka el. sli~ oravel. bort; riva till sig,
röva; beröva, plundra; pass. i 5.Mos.
28:29 övers. utstå plundring. Jfr
I.Mos.31:31; 3.Mos.19:13, övers. taga
med våld; 2.Sam.23:21 rycka; Job
20:19 riva till sig; 24:9 slita; Jes.1O:2
beröva; Mika 3:2 slita av. Se: Röva 2.

9) Sålal, ?.!
draga el. fora ut; plundra, utplundra; i
Jer.50:10 part. plundrare; i Jes.S9:1S
hithp. bli plundrad. Jfr Falla 12. Se:
Avväpna 1, Rov 11, Röva 5.
10) bålfa{c, p Q#
grundbet. tömma (vaJvid det uppstår

4485
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PLIKT
1 får llira mskan hennes p.
2 akte på sin p. att förmana

Job 33:23
Rom.12:8

tf

Plundrare -Plåga

ett klunkande ljud); jfr b~bu~, flaska,
kruka. I Nah.2:2 förekommer verbet
två gånger,' först övers. plundrare
(part.), sedan: ödelägga. Den senare
övers. återfinns även i Jes.24:1; Jer,
·Sl:2 (po.). Jfr Jer.19:7, övers. göra om
intet. Jfr subst. bu~å, Nah.2:10, övers.
ödeläggelse Gfr Förödelse 13). Några
förknippar grundbetydelsen av b~~
med b~a', klyva, dela.
11) saMI, ?? rö
något som ~~ rövar el. plundrar till
sig, rov, byte. Se: Fånga 13, Gods Il,
Rov 4.
12) bizza, il ~ ~
rov, byte; plundring; av: båzaz, se l.
Jfr 2.Krön.2S:13; 28:14, övers. byte.
13) I)eläfs, p ~ (]
del, andel (av något, t.ex. av byte); av:
/;lål~, se 6. Job 17:S, vars första hälft
har vållat problem för översättarna,
skulle kunna översättas: Till andel (=
till att dela det han har) inbjuder han
sina vänner, men hans barns ögon
försmäkta. Jfr gamla kyrkobibelns
övers. »Han rosar fast bytet för sinom
wännom, men hans barnas ögon skola
försmägtID). Det rör sig här förmodligen om ett ordspråk, som Job i förbi·
gående brukar som en karakteristik av
sina vänner. Dessa vill dela med sig av
sitt förstånd till andra, medan de inte
har nog för sitt eget behov hemma, jfr
v.4. Se t.ex. Arvedel 4, Arvslott 8,
Lott l.
(4) baz, I ~
rov, byte; av: båzaz, se l. Se: Rov 6.
IS) mesissa, il etfrt
skövling, plundring; byte, rov; av: Så·
sas, se 3. Jfr 2.Kon.21:14; Hab.2:7,
övers. byte; Jes.42:22,24 skövling.
16) utf.ord.
17) diarpåzö, 6 tap 'll'åt w
ego genomröva; råna, plundra; av: prep.
diå, genom (här med förstärkande innebörd), och harpåzö, rycka bort,
röva.
18) syldö, allAåw
taga av, i synnerhet: taga vapnen och
kläderna från en slagen fiende; därav
allmänt: beröva, plundra. Jfr Seger·
byte 3.
PLUNDRA
1 över de slagna och p.de
l.Mos.34:27
2 p.de alla s. drogo vägen
Dom. 9 :25
1.Sam.17:53
3 och p.de deras läger
4 FUisteerna p.logama
23:1
31 :8
5 f"disteema för att p. slagna
2.Sam.23:10
5 följa (Eleaser) för att p.
1 p.de arameernas läger
2.Kon. 7:16
5 f"disteema att p. slagna
l.Krön.10:8
5 de p.de (Saul)
10:9
1 de p.de alla städerna
2.Krön. 14:14
12 i dem fanns mycket att p.
14:14
1 för att p. och taga byte
20:25
6 fastIIn Abas p.de H. hus
28:21
Job 22:6
5 p.de de utblottade
7 nlIr ngn p.r den ofruktsamma
24:21
8 p.t den s. var min ovän
Ps. 7:5
35:10
2 ifrån den s. p.r hm
3 Alla s. gå vIlgen fram p. hm
89:42
1 må frllmmande p, hs gods
109:11
2 P. icke den arme
Ords.22:22
2 Den s. p.r sin fader eDer
28 :24
Jes.10:2
1 för att p. faderlösa
3 deras hus p.s
13:16
1 ett p.t och skövlat folk
42:22
9 vände sig ifrån onda blev p.d
59:15
Jer.21:12
2 räddade den p.de ur
2 rädden den p.de ur förtryckarens 22:3
16 landet ödelagt och p.t
Hes.12:19
26:12
1 p. dina handelsvaror
1 skola de p. sina plundrare
39:10
5 rövarskaror p. på vägama
Hos. 7:1
Hab. 2:8
9 ss. du själv har p.t många
2:8
9 skola alla folk fä p. dig
1 Kvarlevan skall p. dem
Sef. 2:9
Sak. 2:8
9 hednafolken vUka p.de eder
14:2
3 och husen skola p.s
17 kan han p. hs hus
Matt.12:29
17 ingen p. hm på hs bohag
Mark. 3:27
17 dllrefter kan han p. hs hus
3:27
18 Andra församlingar p.de jag 2.Kor.11:8

l) niga', 11 J d
slag, stöt, (kroppslig) skada; av: någa',
röra, beröra; träffa, slå. Se: Misshandling 2, Ond 18.
2) makka, il #Id
slag, stöt; sår; plåga; av: [nå!cåj, se 18.
Jfr S.Mos.2S:3; Jes.14:6; Jer.6:7,
övers. slag; l.Kon.22:3S; 2.Kon.8:29;
Jer.1O:19 sår; Ords.20:30 tuktan;
4.Mos.ll :33; Jos. 10:10; l.Sam.4:l0
nederlag.
3) tal)älu'im, tl' l:( '( D. I.:!
sjukdomar; av: hålå', Se Krank 2. Jfr
S.Mos.29:22; Jei.16:4, övers. sjukdomar; Ps.I03:3 brister.
4) ke'ep, J~:p
smärta, plåga; av: kå'al?, se S. Ordet är
i PS.39:3 övers. smärta.
S) kfi'ab, JX 3
känna ~mät1aT el. plåga;
Ps.69:30

övers. vara plågad; i Hes. 13 :22 hif.
tillfoga smärta, plåga. Jfr ~al i Ords.
14:13, övers. sörja; part. i l.Mos.
34:2S, övers. sjuk av såren; hif. i Job
S:18, övers. sarga; part. i Hes.28:24,
övers.
sårande. Se: Fördärva 7,
Känna 19.
6) 'äna, il ))1
vara nedböjd ~l. nedtryckt; i PS.116:10
övers. vara plågad; i 119 :107 nif.,
övers. vara plågad; i 107 :17 hithp.,
övers. bliva plågad; pi. förtrycka,
plåga, pressa, tvinga. Verbet 'ånå i
Pred.1 :13; 3:10 (övers. plåga sig) kan
också uppfattas utifrån en annan rot,
varvid det skulle betyda: möda sig,
sysselsätta sig; jfr det på samma ställen
förekommande subst. 'injån, möda,
sysselsättning; övers. besvär. Se:
Kränka l, Lida 7, Makt 7, Pina 2.
7) ma/{op, J iX:;JQ
smärta, plåga; av: kå'al?, se S. Ordet är
i 2.Krön.6:29; Jes.53:3,4 övers.
smärta. Se: Lida l.
8) I)älal, ?.? O
vara genomborrad el. slagen; här inf.,
övers. plågas tid. J fr gamla kyrkobibelns övers. av Ps.77:11: »Der med
qwäl jag mig sjelf; den Högstas högra
hand kan all ting förwandlID). Verbet
/;lålal är i PS. 109 :22 övers. vara genomborrad. Se: Död (subst.) Il.
9) J;dli, ,';> Q.
sjukdom, kr~et; lidande. Jfr Jer.
6:7, övers. sår. Se: Krank l.
10) ra'a, il ~ J
något ont, det som är ont. Se t.ex.
Elände 1, Fördärv 7, Jämmer l, lidande 2, Nöd 4, Ofärd 4, Olycka l,
Ond 2.
11) ['älalj, ?.? ~
pol. sysselsätta sig, handla, verka
(särskilt i dålig mening); med prep. le,
handla illa mot, hemSöka; i Klag.3:S1
övers. vålla plåga. Se: Hemsöka 17.
12) rä'a~, r l! J
bryta sönder, krossa. Verbet står i
Dom.lO:8 jämsides med rå~a~, bryta;
bryta el. slå sönder (övers. förfara
våldsamt mot). Se: Krossa 2.
13) ['ala~ j, r l ~
pi. tränga, pressa, tvinga (någon att
göra något). Verbet, som endast förekommer i Dom. 16:16, står där i anslutning till hif. av [~u~ l, se Hård 4.
14) I Job 3:20 står ordagrant: de i
själen bittra.
IS) I)ilå, il ~ , l}
vånda, smärta; av: /;lil (/;lul), vrida el.
vända sig (i födslovåndor); bäva,
våndas. Ordet förekommer endast i
Job 6:10.
16) niIia~ 11 ~ ~
röra, beröra; träffa, slå; här pu. och ~al
pass., övers. varda plågad. Se: Hemsöka 1.
17) 'oni, 'dni, '~~ '~'l1
nöd, olycka, betryck. Se: Elände 4,
Lida 13, Lidande 1, Ofärd 6, Orätt 4.
18) [nataj, il ~ ~
hif. hikkå, slå, stöta, genomborra, slå
ihjäl; part. i Jes.27:7 övers. plågare.
Verbet står här parallellt med hårag, se
Dräpa l. Se t.ex. HemSöka 8, Mörda l.
19) nägas, iv j j
driva på; trycka~ pressa, ansätta; part.
noges, en som driver på, en som
ansätter; övers. plågare; i Jes.S3:7 nif.
övers. bliva plågad. Se: Driva 3S,
Hård 7.
20) rao', 11)).,
vara ond el: dIDg; hif. gära ond el.
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PLUNDRARE
4 gav dem i p.s hand
Dom. 2:14
4 domare frlliste dem ur p.s hand
2 :16
l.Sam.14:48
4 räddade Israel från p.s
4 gav dem i p.s hand
2.Kon.17:20
1 Detta bliver våra p.s lott
Jes.17:14
1 Vem har Iämnat ... i p.s väld
42:24
1 dina p. tiD plundring
Jer.30:16
9 dess p. skola alla få nog
50:10
1 skola de plundra sina p.
Hes.39:10
10 då nu p. ödelagt dem
Nah. 2:2
PLUNDRING
2 p. skall du utstå
5.Mos.28:29
l.Sam.14:36
1 anstäUa p. bland dem
11 Nu tiD p., Moab
2.Kon. 3:23
1 fortsatte p.en tre dagar
2.Krön.20:25
12 drabbats av svllrd, p.
Esr. 9:7
Est. 3:13
1 ss. byte givas tiD p.
1 ss. byte givas tiD p.
8: 11
12 tiD p. räckte icke ut sin hand
9:10
12 tiD p. räckte icke ut sin hand
9:15
12 tiD p. räckte icke ut sin hand
9:16
13 s. förråder vänner tiD p.
J ob 17:5
Jes.42:22
14 de hava blivit givna tiD p.
14 eftersom han lämnats tiD p. Jer. 2:14
14 skatter skaD jag lämna till p.
15 :13
14 skatter skaD jag lämna till p.
17:3
14 plundrare skaD jag lämna till p.
30:16
11 Kaldeen skall lämnas till p.
50:10
14 prisgiva dem åt p.
Hes.23:46
12 hemsökta med p. tiD en tid
Dan. 11 :33
15 ägodelarlämnastillp.
Sef. 1:13
PLUNDRINGSTÅG
5 företogo p. i gesureernas
5 i dag företagit ngt p.
5 fUisteerna företogo p.
5 företogo ännu en gång p.
5 företogo p. i Juda städer

l.Sam.27:8
27:10
l.Krön.14:9
14:13
2.Krön.25:13

PLAGA
Se även: Lidande, förtryck, kval, pina,
trångmål, börda, kors, törntagg, piska,
nöd, fara, död, dödsrike, gissel, straff,
smärta, fördärv, dom.
-plåga
landsplåga Job 9:23
Plåga
Från Herren - som straff
För missgärningar, Ps.89:33; 107:
17. För strid mot Guds folk, Sak.
14:12. Herren lägger plågor på dem
som icke håller hans bud, S.Mos.
28:S8 f. På dem som förvanskar hans
ord, Upp.22:18.
Exempel
Israel blev förtryckt, l.Mos.1S:13;
Simson,' Dom.14:17;
2.Mos.l:l2.
16:16. Job bävade för sina kval, Job
9:28. Lot pinades av de orättfärdigas
vandel, 2.Pet.2:7. Asaf, Ps.73:16. Jeremia, Jer.lO:19.
Jesus och de plågade
De sökte honom, Matt.4:24.
Trängde sig på honom, Mark.3:1o'. Han
botade dem, Mark.S :34.
Var dag har nog av sin egen plåga,
Matt.6:34.
PLÅGA

dålig; handla illa, göra det som är ont.
Se t.ex. Ond 4.
21) ddIJafs, p O~
tränga, trycka, pressa, förtrycka; i
Dom.2:18 part., övers. plågare. Jfr
då/;l~ i Joel 2 :8, övers. tränga.
22) toMl, ?? i l'\
möjl. den so~ framkallar jämmer el.
klagan; därav: misshandlare, plågare; i
så fall av: Uålalj, se Jämra 3. Andra
härleder ordet från [ tålalj, se Bedraga 4; meningen skulle då bli: den
som driver gäck.
23) [jagaj, il ~~
hif. göra nedslagen, bedröva; i Jes.
Sl:23 part., övers. plågare. Se: Bedröva 4, Bedrövelse lO.
24) utf.ord.
25) båsanos, påaapoc;
probersten; undersökning, prövning
(med probersten el. tortyr); tortyr;
plåga, pina. Ordet förekommer även i
uttrycket topos t~s basånou, plågans
el. pinans plats, pinorum, Luk.16:28.
26) kakla, K aK ia

ondska, det som är ont; i Matt.6:34 i
betydelsen: det onda som tillfogas en,
plåga. Se: Ondska 12.
27) måstix, /låaT!~
gissel, piska; gisselslag, piskrapp; därav
allmänt: plågoris, hemsökelse; (kroppsligt) lidande, plåga. Ordet är i Apg.
22:24; Hebr.II:36 övers. gisselslag.
28) basanismas, paaaptu/lOC;
undersökning, prövning (även genom
tortyr); _därav: torty~; plåga, pina; av:
basanlZo, se 31. Se: Pina 3.
29) plegi, lT A1)-y1i
slag; sår; hemsökelse, plåga; av: pl~ssö,
slå, träffa; hemsöka, plåga. Ordet är i
Luk.12:48; Apg.16:23 övers. slag;
2.Kor.6:S; 11:23 hugg och slag; Apg.
16:33 sår.
30) pikramö, lT!KpaWW
göra bitter. Se vidare: Bitter 13,
KännaS4.
31) basanizö, paaapitw
grundbet. gnida (en metall) mot en
probersten (för att undersöka äktheten); undersöka, pröva (även genom
tortyr); tortera; plåga, pina; av: båsanos, se 2S. Se: Hård IS, Lida 31.
32) panos, lTOPOC;
hårt arbete, möda; vedermöda, smärta,
plåga. Jfr Upp.16:l0,11, övers. vånda.
Se: Möda 19.
33) daimonizofJUli, 6a!/lopito/la!
pass. vara besatt; i Matt.lS :22 övers.
plågas av en ond ande. Se vidare:
Ond 30.
34) kakÖsechö, KaKwc; I!xw
ha ont, lida; i Matt.17:1S övers. plågas
svårt. Flera handskrifter har påschö (se
Lida 33) i stället för echö. Se: Lida 34,
Sjuk 10.
3S) ochleö, OXA€W
ego uppegga en folkhop mot (någon);
därav: störa, besvära, plåga; av: ochlos,
se Folk 28.
36) kakoucheö, KaKOIIX€W
behandla illa, misshandla; i Hebr.ll :37
part. pass. plur., övers. plågade. Se:
Misshandling 6.
PLÅGA
Uppdelning: subst., verb.
PLAGA (subst.)
1 hemsökte Farao med p.or
1.Mos.I2:17
1 Ännu en p. över Farao
2.Mos.Il:I
2 skaD H. sllnda underliga p.or 5.Mos.28:S9
2 stora och långvariga p.or
28:59
28:61
2 allahanda andra p.or
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PIAgare-Poppel
2 säga när de se de p.or
29:22
2 slog egyptierna med p.or
LSam. 4:8
l straffa med ris och p.or
2.Sam. 7:14
l annan p. eller sjukdom
l. Kon. 8:37
l var för sig känna p.n
8:38
lom annan p. och sjukdom 2.Krön. 6:28
l var för sig känna p.
6:29
3 (Joram) dog i svåra p.or
21:19
4 sågo att hs p. var stor
Job 2:13
5 känner blott .in egen p.
14:22
16:6
4 så lindras ej därav min p.
30:11
6 Nej, mig till p., lossa de
7 Hon bliver agad gm p.or
33:19
7 Den ogudaktige har många p.or Ps.32:10
l hålla sig fjärran ifrån min p.
38:12
7 min p. är aUtid inför mig
38:18
39:ll
l Vänd av ifrAn mig din p.
8 N ej, detta är min p.s tid
77: Il
l hemsöka mis.gärning med p.or
89:33
l ingen p. skaD nalkas din hydda
91:10
l P. och skam vad han vinner Ords. 6 :33
Pred. 1:18
7 han förökar sin p.
2 :23
7 hennes dagar fuUa av p.
9 och p. och förtret
5 :16
9 fAf"ånglighet och usel p.
6:2
10 håU p. borta från din kropp
Il : l O
4 di p.n bliver olidlig
Je•. 17:11
53:8
1 kom p. över hm
65 :14
4 skola ropa i edert hjärtas p.
24 p.n träffar dig in i hjärtat
Jer. 4:18
9 detta är min p.
10:19
3 mötes jag av hungerns p.or
14:18
19:8
2 vissla vid tanken på dess p.or
30:15
7 klaga att bot ej finnes för p.
7 ny sorg till min förra p.
45 :3
2 vissla vid tanken på dess p.or
49:17
2 vissla vid tanken på dess p.or
50:13
7 hämten balsam för hennes p.
51:8
7 kan ngn p. vara lik
K1ag. 1:12
1:18
7 och sen min p.
II Mitt öga våUar mig p.
3:51
Matt. 4:24
25 hemsökta av p.or
26 Var dag har nog av sin egen p.
6:34
27 överlupen av...•. hade p.
Mark. 3:10
27 hon var botad från sin p.
5 :29
27 och var botad från din p.
5 :34
27 s.ledo av sjukdomar och p.or Luk. 7:21
28 p.n s. de vållade
Upp. 9:5
28 .s. p. skorpion Astadkommer
9:5
29 Av dessa tre p.or dödades
9 :18
29 icke dödade gm dessa p.or
9:20
30 våUa dig bitter p. i din buk
10:9
30 kände jag bitter p. i min buk
10:10
29 slå jorden med aUa .Iags p.or
Il :6
31 två profeter en p. för jordens
ll:10
31sju änglar med de sju p.or
15:1
29 de sju änglarna med de sju p.orna 15:6
29 de sju änglarnas .ju p.or
15:8
29 s. hade makten över dessa p.or
16:9
29 hädade Gud för den p.
16:21
29 ty den p.n var mycket stor
16:21
29 icke eder del av hennes p.or
18:4
29 hennes p.or komma över henne
18:8
21:4
32 ingen sorg eUer klagan eUer p.
29 fuUa med de sju sista p.orna
21:9
29 p.or om vilka är skrivet i denna
22:18
PLAGA (verb)
12 dessa p.de Israels barn
13 (DelUa) p.de hm därmed
14 liv åt dem s. p.s bittert
15 fastän p.d utan förskoning
17 huru jag p.s av dem s. hata
7 p.s, s. du har stungit
5 mig s. är betryckt och p.d
16 varda icke p.de ss. andra
16 jag vart dock p.d hela dagen
6 dagar s. du har p.t oss
6 blevo p.de för missgärningars
6 jag s. var storligen p.d
6 Jag är storligen p.d
6 uselt besvär att p. sig
6 besvär till att p. sig med
18 Har han väl p.t dem
2 så s. han p.de deras plågare
19 p.d fastän han ödmjukade sig
6 och p. oss så .vårt
4 skaD jag p.s så oavlåtligt
20 vakat över dem till att p.
6 icke av villigt hjärta p.r
5 •. jag ingalunda ville p.
6 om jag förr har p.t dig
31 Har du kommit att p. oss
33 Min dotter p •• svårt
34 han p.s svårt
31 p. mig icke
31 Jag beder dig, p. mig icke
25 låg i dödsriket och p.de.
35 p.de av orena andar
36 misshandlade, p.de
31 p.des (Lot) dag efter dag
31 p. dem i fem mAnader
31 p.d med eld och .vavel
28 när de p.s, upp.tiger röken
31 de .kola där p.s dag och natt
PLÅGARE
19 huru de ropa över sina p.
21 jämrade sig över sina p.
22 våra p. bido oss vara glada
19 bryta sönder ..•p .••tav
19 skola de råda över sina p.
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Dom.10:8
16:16
Job 3:20
6:10
Ps. 9:14
69:27
69:30
73:5
73:14
90:15
107:17
116:10
119:107
Pred. 1:13
3:10
Jes.27:7
27:7
53:7
64:12
Jer.15:18
31:28
K1ag. 3:33
He •• 13:22
Nab. 1:12
Matt. 8:29
15:22
17:15
Mark. 5:7
Luk. 8:28
16:23
Apg. 5:16
Hebr.ll:37
2.Pet. 2:8
Upp. 9:5
14:10
14:11
20:10

2.Mos. 3:7
Dom. 2:18
P•. 137:3
Je•. 9:4
14:2

19
18
23
19

Vilken ände har icke p.n fAtt
s. han plågade deras p.
i dina p.s hand
ej mer ngn p. över dem

14:4
27:7
51:23
Sak. 9:8

PLANA UT
-plåna
utplåna PS.51 :11
PLÅNA UT
l) kärat, n J #
skära, hugga (av); iJes.55:13 nif. övers.
plånas ut. Se t.ex. Krossa 26.
PLANA UT
l evigt tecken •. ej p.s ut

Jes.55:13

PLÅSTER
lägga den ss. p. på bulnaden

Jes.38:21

-plåt
PLÅT
järnplåt Hes.4:3
Plåt
På sin panna skulle översteprästen bära
en plåt av rent guld med inskriptionen:
»Helgad åt Herren». Plåten fästes vid
ett mörkblått snöre och satt på framsidan av huvudbindeln. Se även: Panna,
Präst.
pLAT
göra en p. av rent guld
2.Mos.28:36
hamrade ut guldet till tunna p.en
39:3
p.en till det heliga diademet
39:30
spisoffer s. tillredes på p.
3.Mo.. 2:5
På p .•kaD det tillredas med olja
6:21
7:9
spisoffer s. är tillrett på p.
8:9
framtill den gyUene p.en
fyrfat hamra ut till p.ar
4.Mos.16:38
vare sig det gäUde p.arna
I.Krön.23:29
PLÄGA
Uppdelning: pläga (ha för sed); pläga (undfägna).
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Plöjning med träplog. Plogen styres med vänster hand, och käppen
(.~oxpiken;) i höger hand blUkas för att driva pd oxen.
begära han skuUe göra ss. han p.de
15:8
p.de hs föräldrar årligen
Luk. 2:41
ande p.r gripa fatt i hm
9 :39
p.de taga vad s.lade. i
Joh.12:6
greker av dem s. p.de fara upp
12:20
den sal ••• där de p.de vara
Apg. 1:13
s. man var dag p.de sätta
3:2
p.de begära allmosor
3:10
mskor p. så tala
loKor. 9:8
tänkt ss. mskor p. tänka
15 :32
p.r jag fatta mina beslut
2.Kor. 1:17
av den p.r jag berömma mig
9:2
p. goda gärningar ligga i L T I m . 5 :25
p.r vara den ringare
Hebr. 7:7

gm en p. död taga ifrån dig
Hes.24:16
p.t märkte de att där icke
Mark. 9:8
p.t från himmelen ett dAn
Apg. 2:2
sken p.t kringstrålade hm
9:3
stod p.t en H. ängel där
12:7
16:26
Då kom p.t en stark jordstöt
starkt sken p.t kringstrålade mig
22:6
helt p.t faUa ned död
28:6
då kommer p.t fördärv
l.Tess. 5:3
draga över sig p. t fördärv
2.Pet. 2:1
P.t har din dom kommit
Upp.18:10

PLÄGA (ha för sed)
därför p.r man säga
I.Mos.10:9
icke mers•. kvinnor p. hava
18:ll
tid då kvinnorna p.de komma ut
24:11
brunn p .de man vattna hjordarna
29:2
p.de låta hjordarna samla.
29:3
(Rakel) p.de vakta dem
29:9
bakverk s. Farao p.r äta
40:17
den bägaren han p.r spA med
44:5
p.r giva i brudgAva
2.Mos.22:17
3.Mos.17:5
p. slakta ute på marken
förut p.t göra så mot dig
4.Mos.22:30
p.de sitta under Deborapalmen Dom. 4:5
30 söner s. p.de dda pA 30 åsnor
10:4
p.de rida på 70 å.nor
12:14
så p.de de unga männen göra
14:10
H. högtid p.r ju håDas
21 :19
p.de giva var sin andel
I.Sam. 1:4
(Hannas) medtävler.ka p.de
1:6
p.de prästerna gA till väga
2:13
p.de hs moder vart Ar
2 :19
p.de Eli välsigna Elkana
2:20
p.de (Samuel) vända tillbaka
7 :17
på harpan ss. han dagligen p.de
18:10
p.r man säga: Är ock Saul bland
19:24
p.r låta hm gå sin väg I ro
24:20
p.r man säga: Ingen blind
2.Sam. 5:8
ss. löst folk p.r göra
6:20
ss. mskor p. tuktas
7:14
konungarna p.de draga i fält
11:1
15:2
Absalom p.de .täUa lilg vid sidan
där man p.de tillbedja Gud
15:32
p.de de gå med budskapet
17:17
19:3
ss. mskor p. göra, vilka vanärat
livrocken s. p.de utgöra h. dräkt
20:8
Fordom p.de man säga så
20:18
p.de gjuta vatten på Elisa.
2.Kon. 3:11
6:22
Du p.r Icke ens hugga ned dem
tälten s•. de p. stA
7:10
vid vilken. hand konungen p.de
7:17
där hästarna p.de föras in
11:16
moabitiska strövskaror p.de
13:20
s. p.de ut.kriva folket i landet
25:19
konungarna p.de draga i fält
I.Krön.20:1
p.t sätta sig upp mot 1I0nungar
E.r. 4:19
p.de tala gott om (TobIa)
Neh. 6:19
p.de lägga in .pisoffret
13:5
konungens ärenden p.de
Est. 1 :13
Job 24:6
till skörd vad boskap p.r äta
P. f"tskarlag köpslå om hm
40:25
p.r Icke oavlåtligt tröska
Jes.28:28
åt vilka de p. tända offereld
J er.11: 12
p. dA män föda barn
30:6
p.de utskriva till krigstjänst
52:25
ss. landsflyktiga p.
Hes. 12:4
p.r offra på sabbatsdagen
46:12
bad ss. han förut p.t göra
Dan. 6:10
varifrån tusen p.de draga ut
Am. 5:3
varifrån hundra p.de draga ut
5:3
s. Israel. hus p.r vända sig till
6:1
P.r icke eder mästare betala
Matt. l 7 :24
stadgar s. de p. håUa
Mark. 7:4
p.de (Pilatus) vid högtiden giva
15:6

PLÖTSLIG
oförtänkt och p.t dör
4.Mos. 6:9
Josua kom p.t över dem
Jo•. 10:9
kom med sitt krig.folk p.t
11:7
omringades p.t huset
Dom.19:22
syntes p.t en vagn av eld
2.Kon. 2:11
p.t överfalla och förgöra
Est. 9:24
p.t ropa ve över hs boning
Job 5:3
landsplåga med p. död
9:23
och förfäras av p. skräck
22:10
p.t .kjuta de pA hm
Ps.64:5
p.t sårar dem hs pil
64:8
78:33
deras år i p. undergång
gm förtörnelse ryckas p.t bort
90:7
ej frukta för p. skräck
Ords. 3:25
6:15
skall ofärd p.t komma över hm
p.t skall ofärd komma över dem
24:22
ofärd p.t faDer över dem
Pred. 9:12
p.t och med hast skaD detta
Jes.29:5
muren p.t och med hast störtar
30:13
p.t .kall ödeläggelse komma
47:ll
P.t satte jag det I verket
48:3
drabbas ej av p. död
65:23
p.t bliva mina hyddor förödda
Jer. 4:20
p.t kommer förhärjar.n över oss
6:26
p.t lät ångest och förskräckelse
15:8
p.t låter rövarskaror komma
18:22
p.t är Babel faDet och krossat
51:8

POPPEL
Poppeln är ett vanligt träd i Bibelns
länder. Den är omtyckt för sin sval-
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PLÄGA (undfägna)
huru p. min kropp med vin

Pred. 2:3

PLöJA

Se: Plog.
-plöja
upplöjt PS.65:11

PLÖJA
varken p. eller skörda
dalgång s. icke blivit p.d
icke p. med oxe och åsna
Icke p.t med min kviga
nödga. p. hs åkerjord
Elisa s. höll på att p.
de s. p. fördärv .körda
PA min rygg hava plöjare p.t
S.. när man p.t och ristat
vill den late icke p.
åkermannen vill, p.er han
I haven p.t ogudaktighet
p.er man där med oxar
blev skrivet att den •. p.er
bör p. med en f"århoppning
PLÖJARE
På min rygg hava p. plöjt
dA p.n skaU följa skördemannen
PLÖJNINGSTID
under p.en ..•håDa vilodag

l.Mos.45:6
5.Mos.21:4
22:10
Dom.14:18
I.Sam. 8:12
I.Kon.19:19
Job 4:8
Ps.129:3
141:7
Ords.20:4
Je •. 28:24
Hos.10:13
Am. 6:12
l.Kor. 9:10
9:10
Ps.129:3
Am. 9:13
2.Mos.34:21

POKERET-HASSEBAIM
hebr. gasellsnara. Stamfader för en
släkt bland de »Salomos tjänares barn»,
som med Serubbabel återvände från
fångenskapen i Babel. Esr.2:S7; Neh.
7:59.
POLERA
AUt var av p.d koppar
tröskeln s. var av p.t trä

l. Kon. 7:45
H.s.41:16

PONEPORTEN
En port i Jerusalems mur, troligen

identisk med Hörnporten (§å'ar happinni), se d.o. 2.Krön.25:23.
PONTUS
grek. P6ntos, hav. I nytestamentlig tid
namnet på en romersk provins omfattande östra hälften av Mindre Asiens
landremsa utmed Svarta havet (pontus
euxiuus). Pontus existerade som oavhängigt rike från mitten av 4.århundradet till år 66 f.Kr., då det erövrades av
Pompejus och lades under Rom.
Huvudstaden i Pontus var Amasia vid
floden Iris. I väster gränsade Pon tus till
Bitynien.
På pingstdagen i Jerusalem var även
diasporajudar från Pontus närvarande,
Apg.2:9. Några av dem var möjligen
med bland de tre tusen som döptes
den dagen och som sedan förde evangelium med sig när de återvände till
Pontus, jfr l.Pet.l:1. Juden Akvila,
Paulus' värd i Korint, var bördig från
Pontus, Apg.18:2. Härifrån kom också
ftlosofen Diogenes och kättaren Marcion.
PONTUS
vi må hava vårt hem i P.
jude vid namn Akvila, från P.
främlingar kringspridda i P.

Apg. 2:9
18:2
l.Pet. 1:1

Porata - Port
kande skugga, vilket särskilt gäller silverpoppeln, som kan nå en ansenlig
höjd och har en tät krona. Den har sitt
namn efter bladen som är vita på
undersidan. Då det i 1.Mos.30:37 omtalas, att Jakob gjorde käppar av
poppel, var det troligen fråga om just
detta träd. Det anses också att det var i
popplar, ej i pilträd, som de hemlängtande israeliterna i Babel hängde upp
sina harpor. Se vidare: Pilträd. LMos.
30:37; Hos.4:13.
PORATA
hebr. av pers. möjl. given av lotten el.
ödet. En av de tio sönerna till »judarnas ovän» Haman. Jämte sina nio
bröder dräptes han av judarna, när
dessa skulle utrotas ur perserriket.
Est.9:8.
PORCIUS FESTUS

Se: Festus. Apg.24:27.
PORT
Se även: Dörr, ingång, utgång, öppning, dörrvaktare, portvaktare, mur,
tempel.
-port
altarport Hes.8:5
ingångsport Hes.40:15
järnport Apg.12:10
kopparport Ps.107:16
stadsp ort Dom_16:3
strömport Nah.2:6
Portar
Asers port, Hes.48:34. Bat-Rabbirnsporten, HV.7:4. Benjarnins port, Hes.
48:32. Betlehems port, 2.Sarn_23:l6.
Dalporten, Neh.3:13. Dans port, Hes.
48:32. Drabantporten, 2_Kon.l1:19.
Dyngporten, Neh.2:13. Efrairnsporten,
2.Kon.14:13. Fiskporten, Neh.3:3.
Fårporten, Neh.3:1. Fängelseporten,
Neh.12:39. Gads port, Hes.48:34.
Gamla porten, Neh.12:39. Hästporten,
Neh.3:28·. Hörnporten, 2.Kon.14:13.
Isaskars port, Hes.48:33. Jesodporten,
2.Krön.23:5. Josefs port, Hes.48:32.
Juda port, Hes.48:3l. Konungsporten,
1.Krön.9:18. Källporten, Neh.3:l5.
Lerskärvsporten, Jer.19:2. Levi port,
Hes.48:31. Mellersta porten, Jer.39:3.
Menighetsporten, Jer.17:19. Mönstringsporten, Neh.3 :31. Naftali port,
Hes.48:34. Poneporten, 2.Krön.25 :23.
Rubens port, Hes.48:31. Salleketporten, 1.Krön.26:16. Sam arias port,
l.Kon.22:1 O. Sebulons port, Hes.48 :33.
Sirneons port, Hes.48:33. Sköna porten, Apg.3 :2. Surporten, 2.Kon.ll :6.
Vattenporten, Neh.3:26. Övre Benjaminsporten, Jer.20:2.

port var därför liktydigt med makt och
myndighet, jfr Matt.16:18. ISodoms
stadsport satt Lot, när de två änglarna
korn på besök, och detta kan tyda på
att han var med i stadens råd, men han
kan också ha suttit i porten som en
vanlig medborgare, 1.Mos.19:1.
I Ps.24:7 talas om att portarna skall
höja sina huvuden. Detta kan antagligen peka hän på de portar, som
öppnades genom att de lyftes upp.
Dessa förekom också som stadsportar.
På landsbygden gjordes dörrarna
eller portarna låga för att icke kringströvande rövare skulle kunna rida
igenom dem och ända in på gårdsplatsen, Ords.17:19. Vid solnedgången
eller strax efter stängdes stadsporten_
Den som då befann sig utanför kunde
riskera att få tillbringa natten
tillsammans med rövare och andra
tvivelaktiga personer.
Profeten Jesaja såg fram emot den
nya staden, där man aldrig skall höra
talas om våld eller ödeläggelse, 60:18,
där ingen natt skall finnas och där
portarna aldrig skall stängas, v.ll, jfr
Upp.21:25.

Jakob såg himmelens port i Betel,
l.Mos.28:17. Gud har öppnat himmelens portar och givit regn, Ps.7 8 :23.
Härlighetens konung drager in genom
portarna, Ps.24:7. Med tacksägelse
skall vi gå in i hans portar, Ps.100:4,
genom rättfardighetens portar, Ps.118:
19. Portarna skall öppnas för ett rättfardigt folk, Jes.26:2.
Det nya Jerusalems portar
Dess portar skall kallas lovsång,
Jes.60:18_ De skall alltid hållas öppna,
Jes.60:11; Upp.21:25. Genom portarna skall de frälsta tåga in i staden,
Upp.22:14.
l.Mos.19:1
19:6
19:11
19:11
22:17
24:60
28:17
34:20
38:14
2.Mos.20:10
27:16
32:26
32:27
3S:17
38:14
38:18
38:31
39:40
40:8
40:33
4.Mos. 4:26
S.Mos. 3:S
S :14
6:9

Port
Dödens portar

Herren frågade Job om han hade
sett dem, Job 38:17. David lyftes upp
från dem, Ps.9 :14. Dödsrikets portar
skall icke få makt över Guds församMatt.16:l8.

Port
Forntidens stadsportar hade stor betydelse för befolkningens säkerhet. Det
var främst genom stadsporten, som en
angripande fiende försökte tränga sig
in. Därför bevakades stadsportarna
omsorgsfullt. Vid dessa förstärktes
ofta murarna till det dubbla, och vaIje
del av muren hade sin egen port,
2.Sam.18:24. Portarna var ofta överbyggda med tak och stundom försedda
med ett torn, varifrån portvakten vakade över staden. I porten satt man gärna
och samtalade med vänner eller endast
såg på dem som fardades förbi.
Stadsporten var också platsen för
rättegångar, där dornarna avgjorde
folkets tvister, 5.Mos.21:19. Ordet
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Himmelens portar

Situationsbild från en stadsport.
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skriva dem på dina p.ar
11 :20
leviten s. bor inom edra p.ar
12:12
icke inom dina p.ar äta tionden
12:17
leviten s. bor inom dina p.ar
12:18
äta därav hemma inom dina p.ar
12 :21
främlingen s. bor inom dina p.ar
14:21
leviten s. bor inom dina p.ar
14:27
änkan s. bo inom dina p.ar
14:29
leviten s. bor inom dina p.ar
16:11
och änkan s. bo inom dina p.ar
16:14
varom man tvistar i dina p.ar
17:8
öppnar sina p.ar för dig
20:11
äldste i staden till stadens p.
21 :19
äldste i staden sitta i p.en
22:1S
ut till stadens p. och stena
22:24
en av främlingarna inom dina p.ar
24:14
svägerskan gå upp i p_en
2S:7
ätit därav inom dina p.ar
26 :12
tränga dig i alla dina p.ar
28:S2
tränga dig i alla dina p.ar
28:S2
fiende försätta dig i dina p_ar
28:SS
din fiende försätta dig i dina p.ar
28:S7
främlingarna inom dina p.ar
31:12
när p.en skulle stängas gingo
J os. 2:S
Jeriko sina p.ar stängda
6:1
när han sätter upp dess p.ar
6:26
nådde striden till p.arna
Dom_ S:8
drog H. folk ned till p.arna
S:l1
gick fram till p.en på tornet
9:S2
18:16
ställde sig vid ingången till p.en
prästen stod vid ingången till p.en
18:17
icke utrotat ur p.en
Rut 4:10
föll Eli...vid sidan av p.en
l.Sam. 4:18
Saul gick till Samuel i p.en
9:18
förföljde intill Ekrons p.ar
17:S2
(David) ritade på dörrarna i p.en
21:13
i en stad med p.ar och bommar
23:7
till mitten av p.en
2.Sam_ 3:27
vägen s. ledde till p.en
1 S:2
18:4
vid sidan av p_en
satt David inne i p_en
18:24
gick upp i salen över p.en och grät
18:33
konungen satte sig i p.en
19:8
Konungen sitter nu i p.en
19:8
satte upp (Jerikos) p.ar
l.Kon.16:34
på sin tron vid Samarias p.
22:10
för en sikel iSamarias p.
2.Kon. 7:1
s. höllo vakt vid p.en
7:11
trampade hm till döds i p.en
7:17
iSamarias p. 2 sea-mått korn för
7 :18
trampade hm till döds i p.en
7:20
när Jehu kom in gm p.en
9 :31
två högar vid ingången till p.en
10:8
vid p.en bakom drabanterna
11:6
hade icke öppnat p.arna
IS:16
byggde över p.en till H. hus
1 S :3S
till stadshövitsmannen Josuas p.
23:8
gm p.en mellan murarna
25:4
vid p.arna till H_ hus
1. Krön. 9:23
på dörrarna i p.arna
22:3
om var p. kastade de lott
26:13
städer med murar, p.ar
2.Krön. 8:5
vakt vid de särskilda p.arna
8:14
förse dem med p.ar och bommar
14:7
sutto.vid Samarias p.
18:9
dörrvaktarna vid p.arna till H. hus
23:19
i konungshuset gm ÖVre p.en
23:20
utanför p.en till H. hus
24:8
byggde ÖVre p.en till H. hus
27:3
31 :2
lovsjunga i p.arna till H. läger
dörrvaktarna vid sin p.
3S:1S
Jerusalems p.ar uppbrända
Neh_ 1:3
2:3
dess p.ar förtärda av eld
därmed timra upp p.arna
2:8
dess p.ar förtärda av eld
2:13
2 :17
dess p.ar uppbrända i eld
3:6
Gamla p.en sattes i stånd av J ojada
vakten vid Östra p.en
3:29
icke dörrar i p.arna
6:1
Jerusalems p.ar icke öppnas
7:3
s. höllo vakt vid p.arna
11 :19
vakt över förrådshusen vid p.arna
12 :2S
prästerna renade sedan p.arna
12:30
gick över Gamla p.en
12:39
i Jerusalems p.ar före sabbaten
13:19
några av mina tjänare vid p.arna
13:19
hålla vakt vid p.arna
13:22
Mordokai i konungens p.
Est_ 2:19
Mordokai satt i konungens p.
2:21
tjänare s. voro i konungens p.
3:2
tjänare s. voro i konungens p.
3:3
4:2
han begav sig till konungens p.
i konungens p. fick ingen komma
4:2
i staden framför konungens p.
4:6
fick se Mordokai i konungens p.
S:9
Mordokai sitta i konungens p.
5 :13
Mordokai s. sitter i konungens p.
6:10
Mordokai tillbaka till konungens p.
6:12
förtrampas i p.en utan räddning
J ob 5:4
gick upp till p.en i staden
29:7
såg mig hava medhåll i p.en
31 :21
dödens p.ar avslöjat sig för dig
38:17
såg du dödsskuggans p.ar
38:17
lyfter mig från dödens p.ar
Ps. 9:14
i dottern Sions p.ar fröjda mig
9:1S
Höjen, I p.ar, edra huvuden
24:7,9
tassla när de sitta i p.en
69:13
87:2
H. älskar Sions p.ar mest
Gån in i hs p.ar med tacksägelse
100:4
de voro nära dödens p.ar
107:18
Öppnen rättf"lirdighetens p.ar
118:19
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Portdörr - Praktvävnad
POST
1 vakter, var och en på hs p.
2 jag förbliver här p å min p.

118:20
Detta är H. p.
122 :2
träda in i dina p.ar. Jerusalem
127:5
mot fiender föra talan i p.en
147 :13
bommarna för dina p.ar fasta
Ords. 1 :2 1
där p.arna i staden öppna sig
8 :3
Invid p.aroa vid ingången
8:34
vakt vid dörrposterna i mina p .ar
14:19
vid den rättfårdiges p.ar
22 :22
förtrampa icke den fattige i p.en
24 :7
i p.en kan han icke upplåta sin mun
31 :23
Hennes man känd i stadens p.ar
31:31
prisa henne i p.arna
hennes p.ar klaga och sörja
Jes. 3:26
13:2
draga in gm de mäktiges p.ar
14:31
J ämra dig, du p.
22 :7
ryttarna fattat stånd vid p.en
24:12
p.en är slagen i spillror
26 :2
Låten upp p.arna
28:6
dem s. driva fienden på p.en
29:21
skipa rätt i p.en
38:10
in gm dödsrikets p .ar
45:1
så att inga p.ar mer äro stängda
54 :12
dina p.or av kristall
60 :11
dina p.ar öppna beständigt
60:18
kalla d ina p.ar för lovsång
62:10
dragen ut gm p.arna
vid ingången till leeus. p.ar
Jer. 1:15
7:2
Ställ dig i p.en till H. hus
7:2
in gm dessa p .ar för at! tillbedja
14:2
dess p.ar äro förfallna
15 :7
med kastskovel vid landets p.ar
17:19
i J erusalems alla andra p.ar
17:20
invå nare gm dessa p.ar
föra in sådan gm Jerusalems p.ar
17:21
börda in gm denna stads p.ar
17 :24
17:25
draga in gm denna stads p.ar
17:27
icke börda in gm Jerusalems p.ar
skall jag tända eld på dess p.ar
17:27
I s. gån in gm dessa p .ar
22:2
22:4
draga in gm p.arna till detta hus
lå ngt utanför Jerusalems p.ar
22:19
vid ingå ngen till H. n ya p.
26:10
ingången till nya p.en på H . hu s
36 :10
39:3
stannade i Mellersta p.en
39:4
gm p.en mellan de båda murarna
49:31
utan både p.ar och bommar
dess höga p.ar brännas upp
5 l :58
52:7
gm p.en mellan de båda murarna
Alla hennes p .ar öde
K1ag. 1:4
Hennes p.ar sjönko ned i jorden
2:9
4:12
in gm Jerusalems p.ar
5:14
De gamla siUa icke mer i p.en
gm den p. s. vetter å t norr
Hes. 8:3
8:14
ingången till norra p.en på H . hus
9:2
då komma sex män från ÖVre p.en
10:19
östra p.en på H. hus
11 :1
till östra p.en p å H. hus
II :1
stå vid ingången till p .en
21 :15
svärdet mot alla deras p.ar
21:22
murbräckor mot p.arna
26:2
uppbruten är nu folkens p.
26 :10
när han drager in gm dina p.ar
Du s. bor vid h avets p.ar
27 :3
38 :11
varken bommar eller p.ar
40 :3
han stod vid p.en
till en p. s. låg mot öster
40:6
40:6
mätte p.ens ena tröskel
40:7
porttröskeln invid p.ens förhus
40 :8
mätte upp p.ens förhus
40 :9
Han mätte upp p.ens förhus
p.ens förhus låg på inre sidan
40:9
40 :10
vaktkamrarna i p.en mot öster
p.ens längd : den var 13 alnar
40:11
mätte p.en från ena vaktkammarens 40:13
40:14
sträckte sig p.en runt omkring
40:16
slutna fönster i p.en runt omkring
40:18
stengolvet utefter p.arnas
40:18
motsvarade p.arnas längd
från den nedre p.ens framsida
40:19
40 :20
bredden på den p . s. låg mot norr
lika stora s. den förra p .ens
40:21
i den p. s. låg mot öster
40:22
en p. till inre förgården
40 :23
fanns mitt emot denna p.
40 :2 3
avståndet frå n ena p.en till
40 :23
på södra sidan fanns en p.
40 :24
en p. till inre förgården
40 :2 7
avståndet från den ena p.en
40 :2 7
förde mig gm södra p.en
40 :28
han mätte den södra p.en
40 :28
och mätte p .en där
40:32
förde mig till den norra p.en
40:35
en tempelkammare ... i p.arna
40 :38
i p.ens förhus två bord
40:39
när man steg upp till p.ens ingå ng
40 :40
40:40
sidoväggen på p.ens förhus
40 :41
vid p.ens sidoväggar fyra bord
utanför den inre p.en tempelkamrar 40:44
vid den norra p.en s sidovägg
40 :44
vid den östra p.ens sidovägg
40:44
han mätte ock p.ens bredd
40:48
42 :15
till den p. s. låg mot öster
lät mig gå åstad till p .en
43:1
den p. s. vette å t ö ster
43:1
43 :4
H . härlighet kom in gm den p.
44:1
mot helgedomens yttre p.
44:2
Denna p. skall förbliva stängd
44 :3
gå in gm p.ens förhus
44 :4
förde han mig gm norra p.en
44 :11
vakttjänstgöringen vid husets p.ar
44 :1 7
i den inre förgårdens p.ar

tjänst i den inre förgårdens p.ar
44:17
dörrposten till inre förgårdens p.
45 :19
förgårdens p. skall vara stängd
46 :1
fursten gå in gm p .ens förhus
46:2
och ställa sig vid p.ens dörrpost
46:2
skall han tillbedja på p.ens tröskel
46:2
p.en icke stängas förrän om aftonen
46 :2
tillbedja vid ingången till samma p.
46:3
skall han gå in gm p.ens förhus
46:8
in gm norra p .en för att tillbedja
46 :9
gå ut gm södra p.en
46 :9
gått in gm södra p.en
46:9
skall gå ut gm norra p .en
46 :9
ingen gå tillbaka gm samma p.
46:9
den p . s. vetter åt öster
46 :12
sedan skall man stänga p.en
46 :12
ingå ng vid sidan av p.en
46:19
lät mig gå ut gm norra p.en
47 :2
förde mig till den yttre p .en
47 :2
av stadens p.ar tre i norr
48 :31
den första Rubens p.
48:31
den andra Juda p.
48 :31
den tredje Levi p.
48 :31
på östra sidan tre p .ar
48 :32
Josefs p., Benjamins p., Dans p.
48 :32
södra sidan hava tre p.ar
48 :33
Sim eo ns p.,lsaskars p., Sebuians p.
48:33
Västra sidan tre p.ar
48:34
Gads p. , Asers p., Naftali p.
48:34
Akors dal till hoppets p .
Hos. 2:15
hata i p.en den s. försvarar
Am . 5:10
vrängen rätten för fattiga i p.en
5:12
hållen rätten vid makt i p.en
5:1 S
utlänningar drogo in gm hs p.
Db. v.11
Drag icke in gm mitt folks p .
v.13
drabbat ända till mitt folks p.
Mika 1:9
Olycka intill Jerusalems p.
l : 12
gm p.en vandra de ut
2:13
avbeta Nimrods land in i dess p. ar
5:6
ditt lands p.ar stå vidöppna
Nah. 3:13
fridsamma domar i edra p.ar
Sak. 8:16
plats där förra p .en stod
14:1 0
Gån in gm den trånga p.en
Mat!. 7:13
den p. är trång och den väg
7 :1 4
dödsrikets p.ar icke övermäktiga
16 :18
När han kommit ut i p.en
26 :71
åsnefåle bunden utanför en p.
Mark.11:4
Lasarus låg vid hs p.
Luk.16 :20
Petrus stod utanför vid p.en
Joh. 18: 16
Tjänstekvinnan s. vaktade p.en
18 :17
vid den p. i helgedomen
Apg. 3 :2
3:2
s. kaUades Sköna p.en
plägade sitta vid Sköna p.en
3 :10
öppnade om natten fängelsets p.ar
5:19
väktarna stående utanför p.arna
5:23
de stannade nu vid p.en
10 :17

av: såmar, hägna, skydda, bevaka; bevara, behälla, förvara. Jfr l.Mos.40:3;
3.Mos.24 :l 2, övers. förvar; Neh.4:9;
Jer.51 :12 vakt; Neh.I2 :24 tjänstgörande avdelning. Se : Bevara 9, Hövitsman 2.
2) mism!irä!, n "J l.? tOn
bevakning, vakt;· av: såmar, se l. Se :
Iakttaga 3.
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Neh. 7 :3
Jes.21:8

POTIFAR
hebr. av egypt., trol. kortform av
Poti-Fera, given av (solguden) Re (Ra).
Egyptisk hovman. Hans ställning vid
Faraos hov anges med de hebreiska
orden såris, övers. »hovman», och sar
har!abbäl;im , övers. »hövitsmannen för
drabanterna» Ufr ra1?-tabbåJ:t.im, t .ex. i
Jer. 52 :12, övers. »översten för drabanterna»). Med drabanterna avses
konungens livvakt. Ordet såris betyder
normalt »eunuclo>. Potifar var visserligen gift, men genom utsträckning av
termens användning till ämbetsmän
med tjänsteplikter liknande dem som
åvilade eunuckerna har den kunnat
användas också om honom. Till Potifars ämbete hörde bl.a. föreståndarskapet för det kungliga fangelset, som
synes ha varit inrymt i samma byggnad
som den där han själv bodde, I.Mos.
40 :3,7; 41:10.
Det var till Potifar de ismaelitiska
köpmännen sålde Josef som slav. Potifar kom snart underfund med sin
hebreiske tjänares skicklighet och satte
honom till förvaltare över hela sitt hus.
Potifars hustru, som icke nämns vid
namn, försökte i otrohet mot sin man,
under dennes frånvaro, att förföra
Josef till otukt. Då detta icke lyckades, förtalade hon Josef hos Potifar
och fick honom att kasta Josef i
fangelse.
POTlFAR
P. s. var hovman hos Farao
l.Mos.37:36
P. kö pte (Josef) av ismaeliterna
39:1

Dubbel stadsport.
öppnade (Rode) icke p.en
12 :14
12 :14
att Petrus stod utanför p.en
tjurar och kransar till p.arna
14:13
varefter p.arna genast stängdes
21 :30
Upp.21:12
Den hade en mur med 12 p .ar
vid p.arna stodo 12 änglar
21 :12
21 :12
över p.arna voro skrivna namn
l öster voro tre p.at
21 :13
21:13
i norr tre p.ar, i söder tre p.ar
21 :15
där med mätta staden och dess p .ar
21 :21
de 12 p.arna utgjordes av 12 pärlor
21:21
var särskild p. en enda pärla
21 :25
Dess p.ar skola aldrig stängas
22:14
gå in i staden gm dess p.ar

PORTDÖRR
Då (Petrus) nu klappade på p .en

Apg.12:13

PORTIAK
väktaren gick upp på p.et

2 .Sam. 18:24

PORTIRÖSKEL
p.n vid porte ns förhus mätte

HesAO:7

PORTVAKTARE
då ropade väktaren till p.n
därvid bjuder p.n att vaka

2 .Sam.18:26
Mark.!3:34

PORTVAKTERSKA
Den andre lärj. talad e med p.n

Joh.18 :16

PORTÖPPNING
p.ens bredd: d en var 10 alnar
vid den inre p.en var SO alnar

HesAO :ll
40:15

POST
-post
dörrpost 2.Mos.I 2:7
utpost l.Sam.13 :23
vaktpost Hab.2 :1
POST
l) mismär,

lntOn

förvaringsplat~ 'fÖrvar; vakt, vaktpost;

POTI-FERA
hebr. av egypt. given av (solguden) Re.
En präst i On, fader till J osefs hustru
Asenat. I.Mos.41 :45,50; 46 :20.

PRAKT
Se även: Härlighet, prydnad, präktig.
PRAKT
1) jekär, l p ,

något dyrbart ~l. värdefullt; storslagenhet, härlighet; av: jäJs:ar, vara dyrbar el.
värdefull. Jfr Est.l :20; 6:3; 8:16,
övers. ära. Se: Dyrbar 11, Härlig 8,
Härlighet 7.
2) jäkär, l p ,
dyrb~r, värd~rull; storslagen, härlig; av:
j~ar, se l. Se: Akta 27, Dyr 4, Dyrbar 6, Härlig 9.
3) hädär, I I n
smycke, pryd;ad; glans, härlighet; av:
hä9ar, smycka, pryda. Se : Berömmelse 4, Härlig 3, Härlighet 3, Prydnad 4.
4) lampras, AaJ..l11pwc;
adv. lysande, skinande; praktfullt,
präktigt; av: lampros, se Präktig 8.
Beträffande övers. av Luk.l6:19, se
Leva 46.
PRAKT
l sin storhets glans och p.
2 H. fiender ss. ängarnas p.
3 Karmels och Sarons p.
3 de skola få se vå r Guds p .
4 levde var dag i glädje och p .

Est. 1 :4
Ps.37 :2 0
Jes. 35:2
35 :2
Luk.16:19

PRAKTBYGGNADER
ökenhundar (tjuta) i p .na

Jes. 13 :22

PRAKTBÅR
En p. av virke frå n Libano n

HV. 3 :9

PRAKTSKRUD
(Soul) s. klädde eder i p .

2.Sam. 1 :24

PRAKTVÄVNAD
p.er för Siseras räkning
byte av p.er, brokiga tyger

4504

Dom. 5:30
5:30

Prassla - Press
PRASSLA
jagas på flykten av p.nde löv

3.Mos.26:36

PRAT
p. på p., p. på p.
för dem p. pä p., p. pä p .
undfly oandligt och tomt p.

Jes.28 :10
28:13
2.Tim. 2:16

PRATMAKARE
1) spermolbgos, arr€PIl0"AD"{OC;
(om fåglar, särskilt om kråkfåglar) som
plockar upp sädeskorn el. frön (från
åkern); subst. råka; (om människor)
som plockar smulor el. rester (t.ex. på
ett salutorg); som snappar upp smulor
av kunskap från olika håll; subst.
pratmakare; av: sperma, säd, sädeskorn, frö, och lt~gö, plocka upp, samla.
PRATMAKARE
1 Vad kan denne p. vilja säga

Apg.17:18

PREDIKA

Se även: Förkunna, kungöra, evangelium, budskap, lära, vittna, undervisa,
tala, samtal, tjänst, församling, apostel,
profet, lärare, föreståndare, evangelisL
PREDIKA

l) däbar, l J l
pi. dibbär, sig;; tala. Se Lex. Befalla 3,
Besluta 5, Förkunna 3, Lova 1.
2) lj:ärä', X ~~
ropa, kalla. Se Lex. Förkunna 4.
3) semu'ä, ilY m0
det man hör; kungÖrelse, budskap; av:
såma', höra, lyssna. Se: Budskap 4.
4) /:lulj:lj:ö, il i;. ~
stadga, förordning; av: l).~aJ.<., hugga
ut, rista in; skriva upp, fastställa, stadga, bestämma. I Jer.1O:3 står ordagrant: folkens stadgar. Se: Fast 24,
Lag 7, Rätt 16.
5) nätafi, '1 t:I l
droppa, dryp~;\är hif. låta drypa (om
tal); därav övers. predika; part. i Mika
2:11 övers. predikare. Jfr J.<.al i Dom.
5:4, övers. strömma; Job 29:22 komma såsom ett vederkvickande flöde;
PS.68:9 utgjuta sina flöden; Ords.S:3;
HV.4:11; 5:5,13; Joel 3:18 drypa; hif.
i Am.9:13, övers. drypa (av).
6) keryssö, K1/pVaaW
vara härold el. utropare, framträda
såsom härold; framföra ett häroldsbudskap; (offentljgen) proklamera, förkunna; av: keryx, härold. Se: Förkunna 22, Förkunnare 2.
7) akoe, åK oi!
hörande, lyssnande; hörsel, hörselsinne; öra, öron; det man hör; kungörelse, budskap, predikan; av: akouö,
höra, lyssna. Ordet motsvarar hebr.
semu'å, se 3. I Joh.12:38; Rom.l0:16
citeras Jes.S3:1; ordagrant: Herre, vem
trod<;le vårt budskap (vår predikan).
Akoe är i Matt.4:24; 14:1; 24:6; Mark.
1 :28; 13:7 övers. rykte; Matt.l3:14;
Apg.28:26 hörande öron; Mark.7:3S;
Apg.!7 :20; 2.Tim.4:3,4 öron; 1.Kor.
12:17 a hörsel; v.!7 b öra: Gal.3:S
lyssna (ordagrant: av trons lyssnande
el. av trons predikan); Hebr.4:2 a;
5:11; 2.Pet.2 :8 höra.
8) parresiazomai, rrapP1/aui~ollat
tala el. framträda frimodigt; här övers.
-' redika frimodigt. Se vidare: Frinodig 7.
I) prokeryssö, rrpOK1/pVaaW
i förväg förkunna; av: prep. pro, framför, i förväg, och kerYssö, se 6.
10) ananggellö, åva"{"{€AAw
ego återberätta; sedan allmänt : berätta,
förkunna. Se: Förkunna 25.
11) apanggellö, årra"f"f€AAw
frambära ett budskap, meddela, för-
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kunna. Se: Förkunna 21, Kungöra 13,
Veta 19.
12) utf.ord.
13) kerygma, Ki!PV"{lla
häroldsbudskap; i N.T. det budskap
som proklameras av Guds och Kristi
härolder, dvs. i första hand profeter
och apostlar; förkunnelse, predikan:
av: kerYssö, se 6. I l.Kor.l :21 står
ordagrant: genom förkunnelsens dårskap: 2.Tim.4:17 för att genom mig
förkunnelsen sk\llle bliva fullförd. I
l.Kor.2:4 står kerygma jämsides med
logos, se 15 (här övers. tal).
14) euanggelizomai, €va"{"{€"Ai~Ollat
förkunna ett glatt budskap, förkunna
evangelium; i 1.Pet.1 :12 övers. predika
evangelium för. Se Lex. Förkunna 20.
15) lagos, "AD "{o c;
ord, tal, utsaga; lära, undervisning,
förkunnelse, predikan; av: legö, säga,
tala. Ordet, som i l.Tim.S:17 är övers.
predikande, står där tillsammans med
didaskalia (se Lära 19), övers. undervisning. Jfr övers. tal, t.ex. l.Kor.2 :4;
2.Kor.6 :7; TiL2:8. Se t.ex. Lära 23,
Ord 30, Ordet 2.
PREDIKA
5.Mos.13:S
I han p.de avfall från H.
Ords. 1:21
2 I bullrande gathörn p.r
Jes.40:2
2 p.en att dess vedermöda är
40:6
2 Hör, ngn talar: P.
40:6
2 annan svarar: Vad skall jag p.
53:1
3 vem trodde vad s. p.des för oss
61 :1
2 att p. frihet för de fångna
61 :2
2 p. ett nädens år frän H.
Jer. 2:2
2 och p . för Jerusalem
3:12
2 Gå bort och p. så norrut
7:2
2 och p . där detta ord
10:3
4 vad folken p. är fåf"angliga
11:6
2 P. allt detta i Juda städer
19:2
2 p. där de ord jag skall tala
I eftersom du p .t avfall frän H.
28:16
29:32
I p .t avfall från H.
5 Du mskob8In ..•p. mot söder
Hes.20:46
5 och p. mot helgedomarna
21 :2
Am. 7 :16
5 och p. icke mot Isaks hus
Jona 1:2
2 till Nineve och p.
3 :2
2 p. för den vad jag skall tala
2 (J ona) p.de och sade: Det dröjer
3:4
5 Hören då upp att p.
Mika 2 :6
5 om sådant fär man icke p.
2:6
5 J ag vill p. för dig om vin
2:11
2 forna tiders profeter p.de
Sak. 1:4
1:14
2 P. och säg: Så säger H. Sebaot
2 Ytterligare må du p .
1:17

2 de ord s. H. lät p.
7:7
6 Johannes döparen p.de i
Matt. 3:1
6 Frän den tiden begynte J . p.
4:17
6 (J.) p.de evangelium om riket
4 :23
6 J. p.de evangelium om riket
9:35
6 där l gän fram skolen l p.
10:7
6 det skolen lp. pä taken
10:27
6 undervisa och p. i deras städer
11:1
6 evangelium om riket bliva p.t
24:14
6 detta evangelium bliver p.t
26:13
6 p.de bättringens döpelse
Mark. 1:4
6 (Johannes) p.de och sade
1:7
6 J. p.de Guds evangelium
1 :14
6 för att jag också där må p.
1 :38
6 han p.de i hela Galileen
1 :39
6 s. han ville sända ut att p.
3:14
6 de gingo ut och p.de
6:12
6 evangelium först p.t för alla
13:10
6 Varhelst evangeliet bliver p.t
14:9
6 p.en evangelium för allt skapat
16:15
16:20
6 de gingo ut och p.de allestädes
6 p.de bättringens döpelse
Luk. 3:3
6 att p. frihet för de fångna
4:18
6 p. ett nådens år från H.
4:19
6 han p.de i synagogorna i Judeen
4:44
6 p .de evangelium om Guds rike
8:1
6 till att p. Guds rike
9:2
6 bättring p.s bland alla folk
24:47
7 H., vem trodde vad S. p.des
Joh.12:38
6 Filippus p.de K. för folket
Apg. 8:5
6 p. om L, att han var Guds Son
9:20
8 (Saulus) p.t i J. namn
9:27
8 p.de frimodigt i H. namn
9 :28
6 efter den döpelse Johannes p.de
10:37
6 han bjöd oss p. för folket
10:42
9 Johannes p .t bättringens döpelse
13:24
8 p.de frimodigt i förtröstan
14:3
19:13
6 vid den J. s. Paulusp.r
10 icke försummat p. för eder
20:20
6 bland vilka jag p.t om riket
20:25
II p.de först för dem s. voro i
26:20
6 (Paulus) p.de om Guds rike
28:31
6 Du s. p.r ... icke stjäla
Rom. 2:21
6 ordet om tron, det s. vi p.
10:8
6 huru kunna höra, om ingen p.de
10:14
7 vem trodde vad s. p.des
10 :16
12 kanhända icke hört p.S
10:18
13 gm den därskap han lät p.s 1.Kor. 1:21
6 vi åter p. en korsfäst K.
1:23
6 när jag p.r för andra
9:27
6 så är det pä det sättet vi p.
15:11
6 Om det nu p.s om K.
15:12
6 bland eder p.d gm oss
2.Kor. 1:19
6 Vi p. ju icke oss själva
4:5
6 p.r en annan J. än den vi p.t
11:4
6 p.r bland hedningarna
Gal. 2:2
6 jag själv p.de omskärelse
5 :11
6 av avund ... p. K.
Fil. 1 :15
Kol. 1:23
6 blivit p.t bland allt skapat
6 vi p.de Guds evangelium
1.Tess. 2:9
7 undfingen Guds ord s. vi p.de
2:13
6 blev p.d bland hedningarna 1.Tim.3:16
6 P. ordet, träd upp
2.Tim. 4 :2
4 :17
13 ordet överallt bliva p.t
1.Pet. 1:12
14 för eder p.t evangelium
6 och p.de för de andar
3 :19

PREDIKAN
3 giva akt på sin p.
JeS.28:9
3 när l mästen akta pä den p.
28:19
5 sä är deras p.
Mika 2:6
13 bättring vid Jonas' p.
Matt.12:41
13 bättring vid Jonas' p.
Luk.11:32
7 Alltså kommer tron av p.
Rom . 10:17
10:17
7 men p. i kraft av K. ord
13 enligt min p. om JK.
16:25
13 min p. icke med visdomsord 1.Kor. 2:4
13 då är ju vår p. fätang
15:14
13 p. varmed jag blev betrodd
Tit. 1:3
PREDIKANDE
15 med p. och undervisning

1.Tim. 5:17

-predikant

lögnpredikant l.Tim.4:2
PREDIKARE (ord analyser, se Predika)
5 vore en p. för detta folk
Mika 2:11
6 huru skulle p. kunna komma Rom.l0:1S

PREDIKAREN
hebr. J.<.ohhlät, en som samlar (ordspråk) el. en som kallar samman
(människor), en som predikar (i LXX
återgivet med ekklesiast~s, en som
sammankallar el. deltar i en ekklesia,
församling). Författaren till Predikarens bok. Det har allmänt antagits, att
Predikaren är identisk med konung
Salomo. För detta talar bokens introduktian: »Detta är Predikarens ord,
Davids sons, konungens i Jerusalel11),
1:1, samt 12:9, där det heter att
Predikaren var en vis man, som författade många ordspråk.
PREDIKAREN
Detta är P.s ord, Davids sons
Fåfängligheters.o.säger P.
Jag, P., var konung över Israel
detta: fann jag, säger P.
Fåf"ångligheters... säger P.
säga att P. var en vis man
P . sökte efter välbehagliga ord

Pred. 1 :1
1:2
1:12
7:28
12:8
12:9
12:10

PRESS
-press

vinpress Dom.6: 11
PRESS
det S. flyter ifrän din p.
vin och olja från p.en
vad loge och p. avkasta
av vinmust p.ar flöda över
ingen trampar vin i p .arna
På vinet i p.arna gjort slut
p.arna flöda över av vin

2.Mos.22:29
4.Mos.18:27
18:30
Ords. 3:10
JeS.16:10
Jer. 48:33
Joel 2:24

~--.-~

Från den av traditionen utpekade platsen för Antoniaborgen, troligen identisk med det i N. T. omtalade pretoriet.
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Pressa.-Prisa
trampen, ty p.en är full
blod gick u t från p .en

3:13
Upp.14:20

PRESSA
-pressa
utpressa Ords.29:4
PRESSA
p.de ut dem i Faraos bägare
p.de ut så mycket dagg
p.de druvorna och höllo
ss. ost p.s ut ur mjölk
ss. blod p.s ut ur näsan
du skall p. oliver
du skall p. ut druvmust

l.Mos.40:11
Dom. 6:38
9:27
Ords.30:33
30:33
Mika 6:15
6:15

PRESSKAR
Presskar har varit i bruk i Israel ifrån
äldsta tider. Både vid framställning av
olja och vin pressades oliver och druvor i presskaren. Det i Bibeln mest
omtalade är vinpressen, se d.o. Se
även: Press.
PRESS KAR
högg ock ut ett p. däri
p.en flöda över
högg ut ett p. därinne
högg ut ett p.

Jes. 5:2
Joel 3:13
Matt.21:33
Mark.12:1

PRETORIET
Det grekiska ordet praitÖrion kommer
av lat. prretorium, som betecknar
högkvarteret eller residenset för en
prretor, dvs. en fältherre el. ståthållare.
Det i evangelierna omnämnda pre toriet
var en romersk byggnad i Jerusalem
och troligen detsamma som Antoniaborgen i nordvästra hörnet av tempelområdet, jfr Neh.2 :8; 7 :2. Pretoriet i
Jerusalem brukades tydligen som residens av den romerske landshövdingen,
då han vistades i Jerusalem. Det var i
detta pretorium som Jesus blev dömd
efter att ha blivit förhörd och bespottad. Se även: Gabbata.
I Fil. l :13 skriver Paulus om »hela
pre toriet» (grt.), varmed han förmodligen menar alla i det kejserliga gardets
kasern i Rom.

4) ze!sär, l J. }.
minne, åminnelse; av: z~ar, se Prisa 7.
I Jes.26:8, där zekär står jämsides med
km, nanm, betecknar ordet det varigenom Gud gör sig påmind bland sitt
folk. De båda orden står i 2.Mos.3:15
parallellt (km, övers. namn; zel.<:är,
övers. nämna). Jfr zel.<:är i Hos.12:5,
övers. nanm. Se: Minne 3.
5) doxa, 86~a
grundbet. mening; uppskattning, pris,
ära, heder; glans, sken; härlighet, majestät; av: dokeo, mena, anse; synas,
tycl}as. Ordet står ofta jämsides med
time, se Heder 5 (övers. ära). Jfr 6. Se
t.ex. Heder 4, Härlighet 20, Prisa 19.
6) epainos, i!7raLVO~
bifall, lov, pris, berömmelse. Ordet står
i Fil. l :11; l.Pet.l:7, tillsammans med
doxa, se 5 (övers. ära, resp. härlighet);
på det sistnämnda stället förekommer
även tim~, se Heder 5 (övers. ära). Jfr
5. Se: Berömmelse 5, Prisa 16.
PRJS (beröm)
l bekänn, hm till p.
Jos. 7:19
2 stämde upp H. lov och p.
2.Krön. 5:13
l bekännen det nu, H. till p.
Esr.l0:11
3 upphöjt över allt lov och p.
Neh. 9:5
Ps.34:2
3 hs p. ständigt i min mun
3 given hm ära och p.
66:2
2 mskors vrede varder dig till p.
76:11
4 till ditt namn och ditt p.
Jes.26:8
S tager icke emot p. av mskar
Joh. 5:41
S tagen emot p. av varandra
5:44
5 icke söken p. s. kommer från
5:44
5 Säg nu sanningen, Gud till p.
9:24
6 nådeshärlighet till p.
Ef. 1:6
6 hs härlighet till p.
1:12
6 förlossas, hs härlighet till p.
1:14
6 gm JK., Gud till ära och p.
Fil. 1:11
5 Ej heller sökt p. av mskor
l.Tess. 2:6
5 vare ära och p.
l.Tim. 1:17
6 lända till p., härlighet
l.Pet. 1:7
5 fick ifrån Gud ära och p.
2.Pet. 1:17
5 väsendena hembära p.
Upp. 4:9
5 värdig mottaga p. och ära
4:11
5:12
5 värdigt mottaga ära och p.
5 :13
5 lovet och äran och p.et
7:12
5 Lovet och p.et ... tillhöra vår Gud

7) syngkleiö, (JV'YK A€iw
tillsammans stänga el. tillsluta; fullständigt tillsluta, innesluta; i Rom.
Il :32 övers. giva till pris; av: prep. syn,
( tillsammans) med (i sammansättningar ofta med förstärkande innebörd), och kleiö, stänga, tillsluta. Man
skulle här också kunna översätta: Ty
Gud har inneslutit dem alla i ohörsamhet. Verbet är i Luk.5:6 övers. få;
Gal.3 :22,23 innesluta.
PRIS (byte)
l till p. åt orättfärdiga
Job 16:11
Ps. 63:11
2 givas till p. åt svärdet
l deras husdjur till p. åt hagel
78:48
78:50
1 deras liv till p. åt pesten
l sitt folk till p. åt svärdet
78:62
3 till p. åt rovfåglarna
Jes.18:6
Jer.15:9
4 till p. åt fienders svärd
2 dem själva till p. åt svä~det
18:21
4 ogudaktiga till p. åt svärdet
25:31
4 till p. ss. offer åt dessa
Hes.16:21
16:27
4 gav dig till p. åt dina fiender
4 till p. åt vilda mskor
21:31
4 (Ohola) till p. åt hennes älskare
23:9
4 till p. åt dem du nu hatar
23:28
4 gav dig till p. åt konungarna
28:17
35:5
2 givit dem till p. åt svärdet
4 hon skall bliva given till p.
Dan.11:6
4 Icke giva dig till p. ss. Adma
Hos.ll:8
1 giva staden till p.
Am. 6:8
1 icke hs undsluppna till p.
Ob. v.14
5 ingen giva mig till p.
Apg.25:11
6 till p. åt skamliga lustar
Rom. 1:26
1:28
6 till p. åt ovärdigt sinnelag
7 givit dem till p. åt ohörsamhet
11:32
PRIS (; värde)
skall du betala högre p.
3.Mos.25:16
färre skall du betala lägre p.
25 :16
det p. för vilket han såldes
25 :50
köpa det för ett bestämt p.
2.Sarn.24:24
till bestämt p.
l.Kon.10:28
till bestämt p.
2.Krön. 1 :16
P.et för henne känner ingen
Job 28:13
säljer ditt folk för ringa p.
Ps.44:13
högre än pärlor står hon i p.
Ords.31:10
efa-måttet mindre och p.et högre Am. 8:5
det härliga p .•.värderad
Sak. 11 :13
p.et för den man vilkens värde
Matt.27:9

PRISA
Se även: Lovprisning, tacksägelse, lovsjunga, lovsång, upphöja, tacka, jubla.
-prisa
lovprisa Dom.5 :11

PRIS
l) todä, i1 1 i 1'I
bekän~else; lov, pris; av: jågå, se 2.
Beträffande Jos.7:19; Esr.IO:11, se
vidare Bekänna 2. Se: Lov 5, Lovoffer 5, Offer Il.
2) iåtjä, i1 :). ~
kasta; hif. bekänna; lova, prisa; i
Ps.76:11 övers. varda (någon) till pris; i
2.Krön.5:13 inf., övers. pris (tillsammans med pi. inf. av [hålal], se Lov 3,
Prisa l). Se t.ex. Lovsång 4, Prisa 3.
3) tehillä, i1 ~ i! ~
lov, pris, lovsång; av: [hålal], se Prisa 1.
Se: Berömmelse 3, Lov 2, Lovsång 6.

PRIS
l) sågar, l J D
stänga, tillsluta; här hif. i betydelsen:
överlämna, utlämna, prisgiva. J fr hif. i
Jos.20:5; Ps.31:9; Am.l:6,9, övers.
överlämna;
l.Sam.23:20 utlämna;
Klag.2:7 giva. Se: Förstocka 4, Ofruktsam 3, Prisgiva 1.
2) [nägarj, l
grundbet. möjl. vara utsträckt el. utdragen; flyta, flöda; hif. higgir, låta
flöda, utgjuta; överlämna, utlämna,
prisgiva. På dessa ställen står: higgir 'aljege l)iiräl>; överlämna ( någon) t!ll
svärdets händer; övers. giva (någon) till
pris åt svärdet. Jfr hif. i Ps.75:9, övers.
skänka i; Mika 1:6 vräka; nif. i 2.Sam.
14:14, övers. spillas; Ps.77"3 vara utsträckt; Klag.3 :49 flöda; hof. i Mika
l :4, övers. störta.
3) 'özab, ) l V
övergiv~, Iä~a; överlämna; i Jes.18:6
nif. med prep. le, överlämnas till;
övers. lämnas till pris åt. Se t.ex.
Avstå 6, Fri 17, Förkasta 12, Glömma 2, Lösa 5.
4) nätan, 1n J
giva, iämna; bä; övers. giva till pris. Se:
Prisgiva 3.
5) charizomai, xap irOllat
ego vara till behag, bevisa välvilja el.
nåd; skänka, giva (frikostigt); giva,
överlämna; i Apg.25 :11 i dålig mening;
därav övers. giva till pris; av: chåris, se
Nåd 10. Se: Efterskänka 3, Förlåta 10,
Prisgiva 7.
6) paradidömi, 7rapa8 l8 WilL
överlämna, överlåta; utlämna, prisgiva.
Se t.ex. Förrädare 1, Offra 22, Prisgiva 6.

l) [hålalj, '7 '? Q
pi. hillel, lova, prisa, lovsjunga. Se:
Berömma 2, Lov 3, Lovsjunga 2, Lovsång 3.
2) 'åSar, 1Wl$
skrida, gå (rakt fram); pi. föra, leda
(rätt); här i betydelsen: prisa lycklig el.
säll; (lu. prisas lycklig el. säll. Se: Leda
(verb) 13, Ledare 5.
3) iäijä. i1 "+ ~
kasta; hif. bekänna; lova, prisa. Se:
Bekänna l, Berömma 4, Kasta 25,
Lov 8, Lovsång 4, Pris (I) 2.
4) tip'lirä!, n!.~8 D
utsmyckning, prydnad; skönhet; ära,
härlighet. Se t.ex. Härlig 6, Härlighet 15, Prydnad l.
5) käl?eg, 1 ::) ~
vara tung; vara ärad el. hedrad; i
Ps.50:15 pi. ära. Se t.ex. Förhärliga l,
Härlig 2.
6) [sal?~j, n;)~
pi. lova, prisa; i Pred.4:2 övers. prisa
lycklig. Se: Berömma 3.
7) zäkar, l J l
tänka-på, erinra sig, komma ihåg,
niinnas; hif. bringa i åtanke el. åminnelse; nämna. Jfr hif. i Jes.12:4, övers.
förtälja. Se t.ex. Minnas l, Påminna l.
8) [sel?aflj,n;)o/
aram. = hebr. [sål>alt j, se 6.
9) bärak, 11 3
falla på knä; Tpi. berel.<:, prisa, lova,
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PRETORJET
togo J. med in i p.
förde hm i palatset eller p.
fOrde de J. från Kalfas till p.
själva gingo de icke in i p.
Pilatus gick då åter in i p.
han gick åter in i p.
uppenbarat för alla i p.

Matt.27:27
Mark.15:16
Joh.18:28
18:28
18:33
19:9
Fil. 1:13

PRICK
l) keraia, K€paia
litet horn; yttersta del, spets, hake,
prick; av: keras, horn. Ordet blev av
grekiska grammatikförfattare använt
för att beteckna accenter och diakritiska tecken. I N.T. avser det de små
linjer el. hakar, som skiljer vissa heb~e
iska bokstäver från andra med liknande
utseende, samt de småtecken, som i
hebreiska handskrifter brukas till utsmyckning av bokstäverna. Jfr Bokstav 2.
PRICK
1 icke en enda p. av lagen
l en enda p. av lagen falla

Matt. 5:18
Luk.16:17

n

PRISA

välsigna; i Ps.49 :19 övers. prisa välsignad. Se t.ex. Falla 47, Hälsa 2, Lov 7.
10) utf.ord.
11) doxåzö, 8o~cirw
prisa, ära; förhärliga; av: doxa, se 19.
Se t.ex. Förhärliga 4, Härlig 29.
12) exomologeö, €~OIlOAO'YEW
bekänna, tillstå (fritt el. öppet); här
med dat. i betydelsen: bekänna till
(någons) ära, prisa; av: prep. ek, ur,
från, och homologeö, se 21. Se: Bekänna4.
13) makarizö, llaKapirw
prisa salig; av: makårios, salig (detta
ord förekommer t.ex. i Matt. 5 :3-11, de
s.k. saligprisningarna).
14) epaineö, €7raLVEW
bifalla, lova, prisa, berömma; av: epainos, se 16.
15) makarismos, JlaKapwJl6~
saligprisning; av: makarizö, se 13. I
Rom.4:6 står ordagrant: liksom också
David uttalar (Iegö, säga, tala) den
människas saligprisning; Gal.4:15 Var
är nu eder saligprisning?
16) epainos, i!7ratVO~
bifall, lov, pris, berömmelse. Se t.ex.
Pris (I) 6.

17) hymneö, VJlVEW
sjunga hymn el. lovsång (till någon);
lova, prisa. Se: Lov 17, Lovsång 8.
18) anthomologeomai,
åv8oJl OA0'Y EOJlaL
i stället (= svara med att) bekänna;
ömsesidigt bekänna; bekänna inför
(någon); bekänna till förmån för
(någon), prisa; av: prep. anti, i stället
för; emot; gentemot, inför, och med.
av homologM, se 21.
19) doxa, 86~a
pris, ära, heder. Se t.ex. Pris (I) 5.
20) megaljmö, Jl€'YaAVVW
göra stor; upphöja; här övers. prisa
storligen; av: megas, stor. Se t.ex.
Förhärliga 6.
21) homologeö, OJlOAO'YEW
ego säga detsamma (som någon annan),
vara ense (med någon); tillstå, bekänna; här med dat. i betydelsen: bekänna
till (någons) ära, prisa. Se t.ex. Bekänna 5, Lova 14.
PRJSA
l p.de de henne för Farao
l.Mos.12:15
2 jungfrur skola p. mig säll
30:13
3 Juda, dig skola dina bröder p.
49:8
l ingen man så mycket p.de 2.Sam.14:25
3 Om ditt folk p. ditt namn
1. Kon. 8:33
3 p. ditt namn och omvända sig
8:35
l.Krön.16:4
7 p., tacka och lova H. .
3 att vi få p. ditt heliga namn
16:35
22:5
4 namnkunnigt och p.t i alla
2.Krön. 6:24
3 omvända sig och p. ditt
3 och p. ditt namn
6:26
3 offrade tackoffer och p.de H.
30:22
9 p.de de H. och hs folk Israel
31:8
2 p.de mig då säll
lob 29:11
40:9
3 Då vill jag p. dig
7 De andra p. vagnar
Ps.20:8
7 de p. hästar, men vi p. H. namn
20:8
l i församlingen skall jag p. dig
22:23
3 och p.en hs heliga namn
30:5
2 han skall p.s säll i landet
41:3
44:9
3 ditt namn p. vi evinnerligen
45:18
7 Ditt namn vUljag göra p.t
9 Om han ock p.r sig välsignad
49:19
5 och du skall p. mig
50:15
3 jag skall p. ditt namn, o H.
54:8
l Med Guds hjälp p. hs ord
56:5
56:11
l Med Guds hjälp få p. hs ord
56:11
l med H. hjälp få p. hs ord
6 mina läppar skola p. dig
63:4
9 P.en, I folk, vår Gud
66:8
7 jag skall p. din rättfärdighet
71 :16
72:17
2 alla hedningar p.e hm säll
7 Jag vill p. H. gärningar
77:12
3 Av himlarna p.s dina under
89:6
97:12
3 I rättfärdige, p.en hs heliga
3 Därför p.r man ditt namn
99:3
106:47
3 få p. ditt heliga namn
l De döda p. icke H.
115 :17
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Priscilla -Profet
6 p.en hm, ana folk
117:1
122:4
3 till att p. H. namn
3 p. ditt namn för din nåd
138:2
3 de rlittfllrdiga skola p. ditt
140:14
3 så att jag får p. ditt namn
142:8
145:2
1 Jag vill p. ditt namn aUtid
6 släktet p.r dina verk
145:4
9 aUt kött p. hs heliga namn
145:21
6 Jerusalem, p. H.
147:12
2 sliDa må de p.s
Ords. 3:18
1 av sitt vett varder en man p.d
12:8
1 s. övergiva lagen p. ogudaktiga
28:4
2 och p. henne sliD
31:28
1 p.s må en hustru s. fruktar H.
31 :30
1 hennes verk skola p. henne
31 :31
Pred. 4:2
6 Då p.de jag de döda
10 p.de den s. Icke kommit
4:3
6 Så p.de jag då glIidjen
8 :15
HV. 1:4
7 vi vilja p. din klirlek
2 p. de henne slin
6:8
3 jag vill p. ditt namn
Jes.25:1
7 p. vi, aUenast ditt namn
26:13
1 döden p.r dig icke
38:18
7 I s. p.en Israels Gud
48:1
8 Dig tackar och p.r jag
Dan. 2:23
8 jag p.de och lirade hm
4:31
8 p.r jag och upphöjer
4:34
8 p.de de sina gudar av guld
5 :4
8 du har p.t dina gudar
5 :23
Mal. 3:12
2 aUa folk p. eder sliUa
2 ~rllcka vilja vi p. sliDa
3:15
11 p. eder Fader I him.
Matt. 5 :16
11 bliva p.de av mskorna
6:2
11 blevo de häpna och p.de Gud
9:8
11:25
12 Jag p.r dig, Fader
11 Och man p.de Israels Gud
15:31
11 och p.de Gud och sade
Mark. 2:12
20 Min själ p.r storligen H.
Luk. 1 :46
1 :48
13 aUa släkten p. mig salig
2:20
11 och p.de och lovade Gud
18 p.de Gud och talade om hm
2:38
4:15
11 (J.) blev p.d avaUa
11 Oame) gick hem, p.nde Gud
5:25
11 av bestörtning och p.de Gud
5:26
11 betogos av häpnad och p.de Gud
7 :16
10:21
12 Jag p.r dig, Fader
11 rätade upp sig och p.de Gud
13:13
14 husbonden p.de orllttrådige
16:8
11 och p.de Gud med hög röst
17:15
19 tUlbaka för att p. Gud
17:18
11 fick sin syn och p.de Gud
18:43
23:47
11 såg vad s. skedde p.de han Gud
11 p.de Gud för det s. skett
Apg. 4:21
20 storligen p. Gud
10:46
11 tUl freds och p.de Gud
11:18
11 (hedningarna) p.de H. ord
13:48
20 H. J. namn storligen p.t
19:17
11 p.de de (äldste) Gud
21:20
11 p.de hm icke ss. Gud
Rom. 1:21
15 p.r David den mska salig
4:6
16 skaU då bliva p.d av den
13:3
12 aUa tungor skola p. Gud
14:11
15:6
11 och med en mun p.en Gud
11 hedningarna fått p. Gud
15:9
12 vUljag p. dig bland hedningarna
15:9
14 hm p.e aUa folk
15:11
14 Jag p.r eder för det att I
1.Kor.11:2
14 vad jag icke kanp. är
11:17
14 SkaUjag p. eder
11:22
14 i detta stycke p.r jag Icke
11:22
16 p.s för sitt nit
2.Kor. 8:18
11 komma att p. Gud
9:13
11 p.de Gud för min skun
Gal. 1 :24
4:15
15 hör eder p. eder saliga
16 aUt s. förtjänar att p.s
Fil. 4:8
17 iförsamiingen p. dig
Hebr. 2:12
21 frukt ifrån läppar s. p. hs
13:15
1.Pet. 2: 12
11 p. Gud den dag han BÖker
16 p. dem s. göra vad gott lir
2:14
11 utan p. Gud för detta namns
4:16
13 Vip.ju dem saliga
Jak. 5:11
11 Vem skuUe icke p. ditt
Upp.15:4

innebörden »prisgiva»: 5 .Mos.32:30;
Dom.2:l4; 3:8; 4:2,9; 10:7; I.Sam.
12:9; Ps.44:l3; Hes.30:l2; Joel 3:8.
Se: Betalning 2.
5) utf.ord.
6) paradidomi, rrapalil[iW/J.t
överlämna, överlåta; utlämna, prisgiva.
Se t.ex. Pris (II) 6.
7) charlzomai, xaplto/J.at
giva, överlämna; i Apg.2S:16 i dålig
mening; därav övers. prisgiva. Se t.ex.
Pris (II) 5.
8) didomi, tlliw/J.t
giva, lämna. Se t.ex. Ingiva 8.
PRISGIVA
1 om icke H. p.it dem
2 ett folk s. prisgav sitt liv
1 H. s. p.lt de mskor
3 p. Israel för de synders
3 prisgav dem åt förödelse
5 p.en åt hettan om dagen
3 p. dem åt misshandling
3 p. det åt en s. är väldig
3 bliver ock en härskara p.en
3 skola de p.s intill den tid
4 prisgav folkslag gm otukt
6 p. eder till mlsahandling
6 prisgav dem att dyrka
7 icke romersk sed att p. ngn
6 prisgav Gud dem I deras
8 aen är p.en åt hedningarna

5.Mos.32 :30
Dom. 5:18
2.Sam.18:28
I.Kon.14:16
2.Krön.30:7
Jer.36:30
Hes.23:46
31:11
Dan. 8:12
Mlka 5:3
Nab. 3:4
Matt.24:9
Apg. 7:42
25:16
Rom. 1:24
Upp.ll:2

PRISKA
grek. av lat. Prisca, den gamla el.
ärevördiga. En judekristen kvinna, som
tillsammans med sin man Akvi1a (se
d.o.), hade flytt till Korint från Rom
under kejsar Klaudius. När Paulus vistades i Korint under sin andra mi&sionsresa, var dessa två hans värdfolk
och goda medarbetare. Senare återfmner vi dem i Efesus, där de tog sig
an Apollos och undervisade honom
noggrannare om Guds väg. Under ett
nytt uppehåll i Rom fick de en hälsning från Paulus. En andra hälsning
från aposteln fick de i hans andra brev
till Timoteus, 4:19. Man antager att
Priska och Akvila vid denna tid befann
sig i Efesus. På några ställen omtalas
Priska med diminutivformen Priscilla,
se d.o. Rom.16:3; I.Kor.16:l9; 2.Tim.
4:19.
PROBERARE
dig till en p. i mitt folk

Jer. 6:27

PROFET
Se även: Gudsman, siare, förutsäga,
spå, budskap, hänryckning, syn,
uppenbarelse, gåva, tjänst, nådegåva,
fUllbordan, Skriften.
-profet
avgudaprofet Sef.l:4
lögnprofet Jes.44:2S

PRISCILLA
lat. (diminutivform av Prisca) den lilla
gamla el. ärevördiga. Se: Priska. Apg.
18:2,18,26.
PRISGIVA
1) sågar, ., d~
stänga, tillsluta; i 2.Sam.18 :28 pi. överlämna, utlämna, prisgiva; i S.Mos.
32:30 hif. med samma betydelse. Jfr
pi. i I.Sam.17:46; 24:19; 26:8, övers.
överlämna. Se: Pris (II) 1.
2) 1}årap, ~ J.O
håna, smäda; i Dom.S:18 pi. \lerep i
betydelsen: akta ringa, prisgiva. Se:
Hånfull 1.
3) nå!an, 1lJ-t.
giva, lämna. Se: Pris (IO 4.
4) mä~, .,~~
sälja; prisgiva. Även på följande ställen,
där verbet är övers. sälja, har det

Profeter
Agabus, Apg.1l:28. Ahia, I.Kon.
11:29. Arnos, Arn.7:l4. Asarja,
2.Krön.lS:1. Daniel, Dan.l:6. Elia,
I.Kon.17:1. Elieser, 2.Krön.20:37.
Elisa, I.Kon.19:l6. Gad, I.Sam.22:S.
Habackuk, Hab.l:1. Haggai, Esr.S:1.
Hanan, Jer.3S:4. Hesekiel, Hes.l:3.
Hosea, Hos. 1 :1. Jehu, l.Kon.16:1.
Jeremia, Jer.l:l. Jesaja, 2.Kon.19:2.
Joel, Joel 1:1. Johannes döparen,
Matt.21:26. Jona, Jona 1:1. Judas,
Apg.lS:32. Malaki, Mal.l:l. Mika,
Mika 1:1. Nahum, Nah.l:1. Natan,
2.Sam.7:2. Obadja, Ob.v.l. Oded,
2.Krön.28:9. Sakarja, Sak.l :1. Samuel,
I.Sam.3 :20. Sefanja, Sef.1:l. Semaja,
2.Krön.12:lS. Silas, Apg.lS:32. Uria,
Jer.26:20.
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Profet, profetia
den aktuella situationen. Därmed är
Profetism möter oss icke endast i den han det redskap Herren använder för
bibliska religionen, den är ett allmänt att binda sitt folk till förbundet och
religionsfenomen. I de olika religio- till sin förbundsvilja. Att Herrens ord
nerna uppträder män och kvinnor som också i många fall får framtidskarak·
förkunnare av ett budskap, som till- tär, hänger samman med uppenbarelläggs gudomlig inspiration, personer sens ändamålsbestämdhet (teleologi)
som också anses kunna se in i fram- och dess eskatologiska karaktär.
tiden och förutsäga dess händelser.
1. Profetgrupper.
Den bibliska profetian är en rikt
Mycket tidigt i Israels historia
fasetterad storhet. Den dominerar det möter vi grupprofetian. I l.Sam.lO:S
gamla förbundets uppenbarelsehist0- berättar Samuel för Saul att han i
ria, och det är viktigt att förstå dess Guds Gibea skall möta en skara profeegenart i förhållande till den allmänna ter (ni5bi'im), som kommer ned från
profetian, som icke är uppväckt av offerhöjden med psaltare, puka, flöjt
Herrens Ande (nia\!. JHWH). Den bib- och harpa före sig, medan de själva är i
liska uppenbarelsehistorien är bestämd profetisk hänryckning. Dessa profeter
aven väldig kamp mellan den äkta uppträder i grupp, jfr också l.Sam.
(gudstrogna) och den falska profetian. 19:20; l.Kon.22:6; 2.Kon.2:3,S,7;
Vår,t ord »profet» kommer av ~rek. 4:38; 6:1. De tycks ha utgjort ett fast
prophetes (av: prophånai, pres. prophe- sammanslutet kollektiv av profeter. De
mi, tala inför, utsäga; förutsäga). På
kall.as också »profetlärjungar» (grt. progrund av prefIxet pro (framför, inför; fetsöner), l.Kon.20:3S; 2.Kon.2:3,S,
förut, i förväg) är proph~tes ofta över- eller »Herrens profeter», l.Kon.
satt: en som förutsäger (siare), en som
18:4,13,22; 22:7. Uppenbarligen stod
har gudomlig förmåga att skåda in i
de i nära förbindelse med det kungliga
framtiden. Denna översättning är emelhovet,jfr l.Kon.22:6.
lertid allt för trång. Re?an i klassisk
Dessa profetgrupper har haft kulgrekiska betyder prophetes rätt och
slätt: förkunnare, talare, och prophe- tisk anknytning, jfr l.Sam.lO:S. De
tela: förkunnelse av den gudomliga vil- kommer ned från offerhöjden. Sången
och dansen är vanlig vid kultiska projan, orakelsvar. Dessa begrepp används
cessioner. De tycks också ha bott vid
på hellenskt område i förbindelse med
kulthelgedomar, särskilt de kungliga,
det kända grekiska orakelväsendet. En
t.ex. i Gibea, I.Sam_lO:lS, i Rama,
profet är här en som förkunnar och
tillkännager gudomens vilja i de många 19:18, i Betel, 2.Kon.23:l7, i Jeriko,
frågor, som man rådfrågar den om. 2:5 och i Gilgal, 4:38. Av 2.Kon.6:l ff.
Han framsäger orakel och uppträder i synes framgå, att de har stått under en
enskild profets ledning och att de har
rollen som medlare.
delat sig i nya grupper, när deras
Orakelprofetema gav genom direkt
uppehållsplats har blivit för trång.
inspiration, förmedlad genom extas,
Flera drag tyder på att den äldsta
gudomens svar på frågor gällande olika
grupprofetian har varit av extatisk
livsområden: det privata, det politiska,
karaktär, dels en exalterad hänryckdet kultiska. De talade endast som svar
ning, l.Sam. l 9:20-24, dels en mer
på förfrågningar, och inspirationen kvietistisk
(stilla,
mediterande).
trädde i de enskilda fallen i verksamhet Grupprofeternas verksamhet har stått
först efter ett mänskligt initiativ. Ver- under inflytande av Herrens Ande och
bet propheteUein (bildat av proph~tes) väsentligen varit en entusiastisk lovbrukas i klassisk grekiska i detta oraprisning av hans verk och gärningar.
kelprofetiska sammanhang och betyDen
profetiska
hänryckningen
der: vara förkunnare, uppträda som
åtföljdes ofta av sång och musik,
orakelprofet, bekläda ett orakel- 2.Mos.lS:20 (Mirjam), l.Sam.lO:S;
ämbete.
2.Kon.3:1S (Elisa), samt rytmisk dans,
Profeter i G. T.
2.Mos.lS:20. Profeterna torde i stor
Det hebreiska substantivet för »pro- utsträckning ha uppträtt i samband
fet» är nåbi', och de motsvarande med religiösa fester och liknande samverbalstamniarna i nif. och hithp. bety- mankomster, I.Krön.2S:l-3. Bland de
der: tala som profet, uppträda som hedniska profeterna ftnner vi något
profet, tala i profetisk hänryckning.
liknande, men där i förening med
Etymologien av roten nb' är osäker, magiska drag. Sålunda ristade man sig
men det är numera vanligt att härleda blodig, I.Kon.18:28, och utstötte oavden från det ackadiska nabu, ropa, låtligt kultiska rop, 18:26.
förkunna, jfr arab. naba'a, meddela.
I samband med Israels gudstjänstliv
En profet är i så fall helt enkelt en kommer Herrens Ande över profeterförkunnare, en som för ordet Gfr na, och deras vittnesbörd (i rytmisk,
2.Mos.4:l6; 7:1 f., om Aron). Profeten hymnisk form) har uppenbarelseordets
är Herrens mun, Jer.lS:19. lnlednings- kvalitet. Profetgrupperna har känt sig
formeln i många av profetutsagorna: stå i ett levande förhållande till uppen»Så säger Herren», tycks också stödja barelsens Gud, vilkens andliga kraft
denna tolkning. Mlln den slutliga be- har genomströmmat dem och verkat
stämningen får här, som så ofta eljest, förnyande och förvandlande på dem
icke tagas utifrån etymologiska under- rent personligt-etiskt, I.Sam.lO:6.
sökningar. Avgörande är vilken inne- Deras religiösa hänryckning synes ha
hållsfullhet materialet över huvud funnit sin utlösning genom gamla psalmer och sånger från Israels historia,
taget ger begreppen.
Detta visar till fullo att en profet i men den har också lett till nya inspirebiblisk mening är något vida mer än en rade utsagor, något liknande Bileams
som förutsäger framtiden. En profet är kväden, 4.Mos.24:2 ff., och Davids
en som förkunnar Guds ord för folket sista ord, 2.Sam.23:l ff. Denna inspireutifrån gudomligt uppdrag och uppen- rade »diktning» har sin närmaste nybarelse, icke minst med avseende på testamentliga parallell iSakarias' jub4515
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lande hymn, Luk.l :67 ff., och i Marias
lovsång 1 :46 ff.
Vi hör dock icke mycket om inspirerade budskap från Herren i den
äldsta grupprofetian, men från senare
tid fmns det vittnesbörd därom,
2.Krön.20:14 ff. Profetskarorna synes
också ha stått till tjänst när det gällde
att få Herrens svar i svåra saker. Enligt
I.Sam.28:6 och I.Kon.22 :5 f. är de
också fönnedlare av gudomliga svar i
bestämda situationer. Elisa ger orakelspråk om nära förestående ting, 2.Kon.
2:21 ; 3 :16 f.; 4:43; 7:1. Enstaka utsagor ingriper i det politiska livet, l.Kon.
20:42; 2.Kon.9 :3,6,12.
2. Fristående profetgestalter.
a. 10. och 9. århundradena [Kr.
Traditionen är oklar när det gäller
förhållandet mellan profetgrupperna
och de fristående profetgestalterna
fram till »skriftprofeterna». Några av
dessa sätts i samband med profetgrupperna, andra icke. I l.Sam.19 :20-24
befinner Samuel sig mitt ibland en
sådan grupp i Rama, men samtidigt är
han tydligt skild från den. Elja tror att
han är den ende av Herrens profeter,
som har överlevt Isebels förföljelser,
l.Kon.18:22; 19:10,14. I 2.Kon.2 blir
han tillsammans med Elisa förd i förbindelse
med
profetlärjungarna,
v.3,5,7,15. Tydligt är att han står som
den främste i denna krets av profeter.
Senare blir Elisa deras ledare, 2.Kon.
2:15; han omtalas som profeten i
Samaria, 5:3, och profeten i Israel,
6:12,jfr 5:8.
Beteckningen »profet» (nåbi') används i traditionen också om -patriarken Abraham, l.Mos.20 :7, utifrån det
gemensamma drag som i senare tid

först och främst karakteriserar en profet , nämligen att han är ett uppenbarelseredskap, därigenom att han mottager ord från Gud och talar på hans
uppdrag, jfr 5.Mos.18:18. Till Abraham »kom Herrensord»,1.Mos.15 :1,4.
Aron kallas profet därför att han är
»Moses mun» och Mose är, enligt
Herrens ord till Mose, »såsom en gud
för Farao», 2.Mos.7 :1. I enastående
betydelse kallas Mose profet. Herren
själv säger aU för vanliga profeter ger
han sig till känna i syner och drömmar,
men »så gör jag icke med min tjänare
Mose... Muntligen talar jag med honom, öppet och icke i förtäckta ord,
och han får skåda Herrens gestalt»,
4.Mos.12:6-8, jfr 2.Mos.33:11. Se även
4.Mos.11 :16 f., 24-26. Moses andefullhet är ojämförlig. Redan när en liten
del av den överföres på de sjuttio
äldste, börjar dessa tala profetiskt.
Mose gäller för att vara den störste
profeten i Israel, 5.Mos.34:1O. Den
messianske profet, som Herren i sin tid
skall sända till folket för att han skall
kungöra sin vilja och sitt ord, jämföres
med Mose, 18 :15-18.
Karakteristiskt redan för de äldsta
israelitiska profetgestalterna är att de
är medvetna om att de vidarebefordrar
»Herrens ord» (de~ar JHWH). Profeterna Natan , 2.Sam.12 :1-15, Gad, 24:11,
Ahia, I.Kon.14:7-16, Jehu, 16 :1-4,
7,12,Jona, Amittais son, 2.Kon.14 :25 ,
Hulda, 22 :14-20, framträdde alla med
Herrens ord.
Profeterna uppsöks för att man
genom dem skall få råd av Herren,
I.Sam.28 :6; I.Kon.14:2 ff.; 22:5,7;
2.Kon.3 :11 ; 22 :13; 19 :1 ff:, men genomgående uppträder de spontant och

ouppfordrat. De kan därför icke
jämställas med orakel profeterna. De är
oavhängiga personligheter i den
Högstes uppdrag. Deras fö rkunnelse
handlar dels om dom, dels om frälsning. Domsförkunnelse riktad mot
konungahuset framfördes aven rad
profeter, f.ex. av Natan mot David
(2.Sam.12:1-15), av Gad mot David
(24:12 ff.), av Ahia mot Salomo
(1.Kon.11 :29-39), av Ahia mot Jerobe am (14:7-16), av Jehu mot Baesa
(16 :1-14), av okänd profet mot Ahab
(20 :38-42). Av frälsningsprofetia med
eskatologisk dimension i denna tid, är
särskilt Natans profetia om Davidsdynastiens eviga bestånd viktig, 2.Sam.
7 :8-16, annars gäller frälsningsutsagorna företrädesvis seger i strid och
dylikt, såsom i I.Kon.20 :13-28.
b. »SkriftprofetemCD, ca 800-500
LKr. Denna period räknas gärna som
de stora profeternas tid och Israels
andliga storhetstid. Den kallas ofta
refonnprofetismens eller reaktionsprofetismens epok. Emedan profeterna
ända fram till fångenskapen i Babel
väsentligen talar om dom, kallas dessa
århundraden också domsprofetians
epok. Ä ven om profeterna alltifrån
Amos och fram till fångenskapen kan
karakteriseras
som domsprofeter,
förkunnade de dock icke endast dom
utan även frälsning efter domen.
Nästan alla har de eskatologiska
frälsningslöften och framtidssyner.
Året 597 (tidpunkten för den stora
deportationen till Babel) betecknar en
markant vändning i den profetiska
förkunnelsen, som allt mer får karaktären av frälsningsprofetia. Som nära
nog renodlad trösteförkunnelse fort-

sätter denna profetia till dess att den
med Malaki, den siste i profeternas
rad, dör ut.
Med skriftprofeter menar man de
profeter, vilkas förkunnelse är nedtecknad i skrift. Man brukar sätta
Amos (mitten av 700-talet f.Kr.) som
den förste skriftprofeten. Han tillhörde en grupp profeter som alla
verkade i den ödesmättade tid, då den
assyriska världsmakten kastade sin
skugga över såväl Nord- som Sydriket i
Palestina. Till dem räknas ytterligare i tidsföljd - Hosea, Jesaja, Mika,
Sefanja och Nahum, av vilka de två sist
nämnda levde i tidsfristen mellan
Israels rikes undergång (722 LKr.) och
det olycksöde som skulle övergå även
Juda rike (597 och 586 f.Kr.) genom
babylonierna .
Jeremias profetgärning inföll huvudsakligen under den babyloniska
dominansens första skede (tiden fram
till J.uda rikes undergång), och under
samma kritiska tid uppträdde Habackuk. Hesekiels och Daniels verksamhet tillhör fångenskapstiden i Babylonien.
Under det persiska väldets tid upphörde profetismen ganska snart. De tre
sista skrift profeterna är Haggai, som
uppträdde i konung Darejaves I.s andra
regeringsår (520 f.Kr.), samt Sakarja
och Malaki som var ungefår samtidiga
och verkade på 400-talet LKr.
Obadja är den profet som är svårast
att placera i tidsföljden, men även
beträffande Joel och J ona är dateringen oviss.
Ett väsentligt drag i skriftprofeternas verksamhet är deras väldiga kamp
mot den falska profetia som har utbrett sig bland folket. Det djupa avfallet med dess synkretism, dvs. upptagande av kananeisk kult i JHWHreligionen, leder till förfall av alla
funktioner inom teokratien : den konungsliga, den prästerliga och den profetiska.
De som tillhör profetgrupperna,
både vid centralhelgedomarna och de
lokala helgedomarna, blir »brödprofeter», som hänger sig åt en falsk »IyckoprofetiaJ) för att stå på god fot med
konungen och hovet. Därför vill Amos
helst icke kallas vare sig profet eller en
profets lärjunge, 7:14. Detta är likväl
icke någon principiell utsaga, jfr v.15.
Han vill endast avgränsa sig mot sin
sam tids profetväsen och hävda sin profetkallelses exklusivitet.
Skriftprofeterna framträder nämligen med ett exklusivt medvetande om
att vara kallade och sända av Gud,
Am.7 :15; Jes.6 :1 fL ; Jer.1:4 f.; Hes.
3:1 ff. De vet sig stå i ett unikt
förhållande till Herrens ord (de~ar
JHWH). I själva detta profetiska begrepp ligger uppenbarelseelementet.
Ordet förkroppsligas i auditioner och
visioner. Det dynamiska skapande och
verkningsfulla elementet i Herrens ord
framhäves ständigt. Klassiskt är Jes.
9:8 : Herrens ord genom profeterna
»s1år ned» i Israel och har livskraft;
upphör det att komma, är det ute med
folket. Ordet kommer till profeten
som en tvingande makt, som han icke
kan undandraga sig, Am.3:8 . Mäktigast
är detta skildrat hos Jeremia, 20:7 fL ,
15,16 ff.
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Två sidor i en grekisk handskrift av prof eten Jesajas bok (9.årh. e.Kr.). Handskriften tillhör
det grekiska biblioteket i Jerusalem.

Profet
Herrens ord är en historieformande
makt, sOm skapar dorn och frälsning.
Det återvänder icke fåfängt, utan att
ha verkat det vartill det är utsänt,
Jes.55:10 r. Uppfyllelsen är det avgörande kännetecknet på att ett äkta
profetiskt ord har talats till folket,
Jer.28:9; jfr l.Sarn.3:19. »Herren gör
alls intet utan att hava uppenbarat sitt
råd för sina tjänare profeterna», Am.
3:7. Se: Fullbordan.
Genom profeternas ständiga vittnesbörd leder och varnar Herren sitt folk,
Jer.7:25 ff.; 25:4 ff.; 26:5; 29:19;
35:15; 44:4. Genom dem har han
»utdelat hUggl> på folket, Hos.6:5, och
föraktet för det äkta profetiska ordet
blir Israels olycka, Jer.5 :12 ff.; Am.
2:11 ff.; 7:12 ff.
Kampen mot de falska profeterna
upptar stor plats i skriftprofetian. G.T.
har ingen särskild term för »falska
profeter», men det tycks ha rört sig om
en institutionell grupp, som mot betalning övade förbön och spådde, och
som även synes ha varit intimt förbunden med kulten och hovet. Angreppet
på de falska profeterna märks först hos
Hosea, 4:5, och fortsätter hos Jesaja,
3:1-3; 9:14 r.; 28:7 ff.; 29:10. Profeterna raglar i druckenhet, och deras ögon
är tillslutna. Genom Mika säger Herren, att profeterna för hans folk vilse,
de ropar sä länge de har något att
tugga med sina tänder, de förkunnar
fred för dem som betalar, men strid
för dem som icke kan betala, 3:5.
Kraftigast är polemiken hos J erernia. Ständigt återkommer här, att
profeterna profeterar lögn och sina
hjärtans svek, 5:31; 6:l3; 8:10;
14:13 r.; 23:14,25-27,32; 27:10,14,16.
De uppträder utan uppdrag från Herren, de är icke sända av honom,
14:14 f.; 23:21,32; 27:15; 28:15. Budskapet hämtar de från sitt eget hjärta,
14:14; 23:16,26, de förkunnar
drömmar, 23:25,27,32; 29:8. Utan legitimation förkunnar de: »Allt står väl
till, allt står väl tilb>, 6:14; 8:10 f.;
14:l3 f., ett positivt slut på folkets
prövningar och en snar befrielse,
14:l3; 27:9,14,16; 29:8-10. Jerernia
däremot förkunnar denna »lyckoprofetias» motsats. Herrens dorn skall
drabba dem, 14:15; 23:15,30-32;
28:16; 29:21 f. En liknande kritik
fmner vi hos Hesekiel: de profeterar
efter sina egna hjärtans ingivelser,
l3 :2, de talar »falskhet» och »lögn»,
v.6-9, de förkunnar en falsk frid,
v.10,16. Men dornen skall drabba dem,
v.11-16. Under tiden efter fångenskapen i Babel kommer även SakaIja
med förkunnelse om en radikal dorn
över dem, l3:2-6. - Skriftprofeterna
förkunnar över huvud taget domen
över konung och hövding, profet och
präst, Jer.2:26; 4:9; 8:1 f.; 13:l3.
Skillnaden mellan falsk och äkta
profetia är markant uttryckt i Jer.
23 :25 ff. Den falske profeten berättar
»drömmar», den sanne profeten talar
Herrens ord, och Herrens ord förhåller
sig till drömmarna som sädeskornet till
halmen. Herrens ord är såsom »en eld»,
»en hammare som krossar sönder klippor», v.29.
Tydligt är att skriftprofeterna från
Amos och fram till Hesekiel har stått i
ett mäktigt reaktionsförhållande till

ett stort antal av dessa vulgärprofeter,
vilkas förförande verksamhet de bekämpar på det lidelsefullaste. De falska
profeterna synes stå i nära förbindelse
med prästerskapet och representerar
som detta ett institutionellt ordnat
ämbete. Å andra sidan står skriftprofeterna icke - som man ibland har tänkt
sig - utanför vaIje förbindelse med
dessa teokratiens ämbetsgrupper bland
folket. De är varken antikungliga, antiprästerliga eller antiprofetiska. De är
snarare mäktiga reformgestalter , som
framspringer ur dessa sammanhang,
ivrare för de äkta mosaiska JHWHtraditionerna. De kräver som Mose rätt
och rättfärdighet (~ä~~, ~~å\GI), en
ren kult och rätt och rättfårdighet i
etisk-social mening. Vidare kräver de
tro och förtröstan på Herren allena i
folkets politiska situation i stället för
förtröstan på främmande makter, Jes.
kap.7.
Skriftprofeternas polemik mot den
aktuella kulten är ett särskilt iögonfallande drag i deras förkunnelse. Det är
icke riktigt att karakterisera dem som
antikultiska och fatta deras utfall mot
kulten som ett fullständigt avvisande
av kult över huvud taget, utifrån en
förment högre, förandligad, etisk religionsuppfattning. Skriftprofeterna ser
så radikalt på den aktuella gudsdyrkan,
att de menar att den icke längre gäller
Herren, utan Baalerna. Deltagande i
denna betyder, på grund av dess
synkretistiska besmittelse, synd mot
själva grundbudet i förbundet. Gud täl
icke några andra gudar jämte sig,
5.Mos.5:7. Därför kan Amos säga:
»Kornrnen till Betel och bedriven eder
synd, till Gilgal och bedriven än värre
synd», 4:4, jfr Hos.4:15; 12:12. Antikultiska utsagor som Am.5:21 ff.;
Hos.6:6; Jes.1:11 ff.; Jer.7:21 fr. har
uttalats i helig indignation över det
hedniska inflytandet i gudsdyrkan,
dels också som en kraftig varning för
att söka en falsk tröst i det kultiskrituella utan verklig omvändelse.
Skriftprofeterna grundlägger icke
en kvalificerad »etisk religi0ID> i Israel, i
motsats till en förment mer eller mindre etiskt indifferent »kultisk religion».
De vill en rening av gudsdyrkan och
gör gällande fådernas personligt-etiskt
bestämda kult. Am.5 :21 vill icke idealisera en kultlös tid under fyrtio år i
öknen, utan endast säga att redan på
den tiden har avfallet gjort sig gällande
i Israel. Så måste också J er.7 :21 ff.
förstås. Det förutsätts att Moses tid
har haft offer, men det understryks att
lydnad mot Guds vilja och icke offerväsendet är förbundsförhällandets primära angelägenhet. ÖVer huvud taget
är all kult som går hand i hand med
orätt och. ondska en vederstygglighet
för Herren, Jes.l:11 ff.; Hos.6:6. Jfr
Matt.5:23 f.
.
Profeterna står nära kulten i Jerusalem och ivrar för dess renhet. Jesaja får
sin kallelse i templet, 6: 1 ff. J erernia
tillhör en prästfarnilj, 1:1, och uppträder i prästerligt sammanhang,
28:5 ff. Hesekiel är själv präst, 1:3, och
ger utkast till en ny eskatologisk kult i
Jerusalem, kap.48.
Det har hävdats att profeterna
genom sin förkunnelse har fört monoteismen till seger och genombrott

Israels religion. Enligt ett evolutionistiskt schema tänker man· sig en utveckling från patriarkalisk polyteism,
genom mosaisk monolatri (dyrkan av
en enda Gud utan att andra gudars
realitet förnekas), till den medvetna
och genomtänkta monoteismen. Men
detta schema är felaktigt. Monoteism
som praktisk erfarenhetsmonoteism
var redan fådernas religion. Profeternas
starka betonande av Herrens exklusivitet är långt ifrån någon nyskapelse,
utan endast en renodling av det väsentliga drag som fanns redan hos den
mosaiska gudsbilden. Ej heller hos
profeterna är detta ett uttryck för en
reflekterad, logisk monoteism, utan
för kvalificerad affektiv (hängiven) erfarenhet.
Många av profeternas dorns- och
varningsord är knutna till begreppet
Herrens dag Gom JHWH). Se: Dag
(Herrens). Så är förhållandet i Am.8:9;
Jes.2:6 ff.; Mika 1:2ff.; Sef.l; Joel
3:4; Sak.14:1 fr.; Jes.24:21. Detta begrepp är icke skapat av skriftprofeterna, det är urgammalt i Israel. Det kan
användas i mer eller mindre sträng
eskatologisk mening. Många olika
moment knyter sig till detta begrepp,
men det betecknar en dag i närbelägnare historisk eller avlägsnare eskatologisk framtid', då Herren skall uppenbara sitt herravälde och mäktigt gripa
in till dom och frälsning. För den
traditionella förväntan skulle denna
dag komma - till frälsning för Israel
och till dorn över alla dess fiender. Det
typiska för reaktionsprofeterna är
deras rop: »Ve eder som åstunden
Herrens dag! Vad viljen I med Herrens
dag? Den är mörker och icke ljus»,
Am.5:18, jfr v.20. Dornsprofeterna
förkunnar - som ett slag i ansiktet på
felket - att Herrens dag först och
främst skall drabba Israel, Am.6:3 ff.;
9:10; Hes.7:7. Dornen skall begynna
med Guds eget folk, Am.3:1 ff.; Jer.
25:29; 49:12; Hes.9:6. En ovanligt
mäktig förkunnelse av Guds vrede, ej
blott som en luttrande och tuktande
makt, utan först och främst som en
dödlig, förintande fördärvsmakt, är
typisk för dornsprofeterna. Se: Vrede.
Som redan nämnt, sker under
fångenskapen i Babel en tydlig omsvängning i profeternas förkunnelse
från dorns- till frälsningsförkunnelse,
se t.ex. Hes. kap.34 och 36; Jes.
kap.40 ff.; Sak. kap.12 ff. För det
folk, som Herrens vredesdom har straffat så hårt, att blott en ringa, ödmjuk
återstod är kvarlämnad, förkunnas nu
frälsningslöftena om messiastiden med
full styrka. För den botfårdiga delen
av folket har vredesdomarna förvandlats till tuktan i nåd.
Den messiansk-eskatologiska frälsningsförkunnelsen, med ursprung i den
allra äldsta tiden, är icke minst ett
kännetecknande drag hos den äkta,
Herren trogna profetian i Israel. Den
intar en central plats i det profetiska
materialet. De messianska profetiorna
är knutna till Davids dynasti. Profeterna väntar en återuppstånden David, en
David redivivus, Jes.Il:l; Am.9:11;
Jer.23:5; 33:15 ff. Messianismen är
rikt nyanserad hos de olika profeterna.
Messiasriket är tänkt, dels i mer nationalistisk-partikularistisk ram, dels i

universalistisk-kosmisk, dock utan att
man kan ställa upp dessa mot varandra. Utsagorna förlorar aldrig sin förbindelse med Israel och världen, icke ens
där perspektivet är som mest universalistiskt och kosmiskt.
Den israelitiska profetian skiljer sig
klart från de former för profetism,
som fmns hos andra folk, först och
främst därigenom att det är den levande Guden som här talar. Till sitt
innehåll har Israels profetia sin egenart
i första hand genom den ändamålsbestämda historiesynen. Profeterna
står i uppenbarelsens tjänst som förmedlare av ett ord som är historieskapande. Detta ord arbetar fram Guds
konungavälde (rike) i världen. Skapelsens Gud hämtar tillbaka till sig en
avfållig skapelse och mänsklighet
genom sin förlösande kärlek. Allt rör
sig mot ett mål: den messianska förlossningen. Se närmare: Messias, Rike
(Guds), Mission.
Om själva förloppet vid uppenbarelsen har de profetiska skrifterna
mycket litet att säga. Det förblir ett
mysterium. Extasen synes ha följt profetismen från dess begynnelse och
ända fram till de stora skriftprofeterna. När vi brukar detta begrepp om
den profetiska hänryckningen under
uppenbarelseförloppet, skall det icke
förstås vulgärt i betydelsen: »vara från
vett och medvetande». Profeterna blir,
i det att de mottar Herrens ord, gripna
()(;h överväldigade av Herrens Ande,
dock icke så att medvetandet kopplas
av, utan tvärtom så att det intensifieras. Profeterna upplever i fullt medvetande hur Ordet kommer till dem i
auditionens eller visionens form allt
efter deras psykiska läggning. (Amos
tycks ha varit visionärt, Hosea däremot
auditivt anlagd.) Uppenbarelseordet
upptages i profeternas personlighetsdjup, så att det sedan formar hela
deras trossyn och förkunnelse.
• Från sin kallelsevision, som betyder
något grundläggande för dem - en
gudomlig ordination - är de fyllda
med ett kallelsernedvetande , som är
helt egenartat. Från denna stund är de
också präglade av ett heligt självmedvetande utifrån klarheten om sitt
ämbetes värdighet. De vet att de är
bärare av Herrens ord - det ord av
vilket folkets hela öde beror, med
vilket det står eller faller. De känner
sig drivna av ett oemotståndligt
gudomligt tvång. De måste förkunna
Herrens ord, Am.3:8, de kan icke tiga,
Jer.20:7.
En särskild form för den profetiska
förkunnelsen var deras symbolhandlingar (l.Kon.ll:29 ff.; 22:11; Jes.20:
2 ff.; Jer.32:6 ff.; Hes.4:1-5:4 m.fl.
ställen). Dessa griper ofta djupt in i
profeternas personliga liv och visar hur
de på det personligaste är engagerade i
förhällandet till det ord de har mottagit, Jer.16:1 ff.; Hes.24:15 ff.; Hos.l
och 3. Profeten blir själv ett tecken,
Jes.8:18; 20:3; Hes.12:11, till och med
i martyrskapets form, Jer.37 ff. Genom sin tjänst är profeterna folkets
»Väktare», som med ansvar för dess liv
och död varnar och förmanar det.
Underlåtenhet i den profetiska vittnestjänsten leder till att Herren utkräver
syndarens blod av profetens hand.
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Profet
Gemensamt är att alla tre äger inblick i
Guds hemligheter. Men ingen av dem
framställer någon slutgiltig helhetsuppenbarelse av alla gudomliga mysterier utan de är endast styckverk. De
skiljer sig från varandra i fråga om
kunskapsform, användning och uttryckssätt. I motsats till kunskapens
tal, som sker på basis av reflekterad
eftertanke och intellektuell verksamhet, framstår profetian mer i form av
spontan inspiration. liksom hos de
gammaltestamentliga profeterna kan
meddelelsens form anta en karaktär,
som i psykologisk mening måste betecknas som i det närmaste mediumistisk. Profeten är ett språkrör, varigenom Anden meddelar Guds ord i
direkt tal och talar i första personen.
Så skedde när Paulus och Barnabas
utpekades som missionärer, Apg.13:2.
Detta uttryckssätt kan profetian ha
gemensamt med tungotalet, med uttydningen av det med tungor talade,
liksom också med det spontant inspirerade talet. Profetians gåva får av Paulus
klart företräde som församlingsuppbyggande funktion framför tungomålstalandet, om detta icke uttydes, I.Kor.
14:1-4.
Även i N.T. kan profetian, liksom
tungomålstalet, frambäras i ett tillstånd av hänryckning. Dock är det icke
fråga om någon frånkoppling av jagmedvetandet och identifiering av profetens jag med gudomens. Profeten
står som självständig person i mottagarförhållande till Gud. Det som han
mottar är Guds ord, och detta förmedlar han, genom sin förkunnargärning
till församlingen. Paulus förutsätter,
att profeten behärskar sitt medvetande. När profeten talar, kan han avbryta
sitt tal så snart en annan mottager en
uppenbarelse. Och när två eller tre
profeter har talat, åläggs de andra att
tiga med sina uppenbarelser, I.Kor.
14:29-33. Profeten kan icke bestämma
över uppenbarelsens innehåll, men tidpunkten för förkunnelsen står under
viljans kontroll, vilket sker av hänsyn
till ordningen i församlingen.
Det profetiska talet skall vara underkastat församlingens prövning,
1.Tess.5 :20 f. Dess andliga äkthet skall
kunna bekräftas, så att det profetiska
talet framstår som något annat än falsk
profetia. Detta skall i synnerhet ske
genom att den talande profetens budskap prövas av de övriga närvarande
profeterna, I.Kor.14:29. likaså svarar
den profetiska gåvan mot den särskilda
gåvan att pröva andar, 12:10. Bibeln
varnar för okritisk tro på allt som
utger sig för att vara andeinspirerat
budskap, och den ger bestämda kriterier för prövning av andarna, !.Joh.
4:1-2.
De nytestamentliga skrifterna ger
på det hela taget starkt intryck av
profeternas betydelse i urförsamlingen.
I särställning som profetiskt budskap
står Uppenbarelseboken, jfr 22:18 f.
Även de efterapostoliska källorna berättar om profetians plats och betydelse. Men de visar samtidigt ett allt
större inflytande från falska profeter.
Detta förde till en försvagning av
profetgåvans auktoritet, under det att
läroämbetets myndighet ökade.
Förfallet av den profetiska funktio-

nen i kyrkan tolkas något olika. Av
några bedöms det som en naturlig och
riktig följd av att den nytestamentliga
skriftsamlingen gjorde det spontana
profetbudskapet mer överflödigt.
Andra ser detta som ett led i det
allmänna förfall, som drabbade även
de övriga nådegåvefunktionerna och
försköt tyngdpunkten till det institutionella. Till förmån för denna sista
uppfattning talar den omständigheten,
att de stora förnyelse tiderna i kyrkans
historia, då andelivet var som starkast,
också har inneburit en renässans av
nådegåvorna och därmed också av det
profetiska elementet.
Om Jesus som profet, se: Jesus
Kristus.
Profet
Profeterna i G. T.
De forskade och rannsakade om
den frälsning som skulle komma,
1.Pet.l:10. De vittnade om den kommande Messias, Jes.53:5,6, jfr Apg.
10:43. De kallades i början siare
I.Sam.9:9. De hade lärjungar, 2.Kon.
2:3. De kom i hänryckning, I.Sam.
10:6. Mose önskade att allt Herrens
folk vore profeter, 4.Mos.11 :29.

I överensstämmelse med det inre
sammanhanget mellan gamla och nya
förbundet hänvisas i N.T. ständigt till
de gammaltestamentliga profeterna
och profetiorna, väsentligen under
synpunkten f6rutsägelse och uppfyl·
lelse. Se t.ex. Apg.3:21 och 24. Se:
Fullbordan. Profeter och profetisk
gåva framträder dessutom som en säregen nytestamentlig funktion.
De nytestamentliga profeterna kan
typologiskt och funktionellt till en viss
grad bestämmas utifrån en jämförelse
med profeterna i G.T. De många
gemensamma dragen berättigar den
gemensamma benämningen. Profeterna
talar drivna av Guds Ande. De får
genom Andens inspiration uppenbarelser om gudomliga hemligheter, l.Kor.
13:2. Guds frälsningsvilja med hedningarna, vilken redan förkunnades
genom den gammaltestamentliga profetian, uppenbaras slutgiltigt i det nya
förbundet, icke endast genom apostlar
utan också genom profeter, Ef.3:5.
Uppenbarelseboken som helhet och en
rad enskilda utsagor (jfr t.ex. 22:6 ff.)
visar hur den profetiska förkunnelsen
också pekar fram mot de kommande
eskatologiska händelserna och vidareutvecklar och förtydligar vad profeterna i G.T. hade förutsagt om »de
lidanden, som skulle vederfaras
Kristus, och den härlighet, som därefter skulle följa», l.Pet.l :11. likaså
förutsade N.T.s profeter händelser i en
nära framtid, som till exempel Agabus
när han varnade för den stora hungersnöden under kejsar Klaudius, Apg.
11 :28. Han kungjorde också vad som
skulle hända Paulus i Jerusalem och
gjorde detta genom en profetisk
symbolhandling, 21:10.
Uksom i den gammaltestamentliga
profetian ligger huvudvikten mindre på
förutsägelser än på att förkunna Guds
vilja in i den aktuella och konkreta
situationen. Genom profetiskt budskap blev Paulus och Barnabas uttagna
till sin gäming, Apg.13:2. likaså blev
Timoteus genom profetord insatt i sitt
ämbete, l.Tim.1:18, och utrustad med

nådegåvor, 4:14. I framställningen av
den profetiska nådegåvan i lKor.14:3
framhävs »uppbyggelse och förmaning
och tröst» som dess själasörjande funktion och karakteristiska syfte, i linje
med vad som återfmns i G.T. Som
domsord avslöjar den profetiska förkunnelsen hjärtats fördolda synd,
14:24f.
Trots dessa och flera andra analoga
drag framträder dock även tydliga olikheter mellan gammaltestamentlig och
nytestamentlig profetia. Medan profetgåvan i G. T. är begränsad till enskilda
personer, gäller löftet om profetisk
andeutrustning hela det nytestamentliga gudsfolket. Detta förverkligades
genom pingstens andemedde1else till
hela församlingen, vilket av Petrus
tolkas som uppfyllelse av löftet i Joels
profetia om att Anden skall utgjutas
och profetisk gåva givas åt Israels söner
och döttrar, ynglingar och gamla män,
tjänare och tjänarinnor, Apg.2 :17 .
illväl utpekar även N.T. särskilda
bärare av profetians nådegåva. Icke alla
är profeter i den speciella meningen,
l.Kor.12:29. Av sådana särskilt omtalade profeter kan, förutom Agabus (se
ovan) nämnas Silas och Judas (Apg.
15 :32), evangelisten Filippus' fyra
döttrar (21:9) samt de profeter i församlingen i Antiokia, villa namnges i
Apg.13:1, bland dem Barnabas. Profeter av denna typ iir ofta bärare aven
ledande församlingsfunktion och speciell tjänst och sätts som sådana i
förhållande till apostlar, evangelister,
herdar och lärare, Ef.4:11. Deras speciella betydelse markeras ytterligare
genom att de kan nämnas tillsammans
med apostlarna som förmedlare av
evangelii hemlighet sådan som den i rik
uppenbarelsefullhet icke hade blivit
kungjord »under förgångna släktens
tider», 3:5.
I en mer vidgad betydelse av profetbegreppet är emellertid, som ovan
nämnt, hela den nytestamentliga församlingen att betrakta som profetiskt
begåvad, i det att Andens uppenbarelse
ges »åt var och en», l.Kor.12:7, i
motsats till förhållandet i gamla förbundet, där Anden endast kom över de
enskilda personer som var särskilt utvalda och profetiskt begåvade. Det
pneumatiska och profetiska inkluderas
i pingstens gåva också sådan den i
fortsättningen gång på gång meddelades alla dem som kom till tro på Jesus
Kristus. Gud gav dem »samma gåva»
som den som kom församlingen till del
på pingstdagen, Apg.1l:17. Denna
gåva inrymde även det profetiska momentet, vilket framgår av berättelsen
om de tolv männen i Efesus, vilka fick
den helige Ande och profeterade, 19:6.
På denna allmänna profetutrustnings
grund framträder så den mer speciella
och utpräglade profetiska nådegåvan i
sin säregna funktion, i differentierat
förhållande till andra andliga gåvor och
tjänster, l.Kor.12:8 ff.
En närmare bestämning av den profetiska nådegåvans särart och uttrycksform kan ske genom att betrakta den i
förhållande till andra andliga gåvor
med andra funktionsformer. 11.Kor.
13:8 sätts den profetiska gåvan i relation till gåvan att tala kunskapens ord
och till tungomålstalandets gåva.
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Hes.3 :17 ff. I samband med denna
deras principiella f6rsoningstjänst, Jes.
1:18, står också deras förebedjande
tjänst, Jes.37:1 ff.; Jer.7:16; Am.7:2,5,
jfr 1.Mos.18:23 ff.; 20:7; 2.Mos.
32:31 ff.
Profeterna använder i sin förkunnel·
se det gamla sakrala språkets former,
kultprofetisk poesi. Profeternas förkunnelse är dynamisk och åskådlig,
icke minst genom det mäktiga bruket
av bilder. Gudsföreställningen är full
av antropomorfISmer (människoliknande drag), därigenom blir Gud
närgående. Förkunnelsens anknytning
till litterärt-formella stilformer från
den gamla kultpoesin har gjort, att
profeternas ord har kunnat bevaras i
sin ursprungliga form. Beteckningen
»Skriftprofeter» betyder icke alltid att
dessa profeter själva förde pennan,
utan de kallas så därför att de böcker
som bär deras namn innehåller deras
muntliga förkunnelse. I profetskrifterna synes också föreligga inslag av andra
profeters utsagor, jfr parallellen Mika
4:1-3 och Jes.2:2-4.

Profeter i N. T.

Gud och profeterna
Profeterna uppväcks av Gud, Am.
2:11. Kallas av Gud, I.Sam.3:20.
Sänds av Gud, 2.Krön.36:15; Joh.1:6.
Är Guds tjänare, Upp.10:7. Gud
uppenbarar sig för dem, 4.Mos.12:6.
De är Guds språkrör, Hebr.l:1. Talari
Guds namn, Jak.5:10. Gud stadfäster
deras ord, Jes.44:26. Tecknet på att
profetian är sann, Jer.28:9. Guds profeter är heliga, Luk.1 :70; 2.Pet.3:2.

Folket och profeterna
Profeter framträdde för att folket
sig
till
Gud,
skulle
vända
2.Krön.25:15. Folket skulle tro profeternas ord, 2.Krön.20:20. Det fick icke
förbjuda profeterna att tala, Am.2:12.
Den som tager emot en profet, därför
att det är en profet, han skall få en
profets lön, Matt. 10:41. Ingen får göra
Guds profeter något ont, Ps.I05:15.

Hur profetema blev mottagna
De f6rföljdes, Matt.5:12. Föraktades, 2.Krön.36:16. Fick utstå lidande,
Jak.5:1O. Dräptes, Neh.9:26; Matt.
23:37. Ingen profet blir väl mottagen i
sitt fädernesland, Luk.4:24.

Falska profeter
2.Pet.2:1.
Gudlösa,
Jer.23:11.
lögnaktiga, I.Kon.22:22. Drack sig
druckna, Jes.28:7. Syndiga, Klag.4:13.
Stortaliga och trolösa, Sef.3 :4. Å beropar Guds namn utan att vara sända av
honom, Jer.14:15. Stjäl Herrens ord
från varandra, Jer.23:30. Kallar sina
egna ord för Herrens ord, Jer.23:31.
Följer sin egen ande och syner de icke
har sett, Hes. 13 :3. Gör de gruvligaste
ting, Jer.23:14. Är lika rävar på öde
platser, Hes.13:4. Man skall icke höra
på falska profeters ord, Jer.23:16. Varning för falska profeter, Matt.7:15. I
de sista dagarna skall många falska
profeter uppstå, Matt.24:11.

Jesus som profet
Föresagd som den profet som Gud
skulle låta uppstå, 5.Mos.18:15. Han
kallades profet, Matt.21: 11. Kallades
en stor profet, Luk.7:16. Folket höll
honom för att vara en profet, Matt.

Profet
21 :46. Den samaritiska kvinnan förstod att han var en profet, Joh.4:19.
Den blindfödde bekände det, Joh.
9 :17. Han var en profet, mäktig i
gärning och ord, Luk.24:19. Han
förkunnade kommande händelser,
Luk.21:6 ff. Fariseerna trodde icke att
han var en profet, Luk.7:39.
Profeter i N. T.
Gud insatte profeter i församlingen,
I.Kor.12 :28. Den profetiska gåvan
skall brukas efter måttet av den tro
man har, Rom. 12 :6. Profeten talar till
uppbyggelse, förmaning och tröst,
I.Kor.14:3. Profeterandet är att föredra framför det tungomålstalande som
ej åtföljs av uttydning, I.Kor.14:S.
Endast två eller tre skall profetera vid
samma tillfålle, och profetians innehåll
skall prövas, I.Kor.14:29. Profeterna
behärskar sin egen ande, I.Kor.14:32.
En man som profeterar med betäckt
huvud, vanärar sitt huvud, I.Kor.ll :4.
En kvinna som profeterar med ohöljt
huvud vanärar sitt huvud, I.Kor.ll:S.
Vi skall akta på
Profetiskt tal, 2.Pet.1:19. Icke förakta det, 1. Tess.S :20. Höra och taga
vara på profetians ord, Upp.1 :3; 22:7.
Eftersträva profetiskt tal, I.Kor.14:1.
Vårt profeterande är ett styckverk,
I.Kor.13:9.

PROFET
Uppdelning: profet; profet (jämte lagen el.
Moses); profet (falsk).
PROFET
1 ty (Abraham) är en p.
l.Mos.20:7
1 din broder Aron din p.
2.Mos. 7:1
1 allt H. folk bleve p.er
4.Mos.ll:29
1 Eljest om ngn är en p.
12:6
1 Om en p. uppstår bland dig 5.Mos.13:1
1 icke höra på den p.ens ord
13:3
1 den p.en eller drömmaren dödas
13:5
18:15
1 En p. bland ditt folk
1 En p. skall jag låta uppstå
18:18
1 den p. s. är så förmäten
18:20
1 den p.en skall dö
18:20
1 när p.en talar i H. namn
18:22
18:22
1 i förmätenhet har p.en talat
1 uppstod icke ngn p. s. Mose
34:10
Dom. 6:8
1 sände H. en p. till Israels
l.Sam. 3:20
1 Samuel betrodd vara H. p.

1 den s. man nu kallar p.
9:9
1 träffa på en skara p.er
10:5
1 mötte hm där en skara p.er
10:10
1 i hänryckning likasom p.erna
10:11
1 Är ock Saul bland p.erna
10:11
1 Är ock Saul bland p.erna
10:12
1 skaraD av p.erna i hänryckning
19:20
1 Är ock Saul bland p.erna
19 :24
22:5
1 Men p.en Gad sade till David
28:6
1 H. svarade icke ... gm p.er
1 varken gm p.er eUer gm drömmar
28:15
1 sade (David) till p.en Natan 2.Sam. 7:2
12 :25
1 sände budskap med p.en N atan
24:11
1 H. ord till p.en Gad
1 p.en Natan ... höUo icke med 1. Kon. 1:8
1:10
1 p.en Natan inbjöd han icke
1 kom p.en Natan
1 :22
1 P.en Natan är här
1:23
1 :32
1 KaUen till mig p.en Natan
1 p.en Natan smörja (Salomo)
1 :34
1 gingo prästen Sadok och p.en Natan 1 :38
1 sänt åstad p.en Natan
1 :44
1 p.en Natan smort hm till konung
1 :45
1 då kom p.en Ahia från Silo
11 :29
13 :11
1 i Betel bodde en gammal p.
1 Jag är ock en p. ss. du
13:18
13:20
1 kom H. ord till p.en
1 sadlade han åsnan åt p.en
13:23
1 där den gamle p.en bodde
13:25
1 När p.en, s. fört hm tillbaka
13:26
1 Då tog p.en upp gudsmannens kropp 13:29
1 p.en begav sig in i sin stad
13:29
1 till Silo, ty där bor p.en Ahia
14:2
14:18
1 H. talat gm sin tjänare, p.en Ahia
1 gm p.en Jehu hade H. ord kommit 16:7
1 H. talat till Baesa gm p.en Jehu
16:12
18:4
1 när Isebel utrotade H. p.er
1 Obadja tagit 100 p.er och gömt
18:4
1 när Isebel dräpte H. p.er
18:13
1 gömde 100 av H. p.er
18:13
1 jämte Baals 450 p.er
18:19
1 och Aserans 400 p.er
18:19
18 :20
1 församla p.erna på berget Karmel
1 aUena kvar ss. H. p.
18:22
18:22
1 BaaIs p.er äro 450 man
18:25
1 Då sade Elia till Baals p.er
18:36
1 trädde p.en Elia fram och sade
1 Gripen Baals p.er
18 :40
1 (Elia) dräpt alla p.erna med svärd
19:1
19:10
1 dräpt dina p.er med svärd
1 dräpt dina p.er med svärd
19:14
1 till p. skall du smörja Elisa
19:16
1 trädde en p. fram till Ahab
20:13
1 p.en trädde fram till (Ahab)
20:22
1 gick p.en och ställde sig
20:38
1 såg att han var en av p.erna
20:41
1 församlade Israels konung p.erna
22:6
22:7
1 Finnes här ingen annan H. p.
22:10
1 p.erna profeterade inför dem
1 p.ema profeterade på samma sätt
22:12
1 p.eroa med en mun lova kon. lycka 22:13
1 lögnens ande i aUa hs p.ers mun
22:22
l1ögnens ande i dina p.ers mun
22 :23
1 Finnes här ingen H. p.
2.Kon. 3:11
3:13
1 Gå du till din faders p.er
1 och till din moders p.er
3:13
1 vore hos p.en iSamana
5:3
5:8
1 förnimma att en p. finnes i Israel
1 om p.en förelagt dig ngt svårt
5 :13
6:12
1 Elisa, p.en i Israel, kungör
1 P.en Elisa kaUade till sig
9:1
9:4
1 gick p.ens tjänare åstad till Ramot
1 på Isebel hämnas p.ernas blod
9:7
10:19
1 kallen hit aUa Basis p.er
1 talat gm sin tjänare p.en Jona
14:25
17:13
1 H. varnat gm aUa sina p.er
17:13
1 säga eder gm mina tjänare p.erna
17:23
1 hotat gm alla sina tjänare p.erna
19:2
1 till p.en Jesaja, Amos' son
20:1
1 p.en Jesaja kom till (Hiskia)
1 Då ropade p.en Jesaja till H.
20:11
1 p.en Jesaja kom till kon. Hiskia
20:14
1 talade H. gm sina tjänare p.erna
21 :10
1 i H. hus... prästerna och p.erna
23:2
1 den p. s. kommit från Samarien
23 :18
lord H. talat gm sina tjänare p.erna 24:2
1 gören ej mina p.er ngt ont
l.Krön.16:22
1 sade (David) till p.en Natan
17:1
29 :29
1 upptecknat i p.en Natans krönika
1 i p.en Natans krönika
2.Krön. 9:29
1 p.en Semaja till Rehabeam
12:5
12 :15
1 i p.en Semajas och siaren Iddos
13:22
1 i p.en Iddos Utläggning
1 Asa hörde... profetia av p.en Oded
15:8
1 församlade Israels konung p.erna
18:5
1 Finnes här ingen annan H. p.
18:6
1 aUa p.erna profeterade inför dem
18:9
1 p.erna profeterade på samma sätt
18:11
1 p.erna med en mun lova kon. lycka 18:12
18:21
1 lögnens ande i hs p.ers mun
18:22
1 lagt en lögnens ande i p.ers mun
1 tron på hs p.er
20:20
1 skrivelse från p.en Elia
21:12
1 p.er sändes ibland dem
24:19
1 sände till (Amallia) en p.
25:15
1 Då höll p.en upp och sade
25 :16
1 det har p.en Jesaja tecknat upp
26:22
1 där var H. p. s. hette Oded
28:9
1 och p.en Natan hade bjudit
29:25
29:25
1 givet av H. gm hs p.er
1 bådo konung Hiskia och p.en Jesaja 32:20

1 P.en Jesajas, Arnos' sons, syner
32:32
1 i Israel sedan p.en Samuels tid
35 :18
36:12
1 för p.en Jeremia s. talade H. ord
1 och bespottade (H.) p.er
36:16
2 p.erna profeterade för judarna Esr. 5:1
2 och med dem Guds p.er
5:2
2 gm p.en Haggais profetiska tal
6:14
1 gav gm dina tjänare p.erna
9:11
1 p.er s. i Jerus. skola utropa
Neh. 6:7
1 Tänk på p.erna s. ville skrämma
6:14
1 dräpte dina p.er s. varnade
9:26
1 varnade med din A. gm dina p.er
9:30
1 vedermöda träffat våra p.er
9:32
1 när p.en Natan kom till hm
Ps.51:2
1 ingen p. finnes mer
74:9
1 gören ej mina p.er ngt ont
105:15
1 (H. tager bort) p.er
Jes. 3:2
1 p.erna, de falska vägvisarna
9:15
1 både präster och p .er ragla
28:7
1 hÖljt mörker över p.erna
29:10
4 till p.erna: Profeteren icke
30:10
1 till p.en Jesaja
37:2
38:1
1 p.en J esaja kom till (Hiskia)
1 p.en Jesaja kom till konung Hiskia 39:3
1 dig till en p. för folken
Jer. 1:5
2:8
1 p.erna profeterade i Baals namn
2 :26
1 på skam med präster och p.er
1 Edert svärd förtärt edra p.er
2:30
1 och p.erna stå häpna
4:9
1 p.erna skola försvinna ss. en vind
5 :13
1 P.erna profetera lögn
5 :31
1 p.er och präster med lögn
6:13
1 aUa mina tjänare p.eroa
7:25
1 p.eroas ben ur deras gravar
8:1
1 både p.er och präster med lögn
8:10
1 fylla ... prästerna och p.erna
13 :13
1 P.erna säga ju till dem
14:13
1 P.erna profetera lögn i mitt namn
14:14
1 dessa p.er förgås
14:15
1 säger H. så om de p.er
14:15
14:18
1 p.er och präster från ort till ort
1 ej heller p.erna med förkunnelse
18:18
1 lät hudflänga p.en Jeremia
20:2
1 Om p.erna
23:9
1 både p.er och präster äro gudlösa
23:11
1 såg jag hos Samarias p.er förvänt
23:13
1 hos Jerusalems p.er gruvligaste
23:14
1 säger H. Sebaot så om p.erna
23:15
1 från p.erna har gudlöshet gått ut
23:15
1 Hören icke på de p.ers ord
23:16
1 Jag sände icke dessa p.er
23:21
1 Jag har hört vad p.erna säga
23:25
1 p.er s. profetera lögn
23 :26
23 :26
1 p.er gm sina egna hjärtans svek
23:28
1 Den p. s. haft en dröm
1 därför skall jag komma över p.erna 23 :30
1 jag skall komma över p.erna
23:31
1 Om nu en p. gör dig denna fråga
23:33
1 den p. s. säger 'H. tunga'
23:34
1 Så skall du säga till p.en
23:37
1 detta ord talade p.en Jeremia
25:2
1 H. sänt till eder p.erna
25:4
1 höra vad mina tjänare p.erna tala
26:5
1 p.erna hörde Jeremia tala dessa
26:7
1 grepo hm prästerna och p.erna
26:8
1 sade prästerna och p.erna till
26:11
1 till prästerna och p.erna
26:16
1 icke höra på edra p.er och spåmän 27:9
1 Hören icke på de p.ers ord
27:14
1 i förgåns, jämte de p.er
27:15
1 Hören icke på edra p.ers ord
27:16
1 Om de verkligen äro p.er
27:18
1 talade p.en Hananja till mig
28:1
1 p.en Jeremia svarade p.en Hananja 28:5
1 p.en Jeremia sade: Amen
28:6
1 Forna tiders p.er hava profeterat
28:8
1 om nu en p. profeterar om lycka
28:9
1 den p.ens ord går i fuUbordan
28:9
1 en p. s. H. i sanning har sänt
28:9
1 tog p.en Hananja oket
28:10
1 från p.en Jeremias hals
28:10
1 Men p.en Jeremia gick sin väg
28:11
1 p.en Hananja brutit sönder oket
28:12
1 tagit det från p.en Jeremias hals
28:12
1 p.en J eremia sade till p.en Hananja 28 :15
28:17
1 samma år dog p.en Hananja
1 det brev s. p.en Jeremia sände
29:1
1 icke bedraga eder av de p.er
29:8
1 H.låtit p.er uppstå i Babel
29:15
1 sände till dem mina tjänare p.erna 29:19
1 Sefanjaläst upp brev från p.en
29:29
1 p.en Jeremia låg dA "fången
32:2
32:32
1 Israels barn med präster och p.er
1 p.en Jeremia talade till Sidkia
34:6
35:15
1 sänt till eder mina tjänare p.erna
1 ss. p.en Jeremia bjudit hm
36:8
1 gripa p.en Jeremia
36:26
37:2
1 s. han talade gm p.en Jeremia
1 sände ... till p.en Jeremia
37:3
1 kom H. ord till p.en Jeremia
37:6
1 denne grep p.en Jeremia
37:13
37:19
1 var äro nu edra p.er
1 gjort mot p.en Jeremia
38:9
1 drag p.en Jeremia upp ur brunnen 38:10
1Jät hämta p.en Jeremia till sig
38:14
1 sade till p.en J eremia: Värdes
42:2
1 P.en Jeremia svarade dem
42:4
1 p.en Jeremia och Baruk
43:6
1 sände mina tjänare p.erna
44:4
1 det ord p.en J eremia talade
45:1
1 vad s. kom till p.en Jeremia
46:1

lord s. H. talade till p.en Jeremia
46:13
1 s. kom till p.en Jeremia ss. H. ord
47:1
1 kom till p.en Jeremia ss. H. ord
49:34
1 s. H. talade gm p.en Jeremia
50:1
1 vad p.en Jeremia bjöd Seraja
51:59
1 p.er undfå ej heUer ngn syn
K1ag. 2:9
1 p.ers syner voro falskhet och flärd
2:14
1 i H. helgedom dräpa p.er
2 :20
1 För p.ers synders skuU så skett
4:13
1 en p. har varit ibland dem
Hes. 2:5
1 Man skaU tigga p.erna om syner
7 :26
1 profetera mot Israels p.er
13:2
1 H.: Ve eder, I dåraktiga p.er
13:3
l Lika rävar äro dina p.er
13:4
1 min hand drabba p.erna
13:9
13:16
1 Israels p.er s. profeterade om
1 och så kommer till p.en
14:4
14:7
1 till p.en för att denne skaU fråga
14:9
1 om p.en låter förföra sig
1 låtit den p.en bliva förförd
14;9
14:10
1 p.ens missgärning räknas lika med
l De p.er hava sammansvurit sig
22:25
1 De p.er s. de hava tjäna dem
22 :28
1 att en p. har varit ibland dem
33:33
1 tjänare, Israels p.er, s. profeterade 38:17
1 s. H. angivit för p.en J eremia
Dan. 9:2
1 icke hörsammat dina tjänare p.erna 9:6
1 förelade oss gm sina tjänare p.erna
9:10
1 på fall skaU ock p.en komma
Hos. 4:5
1 utdelat mina hugg gm p.erna
6:5
1 Ss. en dåre står då p.en
9:7
9:8
1 för p.en fällor på hs vägar
1 Jag har talat till p.erna
12:10
1 gm p.erna talat i liknelser
12:10
1 gm en p. förde H. Israel upp
12:13
12:13
1 gm en p. blev folket bevarat
1 somliga bland edra söner p.er
Am. 2:11
2:12
1 p.erna bjöden I: Profeteren icke
1 sitt råd för sina tjänare p.erna
3:7
7:14
1 varken p. eUer profetJärjunge
1 p.er s. föra mitt folk vilse
Mika 3:5
1 solen skaU gå ned över p.erna
3:6
1 stad vars p.er spå för penningar
3:11
Hab. 1:1
1 uppenbarades för p.en
3:1
1 En bön av p.en Habackuk
1 Hennes p.er äro stortaliga män Sef. 3:4
1 kom H. ord gm p.en Haggai
Hagg. 1:1
1 H. ord kom gm p.en Haggai
1:3
1 :12
1 lyssnade till p.en Haggais ord
2:2
1 kom H. ord gm p.en Haggai
2:11
1 kom H. ord till p.en Haggai
1 kom H. ord till Sakarja, p.en
Sak. 1:1
1:4
1 forna tiders p.er predikade
1 p.erna, leva de kvar evinnerligen
1 :5
1 betrodde åt mina tjänare p.erna
1 :6
1 Sakarja •.. son till Iddo, p.en
1:7
7:3
1 fråga prästerna och p.erna sålunda
1 H.Jät predika gm forna tiders p.er
7:7
7:12
1 förmedelst forna tiders p.er
1 hören dessa ord av samma p.ers mun 8:9
13:2
1 p.eroa och orenhetens ande
3 om ngn uppträder ss. p.
13:3
13:4
1 alla p.er skola blygas
1 Jag är ingen p.
13:5
1 sända till eder p.en Elia
Mal. 4:5
Matt. 1 :22
5 s. var sagt av H. gm p.en
5 ty så är skrivet gm p.en
2:5
2:15
5 s. var sagt av H. gm p.en
2:17
5 s. var sagt gm p.en Jeremias
5 s. var sagt gm p.erna
2:23
5 om denne s. p.en Esaias talade
3:3
5 s. var sagt gm p.en Esaias
4:14
5 förföljde man ock p.erna
5:12
5 s. var sagt gm p.en Esaias
8 :17
10:41
5 Den s. tager emot en p.
5 därför att det är en p.
10:41
5 han skall få en p.slön
10:41
5 Var det för att se en p.
11:9
5 Ännu mer än en p. är han
11:9
5 p.erna och lagen hava profeterat
11 :13
12 :17
5 s. var sagt gm p.en Esaias
12:39
5 intet annat tecken än p.en Jonas'
5 Många p.er åstundade att se det
13:17
5 s. var sagt gm p.en
13:35
13:57
5 En p. är icke föraktad utom
5 eftersom de höno (Johannes) för p. 14:5
5 Jeremias eller en annan av p.erna
16:14
5 fullbordas s. var sagt gm p.en
21:4
5 folket sade: Det är J., p.en
21:11
21 :26
5 alla hålla de J ohannes för en p.
5 eftersom man höll (J.) för en p.
21:46
5 s. byggen upp p.ernas gravar
23:29
5 icke delaktiga i p.ernas blod
23:30
5 barn av dem s. dräpte p.erna
23:31
5 sänder jag till eder p.er och vise
23 :34
5 Jerusalem, du s. dräper p.erna
23:37
5 om vilken är talat gm p.en Daniel
24:15
5 för att p.ernas skrifter fullbordas
26:56
5 s. var sagt gm p.en Jeremias
27:9
5 Så är skrivet hos p.en Esaias Mark. 1:2
5 En p. är icke förakt,d utom
6:4
5 Det är en p., lik de andra p.erna
6:15
5 andra åter: Det är en av p.erna
8:28
5 att J ohannes verkligen var en p.
11 :32
5 gm forntida heliga p.ers mun
Luk. 1:70
5 skall bliva kallad den Högstes p.
1 :76
5 skrivet i p.en Esaias' utsagors bok
3:4
5 räckte man åt (J.) p.en Esaias' bok
4:17
5 Ingen p. bliver i sitt fädernesland
4:24
5 många spetälska på p.en Elisas tid
4:27
6:23
5 gjorde deras fäder med p.erna

4529

4530

4531

4532

PROFET

l) näl]i', X' J ~
talesman, språkrör (för Gud); profet;
av: [nä~ä'l, se 3. Se: Profetia 4.
2) nel]i', X' ~ ?
aram. = hebr. nä~i', se 1.
3) [nål]å'1 X ~ ~
grundbet. trol. förkunna, meddela; nif.
profetera, uppträda såsom profet. Se:
Profetera l.
4) I}ozä, n .t"n
siare; av: I).äzä, se Profetera 3. Ordet är
nästan genomgående övers. siare, t.ex.
2.Sam.24:11; 2.Kon.17:13; I.Krön.
25:5; Jes.29:10; Arn.7:12; Mika 3:7.
Det står ofta tillsammans eller parallellt med nä~i', se 1. Jfr I).ozä i Jes.
28:15, övers. fördrag.
5) prophetes, 1fPOq)'flTT/~
ego en som säger el. talar något framför
(inför) någon el. i förväg; talesman,
språkrör (för Gud); profet; av: pro..
phemi, säga el. tala framför (inför) el. i
förväg. Ordet motsvarar i LXX och
N.T. hebr. nä~i', se 1. Se: Profetera 7.
6) I Luk.ll :48 står ordagrant: ty de
dödade dem, och I byggen upp deras
gravar.
7) pseudoprophetes, Iji€VÖ01fPOq)17TT/~
lögnprofet, fal~k profet; av: pseudos,
lögn, el. pseudes, lögnaktig, falsk, och
proph~tes, se S.

Profetera - Profetlärjunge
5 En stor p. har uppstått ibland oss
7 :16
5 Var det för att se en p.
7 :26
5 Ännu mer än en p. är (Johannes)
7:26
5 Vore denne en p., skuUe han känna 7 :39
9:8
5 Det är ngn av de gamla p.erna
5 Det är ngn av de gamla p.erna
9:19
5 Många p.er och konungar ville se
10:24
5 I s. byggen upp p.ernas gravar
11:47
6 om de dräpte p.erna, byggen I upp 11 :48
5 lag skall sända till dem p.er
11 :49
5 utkrävas alla p.ers blod
11 :50
5 alla p.erna vara i Guds rike
13:28
13:33
5 en p. förgöres annorstädes än
SIerusalem, du s. dräper p.erna
13:34
S gm p.eroa skrivet om Människosonen18:31
5 förvissade om att 10hannes var p.
20:6
51. från Nasaret, vilken var en p.
24:19
5 tro på allt vad p.erna talat
24:25
5 ss. p.en Esaias sade
10h. 1 :23
4:19
5 H., jag ser att du är en p.
5 en p. icke aktad i sitt fädernesland
4:44
5 Det är skrivet hos p.erna
6:45
5 ingen p. kommer från Galileen
7:52
5 Adam har dött, så ock p.erna
8:52
5 P.erna hava också dött
8:53
5 En p. är han
9:17
5 s. p.en Esaias säger: H., vem trodde 12 :38
5 s. är sagt gm p.en 10el
Apg. 2 :16
5 eftersom (David) var en p.
2 :30
5 gm aUa sina p.ers mun förkunnat
3:18
5 gm sina forntida heliga p.ers mun
3 :21
3:22
5 En p. skall H. Gud låta uppstå
5 icke lyssnar till den p.en
3 :23
3 :24
5 p.erna bebådat dessa tider
3:25
5 I ären själva barn av p.eroa
5 En p. skall Gud låta uppstå
7:37
5 (Stefanus:) det är ss. p.en säger
7 :48
5 Vilken av p.erna hava icke edra fäder 7:52
5 (hovmannen) läste p.en Esaias
8:28
5 att han läste p.en Esaias
8:30
5 om vilken p.en talar detta
8:34
5 Om hm bära alla p.erna vittnesbörd 10:43
5 p.er från lerusalem till Antiokia
11 :27
5 verkade ss. p.er och lärare
13:1
5 domare, ända till p.en Samuels tid 13 :20
5 uppfyUde de p.ernas utsagor
13:27
5 det s. är sagt hos p.erna
13 :40
5 vad p.erna hava talat
15:15
51udas och Silas s. själva voro p.er
IS :32
5 kom en p. vid namn Agabus
21 :10
5 Tror du p.erna, konung Agrippa
26:27
5 Rätt talade den h.A. gm p.en Esaias 28:25
5 gm sina p.er i heliga skrifter
Rom. 1:2
5 H., de hava dräpt dina p.er
11:3
5 för det andra några till p.er
I.Kor.12:28
5 Icke äro väl alla p.er
12:29
5 p.ers andar äro p.erna underdåniga 14:32
5 Om ngn menar sig vara en p.
14:37
5 apostlarnas och p.ernas grundval Ef. 2 :20
5 uppenbarad för hs heliga ... p.er
3:5
4:11
5 (K.) gav oss somliga till p.er
5 dödade både H.l. och p.erna l. Tess. 2 :15
Tit. 1 :12
5 en p. av deras eget folk
5 Gud fordom talat gm p.erna Hebr. 1:1
11 :32
5 ifall jag skuUe förtälja om p.erna
LPet. 1 :10
5 hava p.er ivrigt forskat
5 hindrade p.en i hs galenskap 2.Pet. 2 :16
3:2
5 förutsagt av de heliga p.erna
lak. 5,10
5 tagen p.erna till föredöme
5 för sina tjänare p.erna
Upp.l0:7
5 dessa två p.er varit en plåga
11 :10
5 du skall löna dina tjänare p.erna
11 :18
5 utgjutit heliga mäns och p.ers blod 16:6
5 I helige och I apostlar och p.er
18:20
5 såg p.ers och heliga mäns blod
18 :24
22:6
5 H., p.ernas andars Gud, har sänt
5 Jag är ... dina bröders, p.ernas
22:9

endast nif. och hithp. fattas av profetisk hänryckning, profetera, uppträda
såsom profet. Se: Profet 3.
2) ro'ä, 11~'1
siare; i Jes.28:7: syn, vision; av: rå'å,
se, betrakta. Enligt l.Sam.9:9 var ro'ä
(övers. siare) den gamla benämningen
för profet (nå!?i'). Ordet brukas främst
om Samuel, se t.ex. l.Sam.9:18,19.
3) [läzä, il

JQ

se, skåda. Verbet brukas ofta om att se
syner och uppenbarelser, t.ex. 4.Mos.
24:4; Jes.l :1; Hes.12:27; Am.l :1; Mika
1:1, övers. skåda. Se: Förstånd IS,
Profetsyn 3.
4) [nebä'], X J l
aram. -= hebr. [~ål?å'], se 1. Verbet
förekommer endast i Esr.5:I, där det
står i hithp.
5) propheteUö, rrporpT/TEVW
vara profet, uppträda som profet; profetera; ha profetians (nåde )gåva; av:
proph~tes, se 7, Profet 5. I l.Kor.13:9
står ordagrant: Ty vi känna styckevis
och profetera styckevis. Se: Profetia 6,
Profetisk 3.
6) propheteia, rrporpT/TEia
en profets gärning el. budskap, profeterande, profetia; profetians· (nåde}
gåva; av: prophtites, se 7. Se: Profetia 5, Profetisk 6, Profetord 1.
7) prophhes, rrporpilTT/,
profet. I l.Kor.14:29 står ordagrant:
Två eller tre profeter må tala, och de
andra må bedöma. Se: Profet 5.
T

l Israels profeter s. p.de om lerus.
13:16
1 landsmaninnor s. p. efter
13:17
1 p. mot dem
13:17
1 p. mot skogslandet söderut
20:46
1 p. mot Israels land
21:2
l du mskobarn, p. och säg
21:9
l Men du, mskobarn, p.
21:14
l du, mskobarn, p. och säg
21:28
1 och p. mot dem
25:2
1 Du mskobarn, p. mot (Sidon)
28 :21
29:2
1 och p. mot (Farao)
1 Du mskobarn, p. och säg
30:2
1 p. mot Israels herdar
34:2
1 p. och säg till dem
34:2
1 och p. mot det
35:2
1 du mskobarn, p. om Israels berg
36:1
1 därför må du p. och säga
36:3
1 P. alltså om Israels land
36:6
l P. över dessa ben och säg
37:4
1 p.de ss. det blivit bjudet
37:7
1 när jag nu p.de, hördes rassel
37:7
1 P. och tala till anden, ja, p.
37:9
1 p.de ss. han hade bjudit
37:10
1 P. därför och säg till dem
37:12
1 och p. mot hm (Gog)
38:2
1 P. därför och säg till Gog
38:14
1 p.de om att jag skuUe låta dig
38:17
1 du mskobarn, p. mot Gog och säg
39:1
1 edra söner och döttrar skola p. 10el 2:28
1 profeterna bjöden I: P.en icke Am. 2:12
1 När H. talar, vem skulle icke p.
3:8
1 äta ditt bröd och där må du p.
7:12
1 i Betel fär du icke vidare p.
7 :13
1 Gå ästad och p. för milt folk Israel
7:15
1 P. icke mot Israel
7 :16
Sak.13:3
1 stinga ihjäl hm när han vill p.
1 blygas. .. när de vilja p.
13:4
S hava vi icke p.t i ditt namn
Matt. 7:22
5 profeterna och lagen hava p.t
11:13
5 rätt p.de Esaias om eder
15:7
5 P. för oss, Messias
26:68
5 Rätt p.de Esaias om eder
Mark. 7:6
14:65
5 slogo de hm och sade: P.
5 Sakarias p.de och sade
Luk. 1 :67
22:64
5 P.: vem var det s. slog dig
5 edra söner och döttrar skola p. Apg. 2: 17
2 :18
5 utgjuta av min A., och de skola p.
19:6
5 de talade tungomål och p.de
5 när han beder eller p.r
I.Kor.11:4
5 s. beder eUer p.r med ohöljt huvud 11:5
12:10
6 ät en annan (gåvan) att p.
5 den s. p.r, talar för mskor
14:3
5 den s. p.r, uppbygger en församling 14:4
5 ännu hellre ville jag att I p.den
14:5
14:S
S Den s. p.r är förmer än den
14:24
5 Om äter alla p.de
7 Av dem s. vilja p. tvä eller tre tala
14:29
5 I kunnen alla få p.
14:31
5 s. p.de om den nåd
LPet. 1:10
5 Enok p.de och sade
lud. v.14
5 Du måste än ytterligare p.
Upp.10:11
S mina två vittnen p.
11:3
6 intet regn under den tid de p.
11:6

(nåde)gåva. Se: Profetera S, Profetisk 3.
PROFETIA
1 upptecknat i Ahias p.
2.Krön. 9:29
1 När Asa hörde denna p.
15:8
2 p.or s. förkunnades mot (Joas)
24:27
3 Där p. icke finnes
Ords.29:18
3 p.n om hela hopen icke ryggas Hes. 7:13
4 innan syn och p. beseglas
Dan. 9 :24
Matt.13:14
5 fullbordas på dem Esaias' p.
5 Har ngn p.ns gåva, så bruke
Rom.12:6
5 om jag hade p.ns gåva
l. Kor. 13:2
5 Men p.ns gåva, skall försvinna
13:8
6 andliga gåvorna, framför allt p.ns
14:1
5 ngn p. ener undervisning
14:6
5 p.n är ett tecken för dem s. tro
14:22
6 ivriga att undfå p.ns gåva
14:39
5 ingen p. av mskas egen kraft 2.Pet. 1 :20
S ingen p. aven mskas vilja
1:21
5 s. fär uppläsa denna p.S ord
Upp. 1:3
51. vittnesbörd är p.ns ande
19:10
5 Salig den s. tager vara på p.ns ord
22:7
5 de p.ns ord s. stä i denna bok
22:10
5 s. hör de p.ns ord
22:18
5 de ord s. stå i denna p.s bok
22:19

PROFETISK
Se: Profet, hänryckning, nådegåva.
PROFETISK

1) [näqä'], K ~ ~
nif. och hithp. fattas av profetisk
hänryckning, profetera; i I.Krön.2S:
1-3 nif. i betydelsen: profetera genom
musikinstrument; övers. hava profetisk anda till att spela. Se: Profet 3.

t

2) nequ'ä, il~ 1 J
aram. = hebr. nebu'å, se Profetia 1;
endast i Esr.6:14, Övers. profetiskt tal.
3) propheteUö, rrporpT/TEVW
profetera; ha profetians (nåde)gåva.
Beträffande J oh. 11 :51, se Ingiva 11.
Se: Profetera 5, Profetia 6.
4) protegö, rrpOAErW
säga i förväg, förutsäga. I Apg.I:16 står
aor. proeipon (3.pers. proelpen), övers.
hade profetiskt talat. Jfr pres. i Gal.
5:21, övers. säga i förväg; aor. i Gal.
5 :21; 1.Tess.4 :6, övers. redan förut har
(hava) sagt.
5) prophetikos, rrporpT/TtKO,
som härrilr från en profet, profetisk;
av: prophetes, se Profet 5.
6) propheteia, rr porpT/TEia
profeterande, profetia; i l.Tess.5 :20
övers. profetiskt tal. Se: Profetera 6.

grundb~t. trol.'" förkunna, meddela;

PROFETERA
1 Då anden föll, begynte de p. 4.Mos.ll :25
1 de p.de i lägret
11 :26
1 Eldad och Medad p. i lägret
11 :27
I.Kon.22:8
1 ty (Mika) p.r aldrig lycka
1 alla profeterna p.de inför dem
22:10
1 profeterna p.de pä samma sätt
22:12
1 (Mika) aldrig p.r lycka åt mig
22:18
1 p.r aldrig lycka ät mig
2.Krön.18:7
1 aUa profeterna p.de inför dem
18:9
1 alla profeterna p.de pä samma sätt 18:11
18:17
1 aldrig p.r lycka ät mig
1 Då p.de Elieser mot 10safat
20:37
4 Haggai och Sakarja p.de för
Esr. 5:1
2 de ragla, när de p.
les.28:7
3 P.en icke för oss vad sant är
30:10
3 p.en bedrägliga ting
30:10
1 profeterna p.de i Baals namn
ler. 2:8
1 Profeterna p. lögn
5 :31
11:21
1 P. icke i H. namn
14:14
1 sina hjärtans svek är det de p.
1 Profeterna p.lögn i mitt namn
14:14
10m de profeter s. p. i mitt namn
14:15
1 folket s. de p. för
14:16
1 dit H. sänt hm för att p.
19:14
1 Pashur hördeleremia p. detta
20:1
1 för vilka du har p.t lögn
20:6
1 de p.de i Ilaals namn
23:13
1 de profeters ord s. p. för eder
23:16
1 utan själva p.de de
23:21
1 de s. p. lögn i mitt namn
23:25
23:26
1 dessa profeter s. p. lögn
1 komma över dem s. p. lögndrömmar 23:32
Ileremia har p.t mot aUa dessa folk 25:13
1 du skall p. för dem allt detta
25:30
1 Huru djärves du p. i H. namn
26:9
26:11
l (leremia) har p.t mot denna stad
26:12
1 Det är H. s. sänt mig att p.
1 Mika p.de i Hiskias tid
26:18
1 Uria p.de i H. namn
26:20
1 och han p.de mot denna stad
26 :20
1 de p. lögn för eder
27:10
1 ty de p. lögn för eder
27:14
1 de profeter s. p. för eder
27:15
27:15
1 själva s. p.lögn i mitt namn
1 Hören icke när de p. för eder
27:16
1 de p.lögn för eder
27:16
1 Det s. du har p.t mä H. uppfylla
28:6
1 hava mot mäktiga länder ...p.t
28:8
1 om nu en profet p.r om lycka
28:9
1 man p.r lögn för eder i mitt namn
29:9
29:21
1 i mitt namn p. lögn för eder
29:26
1 över aUa vanvettingar s. p.
1 Jeremia från Anatot s. p.r för eder 29:27
1 Eftersom Semaja har p.t för eder
29 :31
32:3
1 Huru djärves du p.
1 var äro edra profeter s. p.de
37:19
1 du skall ... p. mot (J erusalem)
Hes. 4:7
1 mot Israels berg och p.
6:2
1 P. därför mot dem, ja, p., mskobarn 11:4
1 Medan jag sä p.de, hade Pelatja
11:13
1 han p.r om tider s. äro långt borta 12:27
1 p. mot Israels p.nde profeter
13:2

6) propheteUö, rrporpT/TEVW
vara profet; profetera; ha profetians

profetson -= medle~ ~v e~"profetsko1a,

4533

4534

4535

4536

PROFET (jämte lagen el. Mose)
Matt. 5 :17
5 upphäva lagen eUer p.ema
7:12
5 ty detta är lagen och p.erna
5 alla p.erna och lagen hava profeterat 11 :13
5 hänger hela lagen och p.erna
22:40
5 Lagen och p.erna haft sin tid
Luk.16:16
5 De hava Moses och p.erna
16:29
5 Lyssna icke till Moses och p.erna
16:31
24:27
5 genomgå Moses och alla p.erna
5 skrivet i Moses' lag och hos p.erna 24:44
5 s. Moses och p.erna skrivit om 10h. 1 :45
Apg.13:15
5 föreläst ur lagen och p.erna
5 s. är skrivet i lagen och i p.erna
24:14
5 vad p.erna och Moses sagt skola ske 26:22
5 bevis ur Moses lag och ur p.erna
28:23
S s. lagen och p.eroa vittna om Rom. 3 :21
PROFET (falsk)
7 till vara för falska p.er
Matt. 7:15
7 många falska p.er skola uppstå
24:11
7 uppstå så ock falska p.er
24:24
7 uppstå, så ock falska p.er
Mark.13:22
7 i fråga om de falska p.erna
Luk. 6:26
7 falsk p., vid namn Barjesus
Apg.13:6
7 falska p.er uppstodo
2.Pet. 2:1
I.Joh. 4:1
7 många falska p.er gått ut
Upp.16:13
7 ur den falske p.ens mun
7 därjämte ock den falske p.en
19 :20
7 dit vilddjuret och falske p.en
20:10

PROFETERA
1) [näbä'],

~

J l

PROFETERANDE
5 vårt p. är ett styckverk

l. Kor. 13:9

PROFETERNAS BOK
Den s.k. Tolvprofetboken (de »mindre»
profeterna), som i den hebreiska
bibeln omfattar samtliga skrifter
fr.o.m. Hosea t.o.m. Malaki. Apg.7:42.
PROFETIA
1) nebu'ä, il~ 1 J ~
profetia; av: T[nål?å;], se Profetera 1.
Ordet förekommer även i Neh.6:12,
där det står tillsanmtans med dibbär,
pi. av dål?ar, tala, säga; övers. förebåda.
2) massä', Jo{ tvtl
bärande; här~ det som frambäres el.
framföres, yttrande, utsaga, orakel; av:
nåSå', upplyfta, höja; bära. Ordet är
ofta övers. utsaga, t.ex. Jes.l3:1; Klag.
2:14; Sak.12:1; Mal.l:l. Se: Begär 4,
Börda (subst) 6.
3) [läzon, l i l Q.
syn, vision; i synnerhet: profetsyn. Se:
Profetsyn 1.
4) näqi', ~ , ~ 4profet. Ordet står i Dan.9 :24 tillsammans med lJäzon, se 3, här övers. syn.
Se: Profet 1.
5) propheteia, rrpocjJT/TEia
en profets gärning el. budskap, profeterande, profetia; profetians (nåde}
gåva. Se: Profetera 6, Profetisk 6.

PROFETISK
1 själva äro i p. hänryckning
I.Sam.10:5
1 fattades av p. hänryckning
10:10
1 när (Sauls) p.a hänryckning upphört 10:13
l profeterna i p. hänryckning
19:20
1 hela vägen gick i p. hänryckning
19:23
1 fattades de av p.t raseri
1.Kon.18:29
1 p. anda till att spela
I.Krön.25:1
1 Asaf s. hade p. anda till att spela
25:2
1 Jedutun s. hade p. anda att spela
25:3
2 Haggais och Sakarjas p.a tal
Esr. 6:14
3 sade (Kaifas) gm p. ingivelse
löh.1l:51
4 den h.A. gm Davids mun p.t
Apg. 1 :16
3 döttrar s. ägde p. gäva
21:9
5 med stöd av p.a skrifter
Rom.16:26
6 förakten icke p.t tal
LTess. 5 :20
5 står för oss det p.a ordet
2.Pet. 1:19

PROFETISSA
1) nelJi'ä, il ~ , J ~
profetissa; i Jes.8:3 profethustru; fem.
av nåbi', se Profet 1.
2) p;oph~tis, rrporpiim
profetissa; fem. av proph~tes, se Profet 5.
PROFETISSA
1 p.n Mirjam tog en puka
2.Mos.15 :20
1 Debora, en p., var domarinna Dom. 4:4
1 gingo till p.n Hulda
2.Kon.22:14
1 gick Hilkia till p.n Hulda
2.Krön.34:22
1 Tänk, min Gud, på p.n Noadja Neh. 6:14
1 jag gick in till p.n
Jes. 8:3
Luk. 2 :36
2 Dör fanns ock en p., Hanna
Upp. 2:20
2 Jesabel- s. säger sig vara p.

PROFETLÄRJUNGE
1) bän-näbi', X ' J ) - l ::l

Profetord -Pryda
profetlärjunge; bän-, cstr. av ben, son;
na~i', se Profet l.
PROFETLÄRIUNGE
1 en av p.ama sade
l.Kon.20:35
1 kommo p.arna i Betel
2.Kon. 2:3
2:5
l gingo p.ama i leriko till Elisa
1 50 män av p.arna gingo åstad
2:7
l Nlir p.ama, .. voro vid leriko
2:15
l s. var hustru till en av p.arna
4:1
4:38
1 Nlir p.arna sutto där inrar hm
1 koka ngt till soppa åt p.arna
4:38
1 två unga män, p.ar, kommit till mig 5 :22
6:1
1 P.ama sade till Elisa
1 Elisa kallade till sig en av p.arna
9:1
1 varken en profet eUer en p.
Am. 7:14

PROFETORD
1) propheteia, rrpoq)'TjTeLa

en profets gärning el. budskap, profeterande, profetia. Se: Profetera 6, Profetia 5, Profetisk 6.
PROFETORD
1 de p ... en gång uttalades
1 nådegåva .. gavs i kraft av p.

1. Tim. 1 :18
4:14

PROFETSYN
1) tuizon, 1 j l Q
syn, vision; i synnerhet: profetsyn; av:
J.låza, se 3. Jfr Jes.l:ll; Hes.12:27;
Dan.l:17; 8:2, övers. syn, syner. Jfr
Drömsyn l. Se: Profetia 3.
2) tuizU!, n 1 l Q
skådande, anblick; syn, vision; av:
I;tåzä, se 3. Jfr Jes.2l :2, övers. syn;
28:18 fördrag.
3) tuizä, n ~ O
se, skåda; i synnerhet: se syner och
uppenbarelser. I Hes.2l :29; 22:28 står
verbet tillsammans med sub st. saw', se
Falsk 2, övers. skåda falska profetsyner. Se: Förstånd 15, Profetera 3,
Skåda 3.
PROFETSYN
1 p.er voro icke vanliga
l.Sarn. 3:1
2 p.en lik orden i en förseglad
les.29:11
He .. 12:22
1 av alla p.ema bliver intet
12:23
1 Tiden med p.ernas fullbordan
12:24
l inga falska p.er skola mer f"mnas
21:29
3 man skådar åt dig falska p.er
22:28
3 de skåda åt dem falska p.er

PROKORUS
grek. Pr6choros, dans- el. körledare.
En av de sju, som församlingen i
Jerusalem valde till att göra tjänst vid
borden. Apg.6:S.
PROSELYT
Ordet »proselyt» är mest känt genom
Jesu yttrande till de skriftlärde och
fariseerna, att de for omkring över
vatten och land för att göra en proselyt, Matt.23:lS. Det har gett oss uttrycket proselytmakeri.
Det grek. prosJlytos, »nykomling»
(från arman religion) är N.T.s och
LXX.s motsvarighet till hebr. ger,
»gäst», »främling». Redan i den gamla
tiden stod det öppet för främlingen
som levde bland israeliterna att genom
antagandet av deras religion bli ett
med den israeliska församlingen och
med Israel som folk. Närmare härom,
se: Främling, sp.lS20.
I de tider då Israel klarast insåg sin
ställning som ett utvalt folk, bäraren
av den ende sarme Gudens uppenbarelse i en värld av idel hednafolk, har
det också varit medvetet om sin religions universella syftning, se Mission.
Jonas framgångsrika predikan i Nineve
(se d.o.) är ett tidigt exempel på
utåtriktad verksam1tet aven Herrens
profet. Annorlunda beskaffad var de
krigiska mackabeerkonungarnas mission bland underkuvade folk, vilka
med maktbud ålades att låta omskära
sig, se Palestina (p.S. Historia, d.).
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Judarnas iver på Jesu tid att göra
proselyter omvittnas också av hedniska
författare.
Proselyter var hedningar som
genom offer och dop (det s.k. proselytdopet), märmen också genom omskärelse, markerade sin anslutning till
den judiska religionen. Proselyter av
denna kategori kallades helproselyter :
de införlivades fullständigt med judendomen, men då var de också förpliktade att iakttaga hela lagen och dessutom »de äldstes stadgan>.
Halvproselyterna, grek. sebbmenoi
eller phoboumenoi ton the/m, »de som
frukta Gud», var icke omskurna; mot
omskärelsen farms nämligen, särskilt
bland grekerna, en mycket stark motvilja. Halvproselyterna togs ändå gärna
emot av judarna, och de hade betydelse genom sitt stora antal. De ägde
tillträde till synagogorna men ej till
templets inre förgård. Man fordrade
icke av dem, att de skulle hålla hela
lagen, utan endast några få grundläggande föreskrifter. Bland dessa var
reglerna för sabbatsftrandet samt undvikandet av viss mat. Framför allt
skulle de emellertid bekänna sin tro på
Herren, Israels Gud.
Till halvproselyternas kategori
hörde hövitsmannen Kornelius, Apg.
10:2, purpurkrämerskan Lydia, 16:14,
Titius Justus, en husägare i Korint,
18:7. Även i det pisidiska Antiokias
synagoga träffade Paulus halvproselyter, bland dem vissa »ansedda kviunoo> som dock farm för gott att sälla
sig till hans motståndare, 13:16,50. I
Tessalonika sägs de »greker 'som fruktade Gud'» ha utgjort »en stor hop»,
och om dem heter det att de slöt sig
till Paulus och Silas, 17 :4. Helt naturligt farms det då också många synagogmedlemmar av detta slag i Aten,
17:17.
Framgångarna för den judiska missionen vid tiden för Kristi framträdande vittnar om att det farms många
bland hedningarna som kände sig dragna till en monoteistisk religion av hög
moralisk standard sådan som den judiska. När sedan den kristna missionen
började, var marken förberedd genom
de judiska missionärernas arbete.
Särskilt visade det sig, att de stora
skarorna av halvproselyter var lättillgängliga för det evangeliska budskapet.
PROSELYT

1) prosJlytos, rrpour(AvTOt;
ego en som kommit till (en plats el.
person), person som uppehåller sig på
en främmande plats, främling; en som
anslutit sig till (någon el. något); därav:
anhängare, särskilt i betydelsen: hedning som gått över el. anslutit sig till
judendomen, 'proselyt'. Ordet kommer av proserchomai, komma el. gå
till; ansluta el. hålla sig till.

(någons) tålamod på prov. Jfr hif. i
Mika 6:3, övers. betunga. Se: Axbeta 10, Kraft 12, Möda 14, Otålig 2,
Pröva 8.

3) peirrizö,

rrELpå~w

försöka; sätta på prov, pröva; fresta;
av: peira, försök; prov. Se: Fresta 3,
Pröva 16.
4) dokimos, liåKlJlot;
mottagen; antagen, godtagen; därav:
prövad (och befunnen pålitlig); beprövad, som håller provet; av: dechomai,
taga, mottaga; antaga, godtaga. Ordet
är i Rom.16:l0 övers. beprövad.
5) adokimos, ål> åK IJlOt;
oantagbar, icke godtagen; obeprövad,
som icke håller provet; av: neg. a- och
d6kimos, se 4. Ordet är i Rom. 1 :28
övers. ovärdig; Hebr.6:8 ingenting
värd.
6) dokimJ, li oK lJl fr
prövning, prov; det att hålla provet,
prövat sinne, beprövad karaktär, pålitlighet; av: d6kimos, se 4. Ordet är i
Rom.S:4 övers. beprövad fasthet, resp.
fasthet; Fil.2:22 beprövad trohet. Se:
Bevis 10, Pröva 14.
7) dokimåzö, liOKLllå~w
pröva, undersöka; godkänna, antaga
(efter föregående prov el. undersökning); i 2.Kor.8:22 övers. fmna (något)
hålla provet; av: dokimos, se 4. Se:
Akta 68, Döma 26, Pröva 13.
8) dokimion, lioK4.ttoV
prövning, prov; det varigenom någon
el. något prövas; det att hålla qrovet.
Ordet motsvarar närmast dokime, se 6,
och står på de två ställen, där det
förekommer i ])I.T., om tron, som
prövas och håller provet.
PROV
1 Gud satte Abraham på p.
1.Mos.22:1
2.Mos.1S:25
1 satte lag och rätt på p.
1 skaU jag sätta dem på p.
16:4
l Gud kommit att sätta eder på p.
20:20
1 H. sätter eder på p.
5.Mos.13:3
1 jag skall sätta Israel på p.
Dom. 2 :22
3:1
1 gm dem sätta Israel på p.
3:4
1 Med dessa ville H. sätta Israel på p.
1 sätta på p. med svåra frågor 1.Kon.10:1
2.Krön. 9:1
1 sätta Salomo på p.
les. 7:13
2 sätten mskors tålamod på p.
Matt.16:1
3 ville sätta (1.) på p.
3 de ville sätta hm på p.
Mark. 8:11
3 några andra ville sätta hm på p. Luk.ll:16
3 för att sätta (FUippus) på p.
loh. 6:6
4 håUer p.et Inrar mskor
Rom.14:18
5 komma till korta vid p.et
1. Kor. 9:27
4 bland ~der s. hålla p.et
11 :19
2.Kor. 2:9
6 huru I skullen hålla p.et
8 :22
7 ofta funnit hålla p.et
9:13
6 I visen eder så väl hålla p.et
4 icke den håller p.et s. giver alg
10:18
5 så hållen I ej p.et
13:5
5 icke av dem s. ej hålla p.et
13:6
13:7
4 icke för att vi synas hålla p.et
13:7
5 må vi an..s icke hålla p.et
2.Tim. 2:15
4 ss. ell .. håller p.et
3:8
5 icke hålla p.et i fråga om tron
3 när (Abrabam) blev satt på p. Hebr.11 :17
1.Pet. 1:7
8 om eder tro håUer p.et
l sk. 1:3
8 om eder tro håller p.et
4 när han har bestått sitt p.
1 :12
3 för att I skolen sättas på p.
Upp. 2:10
3 för att sätta jordens inbyggare på p. 3:10

PROVINS
Se: Asien.

PROV
1) [näsä], n ~ ~
pi. nissä, undersöka; försöka; sätta på
prov, pröva. Se: Fresta 1, Pröva 2.
2) ta'ä, nx '?
bli el. varaTtrlitt el. utmattad, möda sig
trött; hif. trötta ut; här övers. sätta

PROVINS
vi må hava vårt hem i p.en Asien Apg. 2:9
av den s. voro från p.en Asien
6:9
förkunna ordet i p.en Asien
16:6
alla p.en Asiens inbyggare höra Guds 19: 1O
ännu ngn tid i p.en Asien
19:22
I nästan hela p.en Asien förlett folk
19:26
(Diana) s. hela p.en Asien dyrkar
19:27
Tyklkus och Trof"lmus från p.en Asien 20:4
icke fördröja sig i p.en Asien
20:16
då jag kom till p.en Asien
20:18
f"mgo judarna från p.en Asien se
21:27
av några judar från p.en Asien
24:19
anlöpa p.en Asiens kuststäder
27:2
.. i p.en Asien kommit till K.
Rom.16:5
Församlingarna i p.en Asien
I.Kor.16:19
nöd vi f"lngo utstå I p.en Asien 2.Kor. 1:8
alla i p.en Asien hava vänt alg 2. Tim. 1:15
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PROSELYT
1 faren omkring för att göra en p.Matt.23:15
Apg. 2:11
l vi må vara... p.er, alla höra vi
6:5
1 Nikolaus, en p. från Antlokia
1 följde många gudfruktiga p.er med 13:43

bo kringspridda i p.en Asien
sju församlingarna i p.en Asien

I.Pet. 1:1
Upp. 1:4

PRYDA
1) 'äta n'?v
gå el. ~tigaT ~pp; här hif. i betydelsen:
sätta på (kläder, smycken osv.). Jfr hif.
i Am.8:l0, övers. hölja. Se: Mana 4,
Offer 6, Offra 1.
2) lfäla', 92 ~
~ra (ut), snida, utföra något i drivet
(upphöjt) arbete; utsira, utsmycka
(med drivet arbete). I 1.Kon.6:32 står
verbet tillsammans med plur. av IJlil<.tå 'at, utskuret, snidat el. drivet arbete;
utsirnmg. I v.29,3S är 1!:äla' övers.
utsira.
3) 'ägå, n
smycka el. pryda sig; i Hes.16:11
smycka, pryda. Verbet är i Jer.3l:4
övers. utrusta sig. Jfr subst. 'adi,
smycke, prydnad.
4) rä~p, t] ~~
foga fast samman, främst om att foga
sten till sten Ofr ri~pä, stenlagt golv).
Verbet förekommer endast i HV.3:l0,
där det står i part. pass. r~up, inlagd,
belagd; dekorerad, prydd; ordagrant:
dess (= praktbårens, v.9) inre är belagt
el. prytt. LXX återger r~up med
lithoströtos, stenlagd; inlagd, belagd
(med mosaik).
5) utf.ord el. omskrivning.
Jer.13:l8 ordagrant: ty av edra huvuden har fallit eder härlighets krona.
6) (pä'ar], iX!)
pi. smycka, p;Yda. Jfr Ps. 149:4, övers.
smycka. Se: Berömma 1, Förhärliga 2,
Härlig 16.
7) jäjJä, n~ .;
vara el. bliva skön el. vacker; i Jer.10:4
pi. göra skön, försköna. ~al av verbet
är i HV.4:l0; 7:1,6 övers. vara skön;
Hes.16:13; 31:7 bliva skön. Jfr hithp. i
Jer.4:30, göra sig skön.

H

8) jäp;i, n~ ~
skön, vacker; av:jäpä, se 7. IJer.ll:l6
står: jiijie peri-to'ar, skön med frukt av
(gott) utseende; övers. prydd med
sköna frukter. Jfr jäpä i 1.Mos.12:14;
2.Sam.14:2S; HV.6:9, övers. skön;
I.Mos.4l:2; Hes.33:32 vacker.
9) 'äSä, nif' ~
arbeta; göra, framställa, se t.ex. Axbeta 3, Fullgöra 7, Gärning 1.
10) m~ta~ä, n~x.?Q
arbete, verk, gärning; i Hes.28:13 tydligen uppfattat i betydelsen: konstnärligt utfört arbete, konstltantverk. Jfr
gamla kyrkobibelns övers.: »och
hafwer af begynnelsen, sedan du Konung wardt, prålat med pipo och
trummo». Den norska kyrkobibeln har:
OOine trommer og fl0yter var i fullt
arbeid hos deg». Se t.ex. Arbete 5,
Gärning 19.
11) kosmeö, KOUllfW
ordna, bereda; pryda, smycka. Jfr
Matt.2S:7, övers. reda till. Se: Prydnad 7.
PRYDA
1 p.de kläder med smycken 2.Sam. 1 :24
5 var prydd med en dyrbar sten
12 :30
2 dörrarna p.de han med
1. Kon. 6:32
5 prydd med en dyrbar sten 1.Krön.20:2
1 p.de det med palmer
2.Krön. 3:5
1 förlåten och p.de den med keruber 3:14
Est. 1 :11
5 prydd med kunglig krona
3 pryd dig med ära och höghet lob 40:5
4 prydd i kärlek av lerusalems HV. 3:10
5 med sDverkedjor p.er
le.. 40:19
6 p. platsen där min helgedom är
60:13
3 en brud p.er sig med a1na smycken 61:10
3 om du än p.er dig med gyUene ler. 4:30
7 med sDver och guld p.er man dem 10:4
8 olivträd prytt med sköna frukter 11 :16
5 härlighetens krona s. p.de edert
13:18
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Prydlig-Präst
3 jag p.de dig med smycken
Hes.16:11
3 blev du prydd med guld och sllver 16:13
23:40
3 och prytt dig med smycken
9 Ditt däck p.de de med elfenben
27:6
10 du var prydd med smycken
28:13
S murpelarna p.da med palmer
40:16
S prydd med palmer på murpelare
40:26
S murpelare p.de med palmer
40:31,34
5 dess murpelare p.da med palmer
40:37
3 p.de sig med ring och
Hos. 2:13
11 och vara fejat och prytt
Matt.12:44
11 p.en de rättfärdigas grifter
23:29
11 rmner det fejat och prytt
Luk.11 :2 5
21:5
11 prydd med heJgedomsskänker
11 blygsamt och tuktigt p. sig 1.Tim. 2:9
11 p.de sig fordom de heliga
1.Pet. 3:5
11 brud prydd för sin brudgum Upp.2l:2

6) Mgär, ., J iJ
= hådår, ·4. Ordet förekommer
endasi i Dan. 1 1 :20.
7) kosmeö, KOU/lEW
ordna, bereda; pryda, smycka; i Tit.
2:10 i betydelsen: vara el. bliva en
prydnad för, smycka med ära el.
heder; av: kosmos, se 8. Se: Pryda 11.
8) kosmos, KOU/lOC;
ordning; prydnad, smycke. På övriga
ställen i N.T.liksom ofta i utombiblisk
litteratur betecknar kosmos världsordningen, världen. Se: Värld 7.

PRYDLIG

PRYDNAD
1 heliga kläder, till ära och p.
I huvor•.•till ära och p.
2 (Gideon) tog de p.er
1 du är deras starkhet och p.
3 en kedja till p. för din hals
4 de gamlas p. äro deras grå hår
5 s. H. låter vllxa bliva till p.
4 fullkomlig gm de härliga p.er
6 det land s. är hs rikes p.
7 i alla stycken bliva en p.
8 Eder p. icke utvärtes p.en

mansblld, en p. mskogestalt
gravar vilka utanpå synas p.a

Jes.44:l3
Matt.23:27

PRYDNAD
Se även: Pryda, prydlig, smycke,
skönhet, pärla, kläder, härlighet, prakt,
präktig, krona, skrud.
-prydnad
halsprydnad PS.73:6
huvudprydnad Jes.3 :20
hängprydnad l.Kon.7:17
tofsprydnad 4.Mos.lS:39
Prydnad
Liksom grannfolken hade israeliterna
sinne för det som kunde vara till
prydnad, såsom smycken och dylikt.
Dock förekom sådant mindre hos det
enkla folket på landsbygden än hos
invånarna i städerna, särskilt de större.
Männen här använde icke sällan signetringar, ofta även örringar och armband. Kvinnorna bar, förutom armband, även näsringar, halsband, örringar, smycken föreställande sol och
måne, kedjor, slöjor, bälten, luktflaskor, klirrande fotringar osv. Jfr Jes.
3:18-24. Några föremål användes
stundom som amuletter, Jes.3:20, jfr
l.Mos.3S :4. Ofta förekom det att kvinnorna färgade hår, ögonbryn och
läppar. Profeterna gick starkt emot
denna folkets tilltågande fåfängIighet.
Jfr 1.Pet.3:3 f.; l.Tim.2:9 f., där den
inre människans oförgängliga prydnad
ställs i motsats till den utvärtes.

se

2.Mos.28:2
28:40
Dom. 8:21
Ps.89:l8
Ords. 1:9
20:29
Jes. 4:2
Hes.16:l4
Dan.11:20
Tit. 2:10
I.Pet. 3:3

PRÅL
1) jip'a, i1 VE!'
klarhet, ~~;" av: [jåpa'], se Lysa 3.
Ordet står i Hes.28:l7 liksom i v.7
(övers. glans) parallellt med jåpi,
skönhet.
PRÅL
1 förspillde din vishet för p.s

Hes.28:17

-prägla
inprägla Job 19:24
PRÄKTIG
1) ~pa', V ~~
färgat tyg, fål:gad dräkt. Ordet, som
endast förekommer i Dom.5 :30, står
där först två gånger i plur. tkil>å'im,
öyers. praktvävnader. Därefter står
~l>a " övers. präktig duk, tillsammans
med ~åjåjim (dual. av rltcrnå, brokigt vävd el. broderad dräkt), övers.
två brokiga dukar. De två orden kan
lämpligen uppfattas som ett sammanhängande uttryck och översättas: två
vävda el. broderade dräkter av färgat
tyg.

4) JW4är, ., 10
smycke, prydnad; glans, härlighet; i
Hes.16:l4 övers. härliga prydnader; av:
~ar, se Präktig 3. I OJds.20:29 står
ordet parallellt med tip'äräj, se 1 (här
övers. ära). Se: Berömmelse 4, Härlig 3, Härlighet 3, Prakt 3.
5) ~~p~ , ~ ~
prydnad, glaJis, skönhet; ära, härlighet.
I Jes.4:2 står sebi tillsammans med
kål>o{l, se Härughet 1. Dessa ord står
parallell\ med git'on, se Berömmelse 2,
och tip'ärä!, se 1 (här övers. ära). Se:
Härlig 15, Härlighet 12, Krona 4.

2) 'a!i[C, P' D~
ståtlig, präktig; av: 'åjaI.c, flytta, gå
vidare; bli gammal; därav: vara framstående, ärevördig, värdefull osv. Jfr
'å!e~, Ords.8:l8,övers. ädel; 'att~,
I.Krön.4:22, övers. avlägsen; (ararn.)
Dan.7:9,13,22 gammal.
3) håLjar, ., JQ
smycka, pryda; ära, hedra; i Jes.63:l
part. pass. i.lå{lur, smyckad, prydd. Se:
Förhäva 6, Försyn 7, Partisk l.
4) ti{J'ara, il ~~ ~ l'I
utsmyckning, prydnad; skönhet; ära,
härlighet; av: [på'ar], se Pryda 6. Jfr
Jes.28:5, övers. sVålande. Ordet är
identiskt med tip'ärä!, se t.ex. Prydnad 1.
5) milslol, -;, i -;, :;lt~
fullständighet, fuilkomlighet; av: kälal,
göra hel, fullständig el. fullkomlig.
Ordet, som endast förekommer i Hes.
23 :12; 38 :4, står på båda ställena i
uttrycket lel>uSe ~ol, iklädda fullständighet el. fullkomIighet = väl el.
präktigt klädda. J fr Fulll1et 1.
6) ja/ap, fOl" J i ~ JQ ~
vara el. bliva god; i Hos.lO:l hif. göra
god, förbättra; försköna. Se t.ex.
Bättra 1, Ljuv 3, Mild 4, Rätt 17.
7) endoxos, €vlio~oc;
i ära el. härlighet, härlig; praktfull,
präktig. Se t.ex. Härlig 23.
8) lampros, AajJ.'lI"pOc;
lysande, skinande; praktfull, präktig.
Se: Lysa 12.
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PRYDNAD
1) tip'iirä!, n J~;l I;l
utsmyckning, prydnad; skönhet;" ära,
härlighet; av: [på'ar ]" se Pryda 6. I
2.Mos.28:2,4O står tip'ärä! tillsammans
med kål>~, se Härlighet 1 (här övers.
ära). I Ps.89:l8 står ordagrant: dess (=
folkets) starkhets prydnad. Jfr Präktig 4. Se t.ex. Härlig 6, Härlighet 15.

2) åahäronim, Ci ' i"" O,W
plur. små månar, halvmånar (brukade
som amuletter el. smycken). Ordet
betecknar i Dom.8:2l prydnader på
kameler. Det är på övriga två ställen i
G.T. övers. halsprydnader. I Dom.8:26
nämns det bland prydnader burna av
konungar, i Jes.3:l8 bland prydnader
burna av kvinnor.
3) utf.ord.

PRÄKTIG
1 en p. duk, brokiga dukar
2 inför H. ansikte •.•p.a kläder
3 så p. i sin dräkt
4 sönderbruten den p.a staven
5 Assurs söner i p. dräkt
5 hästar och ryttare i p. rustning
6 dess p.are stoder reste han
7 De s. bära p.a kläder
8 inträder en man i p.a kläder
8 till den s. bär de p.a kläderna
8 vad p.t du hade ... förlorat

det diadem som var fåst vid hans
huvudbindel, se d.o. Inför Herren
framträdde han dessutom med Israels
tolv stammars nanm tecknade på
bröstsköldens ädelstenar, en sten för
varje stam (se Bröstsköld), och på de
två onyxstenar, som var fästade vid
efodens axelstycken, sex nanm på vardera, se Efod.
Efoden (ett slags livrock med skärp)
PRÄST
var ett rikt påkostat plagg, konstmäsSe även: Tabernakel, tempel, guds-. sigt vävt i guld och lysande färger:
tjänst, altare, offer, helig, blod, med- mörkblått, purpurrött, rosenrött och
lare, försoning, Aron, överstepräst, vitt, och dessutom smyckat med ett
Melkisedek, Jesus Kristus.
flätverk av guld och snodda kedjor av
rent guld. Av samma material och
-präst
utförande var den ädelstensbesatta
avgudapräst 2.Kon.23:5
bröstskölden. Efodkåpan, som bars
offerhöjdspräst 2.Kon.23:20
innanför efoden, var helt och hållet av
överstepräst Matt.2:4
mörkblått tyg. Dess enda prydnad var
Präst
granatäpplena och bjällrorna på bården
G.T.
Det hebreiska ord, som först och längst ned, se Efodkåpa. Vit livklädnad
främst brukas för vårt »präst», är: med brokigt bälte och vita benkläder
kohen. Möjligen sammanhänger det föreskrevs både för översteprästen och
med verbet kun, stå, och skall i så fall för prästerna i allmänhet. På huvudet
beteckna prästen som den som står skull~ prästerna, sig »till ära och
prydnaw>, bära en huva, se d.o.
inför Guds ansikte. Hur än ordet är att
Prästerna hade en betydelsefull
uppfatta etymologiskt, så var prästen
en person, som i kraft av en särskild funktion i det gantla förbundet. De var
medlare mellan Gud och folket. Det
vigning hade rätt att nalkas Gud.
I patriarkernas tid var det familje- var de som svarade för kulthandlingöverhuvudena och stantfäderna, som arnas utförande, i det att de förrättade
hade ansvaret för offrandet vid de både de stående dagliga offren och de
olika offer som förekom i enskilda fall.
lokala altarna, men redan före SinaiSe: Offer. Det var översteprästen som
förbundet talas det om ett särskilt
prästerskap,
2.Mos.19:22-24.
Av kastade urim- och tumminllotterna för
Israels tolv stammar avskildes Levi att kunna ge Guds svar på frågor från
stam som den prästerliga stammen, jfr folket och vägledning i viktiga religiösa
4.Mos.18:6 f., och knöts till tabernak- spörsmål. Prästerna var folkets lärare.
let, som blev förbundshelgedomen i De skulle bevara Guds ord, hålla
uppenbarelsen ren, utforska den, unkraft av att förbundsarken stod där.
Inom Levi stam var det dock endast dervisa folket i Guds lag och döma
Aron och hans efterkommande, som enligt den i svåra frågor. Det var också
skulle vara präster i egentlig mening, prästerna som skulle överlämna lagen
2.Mos.28:1. De leviter, som icke hörde till kommande släkten tillika med sina
till Arons släkt, skulle hjälpa till som kommentarer. De skulle förmedla
tjänare i helgedomen, 4.Mos.3:6 f.; Guds välsignelse till folket och tjäna
18:2-5. Medan prästerna förestod kult- Guds avsikt med Israel. Själva skulle de
handlingarna, hade de övriga leviterna höra Guds ord och göra Guds vilja
ansvaret för de många praktiska upp- genom att vandra efter hans bud och
gifterna, 1:50-53. Se: Levi 2, Levit. förordningar. Ledaren bland prästerna
Leviterna hade tagits ut bland israe- kallades hakkohen haggQ/jol, ego »den
literna som ställföreträdare för alla store (störste) prästen». Se: ÖVersteförstfödda för att på ett särskilt sätt präst.
Bland aroniterna fanns det flera
vara helgade åt Herren, 3:12 f.
Prästerna var alltså icke som profe- släkter, inom vilka prästämbetet gick i
terna kallade och utrustade genom arv. En sådan var Elis släkt: eliderna,
särskilda gudomliga ingripanden, utan en annan Sadoks släkt: sadokiderna.
Medan Eli var överstepräst i Silo,
de var genom födelsen utvalda till sitt
stånd och sin ställning. För att kunna förde hans söner Hofdi och Pinehas,
förrätta tjänst som präst måste man, fastän de var präster, ett omoraliskt
förutom att tillhöra Arons släkt, även liv, I.Sam.2:l2,17,22. Detta framkallade Guds straffdom icke endast
vara kroppsligt felfri, 3.Mos.21 :16 ff.
Prästerna stod i en speciell ställning till över de skyldiga själva, 2:31 ff.;
»den Helige» och var som sådana av- 4:11 ff., utan även över Elis efterkomskilda från den profana sfären och mande (se Eli 1), vilka i fortsättningen
invigda för den sakrala. Till invig- icke varaktigt skulle få behålla prästaningen hörde att de smordes med olja dömet. Förutsägelsen härom gick i
och att det företogs handfyllning (se uppfyllelse, då Ebjatar, den siste av
d.o.) med dem, 2.Mos.28:4l; 29:7,9; Elis släkt, avsattes av konung Salomo.
40:13 f. Smörjelsen symboliserade
Prästadömet övergick då till Sadok
meddelandet av andlig kraft. invig- (se Sadok 1), vilken på Davids tid hade
ningen pågick i sju dagar, 29:35. Vid varit överstepräst jämte Ebjatar. Han
utövandet av sin dagliga gärning hade blev nu ensam överstepräst. Konungaprästerna att iakttaga en rad renhets- tiden ut och även efter fångenskapen
föreskrifter, 21:1 ff.
gjorde avkomlingar till Sadok prästerlig
Prästerna hade en särskild ämbets- tjänst i Jerusalem. Hos Hesekiel (som
dräkt, 2.Mos.28:l-43. ÖVersteprästens själv var präst, 1:3) kallas det rätta och
bar särskilda tecken som angav hans legitima prästerskapet ständigt >>Sadoks
ställning som medlare mellan Gud och söner», 40:46; 44:15; 48:11. (Jesu tids
folket. »Helgad åt HerrelI)) stod det på sadducecr, ett parti med det högre
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Dom. 5:30
Je8.23:18
63:1
Jer.48:17
Hes.23:l2
38:4
Hos.lO:l
Luk. 7:25
Jak. 2:2
2:3
Upp.18:14
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Präst

prästerskapet i Jerusalem som ledare,
var sannolikt uppkallat efter Sadok.)
Efter intagandet av Kanaan placera.
de Josua uppenbarelsetältet i Silo,
Jos.18:1, och genom århundraden blev
denna plats landets religiösa centrum,
Dom.18:31; 21:19; I.Sam.l:9,24;
3:21; 14:3, tills förbundsarken under
striderna med filisteerna blev bortförd
från Silo. Under domar· och konungatiden kunde även familjeöverhuvudena
förrätta offertjänst (liksom under
patriarktiden). Ett typiskt exempel
härpå är Samuel, som i en person var
präst, domare och profet Gfr Mose,
som efter uttåget ur Egypten fungerade som präst men också var lagstiftare
och profet).
Under konungatiden, när kulten
blomstrar upp både i Nordriket (Betel)
och i Sydriket (Jerusalem), framträder
prästerskapet som ett mer avgränsat
stånd med offerkulten som sin viktigaste uppgift. Samhörigheten mellan
altare och krona förlänar en allt högre
rang åt prästerskapet på de kultiska
huvudorterna. Konungarnas ogudaktighet och avfällighet leder till att kulten
blandas upp med avgudadyrkan
(synkretism), Am.4:4 f.; Hos.4:15.
Profeterna uppträder kraftigt mot
detta förfall och därför även mot det
avfålliga prästerskapet, Jes.28:7 f.; Jer.
2:8,26 f.; 6:13 f.; 23:11; Hes.22:26;
Hos.4:6 f.; 5:1; Mika 3:11 f.; Sef.3:4;
Mal.l:6.
J osias reformation år 622 tar sikte
på att hejda denna utveckling. Den
kräver radikalt slut på den hedniska
besmittelse, som har smugit sig in i
kulten. Bilder, kultisk otukt, dyrkan
av de döda samt trolldom avvisas.
Herrens helgedom på Sion förklaras
vara den enda kultplatsen. Faran var
nu att offerkulten fick en tendens av
att vara viktigare än Guds etiska bud,
något som stred mot profeternas syn.
Eljest hade profetismen med kraft
stött det levitiska prästerskapets krav
på rening av kulten.
.
Under exilen utvecklas en stark
skriftlig aktivitet inom prästerskapet,
ett mäktigt intellektuellt arbete, som
består i samlandet av Israels heliga
skrifter och traditioner. Alla bestämmelser angående kulten ordnas planmässigt med tanke på en kommande
centraliserad kult.
Det nya Israel efter fångenskapen
framstår egentligen som en präststat. I
rättsordningen kommer prästerskapet
att spela en dominerande roll. Det
skall vaka över Herrens lag. Från denna
tid framträder också de skriftlärde vid
sidan av prästerskapet. J a, de kommer
efter hand att få en överordnad ställning i förhållande till detta. De översta
skikten av prästerskapet utövar emellertid alltfort en betydande religiös
och politisk makt, icke minst genom
sin ställning i synedriet. Se: Råd, Stora
rådet.
Alltifrån Davids tid var prästerskapet indelat i 24 avdelningar,
1.Krön.24:1-9, som tjänstgjorde skiftesvis en vecka i sänder. Denna ordning
ägde bestånd ända fram till Jesu tid, jfr
Luk.l :5,8. Prästerna ordnade med offren efter det att lotten hade fördelat
dagens uppgifter dem emellan. Den
präst som hade framburit rökoffret,

uttalade till slut den aronitiska välsignelsen över folket, jfr 1:8-10,21.
För övrigt frambars morgon och
afton fyra offer: ett lamm som brännoffer med tillhörande mjöl och olja
som spisoffer och vin som drickoffer
samt ett rökoffer. Utgifterna för det
dagliga offret täcktes av den årliga
tempelskatten, som alla judar var de än
bodde hade att betala, jfr Matt.17:24.
Förutom de dagliga offren frambar
prästerna de offer som var föreskrivna
for särskilda högtider och åminnelsedagar. De frambar också offer på
familjers och enskilda personers vägnar. Under tjänsten fick prästerna icke
dricka vin, ej heller iaktta de vanliga
sorgesedvänjorna, jfr 3.Mos.21:1 ff. De
kunde gifta sig, men bodde i templet
under tjänstetiden, jfr Luk.1:23.
Denna var begränsad till två veckor om
året, vartill kom tjänstgöringen vid de
stora högtiderna. En del av offret
tillföll prästerna och utgjorde deras
inkomst vid sidan av vissa avgifter till
templet, tionde och lösenbelopp for
förstfödda. Se: Offer.

4545

Det grekiska ord, som svarar mot
det hebreiska kohen, är hiereils, som
anspelar på den prästerliga offertjänsten i G.T. Ursprungligen brukades
det om varje helig person och kunde
därför även beteckna en hednisk offerpräst, Apg.14:13. Annars brukas det
om präVerna och översteprästerna i
Israel, Luk.l :5; 10:31; 20:1. Berättelserna om botande av spetälska och
befallningen att de skulle visa sig för
prästerna, visar hur Jesus respekterade
den mosaiska forordningen om prästerskapets ansvar for kultisk renhet och
offentlig hälsovård, Matt.8:4 med par.;
Luk.17:14. Uppmaningen rymmer
även en antydan om offertjänsten.
Även i andra sammanhang erkänner
Jesus de prästerliga funktionerna som
något som vilar på gällande gudomlig
förordning, Matt.12:5. Det är for
övrigt påfallande, hur liten roll prästerna spelar i evangelieberättelserna och i
Jesu förkunnelse och verksamhet.
Präster nämns i N.T. mest i rent
berättan4e sammanhang som fientligt
inställda mot Jesus och hans lärjungar,
Luk.20:1; Apg.4:1. I Apostlagärningarna berättas dock att »en stor hop av
prästerna» blev lydiga och trodde, 6:7.
Det speciella prästpartiet, sadduceerna, var på Jesu tid starkt påverkat av
hellenistisk anda och ansågs av fariseerna i många avseenden vara mindre
rättroende. Det lägre prästerskapet
(leviterna) hade sjunkit ned i fattigdom och djup okunnighet. I urförsamlingens tid är prästerna föremål för
öppet förakt och hån från de skriftlärdes sida på grund av sin bristfålliga
skriftkunskap. Den utveckling som
bestod i att synagogan fick allt större
betydelse, och det forhållandet att
denna leddes av rabbiner (skriftlärde)
och icke av präster, gjorde också sitt
till att prästerskapet förlorade sitt inflytande. Efter Jerusalems förstöring
år 70 uppstod en svår kris for hela
prästerskapet, men prästtjänsten upphörde icke. Prästerna har fått sin funktion i den synagogala guds1jänsten
(genom skriftläsning, meddelande av

den aronitiska välsignelsen, förstlingsgåvornas helgelse m.m.).
Hebreerbrevets flitiga bruk av
prästbegreppet och prästtjänsten som
fOrebilder till Jesu offer knytes särskilt
till översteprästens funktion. Se:
ÖVerstepräst.
Paulus använder endast ett par
gånger benämningen präst. Med tanke
på sitt ämbete som hedningarnas apostel säger han att den nåden har blivit
honom given, att han »skall forrätta
Kristi Jesu tjänst bland hedningarna
och vara en prästerlig förvaltare av
Guds evangelium, så att hedningarna
bliva honom ett välbehagligt offem,
Rom.15:16. Han ser alltså sin tjänst
som offerprästens, vilkens kallelse och
rättighet är att frambära tackoffer till
Gud. Även i flera andra sammanhang
talar han om en dylik prästerlig altar1jänst med frambärande av offer, Fil.
2:17; 2.Tim.4:6. I Rom.12:1 omtalar
han denna andliga gudstjänst som
något som gäller hela fOrsamlingen och
varje enskild kristen.
Petrus utformar med stor klarhet
sanningen om det allmänna prästadömet, 1.Pet.2:5. Även här betonas att
prästerskapets gärning är att »frambära
andliga offen). Här talas emellertid
endast om offertjänst i tackoffrets
tecken och icke i fOrsoningsoffrets.
Detta blir särskilt klart, när man
jämför med Hebreerbrevets starka betoning av Kristi offers slutgiltiga karaktär som tillfyllestgörande försoningsoffer.
I Johannes' Uppenbarelse ses detta
nytestamentliga prästerska]J ~ på
samma sätt som hos Petrus ~ i nära
sammanhang med församlingen som
Kristi konungavälde, 1:6; 5 :10; 20:6.
Det gamla förbundets löfte om Israel
som »ett rike av präster och ett heligt
folk», 2.Mos.19 :6, får sin uppfyllelse i
det nya förbundets gudsfolk, som med
Lammets blod är köpt åt Gud »av alla
stammar och tungomål och folk och
folkslag», Upp.5:9. De som har del i
Kristus och är förenade med honom i
hans kropp, som är fOrsanilingen, har
därmed del i hans konungsliga och
prästerliga ställning. »Ej endast biskopar och presbyterer kallas i kyrkan
präster; utan likasom alla kallas smorda, så kallas alla präster därför att de
är den ende ÖVersteprästens lemmam
(Augustinus).
Genom Kristus har alla, som hör
honom till, direkt tillträde till Gud,
utan någon annan medlare än han. Det
allmänna prästadömet utesluter varje
särskilt andligt stånd, vilket skulle vara
bärare aven kultisk medlartjänst ~
något som dock icke utesluter en
överlä telse av speciella ämbeten och
tjänster inom församlingen.
Under reformationen blev de bibliska sanningarna om det allmänna
prästadömet bestämmande för hela det
kyrkliga tänkandet. De ledde reformatorerna till opposition mot det katolska kyrkobegreppet, som rymmer ett
särskilt prästerskap som bärare aven
kultisk offertjänst och därmed aven
medlarfunktion i och med frambärandet av mässoffret. Evangeliskt kyrkotänkande understryker Kristi översteprästerliga försoningsoffer som en tillfyllestgörande engångshandling. Denna

handling har öppnat en ny och levande
väg till det nya fOrbW)gl'-ts helgedom;
den har gjort det möjligt for hela
menigheten att oformedlat nalkas Gud
och for varje enskild kristen att frambära tackoffer i bön och tjänst. I det
nya förbundets fOrsamling fmns det
ingen medlartjänst, men väl personliga
nådegåvor för de olika tjänsterna.
Därför är det icke heller tal om den
enskildes makt och myndighet, utan
om allas omsorg och tjänst.
Vårt ord »präst» går tillbaka på det
grekiska presbyteros, äldste (eg.
»äldre»). Se: Äldste. Begreppet hiereus
brukas icke i N.T. i samband med
funktioner i den kristna församlingen.
Dennas ämbetsmän nämns som apostlar, föreståndare och herdar, fOrsamlingstjänare, äldste och lärare. Gränserna mellan de olika ämbetena har
ibland varit svävande. Sannolikt har
det senare präst- eller föreståndarämbetet ursprungligen varit en förkunnar- och lärarbefattning. Det var forst i
efterapostolisk tid, som tanken om
prästtjänst som fortsättning av det
gammaltestamentliga
prästämbetet
trängde in i kyrkan.
Präst
Prästernas uppgift i G. T.
Tjäna Gud, 2.Mos.28:3,41. Nalkas
Herren, 2.Mos.19:22. Vara medlare
mellan Gud och människor, 3.Mos.l :5.
Lära folket gudsfruktan, 2.Kon.17:28.
Välsigna i Herrens nanm, 5.Mos.21:5.
Döma i svåra fall, S.Mos.17:9 f. Avgöra
tvistefrågor, S.Mos.21 :5. Tala till folket när det skulle draga ut i krig,
S.Mos.20:2 f.
Förpliktelser
Ikläda sig rättfärdighet, Ps.132:9.
Vara heliga, 3.Mos.21:6. Hålla fast vid
kunskapen, Mal.2:7. Icke ingå äktenskap med skökor eller vanärade kvinnor, 3 .Mos.21 :7. Icke orena sig genom
att röra vid någon död, 3.Mos.21:1.
Rättigheter
Eviga rättigheter, 3.Mos.7:34. Fick
mottaga gåvor, 3.Mos.7:32; 4.Mos.5:9.
En del av offren tillföll dem, 3.Mos.
2:3,10. De skulle aktas heliga av folket, 3.Mos.21 :8. Folket skulle noga
akta på prästernas föreskrifter, S.Mos.
24:8.
Begränsning
De kunde falla i synd, 3.Mos.4:3.
Måste frambära offer för sig själva,
3.Mos.6:23. Ett ofullkomligt prästadöme, jfr Hebr.7:1!. De fick icke
arvedel med det övriga Israel, S.Mos.
18:!'
En tid var folket utan präster,
2.Krön.15:3.
Ovärdiga präster
For med lögn, Jer.6:13. Drack sig
druckna, Jes.28:7. Begick missgärningar, Klag.4:13. Gjorde våld på lagen,
Hes.22 :26. Föraktade Herrens nanm,
Mal.! :6.
Förledande exempel: Elis söner,
!.Sam.2:13. Fiende till Herrens profet:
Pashur, Jer.20:1 f. Motståndare till
Kristus: Hannas och Kaifas, Joh.18:
13f.
Avgudapnister
Egyptiska, 1.Mos.47 :22. Präster fOr
gudar som icke är gudar, 2.Krön.l3:9
Ahabs präster, 2.Kon.10:1!. Baalspräs-
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Präst
ter som blev avsatta, 2.Kon.23:S.
Offerhöjdspräster som dräptes, 2.Kon.
23 :20. Prästen vid Jupiterstemplet,
Apg.14:13.
Jesus som överstepräst
Hans eviga prästadöme var profe·
tiskt förutsagt, Ps. l 10:4. Han är präst
till evig tid efter Melkisedeks sätt,
Hebr.5 :6. Har ett oförgängligt prästadöme, Hebr.7:24. Är överstepräst för
det tillkommande goda, Hebr.9:11. En
stor överstepräst över Guds hus, Hebr.
10:21, jfr 4:14. En barmhärtig och
trogen överstepräst, Hebr.2:l7. En
överstepräst som har medlidande med
våra svagheter, Hebr.4:1S. En sådan
överstepräst höves oss att hava, Hebr.
7:26.
De troende
Är präster åt Gud, Upp.l :6. Ett
heligt prästerskap, 1.Pet.2:S. Ett konungsligt prästerskap, 1.Pet.2:9. De
som har del i den första uppståndelsen,
skall vara Guds och Kristi präster och
regera med honom i tusen år, Upp.
20:6.
PRÄST

l) kohen, 1il':;)
(offer)präst (~åväl hos Israel som hos
andra folk). Enligt en förklaring kommer ordet av [kun J, stå; hif. ställa;
ordna, tillreda osv., enligt en annan har
det att göra med ett arabiskt ord som
betyder: siare.
2) [ktihan], 1O-t
pi. tjänstgöra som präst, bliva el. vara
präst (kohen, se l).
3) utf.ord.
4) kåhen, 1[1 ~
aram. =hebr. kohen, se 1.
S) kbmär, ., I,?' :;)
(end. plur. 'kemårim) avgudapräst;
möjl. aven rot som betyder: svart,
mörk (i så fall skulle ordet kunna syfta
på prästernas svarta ämbetsdräkt).
Kemårim är i 2.Kon.23:S övers. avgudapräster, Sef.l:4 avgudaprofeter.
6) kehunnå, il 4. Q:p
prästadöme, prästämbete; av: kohen,
se L Se: Prästsyssla 1, Prästämbete L
7) hiereils, ie p ev~
(offer)präst; av: hieros, se Helig 16.
Ordet motsvarar hebr. kohen, se 1, och
·brukas om såväl judiska som hedniska
präster, vidare om Kristus som den
store översteprästen och slutligen - i
överförd betydelse - om de kristna
som Guds och Kristi präster, vilka
frambär bönens och lovets offer.
8) utf.ord.
9) hierosyne, iepwavv1j
helig tjänst, prästtjänst, prästadöme;
av: hieros, se Helig 16. Jfr 7.
10) hierateilo, iepaTevw
vara präst, förrätta prästtjänst. Ordet
går tillbaka på hiereus, se 7.
11) hierateia, iepareia
prästadöme, prästtjänst; av: hierateuö,
se 10. I Luk.l:9 står ordagrant: enligt
prästadömets sed. Se: Prästämbete 2.
12) hierourgeö, iep OVP'Y f w
förrätta helig tjänst el. prästtjänst;
såsom präst handhava el. förvalta. Se
vidare: Förvaltare 6.
13) hieråteuma, iepårev/-Ia
prästadöme, prästtjänst; prästerskap;
av: hierateuö, se 10.
PRÄST
l p. åt Gud den Högste
1 Poti~Fera, p.en i On
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l.Mos.14:18
41:45

l dotter till Poti-Fera, p.en i On
l p.ernas jord köpte han icke

46:20

47:22
47:22
l p.ernas jord icke Faraos egendom 47:26
1 p.en i Midjan sju döttrar
2.Mos. 2:16
l Jetro, p.en i Midjan
3:1
18:1
1 Jetro, p.en i Midj8'n, fick höra
19:6
1 ett rike av p.er och heligt
l p.erna s. få nalkas H.
19:22
l p.erna må icke tränga sig fram
19:24
2 bliva p.er åt mig
28:1
2 helgas att bliva p. åt mig
28:3
2 att han må bliva p. åt mig
28:4
2 helga dem till att bliva p.er
28:41
2 helga dem till att bliva p.er
29:1
29:30
1 p. i hs ställe, ikläda sig
2 till att bliva p.er åt mig
29:44
2 helga dem till att bliva p.er
30:30
1 p.en Arons andra heliga kläder
31:10
1 p.en Arons andra heliga kläder
35 :19
1 !tamar, p.en Arons son
38 :21
39:41
l p.en Arons andra heliga kläder
2 helga hm till att bliva p.
40:13
2 till att bliva p.er åt mig
40:15
1 Arons söner, p.erna, bära
3.Mos. l:S
1 p.en Arons söner göra upp eld
1:7
1 Arons söner, p.erna
1:8
l p.en skall förbränna på altaret
1:9
1 :11
1 p.erna stänka dess blod
1 p.en skall lägga detta ovanpå
1:12
1:13
l p.en skall offra alltsammans
1 p.en skall bära fram djuret
1 :15
l p.en skall förbränna det
1:17
1 bära det till Arons söner, p.erna
2:2
l p.en taga en handfull därav
2:2
1 det skall bäras fram till p.en
2:8
2:9
1 p.en skall av spisoffret taga
1 p.en skall förbränna den del
2:16
3:2
l p.erna skola stänka blodet
l p.en skall förbränna det
3:11
1 p.en skall förbränna detta
3:16
1 den smorde p.en s. syndat
4:3
1 den smorde p.en taga av tjurens
4:5
1 p.en doppa sitt finger
4:6
1 p.en med blodet bestryka hornen
4:7
4:10
1 p.en skall förbränna det
1 den smorde p.en bära av tjurens
4:16
1 p.en doppa sitt finger i blodet
4:17
1 När p.en bringar försoning
4:20
1 p.en taga av syndoffrets blod
4:25
4:26
1 När p.en bringar försoning
1 p.en skall taga ngt av blodet
4:30
1 p.en skall förbränna det
4:31
1 När p.en bringar försoning
4:31
4:34
l p.en skall taga av syndoffrets
1 p.en skall förbränna det
4:35
4:35
1 När p.en bringar försoning
5:6
1 p.en skall bringa försoning
5 :8
1 skall han bära fram till p .en
1 När p.en bringar försoning
5 :10
1 bära det fram till p.en
5 :12
5 :12
1 p.en skall taga en handfull
l När p.en bringar försoning
5:13
1 det övriga skall tillhöra p.en
5:13
1 När p.en bringar försoning
5 :16
5 :16
1 detta skall han giva åt p.en
5 :18
1 till p.en en felfri vädur.
1 När p.en bringar försoning
5:18
6:6
1 ss. skuldoffer föra till p.en
l När p.en bringar försoning
6:7
1 p.en ikläda sig sin livrock
6:10
1 p.en antända ny ved därpå
6:12
6:15
1 p.en skall taga en handfull
l den p. bland hs söner s. bliver
6:22
l En p.s spisoffer alltid heloffer
6:23
1 Den p. s. offrar syndoffret
6:26
11\11t mankön bland p.erna må äta
6:29
l p.en skall förbränna det
7:5
l Allt mankön bland p.erna må äta
7:6
7:7
1 Den p. s. bringar försoning
7:8
1 när en p. bär fram brännoffer
l skall huden ..• tillhöra den p.en
7:8
7:9
1 spisoffer.•. tillfalla den p. s.
7:14
1 den p. s. stänker tackoffrets
1 p.en skall förbränna fettet
7:31
7 :32
l högra lårstycket åt p.en
7:34
1 tackoffer och giver åt p.en Aron
2 till att bliva H. p.er
7:35
1 ss. syndoffer till p.en
12:6
12:8
1 p.en bringa försoning för henne
13:2
1 skall han föras till p.en Aron
1 eller till en av hs söner, p.erna
13:2
1 då p.en finner att håret vitnat
13:3
13:3
1 sedan p.en har besett hm
1 p.en hålla den angripne innestängd 13:4
l Om p.en finner att det angripna
13:5
l p.en för andra gången hålla hm
13:5
13:6
1 då p.en rmner att det angripna
1 skall p.en förklara hm ren
13:6
13:7
1 sedan han låtit bese sig av p.en
1 andra gången låta bese sig av p.en 13:7
13:8
1 p.en finner att utslaget utbrett
1 skall p.en förklara hm oren
13:8
13:9
l spetälska ... föras till p.en
1 Om p.en finner en vit upphöjning 13:10
1 och p.en skall förklara hm oren
13:11
13:12
1 överallt där p.en ser
13:13
l p.en finner att spetälska
l När p.en ser svallköttet
13:15
13 :16
1 så skall han komma till p.en
13:17
1 skall p.en förklara angripne ren
l p.erna sitt underhåll av Farao
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l Om p.en finner det angripna
13 :17
l skall han låta bese sig av p.en
13:19
1 Om p.en finner att stället visar
13:20
1 så skall p.en förklara hm oren
13:20
1 skall p.en hålla hm innestängd
13 :21
13:21
1 p.en finner vitt hår saknas
13:22
l skall p.en förklara hm oren
13:23
1 och p.en skall förklara hm ren
l p.en finner att håret vitnat
13:25
1 p.en skall förklara hm oren
13:25
1 om p.en finner att vitt hår saknas 13:26
1 skall p.en hålla hm innestängd
13:26
1 p.en finner det onda utbrett sig
13:27
1 skall p.en förklara hm oren
13:27
1 p.en skall förklara hm ren
13:28
1 p.en finner att det visar sig
13:30
1 p.en förklara den angripne oren
13:30
l p.en när han beser det angripna
13:31
1 skall p.en hålla den angripne
13:31
l då p.en beser det angripna stället 13:32
13:33
1 p.en hålla den skorvsjuke
1 p.en finner skorven icke utbrett
13:34
1 skall p.en förklara hm ren
13 :34
13:36
l p.en finner skorven utbrett sig
1 p.en icke efterforska om där
13:36
1 och p.en skall förklara hm ren
13:37
l p.en finner fläckarna på hs hud
13:39
1 p.en finner att den upphöjda
13:43
13:44
1 p.en strax förklara hm oren
1 skall visas för p.en
13:49
1 när p.en besett det angripna
13:50
1 p.en finner att fläcken icke
13:53
1 p.en bjuda att man tvår den sak
13:54
1 p.en finner det angripna icke
13:55
13 :56
1 p.en rmner att det har bleknat
1 Han skall föras till p.en
14:2
1 p.en finner att han är botad
14:3
14:3
l p.en skall gå utanför lägret
1 skall p.en bjuda att man
14:4
l p.en bjuda att man slaktar fågeln 14:5
14: 11
1 p .en s. förrättar reningen
14:12
l p.en taga det ena lammet
1 ty skuldoffret tillhör p.en
14:13
l p.en taga ngt av skuldoffrets blod 14:14
l skall p.en bestryka örsnibben
14:14
1 p.en taga av tillhörande log olja
14:15
14:16
1 p.en doppa sitt högra pekfinger
1 p.en bestryka högra örsnibben
14:17
1 är över av oljan i p.ens hand
14:18
1 skall p.en bringa försoning
•
14:18
1 skall p.en offra syndoffret
14:19
l p.en skall offra brännoffret
14:20
1 När p.en bringar försoning
14:20
1 bära allt detta till p.en
14:23
1 p.en vifta ss. ett viftoffer
14:24
1 p.en skall taga skuldofferslammet 14:24
1 p.en taga av skuldoffrets blod
14:25
14:26
1 p.en gjuta ngt av oljan
l p.en skall stänka ngt av oljan
14:27
l p.en bestryka högra örsnibben
14:28
14:29
1 är över av oljan i p.ens hand
1 p.en bringa försoning inför H.
14:31
l husets ägare anmäla det för p.en
14:35
l Då skall p.en bjuda
14:36
l p.en går in för att bese
14:36
1 p.en gå in för att bese huset
14:36
14:38
1 så skall p.en gå ut ur huset
1 p.en finner att fläcken utbrett
14:39
1 p.en bjuda att man bryter ut
14:40
1 skall p.en gå in och bese det
14:44
1 om p.en finner att fläcken Icke
14:48
l och giva dem åt p.en
15:14
l Och p.en skall offra (duvorna)
15 :15
15:15
1 p.en bringa försoning för hm
15 :29
l och bära dem till p.en
1 p.eh offra den ena till syndoffer
15 :30
1 p.en bringa försoning för henne
15 :30
l den p. s. blivit smord
16:32
16:32
2 att vara p. i sin faders stille
16:33
1 skall bringa försoning för p.erna
l föra sina slaktdjur till p.en
17:5
17:6
l p.en stän"ka blodet på H. altare
l När p.en bringar försoning för hm 19:22
1 Säg till p.erna, Arons söner
21:1
3 p. får icke ådraga sig orenhet
21:1
21:5
3 P.erna skola icke raka ngn del
3 ty p.en är helgad åt sin Gud
21:7
l Om p.s dotter ohelgar sig
21:9
1 inhysesman hos p.en icke äta av
22:10
1 när en p. har köpt en träl
22:11
1 När en p.s dotter blivit
22:12
10m en p.s dotter blivit änka
22:13
1 p.en ersättning för det heliga
22:14
3 P.erna skola icke ohelga gåvorna
22:15
1 Av p.en Arons avkomlingar
21 :21
l bära till p.en den kärve
23:10
l efter sabbaten skall p.en vifta
23:11
l p.en vifta dem ss. viftoffer
23:20
1 helgade åt H. och tillhöra p.en
23:20
l ställas fram inför p.en
27:8
l p.en skall bestämma ett värde
27:8
l skall p.en bestämma värdet
27:8
l djuret ställas fram inför p.en
27:11
1 p.en skall bestämma dess värde
27:12
l Ss. du - p.en - bestämmer det
27:12
1 skall p.en bestämma dess värde
27: 14
l Ss. p.en bestämmer dess värde
27:14
1 skall p.en beräkna penningvärdet 27:18
l arvsbesittning tillfaller p.en
27:21
1 skall p.en räkna ut beloppet
27:23
1 Arons söner, smorda p.erna 4.Mos. 3:3
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2 handfyllning att vara p.er
3:3
2 voro Eleasar och !tamar, p.er
3:4
1 låta dem stå inför p.en Aron
3:6
1 Eleasar, p.en Arons son
3:32
1 Eleasars, p.en Arons sons, åliggande 4:16
1 Itamar, p.en Arons son
4:28,33
l ersättningen tillhöra p.en
5:8
5:9
1 bära fram till p.en
5:10
1 vad ngn giver åt p.en
l föra sin hustru till p.en
5 :15
5:16
l p.en skall föra henne fram
5 :17
1 p.en skall taga heligt vatten
5 :17
1 skall p.en taga ngt av stoftet
l p.en ställa kvinnan inför H. ansikte 5:18
1 p.en själv hålla i sin hand
5 :18
5 :19
1 skall p.en besvärja kvinnan
1 p.en besvärjer nu kvinnan
S :21
1 p.en skriva upp förbannelser
5 :23
5 :25
1 p.en taga misstankeoffret
5 :26
1 p.en av offret taga en handfull
1 p.en göra vad denna lag stadgar
5 :30
l·bära fram till p.en två turturduvor 6:10
l p.en offra en (duva) till syndoffer
6:11
1 p.en bära fram inför H. ansikte
6:16
1 p.en offra tillhörande spisoffer
6:17
1 p.en taga kokta vädursbogen
6:19
1 p.en vifta ss. viftoffer
6 :20
l skall vara helgat åt p.en
6 :20
1 Itamar, p.en Arons son
7:8
1 P.erna blåsa i trumpeterna
10:8
l p.en skall bringa försoning
15 :25
15 :28
1 p.en skall bringa försoning
16:37
1 Säg till Eleasar, p.en Arons son
1 tog p.en Eleasar koppar-fyrfaten
16:39
18:28
1 H. gärd åt p.en Aron
19:3
1 skolen I lämna åt p.en Eleasar
1 p.en Eleasar tRga av hennes blod
19:4
19:6
1 p.en skall taga cederträ, isop
19:7
1 p.en skall två sina kläder
19:7
1 skall p.en vara oren till aftonen
25:7
1 Eleasar, son till p.en Aron
l son till p.en Arons son Eleasar
25:11
1 Eleasar, p.en Arons son
26:1
1 Mose och p.en Eleasar talade
26:3
1 inmönstrades av... och p.en Eleasar 26:63
1 inmönstrades av•.. p.en Aron
26 :64
1 inför Mose och p.en Eleasar
27:2
1 fram inför p.en Eleasar
27:19
1 hos p.en Eleasar inställa sig
27:21
1 förde hm inför p.en Eleasar
27:22
l Pinehas, p.en Eleasars son
31:6
1 bytet till Mose och p.en Eleasar
31:12
31:13
1 Mose och p.en Eleasar gingo
1 p.en E1easar sade till stridsmännen 31 :21
1 tillsammans med p.en Eleasar
31 :26
31 :29
1 åt p.en Eleasar ss. gärd åt H.
l Mose och p.en Eleasar gjorde ss.
31 :31
31 :41
1 skatten gav Mose åt p.en Eleasar
l Mose och p.en Eleasar togo emot 31 :51
l och p.en Eleasar togo emot guldet 31 :54
l sade till Mose och p.en Eleasar
32:2
1 befallning åt p.en E1easar och Josua32:28
1 p.en Aron steg upp på berget Hor 33:38
1 p.en Eleasar och Josua
34:17
1 före p.ens död vända tillbaka
35 :32
5.Mos.10:6
2 Eleasar p. i hs ställe
1 gå till de levitiska p.erna
17:9
l icke vilja lyssna till p.en
17:12
l denna lag från de levitiska p.erna
17:18
1 De levitiska p.erna, hela Levi
18:~
1 vad p.erna hava rätt att få
18:3
1 man skall giva p.en bogen
18:3
1 s. på den tiden äro p.er
19:17
20:2
1 p.en träda fram och tala
1 p.na träda fram
21:5
24:8
1 s. de levitiska p.erna lära eder
1 gå till den s. på den tiden är p.
26:3
1 p.en skall taga korgen ur din hand 26:4
1 Mose och de levitiska p.erna talade 27:9
1 Mose gav (lagen) åt ,P.erna
31:9
1 de levitiska p.erna bära den
Jos. 3:3
3:6
1 Därefter sade Josua till p.erna
1 Bjud du nu p.erna
3:8
1 då p.erna stå stilla i Jordans
3:13
3:14
1 p.erna gingo framför folket
1 att p.erna s. buro arken
3:15
1 p.ema stodo mitt i l ordan
3 :17
l där p.erna stodo med sina fötter
4:3
1 tolv stenar där p.erna hade stått
4:9
1 p.erna stående mitt i Jordan
4:10
l gick ock H. ark över, jämte p.erna 4:11
4:16
1 Bjud p.erna stiga upp ur Jordan
1 Josua bjöd p.ema och sade
4:17
1 När p.erna stego upp ur Jordan
4:18
1 sju p.er bära jubelbasunerna
6:4
6:4
1 p.erna skola stöta i basunerna
1 kallade Josua till sig p.ema
6:6
1 sju p.er bära sju jubelbasuner
6:6
1 drogo de sju p.er framför H. åstad 6:8
6:9
1 väpnade skaran framför p.erna
l och p.erna togo H. ark
6:12
1 de sju p.er s. buro jubelbasunerna
6:13
1 när p.erna sjunde gången stötte
6:16
l framför sig de levitiska p.erna
8:33
1 arvslotter s. p.en Eleasar och
14:1
1 trädde fram inför p.en Eleasar
17:4
1 arvslotter p.en E1easar och Josua 19:51
1 trädde fram inför p.en Eleasar
21:1
l p.en Arons söner flngo 13 städer 21 :4
1 At p.en Arons söner Hebron
21 :13
l städer Arons söner, p.erna, rmgo 21 :19
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Prästadöme-Prästerlig
l Pineh.s, p.en Ele.sars son
22:13
l Då nu p.en Pineh.s hörde
22:30
l Pineh.s, p.en Ele.sars son
22:31
22 :32
l vände Pineh.s, p.en Ele.sars son
Dom.17:5
l en .v sin. söner till p.
l bliv f.der och p. åt mig
17:10
l den unge mannen blev p. it (Mika) 17 :12
17:13
l eftersom jag fått leviten till p.
l och jag blev p. åt hm
18:4
l P.en sv.rade: Gån i frid
18:6
l p.en stod vid Ingången
18 :17
18:18
l sade p.en till dem
18:19
l och bliv fader och p. åt oss
l vara p. för-en enskild mans hus
18:19
l eller vara p. för en helst.m
18:19
18:20
l DA blev p.ens hjärta glatt
l tagit de gudar ... därtDl ock p.en
18:24
l tagit ... och därtill hs p.
18:27
l vara p.er åt daniternas stam
18:30
l Hofnl och Pinehas H. p.er l.Sam. 1:3
1:9
l medan p.en Eli satt på sin stol
l tjänst inför H. under p.en Eli
2:11
l p.ern. gå till väga med folket
2:13
l kom p.ens tjänare
2 :13
2:14
l fick upp med gaffeln, tog p.en
l kom p.ens tjänare och sade
2:15
l J.g kan steka det it p.en
2:15
l utvalt hm till p. At mig
2 :28
l låta en p. uppstå At mig
2 :35
1 varken ngn av Dagons p.er
S:S
l tillkallade filisteerna sina p.er
6:2
l Ahla, H. p. I Silo
14:3
l sade Saultill p.en: låt det vara
14:19
l Medan Saul ännu talade med p.en 14:19
14:36
l p.en sade: Lit oss träda fram till
l David kom till p.en Ahimelek
21:1
21:2
l David svar.de p.en Ahimelek
l P.en svarade David och sade
21:4
l David svarade p.en
21:5
21:6
l gav p.en (D.vid) av det heliga
l P.en svarade: Jo, det svärd
21:9
l kalla till sig p.en Ahlmelek
22:11
22:11
l hela hs faders hus, p.erna i Nob
l och dIIden H. p.er
22:17
l icke stöta ned H. p.er
22:17
l Träd fram och stöt ned p.erna
22:18
l Edomeen Doeg stötte ned p.erna 22:18
22:21
l Saul hade dräpt H. p.er
l sade han till p.en Ebjatar
23:9
l David s.de till p.en Ebjatar
30:7
l Sadok och Ahimelek p.er
2.Sam. 8:17
l dessutom vara Davids söner p.er
8:18
l konungen sade till p.en Sadok
15:27
l Där har du ju ock p.erna
15 :35
l må den meddela p.ern.
15:35
l Husai s.de till p.erna
17:15
l konung David sänt bud tDl p.erna 19:11
20:25
l Sadok och Ebjatar vara p.er
l var jairiten Ira p. hos David
20:26
l underhandla med p.en
l. Kon. 1:7
l p.en Sadok ..• böllo icke med
1:8
1:19,25
l (Adonis) Inbjudit p.en Ebj.tar
l p.en Sadok har h.n icke inbjudit
1:26
l (David:) Kallen till mig p.en Sadok 1:32
l må p.en S.dok smörja hm tDl kon. 1:34
l p.en Sadok och förde hm tDl
1:38
l p.en Sadok smorde Salomo
1:39
l Jonatan, p.en Ebjatars son
1:42
l konungen sänt åst.d p.en Sadok
1:44
l p.en Sadok smort hm till konung
1:45
l konungadömet åt p.en Ebjatar
2:22
l tDl p.en Ebjat.r sade konungen
2 :26
2:27
l icke längre vara H. p.
l p.en Sadok satt i Ebjatars ställe
2:35
l hs förnämsta män ...v.r p.
4:2
l S.dok och Ebj.tar vara p.er
4:4
4:5
l Sabud ... en p., var konungens vän
l lyfte p.ema upp arken
8:3
l p.erna och leviterna hämtade det
8:4
l P.erna bura in H. förbund ••rk
8:6
8:10
l när p.ema gingo ur helgedomen
l p.erna icke kunde stå där
8:11
l till p.er allahanda män ur folket
12:31
l dräpte Jehu (Ahabs) p.er
2.Kon.l0:11
l kalJen hit (Baals) p.er
10:19
l v.d p.en J ojad. hade bjudit dem
11:9
l de komma så till p.en J ojad.
11:9
l p.en gav det spjut och de sköldar 11:10
11 :15
l p.en Jojad. g.v denna befallning
l P.en ville nämligen förhindra
Il :15
l Matt.n, B.als p., dräpte de
11 :18
11:18
l Därefter ställde p.en ut vakter
l p.en Jojad. h.de v.rit hs lärare
12:2
12:4
l Jo.s sade till p.ern.
12:5
l dem skol. p.ern. t.g. emot
l p.erna ännu icke s.tt i stAnd
12:6
12:7
l k.llade Joas tDl alg p.en Joj.d.
12:7
l och de övrig. p.ern.
l p.ern. samtyckte till .tt icke
12:8
l Då tog p.en Joj.d. en kista
12:9
l p.erna s. höllo v.kt vid trllskeln
12:9
12:16
l ut.n tillföllo p.ern.
l sände till p.en Uria .viecknlng
16:10
16:11
l Sed.n byggde p.en Uria alt.ret
l gjorde p.en Uris det färdigt
16:11
16:15
l konung Ah.s bjöd p.en Uri.
l p.en Uri. gjorde ss. Ahas bjöd
16:16
17:27
l Låten en av de p.er f.ra dit
l en av de p.er s. de fört bort
17:28
l och de äldste bland p.ern.
19:2
l P.en Hilkla h.r givit mig en bok
22:10
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l konungen bjöd p.en HUki.
22:12
l gingo p.en HUki. och Ahik.m
22:14
l också p.ern. och profeterna
23:2
l Hilki. och p.ern. näst under hm
23:4
l lät för. all. p.ern. bort
23:8
l offerhöjder där p.na tänt offereld 23:8
l bok s. p.en HUkia h.de funnit
23:24
l Sef.nj., p.en näst under (Seraj.) 25:18
2 p. i det tempels. Salomo
l. Krön. 6:10
l invånarna utgjordes .v p.er och
9:2
l .v p.ern.: J edaj.
9:10
l somlig. av p.ern.s söner beredde
9:30
l lAt oss sänd. bud till p.na
13:2
l kall.de till sig p.ern. S.dok och
15:11
15:14
l helg.de p.em. och leviterna sig
l Sebanj. och Elieser, p.n.
15 :24
16:6
l p.erna Benaja och Jahasiei
l p.en S.dok och hs bröder, p.ern. 16:39
l Sadok och Ablmelek vara p.er
18:16
23:2
l (D.vid) församlade p .ern. och
24:2
l allenast Ele.sar och Itamar p.er
l p.en S.dok i närvaro av
24:6
l för p.ern.s och levitern.s familjer 24:6
l p.ern.s och levltern.s f.mUjer
24:31
l Benaj., p.en Jojad.s son
27:5
28:13
l föreskrifter rIIr.nde p.ernas
l äro p.ernas och leviternas avdein. 28:21
l smorde•.. S.dok till p.
29:22
l för p.erna .tt tvA sig i
2.Krön. 4:6
l (Salomo) gjorde p.ern.s förgård
4:9
5:5
l de levitisk. p.em. hämt.de det
l p.ern. bura in H. förbunds.rk
5:7
l när p.ern. gingo ur helgedomen
5 :11
l 120 p.er s. blåste i trumpeter
5:12
l p.erna Icke kunde stA där
5:14
l p.er klädd. i frälsning
6:41
l p.ern. kunde icke gA in i Guds hus 7:2
l p.ern. i sin. tjänstförrättning.r
7:6
l p.erna stodo mitt emot dem
7:6
l p.ern. skulle tjänstgöra
8:14
l och betjäna p.erna
8:14
l konungen bjudit angående p.ern.
8:15
l p.erna och leviterna glngo över
11 :13
11:14
2 der.s tjänst ss. H. p.er
11:15
l .nställde lit sig .ndra p.er
l Haven I icke IIiälva gjort eder p.er 13:9
l får bliv. p. åt doss gudar
13:9
13:9
l fördrivit H. p.er, Arans söner
l Vi h.v. p.er.v Arons söner
13:10
l vi hava hs p.er
13:12
13:14
l p.ern. blåste i trumpeterna
lll1ng tid var Isr.el ut.n p.er
15:3
l p.ern. Elisama och Jor.m
17:8
19:8
l några av levitern. och p.ern.
22:11
l Josabeat, p.en Joj.das hustru
l p.er och leviter stå pA v.kt
23:4
l p.erna och tjänstgör.nde levitern. 23:6
l allt v.d p.en Jojad. bjudit dem
23:8
l p.en Joj.d.lät Ingen vara fri
23:8
l p.en Jojad. gav de spjut
23:9
l p.en Jojad.lät underhövitsmännen 23:14
l P.en förbjöd .tt döda i H. hus
23:14
l Mattan, B.als p., dräpte de
23:17
l betrodde detta värv åt p.ern.
23:18
l så länge p.en J oj.d. levde
24:2
l (Jo.s) förs.mI.de p.em.
24:5
24:20
l Sakarj., p.en Joj.das son
lutgjutit p.en Jajadas söners blod 24:25
26:17
l p.en Asarja åtföljd av 80 H. p.er
l det tillhör p.erna, Arans söner
26:18
l just s. (Ussi.) for ut mot p.ern.
26:19
l As.rja och alla p.ema vände sig
26 :20
l (Hiskis) lät hämta p.ern.
29:4
l p.erna in i det Inre .v H. hus
29:16
l befallde Arans söner, p.ern.
29:21
l p.erna toga upp blodet
29:22
29 :24
l p.erna si.kt.de dem
29 :26
l p.ern. med trumpeterna
29:34
l Men p.erna voro för få
l mer rättsinnig. än p.ern.
29:34
l till de .. p.ern. h.de helg.t sig
29:34
l l p.ern. ännu icke helg.t alg
30:3
l p.ern. förde fr.m brännoffer
30:15
30:16
l p.ern. stänkte med blodet
l leviterna och p.etn.lov.de H.
30:21
l stort .ntal p.er helg.de sig
30:24
lJuda gl.dde sig med p.erna
30:25
l p.erna stodo upp och välsign.de
30:27
l om p.ern.s och levitern.s avdeln. 31:2
l såväl p.erna s. levitern. göromål
31:2
l giv. p.em. och leviterna der.s del 31:4
l Hiskla fråg.de p.ern. om högarna 31:9
l vad .ngick p.em.s släktregister
31 :17
31:19
l dem av Arans söner, p.ern.
l allt m.nkön bl.nd p.em.
31 :19
34:5
l p.ernas ben brände (Josis)
l fann p.en HUkla H. lagbok
34:14
l P.en HUki. h.r givit mig en bok
34:18
l i H. hus med p.ern. och leviterna 34:30
l fasiställde p.ernas åligg.nden
35:2
l offergåvor åt p.erna och
35:8
l At p.erna 2600 l.mm och kiJJing.r 35:8
l p.erna till tjänstgöring
35:10
l p.erna stänkte med blodet
35:11
l åt p.ern., Arans söner
35:14
l tedde de till åt p.ern.
35:14
l påskhögtid av Joslajämte p.ern. - 35:18
l de överst. bl.nd p.erna försyndade 36:14
l ävensom p.erna och leviterna Esr. 1:5
l Av p.ern.: Jedaj.s barn
2:36
l .v p.ern.s barn
2:61

l förrän en p. uppstode med urim
2:63
l p.erna bos.tte sig i sina städer
2:70
l p.erna och Serubb.bel byggde
3:2
3:8
l begyntes verket .v p.erna
l ställdes p.ern. upp i ämbetsskrud
3:10
l många .v p.ern. gräla högljutt
3:12
4 efter uppgift av p.erna i Jerus.
6:9
6:16
4 p.erna~ .. fir.de invigningen
4 .nställde p.ern., efter skiften
6:18
l påskal.mmet för sin. bröder, p.ern. 6:20
l p.erna och leviterna renat sig
6:20
l en del av p.erna ... drog till Jerus.
7:7
l s. Artasast. gav At p.en ESta
7:11
l Artasast. till p.en Esr.
7:12
4 av dess p.er och leviter f.ra
7:13
4 p.ern. giva tDl sin Guds hus
7:16
4 allt v.d p.en Esra begär
7:21
4 Ingen lägg. skatt på ngn p.
7:24
l gav akt på folket och p.ern.
8:15
8:24
l .v de överst. bl.nd p.ern.
l överst. bland p.ern.
8:29
l toga p.erna emot det uppvägd.
8:30
l silvret ...överlämn.des lit p.en
8:33
l Varken folket eller p.ern.
9:1
l med vår. p.er givna i främm.nde
9:7
10:5
l en ed av de översta bl.nd p.ern.
l p.en ESt. stod upp
10:10
l m.n utsåg p.en Esr.
10:16
l Bl.nd p.ernas söner befunnos
10:18
l icke omt.l.t för p.erna
Neh. 2:16
l Eljasib och hs bröder, p.ema
3:1
l p.ern., männen frlln Jord.nsiätten 3:22
l Ov.nför Hästporten .rbet.de p.ern. 3:28
l sed.n j.g tDlk.ll.t p.ema
5 :12
l Av p.erna: Jedlll.s b.rn
7:39
l .v p.em.: H.baj.s barn
7:63
l en p. uppstode med urim och
7 :65
l p.erna bosatte sig i sin. städer
7:73
l fr.ml.de p .en Esr. lagen
8:2
l p.en Esra, den skriftlärde
8:9
8 :13
l församlade sig p.ern. och
9:32
l vedermöda s. träffat vllr. p.er
l vår. p.er icke gjort efter din l.g
9 :34
9 :38
l pli skrivelaen vår. p.ers namn
l dessa voro p.ern.
10:8
l p .ern•...s. avskUt alg
10:28
l p.em., leviterna och folket
10:34
l tDl p.ern. s. gjorde tjänst
10:36
l förstlingen för. tDl p.ern.
10:37
10:38
l en p., en av Arans söner
10:39
l där de tjänstgör.nde p.ern. vara
11:3
l i sin st.d, p.er,leviter
l Av p.ern.: Jedaja, Jojaribs son
11:10
Il :20
l p.erna och leviterna i .rvedel
l de p.er och leviter s. drogo upp
12:1
12:7
l De... voro huvudmän för p.ern.
l huvudmännen för p.ernas f.miljer 12:12
1 p.erna under Darejaves' regering
12:22
l p.en Esras, den skriftlärdes, tid
12 :26
12:30
l p.ern. och leviterna ren.de sig
l nAgra .v p.em.s söner med
12 :35
l p.ern. Eljakim ... med trumpeterna 12:41
l s. efter l.gen tDlkom p.erna
12:44
l p.ern. och levitern.gjorde tjänst 12:44
l p.en Eljasib, s.tt att förestå
13:4
l lägga in offergärden åt p.erna
13:5
l p.en Selemj. tDl förvalt.re
13:13
l v.d p.ern•...skulle I.kttaga
13:30
l P.er utblottar han
Job 12:19
l Der.s p.er föllo för svärd
Ps. 78:64
l Mose och Aron voro bland hs p.er 99:6
110:4
l en p. efter Melki·Sedeks slitt
l Din. p.er klädd. i rättfärdighet
132:9
132:16
l De.. p.er kläd. i frälsning
l pålitliga vittnen: p.en Uri.
Jes. 8:2
l det går p.en ss. folket
24:2
l blide p .er och profeter r.gla
28:7
l de äldste bl.nd p.ern. sände han
37:2
l I skolen het. H. p.er
61:6
l skallj.g tag. tDl mina p.er
66:21
l en .v p.ern. i An.tot
Jer. 1:1
1:18
l tDl en f.st st.d mot dess p.er
2:8
l P.ern. frAg.de icke: Var är H.
2 :26
l på sk.m med p.er och profeter
l och p.ema skola bliva förfärade
4:9
l p.ern. styr. efter deras råd
5 :31
6:13
l profeter och p.er f.ra med lögn
l p.ernas ben ut ur der.s grav.r
8:1
l profeter och p.er f.ra med lögn
8:10
l p.ern•... att de bliv. druckna
13:13
l profeter och p.er nödga. draga
14:18
18 :18
l p.ern. icke ko mm. tDl korta
19:1
l nllgra.v de äldste bland p.ern.
1 Pashul. Immers son, p.en
20:1
l Sidki. sände p.en Sef8it.i.
21:1
l profeter och p.er äro gudlös.
23:11
l eller en p. gör dig denna fråga
23:33
l den p. s. säger H. tunga
23 :34
26:7
l p.ern •... hörde Jeremla tala
l grepo hm p .erna och profeterna
26:8
l sade p.ema och profeterna
26:11
26:16
l tDl p.erna och profeterna
l till p.erna och detta folk tal.de
27:16
l profeten Han.nj. I p.ern •• närv.ro 28:1
l Jeremla i närv.ro .v p.erna
28:5
29:1
l brev Jeremi. slinde tDl p.ern.
29:25
l till alla de .ndr. p.erna
l till p. i p.en Joj.das ställe
29:26
l p.en Sefanja h.r läst upp detta
29:29
31 :14
l p.ern. sk.ll j.g vederkvick.
32:32
l med sina p.er och profeter
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l avkomllng.v levitiska p.erna
33:18
33:21
l förbund med levitisk. p,erll.
l p.em. gingo mell.n styckena
34:19
l p.en Sef.nj. till profeten Jeremia 37:3
48:7
l Kemos gå bort och hs p.er
l hs p.er och furst.r med hm
49:3
l Sef.nja, p.en näst under hm
52:24
l hennes p.er sucka
Kl.g. 1:4
l Min. p.er förgingos I staden
1:19
lförsköt h.n bAde konung och p.
2:6
2:20
l i H. helgedom dräp. p.er
l för de .. p.ers missgärningar
4:13
l mot p.n. visas Intet undseende
4:16
l H. ord till p.en Heaekiel
Hes. 1:3
l p.ern. komma tDl kort.
7:26
l P.erna där våldför. min lag
22:26
l tempelk.mmare mot söder, för p.er40:45
l p.er s. förrätta tjänsten vid
40:46
l p.ern. s. träd. fram Inför H.
42:13
l När p.ema kommit ditln
42:14
l åt levitiska p.ern. giva ungtjur
43 :19
l p.erna skol. strö salt pi dem
43 :24
43 :27
l p.ern. pi Attonde dagen offra
44:15
l de levitisk. p.er s. förrättade
l vin får ingen p. drick.
44:21
lom hon är änka efter en p.
44:22
l det först. skall hör. p.erna till
44 :30
l förstlingen ... giva lit p.en
44:30
l Intet självdött få p.ern. äta
44:31
l det skall tDlhör. p.ern.
45:4
l p.en skall tag. ngt av
45:19
l p.em. offra hs brännoffer
46:2
l tempelk.mrar bestämd. för p.erna 46:19
l där p.ern. koka skuldoffret
46:20
l ett stycke tUlhör. p.em.
48:10
l Det skall tillhöra p.ern.
48:11
l ett omrllde motsv.rande p.ern.s
48:13
l bör gå till rätt. med p.en
Hos. 4:4
2 du upphör.tt vara min p.
4:6
l skall det gå p.en och folket lika
4:9
5:1
l Hören dett., I p.er
l lik röv.rskara ... är p.ern.s hop
6:9
5 hs p.er skri. för hs skull
10:5
l p.ern. sörja, H. tjänare
J oel 1:9
1:13
l Klädern eder i sorgdräkt, I p.er
l mil p.ern. hålla kl.gogråt
2:17
l Amalli., p.en I Betel
Am. 7:10
l p.er undervis. rör betalning Mika 3:11
l utrota ...jämte p.ern.
Sef. 1:4
l p.er ohelga vad heligt är
3:4
l Frllga p.erna om lag och säg Hagg. 2:12
l P.ern. svarade och sade: Nej.
2:13
l P.ern. svar.de och sade: Ja.
2:14
l en p. vara pli sin tron
S.k. 6:13
l fråga p,erna i H. Sebaots hus
7:3
7:5
l Säg till folket och tDl p.ern.
l I p.er s. förakten mitt namn
Mal. 1:6
2:1
l följ.nde bud tDl eder, I p.er
l p.ens läppar förvar. kunskap
2:7
7 gli bort och vis. dig för p.en M.tt. 8:4
7 utan .llenast för p.erna
12:4
7 p.ern. bryt. sabb.ten I helgedomenl2:5
7 och visa dig för p.en
Mark. 1:44
7 icke lovligt för andra än p.ern.
2 :26
7 levde en p. vid namn S.k.rias Luk. 1:5
5 :14
7 Gå åst.d och vis. dig för p.en
6:4
7 allen.st för p.ema äta såd.nt
7 en p. flirdades samma väg
10:31
17:14
7 Gån och visen eder för p.erna
Joh. 1:19
7 judam. sänt till hm p.er
7 kommo p.em. över dem
Apg. 4:1
7 en stor hop .v p.em. trodde
6:7
7 p.en vid det Jupiterstempel
14:13
Hebr. 5:6
7 Du är en p. till evig tid
7 Melkisedek, s. v.r p. åt Gud
7:1
7 förbliver en p. för beständigt
7:3
7 en p ••v annat siag skulle uppstå
7:11
7:14
7 Moaes icke t.l.t ngt om p.er
7 dl en p. av .nnat siag uppstår
7:15
7:16
8 p. Icke på grund av en l.g
7 Du är en p. till evig tid
7:17
7 p.er ut.n edlig bekräftelse
7:20
7 Du är en p. till evig tid
7:21
7 de förra p.erna måst bliva fler.
7:23
7 så vore han icke ens p.
8:4
7 gå P .ern. ständigt in
9:6
10:11
7 p.er stä dag efter dag i tjänst
7 tDl p.er åt sin Gud
Upp. 1:6
7 gjort dem åt vår Gud tDl p.er
5:10
7 de skola v.r. Guds och K. p.er
20:6

PRÄSTADÖME
6 p.t ss. evärdlig rätt
2.Mos.29:9
6 invigning till eVlirdligt p.
40:15
6 nu stän I också efter p.t
4.Mos.16:1 O
6 han fär ett evllrdligt p.
25:13
6 H. p. är deras arvedel
Jos.18:7
6 utesiutna frän p.t
ESt. 2:62
6 uteslutna från p.t
Neh. 7:64
6 befläck.t p.t och p.ts förbund
13:29
9 vinnas gm det levitiska p.t
Hebr. 7:11
9 Om p.t förIIndras, måste lagen
7:12
9 har (J.) ett oförgängligt p.
7:24

PRÄSTERLIG
-prästerIig
översteprästerlig Apg.4:6
PRÄSTERLlG (ordanalys, se Prllst)
l 100 p.alivkllldnader
Ear. 2:69
l 530 p .• livklädn.der
Neh. 7:70
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Prästerskap -Psalm
1 67 p.a livklädnader
7:72
Hes.44:13
2 förrätta p. tjänst inför mig
10 gjorde p. tjönst inför Gud
Luk. 1:8
11 )ottningen om de p.a sysslorna
1:9
12 p. förvaltare av Guds evang. Rom.1S:16
PRÄSTERSKAP (ordanalys, se Präst)
13 så att l bliven ett heligt p.
LPet. 2:5
13 I åter ören ett konungsligt p.
2:9
PRÄSTKLÄDER
så ock (Arons) söners p.
så ock (Arona) söners p.
så ock (Arons) söners p.
till att ikläda sig p.na

2.Mos.31 :10
35:19
39:41
3.Mos.21 :10

PRÄSTSTAD
invånarna i p.en Nob slagna
I.Sam.22:19
förtroendemän i präststäderna 2.Krön.31:1S

PRÄSTSYSSLA
I) kehunniz,il ~ ~ f
prästadöme, prästämbete. Se: Präst 6,
Prästämbete l.
PRÄSTSYSSLA
1 Anställ mig vid ngn p.

1.Sam. 2:36

PRÄSTÄMBETE
I) kehunniz, il ~ Qil
prästadöme, prästämbete. Se: Präst 6,
Prästsyssla l.
2) hieratela, iepaTela
prästadöme, prästtjänst. Se: Präst Il.

verkar beprövad fasthet, Rom.5 :4. Be·
prövad fasthet verkar hopp, Rom.5 :4.
Beprövad trohet, Fil.2:22.
Att pröva Gud
Det är fel att pröva Gud liksom
Israel gjorde, Ps.9S:9. Israel frestade
Gud, Ps.9S:9; Hebr.3:9. Däremot är
det rätt att pröva vad som är Guds
vilja, Rom. 12:2. Lyd Gud och pröva
sedan hurudan han bliver, Mal.3:1O.
Prövningar
Drabbar den som icke är fast rotad,
utan avfaller i prövningens stund, Luk.
8:13. Den som aktar på Herrens ord,
blir frälst ur prövningens stund, Upp.
3:10. Paulus tjänade Herren under
prövningar, Apg.20:19. Apelles kalla·
des den i Kristus prövade, Rom.16:10.
Prövningar, Jak.1.
l) Omfattning: allehanda, v.2. 2)
Angreppspunkt: tron, v.3. 3) Verkan:
ståndaktighet, v.3. 4) Belöning: livets
krona, v.12.
PRÖVA

Ps.34:9; Jona 3:7. Jfr Ords.31:18,
övers. förmärka.
12) ma'ämä1, l'~Ii,Q
ansträngning, kraftsamling; av: 'årJJ~,
se t.ex. Hast 7. Ordet förekommer
end. i Job 36:19 i uttrycket kol
ma'äm~~·~oal}., alla kraftansträngningar. Jfr Lära 8.
13) dokimazö, liOKrp.åtw
pröva, undersöka; godkänna, antaga
(efter föregående prov el. undersökning), (pröva och) ftnna rätt, lämplig,
värdig osv. Se t.ex. Prov 7.
14) dokim~, liOKrp.Tj
prövning, prov. Se t.ex. Prov 6.
IS) dokimasIa, li OK rp.aola
prövning, undersökning, sättande på
prov; av: dokimåzö, se 13.
16) peiraz:', 1Tftpåtw
försöka; sätta på prov, pröva; fresta.
Jfr ty. versuchen, som betyder både
»försöka» och »fresta». Se: Fresta 3,
Prov 3.
PRÖVA
1 på detta sätt vill jag p.
I.Mos.42:1S
1 p. om l haven talat sanning
42:16
2 tukta dig och p. dig
S.Mos. 8:2
2 (H.) tukta dig och p. dig
8:16
3 jag är en hårt p.d kvinna
1.Sam. 1:1 S
2 p.de att gå därmed
17:39
1 jag vet att du p.r hjärtat
I.Krön.29:17
2 allenast för att p. hm
2.Krön.32:31
1 p.r henne vart ögonblick
Job 7:18
1 Skall icke örat p. orden
12:11
Il Jikasom munnen p.r matens smak 12:11
1 (Gud) har p.t mig
23:10
1 Örat skall ju p. orden
34:3
36:19
12 gm allt s. nu p.t din kraft
1 du s. p.r hjärtan och njurar
Ps. 7:10
1 hs blickar p. mskors barn
11:4
11:5
1 H. p.r den rittfärdige
1 Du p.r mitt hjärta
17:3
l P. mig, H., och försök mig
26:2
1 Ty väl p.de du oss, o Gud
66:10
10 låtit oss p. så mycken nöd
71:20
1 jag p.de dig vid Meribas vatten
81:8
1 där de p.de mig fastIIn de sett
95:9
1 p. mig och känn mina tankar
139:23
Ords. 16:2
4 H. är den s. p.r andarna
17:3
6 Degeln p.r silver
17:3
1 så p.r H. hjärtan
4 H. är den s. p.r hjärtan
21:2
23:30
S för att p'. kryddade drycker
4 han s. p.r hjärtan märker det
24:12
6 Silvret p.s gm degeln
27:21
2 jag vill p. huru glädje
Pred. 2:1
3:18
7 på det att Gud må p. dem
7 jag har sökt p. allt detta
9:1
8 ViJjen I p. min Guds tålamod Jes. 7:13
9 jag har p.t dig i lidandets ugn
48:10
l lära känna och p. deras väg
Jer. 6:27
1 jag måste luttra och p. dem
9:7
1 domare s. p.r njurar och hjärta
11 :20
1 p.r huru mitt hjärta är mot dig
12:3
1 jag, H., p.r njurarna
17:10
1 H. Sebaot p.r med rättfärdighet
20:12
10 p.t elände under vredes ria
K1ag. 3:1
S rannsaka våra vägar och p. dem
3:40
1 p. dem ss. man p.r guld
Sak. 13:9
1 p.en hurudan jag sedan bliver Mal. 3:10
13 p. vad s. lir Guds vilja '
Rom. 12 :2
14:22
13 ngt s. han p.t vara rätt
13 det skall elden p.
l. Kor. 3:13
13 P.e då mskan sig själv, och lite
11:28
13 män s.I själva p.en vara lämpliga 16:3
14 varit p.de av svår nöd
2.Kor. 8:2
13 p. om också eder kärlek är äkta
8:8
13 p.en eder själva
13:5
13 p. sina egna gårningar
GaJ. 6:4
13 p.en vad s. är välbehagligt
Ef. 5:19
13 p.ts värdiga få evangelium l. Tess. 2:4
13 hm s. p.r våra hjärtan
2:4
13 p.en allt, behållen vad gott är
5 :21
13 dessa skola först p.s
I.Tim. 3:10
15 där edra fäder p.de mig
Hebr. 3:9
13 ulan p.en andarna
1.Joh. 4:1
16 p.t dem s. säga sig vara
Upp. 2:2

och Versuchung, frestelse. Se: Frestelse l.
PRÖVNING
2 efter skiljedomares p.
2.Mos.21:22
1 Job utstå p.ar allt framgent
Job 34:36
3 förblivit hos mig i mina p.ar
Luk.22:28
3 tjänat H. under tårar och p.ar APII.20:19
3 under allahanda p.ar
I.Pet. 1:6
3 s. I till eder p. måsten genomgå
4:12
3 frälsa de gudfruktiga ur p.en 2.Pet. 2:9
3 frälsa dig ur den p.ena stund
Upp. 3:10

PSALM
Se även: Sång, musik, sjunga, jubel,

lovprisning, lovsjunga, lovsång, prisa,
spela, sångrnästare, David, Asaf, Kora.

-psalm
tacksägelsepsalm Ps.lOO:l

PsaJm
Svenska bibelöversättningens ord
»psahm> är direkt hämtad från grek.
psalmos, som i LXX och N.T. är
motsvarigheten till hebr. mizmor, ett
ord som ofta förekommer i inledningarna till psalmerna i Psaltaren, t.ex.
4:1; 5:1; 6:1. Psalmos kommer av
verbet psållein, som motsvarar hebr.
zämar, med fmgertopparna röra vid
strängarna på ett instrument, därav
betydelsen: spela (om stränginstru·
ment), därnäst: lovsjunga, prisa. Verbet psållein är i Rom.lS:9; I.Kor.
14:15 övers. lovsjunga, i Ef.5:19 spela,
och i J ak.5 :14 sjunga lovsånger.
Subst. psalmos betecknar ursprungligen själva handlingen att spela på ett
stränginstrument, och sedan har ordet
också kommit att stå som term för det
ljud, som instrumentet ger ifrån sig,
och slutligen för den sång som utföres
till ackompanjemang av instrumentet,
därav den bibliska betydelsen: psalm,
lovsäng. Ordet förekommer fyra
gånger i N.T. för att uttryckligen
beteckna psalmer i Psaltaren. På övriga
ställen, I.Kor.14:26; Ef.S:19; Kol.
3:16, skildras psalmer som en naturlig
del av ett sunt kristet församlings- och
gudstjänstliv. Se vidare: Sång, Musik.

En prövad tro
Tron prövas genom eld, I.Pet.1:7,
jfr 4:12. Trons prövning verkar ståndaktighet, J ak.l :3. Ständaktigheten

l) bål}an, 10#
undersöka, utforska, pröva. I Jer.9:7
står bål}.an jämsides med ~årap, se
Luttra 1. Se: Fresta 2, Prövning 1.
2) [ntw], il ~ ~
pi. nisså, undersöka; försöka; sätta på
prov, pröva. Jfr Ps.26:2, övers.
försöka. Se: Fresta l, Prov 1.
3) ÖVers. »en hårt prövad kvinna» i
I.Sam.l :15 motsvaras i grundtexten av
uttrycket 'isSå ~eSa!·nial}., en kvinna,
hård (= tung, betungad) i anden; en
SV}\rmodig kvinna. Jfr uttrycket måra!
näpäs, bitter i själen, v.lO, övers. i sin
djupa bedrövelse.
4) tålsan, 12 !;l
fastställa, bestämma; mäta, väga. Ver·
bet kommer av [kun], se t.ex. Fast 1,
Fullborda 8, GruJJda 3. Se: Märka 13.
S) fui{car, 'i?O
utforska, undersöka, rannsaka, pröva.
Se: Rannsaka l.
6) I Ords.17:3; 27:21 står ordagrant:
Degeln [är] för silvret och smältugnen
för guldet.
7) bårar, ,} #
avsöndra, avskilja; avskilja orenhet, re·
na, rensa; sälla, pröva. Se: Ren 6,
Rena 6, Rensa 2.
8) lä'å, il K 'i
bli el. vara"trÖtt el. utmattad, möda sig
trött; hif. trötta ut; i Jes.7:13 övers.
pröva (någons) tålamod. Se t.ex.
Prov 2.
9) bål}ar, 'O #
välja, utvälja; i Jes.48:10 uppfattat i
enlighet med aram. bel.tar (= hebr.
bål.tan, se l), undersöka, pröva (bel.tar
är i Targumen, aram. övers. av G.T.,
ofta en återgivning av b~an, t.ex.
Jer.6:27;
20:12). Jfr bål.tar i
2.Krön.34:6, övers. genomsöka. Vet·
bet är i vår kyrkobibel ofta övers.
utvälja, t.ex. 2.Sam.17:1; Job 34:4;
P~.78:68; Jes.41:9. Jfr gamla kyrkobibelns övers. av Jes.48:10: >!iag will
göra dig utkoradan uti bedröfwelsens
ugn». Se: Begära 11, Behag l, Döma
11, Lust 20, Lyster 5.
10) rå 'å, nK,
se, skåda; iT Ps.71:20 hif. låta se. Se
t.ex. Märka 2.
11) !å'am, lJ l?~
smaka, undersöka el. pröva (något)
genom att smaka. Verbet är vanl.
övers. smaka, t.ex. I.Sam.14:24;

PRöVNING
l) båtuIn, 1!J ~
undersöka, utforska, pröva; i Job
34:36 nif. övers. utstå prövningar. Se:
Fresta 2, Pröva l.
2) utf.ord.
3) peirasmos, Wetpaoll<)<;
prov, prövning; frestelse; av: peiråzö,
se Pröva 16. Jfr ty. Versuch, försök,

Ps. 3:1
4:1
5:1
6:1
8:1
9:1
12:1
13:1
15:1
19:1
20:1; 21:1
en p. av David
22:1; 23:1
24:1
Av David, en p.
En p. av David
29:1
En p., en sång av David
30:1
För sångrnästaren, en p. av David
31:1
En p. av David
38:1; 39:1
För sångrnästaren, av David, en p.
40:1
För sångmästaren, en p. av David
41:1
av Koras söner, en p.
47:1
En sång, en p. av Koras söner
48:1
av Koras söner, en p.
49:1
En p. av Aaaf
50:1
För sångrnästaren, en p. av David
51:1
en p. av David
62:1
En p. av David, när han var i Juda
63:1
För sångmllstaren, en p. av David
64:1
För sångmästaren, en p.
65:1
För sångmllstaren, en sång, en p.
66:1
67:1
med strängsspel, en p., en sång
av David, en p., en sång
68:1
En p. av Asaf
73:1
en p., en sång av Asaf
75:1
en p., en sång av Asaf
76:1
av Aaaf, en p.
77:1
En p. av Asaf
79:1
ett vittnesbörd, av Asaf, en p.
80:1
En p. av Aaaf
82:1; 83:1
84:1
till Gittit, av Koras söner, en p.
av Koras söner, en p.
85:1
Av Koras söner, en p., en sång
87:1
En sång, en p. av Koras söner
88:1
En p., en sång för sabbatsdagen
92:1
En p.
98:1
Av David, en p.
101:1
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PRÄST ÄMBETE
4.Mos. 3:10
1 iakttaga vad s. hör till p.
18:1
1 missgärning vidlåder edert p.
l iakttaga vad s. hör till edert p.
18:7
18:7
1 edert p. ss. en gåvotjänst
2 de av Levi söner s. undfå p.t Hebr. 7:5

PRÖVA
Se även: Fresta, frestelse, motgång,

lidande, eld, prov, rannsaka.
·pröva
bepröva Rom.16:10
Pröva, prövning
Gud prövar människorna
Han prövar hjärtat, Ps.17:3; Ords.
17:3. Hjärtelaget, Jer.12:3. Kärleken,
S.Mos.13:3. Prövar genom sin blick,
Ps. 11 :4. Genom det som händer, Pred.
3:18. Genom främmande folk, Dom.
2:22·. Genom eld, Sak.13:9; l.Pet.4:12.
I lidandets ugn, Jes.48:1O. Han prövar
märutiskan vart ögonblick, Job 7:18.
Prövar den rättfärdige, Ps. 11 :5. Prövar
med rättfärdighet, Jer.20:12. Vars och
ens verk skall prövas, I.Kor.3:13. Bön
om att bli prövad, Ps.26:2.
Sträva efter
Att hålla provet, 2.Tim.2:IS. Den
som Herren ger gott vitsord, han häller
provet, 2.Kor.10:18. Den som har be·
stått provet, får livets krona, Jak.I:12.
Herren prövade Abraham, l.Mos.
22:1. Hiskia, 2.Krön.32:31. Israel,
2.Mos.20:20. Jesus satte Filippus på
prov, Joh.6:6.
Människor prövar varandra
Drottningen av Saba satte Salomo
på prov med svåra frågor, I.Kon.IO:1.
Paulus prövade församlingen i Korint,
2.Kor.2:9.
Vi skall pröva oss själva
Våra egna gärningar, Gal.6:4. Se till
om vi är i tron, 2.Kor.13:S.
Självprövning före nattvarden, I.Kor.
11:18.
Vi skall pröva
Andarna, l.Joh.4:1. Profetiskt tal,
I.Kor.14:29. Dem som säger Sig vara
apostlar, Upp.2:2. Allt, 1.Tess.S :21.

PsALM
En p. av David när han flydde
med strängaspel, en p. av David
till Nehllot, en p. av David
till Seminit, en p. av David
till Gittit, en p. av David
till Mutlabben, en p. av David
till Seminit, en p. av David
För sångmllstaren, en p. av David
En p. av David
För sångrnästaren, en p. av David

Psalmernas bok - Pul
En sång, en p. av David
108:1
av David, en p.
109:1
Av David, en p.
110:1
av David, en p.
139:1
enp. av David
140:1; 141:1; 143:1
är skrivet om mig ... i p.eroa
Luk.24:44
ss. ock skrivet i andra p.en
Apg.13:33
säger han ock i en annan p.
13:35
den ene har en p.
l.Kor.14:26
talen till varandra i p.er
Ef. 5 :19
förmanen varandra.o.med p.er
Kol. 3:16

PSALMERNAS BOK
G. T.s och Israels psalmbok, i vår bibel
kallad Psaltaren. Luk.20:42; Apg.l :20.
PSALTARE
Vårt ord »psaltare» kommer av grek.
psalt~rion, som betecknar ett stränginstrument, troligen i första hand en
sorts harpa. I Danie1sboken står ara~.
pesan!erin, som går tillbaka på psalterion. I G.T_ används eljest hebr. negäl,
vars etymologi är osäker. Det är i LXX
vanligen återgivet med psalt~rion. I vår
kyrkobibel är ordet två gånger övers.
harpa. Enligt en förklaring skulle skillnaden mellan nebäl och kinnor (övers.
harpa) vara den; att det förra instrumentet hade resonansbotten upptill,
det senare nedtill. På två ställen omtalas tiosträngad psaltare, Ps.33:2; 144:9.
Till skillnad från kinnor brukades
nebäl i Israel företrädesvis i kultiska
s~manhang. Se även: Harpa, Musik.
PSALTARE
l.Sam.l0:5
en skara profeter med p.
fröjdade sig med p.
2.Sam. 6:5
Av almugträet p. för sångarna l.Kon.l0:12
fröjdade sig ... med p.
l.Krön.13:8
15:16
tjänstgöring med p.
Sakarja skulle spela på p.
15:20
lät p. och harpor ljuda
15:28
Asaf med p. och harpor
16:5
25:1
profetisk anda att spela på p.
25:6
utförde sången till p.
med cymbaler, p. och harpor 2.Krön. 5:12
Av algumträet p. för sångarna
9:11
droga in i Jerusalem med p.
20:28
tjänstgöring i H. hus med p.
29:25
och glädjehögtid med p.
Neh.12:27
Ps.33:2
lovsjungen till tiosträngad p.
57:9
upp, p. och harpa
ljuvliga harpor tillsammans med p.
81:3
92:4
med tiosträngat instrument och p.
Vakna upp, p. och harpa
108:3
till tiosträngad p. vill jag lovsjunga
144:9
loven hm med p. och harpa
150:3
p. hava de vid dryckeslag
Jes. 5:12
hören ljudet av horn ... p.
Dan. 3:5
folket hörde ljudet av... p.
3:7
när de hörde ljudet av horn, p.
3:10
när I hören ljudet av horn, p.
3:15

personer, utgjorde en betydande samhällsklass. De var emellertid storföretagare, som - sedan de på auktion
med högsta budet hade inropat uppbördsrätten för området i fråga - i sin
tur överlät verksamheten i områdets
olika delar åt underarrendatorer.
De publikaner som omtalas i N.T.
var judar, som fungerade som tjänstemän åt arrendatorn eller förpaktaren.
Ett undantag synes dock Sackeus ha
gjort. Han var tullförvaltare eller överpublikan, grek. architelbnes, i gränsstaden Jeriko och omtalas av evangelisten som »en rik man», Luk.19:2. Se
även: Tull, Skatt.
Som tjänsteman för den romerska
ockupationsmakten var publikanerna
föraktade och hatade av judarna, ett
förhållande som icke förbättrades av
att de ofta utnyttjade sin ställning till
att utkräva mer än de var berättigade
till, jfr Luk.3: 12 f. Både i den profana
judiska litteraturen och i evangelierna
fmns belägg för denna judarnas avsky
för publikanerna, jfr sammanställningen »publikaner och syndare», Matt.
9:10 f. m.fl. ställen.
Jesus chockerade sin samtids religiösa ledare genom att ha umgänge och
bordsgemenskap med dessa människor,
jfr »publikaners och syndares värn>,
som hans motståndare nedsättande
kallade honom, 11 :19; Luk.7:34, jfr
Mark.2:15 f.; Luk.l5:1 f. Dessutom

hävdade han att publikaner och skökor
var närmare Guds rike än dessa ledare,
Matt.21:31 f., jfr Luk.7:29 f.
Publikanen Matteus, eller Levi,
hörde till de tolv som på Jesu kallelse
stod upp och följde honom som hans
lärjunge, Matt.9:9; 10:3; Mark.2:14;
Luk.5 :27 f. I sin tacksamhet för detta
gjorde Levi ett stort gästabud för Jesus
och hans lärjungar, till vilket även »en
stor hop publikaner och andra» var
inbjudna, v .29 f.
ÖVerpublikanen Sackeus är ett
annat exempel på en publikan som var
föremål för Jesu omsorg. I sin glädje
över att Jesus ville ta in i hans hus,
förklarade han sig villig att gottgöra
sina landsmän den orätt han måste ha
begått mot dem genom penningutpressning - ett tecken på att han hade
fått del i den frälsning som Jesus kom
för att bringa det som var förlorat,
19:1-1O,jfr 5:31 f.
I en av sina liknelser låter Jesus en
publikan med den ödmjuka bönen:
»Gud, misskunda dig över mig syndare»
framstå som rättflirdig framför en
farise, som tackade Gud för att han
icke var som andra människor, bl.a.
icke som >>denne publikarn>, 18 :9-14.
PUBLIKAN
Göra icke p.erna detsamma
komma p.er och syndare dit
äta med p.er och syndare
Tomas och Matteus, p.en
en p.ers och syndares vän
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Ps.71:22
Am. 5:23

PTOLEMAIS
Det grekisk-romerska nanmet på Acko,
se d.o. Apg.21:7.
PUA
hebr. (nr l) möjl. glans; (nr 2,3) möjl.

blåst.
1. En hebreisk hjälpkvinna (barnmorska). 2.Mos.1 :15.
2. Fader till domaren Tola, av Isaskars
stam. Dom.10:1.
3. En son till Isaskar . Se: Puva. 1.Krön.
7:1.
PUBLIKAN
Vår bibels »publikan» kommer av lat.
publicanus, som betecknar en förpaktare av publicum i betydelsen: statsinkomster. N.T.s grek. ord för publikan
är telones, tullnär, av telos, tull, avgift,
skatt, och öneisthai, köpa.
Publikanen var en person som på
arrende skötte den romerska statens
uppbörd av tullintäkter men även
andra statsinkomster. Dessa arrendatorer, vanligen rika romerska privat4561

PUBLlUS
lat. folklig. Maltas förnämste man,
grek. ho prbtos, ego »den förste», antagligen den högste romerske ämbetsmannen på ön. (Titeln pr6tos har återfunnits i inskriptioner på Malta.) Publius
visade stor gästvänlighet mot Paulus
och hans följe, som hade lidit skeppsbrott utanför ön. Apg.28:7,8.
PUCKEL
på kamelers p.lar sina skatter

Jes.30:6

PUCKELRYGGIG
ingen

S.

är p. eUer förkrympt

3.Mos.21 :20

PUDENS
lat. blyg el. försynt. En kristen i Rom,
som hälsar till Timoteus genom Paulus.
2.Tim.4:21.
PUKA
Till grund för ordet »puka» i vår
svenska bibelöversättning ligger det
hebr. top, som i största allmänhet
betyder slaginstrument av ramtrummetyp. Material från Egypten och Babylonien visar en rik variation till såväl
form som storlek av sådana: runda,
ovala, fyrkantiga, små bärbara och
större. I de olika fallen där top används, kan det därför vara svårt eller
omöjligt att välja preciserande beteckning enligt nutida terminologi. I några
fall vore kanske trumma en mer adekvat översättning än puka. Både pukan
och trumman är urgamla musikinstrument. Trumman är överspänd med
skinn i båda ändarna aven kort träeller metallcylinder, under det att
pukan är en halvklotformig »kittel»
med skinn över öppningen.
PUKA
ledsaga med p.or och harpor
l.Mos.31:27
Mirjam tog en p. i sin hand
2.Mos.l 5 :20
kvinnorna följde henne med p.or
15:20
hs dotter emot hm med p.or
Dom.ll :34
skara profeter med psaltare, p. I.Sam.l0:5
kvinnorna med p.or och trianglar
18:6
fröjdade sig inför H. med p.or 2.Sam. 6:5
fröjdade sig med p.or
l.Krön.13:8·
stämma upp med p.or
Job 21:12
unga kvinnor S. slä pä p.or
Ps.68:26
låten p.or ljuda
81 :3
149:3
till p. och harpa lovsjunga hm
Loven hm med p. och dans
150:4
p.orvid sina dryckeslag
Jes. 5:12
förbi med fröjden vid p.ornas ljud
24:8
skola p.or och harpor ljuda
30:32
Jer.31:4
fä utrusta dig med p.

PSALTARSPEL
vill jag tacka dig med p.
jag gitter icke höra ditt p.

Matt. 5 :46
9:10
9:11
10:3
11: 19

vare han ss. hedning och p.
18:17
p .er och skökor förr in i Guds
21:31
21:32
men p.er och skökor trodde hm
Mark. 2:15
vora många p.er och syndare
(J.) åt med p.er och syndare
2:16
2:16
Huru kan han äta med p.er och
p.er för att låta döpa sig
Luk. 3:12
(J.) fick se en p. vid namn Levi
5:27
en stor hop p.er och andra
5:29
äta.o.med p.er och syndare
5:30
7:29
gav Gud rätt, jämväl p.erna
7:34
en p.ers och syndares vän
15:1
kom allt vad p.er och syndare hette
18:10
den ene fsrise, den andre p.
18:11
ej heller ss. denne p.
18:13
p.en stod långt borta
Sackeus, s. var förman för p.erna
19:2

PUL
Ett okänt folk, räknat till »bågskyttfolken». En del vill i stället läsa Put, se
d.o. Jes.66:I9.
PUL
hebr. av babyl. Pulu, möjl. herre,
härskare. Assyrisk härskare, grundaren
av det andra assyriska storriket. Se:
Assyrien, sp.392. Efter att ha tillvällat
sig regeringsmakten år 745 f.Kr. och
bestigit tronen som Tiglat-Pileser III
reorganiserade han rikets administration och krigsmakt samt företog
framgångsrika falttåg, som bl.a. berörde länderna vid Medelhavets innersta

Publikaner i arbete i tul/boden.
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Pulver-Put
del. Under sitt framträngande västerut
gjorde han bl.a. Arpad, Tyrus och
Damaskus (se dessa ord) skattskyldiga.
Även Nordriket i Palestina kom under
assyriskt inflytande, och dess konung
Menahem (se d.o.) avtvingades år 738
en dryg tribut. Några år senare inledde
han ett nytt fälttåg till dessa trakter
och nu bragtes även Sydriket i vasall·
förhållande till Assyrien. Tiglat-Pileser
var den erövrare som började med
deportationer av hela folkgrupper från
besegrade riken, till vilka han i stället
förflyttade invånare från andra delar
av sitt imperium. Detta var ett förebud
till det öde, som väntade det israeliska
nordriket under hans efterträdare. Ar
729, två år före sin död, blev TiglatPileser även Babyloniens konung.
2.Kon.15:19; l.Krön.5:26.

PUNlTER
Efterkommande till Puva, se d.o.
4.Mos.26:23.
PUNKT
-punkt
huvudpunkt Hebr.8:1
PUNKT
en p. där vägen går till Hamat

PUNON
hebr. trol. malmgruva. En av Israels
lägerplatser under ökenvandringen, antagligen identisk med den lilla staden
Feinan i öknen öster om Seirs bergsbygd, mellan Petra och Soar. Platsen
ligger 43 km söder om Döda havet.
Detta område hade rikliga förekomster
av järnmalm och koppar. Gruvsamhällen fanns här alltifrån Abrahams
tid. I Feinan har man funnit spår av
smältugnar.4.Mos.33:42,43.

PULVER
en del skall du stöta till p.

Hes.47:20

Ett hebreiskt ord, som betyder: lott
(som brukas vid lottkastning). Se vidare:Purirn.
PUR
kastades p., det är lott
Haman hade kastat p.
kallade purim efter ordet p.

-pund
skålpund Joh.12:3
PUND

1) tålanton, TaAavTov
vågskål, våg; det man väger; bestämd
vikt, 'talent' (varierande från tid till tid
och från område till område); penningsumma (motsvarande vikten i guld el.
silver). I N. T. avses troligen den syriska
talenten, som var värd ca 1200 svenska
kronor.
2) utf.ord.
3) mna, Jlvä
(av hebr. mänä) mina, vikt el. penningsumma motsvarande 100 drakmer (se
Penning 13), dvs. ca 70 svenska kronor.

PURA
hebr. fruktbarhet el. grenverk. Gideons
tjänare eller följeslagare, troligen hans
vapendragare. Dom.7:1O,11.

Purpursnäcka (Murex tn.mculus).

PURPURGLANS
lockarna på ditt huvud p.

HV.7:5

PURJOLöK
Purjolöken (lat. Allium porrum) är en
urgarumal kulturväxt i Orientens
länder och ännu i dag en viktig beståndsdel i befolkningens grönsaksrika
kost. Under sin ökenvandring saknade
israeliterna bland andra grönsaker, som
de hade varit vana vid i Gosen, även
purjolöken, rödlöken och vitlöken.
Det ställe, där detta omtalas, är det
enda där vår bibelöversättning har
ordet purjolök. Grundtextens ord är

hebr. möjl. av egypt. flykt el. bdge.
Efterkommande till Ham. Puteerna
nämns vanligen tillsammans med afrikanska folk och har b1.a. satts i samband med Punt, som enligt en vanlig
uppfattning motsvaras av nuv. Soniali-
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PUNG
-pung
penningpung l.Mos.42:35

PURIM
Est. 9:26
kallade p. efter ordet pru
9:29
föreskrevs i detta Rya brev om p.
9:32
roreskrifter om p. stadgade ss. lag
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kllidde på hm en p. mantel
Mark.15 :17
klädde av hm den p.e manteln
15 :20
klädde på hm en p. mantel
Joh.19:2
J. kom ut, klädd i den p.e manteln
19:5

PURPUR
Ett rödviolett fårgänme, som utvanns
ur en del tämligen små och oansenliga,
i Medelliavet levande snäckor av släktena Murex och Purpura. Dessa snäckor
avsöndrar från en liten körtel i ytterst
ringa mängd - varje djur en eller ett
par droppar - den vätska, av vilken
man framställer purpurfårgämnet.
Vätskan är i sig själv gulgrå, men blir
under solljusets inverkan först grön,
därpå blå och till sist rödviolett. På
grund av sin ljusbeständighet och
praktfullhet var purpur högt uppskattad hos forntidens folk, men också till
följd av det kostbara framställningssättet en mycket dyrbar produkt som
endast de rika kunde tillåta sig som en
lyx.
För de i samhället högst uppsatta
var den emellertid det naturliga tecknet på deras värdighet. »Purpurati» de purpurklädda - var en hedersbenämning på det gamla Roms dignitärer. I Hes.23:6 omtalas »mörkblå purpur» som den praktskrud i vilken
assyriska ståthållare och landshövdingar var klädda. Ett förhöjt intryck av
lyx och överdåd ger i Jesu liknelse
(Luk.16:19-31) detaljen att den rike
mannen »klädde sig i purpUD>.
Purpurindustri drevs i stor skala av
fenicierna, och den bästa purpurn skall
ha tillverkats i Tyrus och Sidon samt
vid Tunisiens kust (Kartago). Råämnet
anskaffades genom stort upplagt
fångstarbete, vars utövare bildade ett
särskilt skrå. Man använde ryssjor och
nät men dök också efter snäckorna.
Purpurfabrikerna låg för det mesta vid
kusten, men några fanns också längre
in i landet. Känt för sin purpurtillverkning var Tyatira i Mindre Asien; därifrån var purpurkrämerskan Lydia (se
d.o.), en i Filippi bosatt återförsäljare
av purpurfårgade tyger, Apg.16:14.
Purpurfårgning omtalas redan i
egyptiska hieroglyfinskrifter, och
genom kemisk undersökning av mumiedräkter har det kunnat konstateras

PUND
l skyldig hm 10000 p.
Matt. 18:24
25:15
l åt en tjänare gav han fem p.
2 en annan två och tredje ett p.
25:15
25:16
l den s. fått de fem p.en
l aå att han vann andra fem p.
25:16
25:17
2 Den s. fått de två p.en
2 Men den s. fått ett p. gick
25:18
l s. fått de fem p.en
25:20
l bar fram andra fem p.
25:20
l H., du överlämnade åt mig fem p.
25:20
l se, andra fem p. har jag vunnit
25:20
l den s. fått de två p.en
25:22
25:22
l H., du överllimnade två p.
25:22
l se, andra två p. har jag vunnit
25:24
l den s. fått ett p.
l gömde ditt p. i jorden
25:25
l Tagen ifrån hm hs p.
25:28
l given åt den s. har de 10 p.en
25:28
3 gav dem 10 p.
Luk.19:13
3 H., ditt p. har
19:16
3 givit i vinst 10 p.
19:16
3 H., ditt p. har avkastat fem p.
19:18
3 H., se hör är ditt p.
19:20
3 Tagen ifrån hm hs p.
19:24
3 given åt den s. har de 10 p.en
19:24
3 H., han har ju redan 10 p.
19:25

5.Mos.25:13
l.Sam.25:29
2.Kon. 5:23
Job 14:17
Ords. 1:14
16:11
Jes. 3:22
46:6
Hos.13:12
Mika 6:11
Hagg. 1:6

Ords.31:22
Hes.23:6
Dan. 5:7
5:16
5:29
Luk.16:19
Upp.17:4
18:12
18:16

PURPURFÄRGAD
Est. 3:7
9:24
9:26

PURIM
Judisk högtid, som firades den
14.Adar (denna månad inföll i februari-mars) till minne av de persiska diasporajudarnas räddning från att bli
utrotade under Ahasveros. Om dess
upprinnelse berättas i Esters bok, där
också namnet Purirn förklaras, 9:24.
Ordet betyder »lotter» och syftar på
agagiten Hamans lottkastning om den
lämpligaste dagen för utförandet av
det onda anslaget mot Persiens judar.
Lotten föll på den 13.Adar, en dag
som dock i stället blev en olycksdag
för Haman själv och hans hus, medan
judarna gick fria från den planerade
massakern. Judarna samlade sig denna
dag över hela perserriket och tog
hänmd på sina fiender, men dagen
därpå, den 14.Adar, vilade de och höll
en glädje-, gästabuds- och högtidsdag.
Därigenom att hänmdeaktionen i själva
huvudstaden Susan tog ytterligare en
dag, blev man icke här fård,ig för
högtidsfirandet förrän den 15.Adar.
Det uppstod på så sätt två purimsdagar, en för huvudstaden och en för
landsbygden. Se även: Ester, Mordokai 2, Högtid.

Pung
Pungen utgjordes vanligtvis av en
skinnpåse, som snördes samman upptill. Ofta var den prydd med broderier.
Pungen förvarades i bältet, Matt.IO:9.

att deras farg härrör från snäckpurpur.
Ursprungligen var det endast ullen,
senare gamet, som fargades, däremot
ej det fårdigvävda tyget. Därför talas
det i Bibeln om purpurgarnerna som
prästkläderna och tabernaklets förlåt
tillverkades av.
Den praktklädnad, som Mordokai
ikläddes och som kallas »konungslig»,
bestod b1.a. av »en stor gyllene krona»
på huvudet och av »en mantel av vitt
och purpurrött tyg», Est.8:15. Även
Jesus fick en krona - törnekronan på sitt huvud och blev iförd »en
purpurfårgad manteb>, Joh.19:2, när
krigsmännen på hån hyllade honom
som judarnas konung.
PURPUR
av finaste linne och p.
klädda i mörkblå p.
han skall bliva klädd i p.
så skall du bliva klädd i p.
man skulle kläda Daniel i p.
rik man s. klädde sig i p.
kvinnan var klädd i p.
(ingen köper) rmt linne och p.
var klädd i fint linne och p.

PUR

2.Mos.30:36

PUND
Se även: Mynt, penning.

PUNG
icke två slags vikt i din p.
de levandes p. hos H.
talenter silver i två p.ar
I en förseglad p. låge
alla skola vi hava samma p.
alla vikter i p.en hs verk
(taga bort) p.ar
Man skakar ut guld ur p.en
missgärning samlad ss. i en p.
föredrog falska vikter i p.en
lägga den i en söndrig p.

håsir, som kommer aven rot med
betydelsen »vara grön». Ordet förekommer på ytterligare ett 20-tal ställen i Bibeln och översätts där »gräs».
ÖVersättningen purjolök är betingad av
sammanhanget och den åsyftade
växtens omnänmande tillsammans med
andra lökar. 4.Mos.l1 :5.

PURIMSDAGAR
p. oryggligt hållas bland
att de skulle rlfa dessa p.

Est. 9:28
9:31

PURPURKRÄMERSKA
En kvinna, som handlade med purpurfärgade tyger. Lydias hemort, Tyatira,
hade en stor purpurindustri. Antagligen fick hon sina varor härifrån. Se:
Lydia. Apg.16:14.
PURPURRÖD
purpurrött, rosenrött och
2.Mos.25:4
tvinnat garn och purpurrött garn
26:1
förlåt av mörkblått, purpurrött
26:31
brokig vävnad av..• purpurrött
26:36
förhänge av purpurrött garn
27:16
taga av det p.a gamet
28:5
Efoden av purpurrött garn
28:6
skärpet av purpurrött gam
28:8
purpurrött och tvinnat vitt garn
28:15
granatäpplen av... purpurrött
28:33
purpurrött, rosenrött och vitt
35:6
i sin ägo purpurrött garn
35 :23
spunno purpurrött garn
35 :25
brokiga vävnader av purpurrött
35 :35
av purpurrött och rosenrött garn
36:8
gjorde förläten av purpurrött garn
36:35
brokig vävnad av purpurrött gam
36 :37
vävnad av purpurrött garn
38:18
brokigt med purpurrött garn
38:23
av det p.a garnet gjorde man
39:1
Efoden av purpurrött tvinnat
39:2
väva in det i det p.a och det vita
39:3
skärpet av purpurrött garn
39:5
konstvävnad av purpurrött garn
39:8
av purpurrött tvinnat garn
39:24
bältet av purpurrött garn
39:29
över (altaret) purpurrött
4.Mos. 4:13
förutom de p.a kläder
Dom. 8:26
så ock i purpurrött garn
2.Krön. 2:7
arbeta•.. i purpurrött garn
2:14
förlåten av purpurrött gam
3:14
vita och p.a snören i ringar
Est. 1:6
mantel av vitt och purpurrött
8:15
sätet med purpurrött tyg
HV. 3:10
purpurrött tyg från Elisas
Hes.27:7
purpurrött tyg gåvo de dig
27:16

PURPURTYG
I blått och rött p. stå de

Jer.l0:9

-pust
PUST
vindpust Job 4:15
PUST
till mat eld s. brinner utan p.

Job 20:26

PUSTA
Blåsbälgen p.r, men ur elden

Jer. 6:29

PUT

Puteer-Påminna
land sydost om Etiopien. Andra har
utpekat Libyen eller ett område i östra
Arabien. I G.T. omtalas puteer som
soldater i Egyptens, Tyrus' och Assyriens tjänst. De nämns också i profe·
tian om Gogs krigståg. LM os. l 0:6;
I.Krön.l :8.

PUTEER
p., rustade med sköldar
ludeer och p . funnos i din här
p. och ludeer falla för svärd
Perser, etiopier och p. med dem
p . och libyer dig till hjälp

Jer.46:9
Hes.27:10
30 :5
38:5
Nah. 3 :9

PUTEOLl
lat. små blUnnar el. källor. Forntida
sjöstad på Italiens västkust, Il km
väster om nuv. Neapel vid en vik av
Neapelbukten, på dennas norra sida.
Staden hette ursprungligen Dikaiarchia
och hade anlagts av grekerna år 521
f.Kr. som hamnstad till det berömda
Kyme (lat. Cumae), en av huvudorter·
na och kulturhärdarna i det Stor-Grek·
land, som grekiska kolonister hade
skapat i södra Italien. I romersk besitt·
ning (från år 194 f.Kr.) kom Puteoli
att spela en stor roll i Roms förbindelser över haven, eftersom det på närma·
re håll icke fanns någon för dessa
användbar hamn. Så t.ex. gick spannmålsinförseln från Egypten över Pute·
oli. Det var också här som Paulus efter
sin sjöresa landsteg för att landvägen
fortsätta till Rom. Dessförinnan fick
han i sju dagar vila ut hos de kristna i
Puteoli. Staden heter i vår tid Pozzuoli. Apg.28:13 .
PUTIEL
hebr. möjl. slagen el. nedböjd av Gud.
Arons son Eleasars svärfader. 2.Mos.
6:25.
PUTITER
En av de släkter, som härstammade
från Kirjat·1earim. Den har ej kunnat
identifieras. 1.Krön.2 :53.
PUVA
hebr. möjl. blåst. En son till Isaskar, i
I.Krön.7 :1 kallad Pua. I.Mos.46:13;
4.Mos.26 :23.
PYRRUS
grek. eldröd. Fader till Paulus' följe·
slagare Sopater. Apg.20:4.
-på
härpå Job 33:31
ovanpå I.Mos.22 :9
utanpå Matt.23 :27
varpå 2.Krön.32 :10
PÅBJUDA

l) [stiwä) , il 1 J
pi. ~wwå, fö;o~dna; bjuda, befalla. Se
t .ex. Befalla 5, Mana 11 , Omsorg 3.
2) dä!, 11 ~
lag, påbud, förordning. Se: Lag 8,
Påbud l.
3) 'ämar, l LI X
säga, tala; till~äga, mana. Se t.ex. Be·
falla 2, Förkunna 9, Kungöra 5, Mana
6, Ropa 5.
1-) prostassö, 1fpoOTlioow
g. ställa vid (intill) el. mot; förordna,
Jefalla; av: prep. pros, till, mot, och
tåssö, ställa, ordna. Se : Befalla 15.
5) diatassö, otaTc1.00W
ego ställa igenom; genomdriva, förord·
na, bestämma, befalla; av: prep. dia,
genom, och tassö, ställa, ordna. Se :
Befalla 20, Bud 13.
6) entolJ, €IITOAT/
något som är överlämnat el. anbefallt;
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bud, befallning.
Bud 12, Påbud 6.

Se:

Befallning 22,

PÅBJUDA
1 lagstadga s. H. p .it
4 .Mos. 19:2
1 spisoffer s. jag p.it
1.Sam. 2 :29
2 ss. det var p.et om kvinnorna
Est. 2:12
1 H., du s. har p.it dom
Ps. 7:7
1 han på bjöd (lagen) för våra fäder
78 :5
119:138
1 Du har p.it dina vittnesbörd
3 kungören i lerus. o ch p.en
Jer. 4 :5
Matt. 8 :4
4 offergåva s. Moses p .it
Mark. 1 :44
4 offer s. Moses har p.it
4 offer ss. Mosesharp.it
Luk.S:14
5 p.it alla judar lämna Rom
Apg. 18 :2
6 icke akta på vad s. p .es av
Tit. 1 :14

3 När p.et härom blivit utf"årdat Dan. 2 :13
3 detta strönga p. utf"ardat
2 :15
3 Jo, och det p .et står fast
6 :12
4 konungens och hs stores p.
Jana 3 :7
S från kejsar Augustus utgick p. Luk. 2:1
6 fariseerna utfärdat p.
Joh. H:57
S göra tvärtemot kejsarens p .
Apg. 17:7
7 icke förskräc ka sig av... p.
Hebr. ll :23
8 icke härda ut med det p . s. gavs
12 :20

PÅBÖRDA
p .r henne skamliga ting
5.Mos.22:14
nu p .r han henne skamliga ting
22:17

PÅDRIVARE
de höra dör ingen p .s röst
(vildåsnan) hör ingen p.s rop

Job

3 :18
39 :10

PÅKOMMA
i hs överflöd p .er hm nöd
!"örföljelse p.er för ordets
när !"örföljelse p.er för ordets
!"ör det p.nde regnets skull

Job 20 :22
Matt.13:21
Mark. 4 :17
Apg.28 :2

PÅLE
hänga upp på en p.
Jos. 8 :29
tog hs döda kropp ned från p.n
8 :29
hänga upp dem på fem p.ar
10:26
hänga på p.arna till aftonen
10:26
togos de ned från p .arna
10:27
Låt resa upp en p.
Est. 5 :14
(Haman) lät resa upp p.n
5 :14
Mordokai upphängd på den p .
6 :4
Vid Hamaos hus står redan en p .
7 :9
Så hängde de upp Haman på den p.
7 :10
(H a man) blivit upphängd på en p.
8 :7
Hamans 10 söner upphängda på p.n
9 :13
hade blivit upphängda på p.n
9 :25

PÅLITLIG
1) 'iimä!, 11 g ~.
fasthet, säkerhet, pålitlighet, tillförlit·
lighet, trofasthet; sanning, av: 'åman,
se 2. Ordet är ofta övers. trofasthet,
t.ex . I.Mos.24:49; Ps.19:1O; Ords.
20 :28, el. sanning, t .ex. I.Mos.42:16;
I.Kon.22 :16; Ps.25 :5. Jfr Jes.39 :8; Jer.
33:6, övers. trygghet. Jfr Fast 22. Se:
Mening 2, Redlig 7, Riktig 2, Rätt 12.
2) 'äman, 1LI X
nif. vara (bli~;' förbliva) fast, säker el.
pålitlig; här part. nä'funän, fast, säker,
pålitlig. Se t.ex. Fast 11 , Förlita 2,
Hopp 4, Orygglig 3, Ro 14.
PÅBUD

PÅFUND

(pers'-låne~rd) lag, båbud, förordning.

l) bäcjä', X ~ ~
fmna på, tänka ut (i dålig mening). I
I.Kon.12:33 står ordagrant: som han
hade funnit på från sitt hjärta; Neh.6 :8
ty från ditt hjärta har du tänkt ut dem.
2) zimmä, il ~ l
beslut, plan (i .synnerhet i dålig mening). Se : Anslag 9, Plan l.

l)dät, 11 l

Se : Lag 8, Påbjuda 2.
2) miswä, il 1 J LI
förordning, b~d, befallning; av: [~åwå),
se Påbjuda l. Se: Avtal 5, Befallning 7,
Bud l.
3) dät, 11 l
aram'- = h;br. dåt, se l. Se : Dom 11 ,
Lag 3.
4) .ta 'am, D!!tQ
smak; omdöme; förstånd; i Jona 3:7
förordning; påbud. Jfr Befalla 8, Befallning 8. Se: Förstånd 6, Förstån·
dig 9, lnsikt 3.
5) dogma, o0-Ylla
mening, uppfattning; beslut, avgörelse;
förordning, påbud; av: dokM, mena,
anse. Dogma är i Apg.16:4; Kol.2 :14
övers. stadga. Jfr vårt låneord 'dogm'.
6) entolJ, €IITOAT/
något som är överlämnat .el. anbefallt;
bud, befallning; av: entellomai, ge i
uppdrag, bjuda, befalla. Se: Befall·
ning 22, Bud 12, Påbjuda 6.
7) diatagma, /) Lc1.Ta-Ylla
förordning, befallning; av: diatassö, se
Påbjuda 5.
8) diastellö, owOTeAAw
ställa åtskils, åtskilja; med. diastellomai, i tanken åtskilja; klargöra, skarpt
tillsäga, bjuda, befalla; av: prep. dia,
genom (här i åtskiljande betydelse),
och stellö, sätta (i stånd), ställa (i
ordning); jfr ty. stellen, ställa. Verbet
är i Marlc.8 :15; 9:9 övers. bjuda. I
Matt.16:20; Mark.5:43; 7 :36 bestämmer verbet en negerad fmalsats, därav
övers. förbjuda.
PÅBUD
1 överlämnade konungens p.
Esr. 8 :36
2 ett kungligt p. utfärdat
Neh. H :23
1 och p. blev kunnigt
Est . 2 :8
1 ett p. öppet för alla folk
3 :14
1 så snart p.et blivit utfärdat
3 :15
1 dit konungens befallning och p.
4 :3
1 en avskrift av det skrivna p .
4 :8
1 ett p ., öppet för alla folk
8 :13
1 så snart p.et blivit utfärdat
8:14
1 dit konungens befallning och p .
8:17
1 p . skulle verkställas
9:1
1 att göra efter p .et för i dag
9:13
1 och p.et blev utfärdat i Susan
9 :14
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pAFUNO
1 s. han av eget p . valt
1 utan det är dina egna p .
2 Ett oförnuftigt p . är synden

1.Kon.12 :33
Neh. 6 :8
Ords.24 :9

PÅFÅGEL
Det hebr. tukki, i Bibeln endast förekommande i plur., tukkijim, har uppfattats som avseende påfågeln.
Påfågeln hör till hönsfåglarna, bland
vilka den intar en särställning genom
sin storlek och praktfulla fjäderskrud.
Hemmahörande i Ostindien infördes
den tidigt i Medelhavsområdet, huvudsakligen för att hållas som husdjur för
sin skönhets skull. Den vanliga arten,
lat. Pavo cristatus, kan bli 2 m läng,
räkna t från näbben till den långa
stjärtens yttersta spets. Allra grarmast
ter sig påfågelshannen, då han reser
stjärten i hela dess längd och breder ut
dess fjädrar solfjäderlikt. Den skönhetsälskande konung Salomo lät sin
Tarsisflotta - bland åtskilligt annat även hemföra påfåglar. Detta skedde
ett halvt årtusende innan den i Grekland tama påfågeln hade blivit något
annat än en stor sällsynthet. I.Kon.
10:22; 2.Krön.9:21.
PÅFÖUANDE
icke före p. dags ingång

4.Mos. 30:1S

PÅGÅ
medan veteskörden pågick
kriget mot misteerna pågick
tid då skattskrivningen pågick

Dom.1S :l
1.Sam.14:S2
Apg. 5:37

PÅHÄNGD
består i p.a gyllene smycken

1.Pet. 3 :3

-påk
handpåk Hes.39:9
PÅKALLA
Egypten p. de , till Assur gå
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Hos. 7:11

PÅLITLIG
1 p.B män s. hata orätt
1 (Hananja) hölls för en p .
2 vora ansedda ss. p .B mön
2 p. budbärare för avsändaren
2 taga mig p .a vittnen

2.Mos. 18:21
Neh. 7 :2
13:13
Ords.25:13
Jes. 8 :2

-pålitlighet
opålitlighet Jes.16:6
PÅLYSA
P.en
p .en
p .en
p .en

helig högtidsförsamling
en helig fasta
en helig fasta
en helig sammankomst

2. Ko n . l0 :20
Joel 1 :14
2:15
2 :16

PÅLÄGGA
pålade tvångsarbeten
I skolen icke p. hm ränta
pålade Salomo arbetspliktiga
pålade hindet en skatt
pålade Salomo arbetspliktiga
skatt H . tjänare Mose pålade
skatt s. Mose hade pålagt
pålade landet en skatt
träldom s. varit dig pålagd
icke finnas ngn s. p.er ok
när ett sådant p .es hm
icke p. eder ytterligare
p . sig återhållsamhet
p . mig nya fö rpliktelser
stadgar pålagda intill dess

2 .Mos. 1 :13
22 :25
1.Kon. 9 :2 1
2.Ko n.23:33
2 .Krön. 8:8
24:6
24:9
36:3
Jes. 14:3
58:9
K1ag. 3 :28
Apg. 15:28
1. Kor . 9 :25
Gal. 2:6
Hebr. 9 :10

PÅMINNA

Se även: Minnas, minne, ihåg, tänka,
förkunna, meddela, kungöra, förmana.
PÅMINNA

l) zäkar, l J l
tänka - på, ~r~ra sig, komma ihåg,
minnas; i I.Mos.41:9 hif. bringa i
åtanke el. åminnelse, erinra, påminna
(om). Se t.ex. Prisa 7, Ropa 24.
2) hypomimnJskö, V1fOIlLlllli)OKW
påminna, erinra (om). Jfr 3.Joh.v.1O,
övers. påvisa; pass. i Luk.22 :61, övers.
komma ihåg. Jfr Påminnelse 2. Se :
Minne 7 .
3) epiginoskö, €1fL-ytllWOK w
noga lära känna; noga lägga märke till.
Se t.ex. Märka 24.
4) anamimnJskö, ållall q.J. liT/OK w
återkalla i minnet, påminna, erinra
(om); pass. och med. påminnas om,
erinras om; minnas, erinra sig, komma
ihåg; av: prep. ana (i santmansä~ningar
ofta = åter, på nytt), och mimneskö, se
Minne 6. I I.Kor.4:17 står ordagrant:
vilken skall påminna eder om mina
vägar i Kristus. På övriga ställen i N. T.
är verbet övers. komma ihåg, Mark.
11 :21 ; 14:72; Hebr.1O:32.
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Påminnelse - Pånyttfödelse

5) gnörizö, 'Yvwpi~w
göra känd (känt), kungöra. Av sammanhanget framgår, att verbet iLKor.
15:1 betyder: åter göra känt (om en
förlorad el. icke beaktad kunskap);
därav övers. påminna. Se t.ex. Meddela 13.
6) utf.ord.

den nya jorden har fört paradistillståndet tillbaka: »Se, jag gör allting
nytt», 21 :1,5. Jfr 2.Pet.3:13: »Men nya
hintlar och en ny jord, där rättfårdighet bor, förbida vi efter hans löfte».

PANYTrFÖDELSE
Se även: Föda, födelse, omvända,
frälsning, liv, skapelse, tro, förnya, ny,
dop.
Pånyttfödelse
l. Termen »pånyttfödelse», grek. palinggenesla (av: pålin, tillbaka; åter, på
nytt, och genesis, ursprung; tillblivelse,
födelse), förekommer två gånger i N.T.
I Matt.19:28 står det i uttrycket: en t~
palinggenesia, »i pånyttfödelsen», i vår
kyrkobibel återgivet »när världen födes
på nytt», i Tit.3:5 i uttrycket: di~
loutrou
palinggenesias,
»genom
pånyttfödelsens bad», återgivet »genom
ett bad till ny födelse». Pånyttfödelse
innebär enligt det grekiska ordets
grundbetydelse: att vända tillbaka till
sitt ursprung, att bliva till på nytt. Att
bli pånyttfödd är detsamma som att
vända om från döden till livet, att
förnyas till en högre, ursprunglig livsform.
Pånyttfödelsebegreppet har icke
någon direkt gammaltestamentlig parallell. Men det som uttrycket rymmer,
är rikt representerat både i G.T. och
N.T.
Sakligt står alla utsagor om levandegörelse (av döda), om nyskapelse och
återställelse av skapelseverket och
gudsbilden, om uppståndelsen och
förhärligandet till ett högre hintmelskt
liv, pånyttfödelsetartken nära, ja, de är
delvis synonymer. Se Joh.3:3; 5:24;
Ef.2:1; Matt.l9:28; Upp.21:1; 2.Kor.

5:17; Ef.2:1O; 4:24; 2.Pet.l:4; Rom.
8:29 f.; Joh.ll :25 f.
Pånyttfödelsebegreppet förekommer dels 'om den kosmiska pånyttfödelsen, dels om den individuella.
2. Den kosmiska pånyttfödelsen. Matt.
19:28 är ett utomordentligt viktigt ord
av Jesus, vilket öppnar vägen till en
rätt biblisk eskatologi; det innehåller
en kosmisk nyfödelseIära.
Stoicismen synes först ha använt
uttrycket palinggenesia om världsförnyelsen, som i denna fIlosofi följer på världsbranden (ekpyrösis). I
stoicismen, som icke känner någon
ändamålsbestärnd eskatologi, är världens pånyttfödelse icke en engångsföreteelse, utan något som försiggår
om och om igen, när det cykliskt
tänkta världsförloppet har förts till sitt
slut. Allt slutar i världsbrand, och så
börjar allt på nytt igen, i en evig
upprepning av världsperioder.
Jesu ord däremot framspringer ur
det gammaltestamentliga eskatologiska
hoppet, där skapelseverkets förnyelse
och nyskapelse spelar en utomordentligt stor roll. Det fmns dels en restitutionstartke, dels en nyskapelsetanke i
G.T.s eskatologiska profetior, som i
senjudendomen även uttrycks med
hjälp
av
pånyttfödelsebegreppet
(Josefus och Filon, jfr 4.Esraboken
7:25,30; Den syriska Baruksapokalypsen 32:6; 1.Henoksboken 91:16).
G.T. säger att den messianska
frälsningen skall återställa månens och
solens sken, Jes.30:26, jordens frukt,
Hes.34:25 f.; Am.9:13; Joel 3:18, och
alla förstörda städer (till och med
Sodom och Gomorra), Hes.16:53 ff.
Alla djur skall ingå fred, Jes.11 :6-8;
65:25; Hos.2:18; Hes.34:25. Nyskapelsetanken förmedlar det ännu radikalare: det skall skapas »nya himlar och
en ny jord», Jes.65 :17; 66:22.
Det är dessa tartkar och profetior
Jesus åsyftar i Matt.19:28. Alltings
pånyttfödelse skall ske vid Människosonens tillkommelse. Här är nyfödelsen av kosmos en engångsföreteelse,
frälsningshistoriens
hela
slutmål
(telos). Och den sista skapelsen är
härligare än den första, icke endast den
förstas återvändande. Israels eskatologiska hopp är icke individualistiskt,
utan omfattar hela Guds skapelseverk,
både denna värld, som är människornas boning, och kosmos över huvud
taget, försåvitt som också de högre
världarna har ryckts med i fallet
(änglavärIdarna).
På denna linje ligger Paulus' ord i
Rom.8:19ff.; Kol.l:15-20; Ef.I:3-14.
Kristus är som skapelseme dlare också
skapelsens slutmål. Han är därför
också skapelsens förnyare och den
genom vilken pånyttfödelsen fullbordas. I ljuset av Matt.19:28 är alla Jesu
ord om Guds rike att förstå som
syftande på ett rike, som kommer till
världen och pånyttföder och nyskapar
allt, 26 :29. Ordet om att Guds rikes
medborgare skall besitta jorden, 5:5,
blir klart; likaså ordet om alltings
återupprättelse (apokatastasis), Apg.
3 :20 f. (Hugsvalelsens tider är detsamma som pånyttfödelsetiderna. Frälsning är egentligen att göra hel igen,
föra tillbaka till ursprungligt intakt
tillstånd.) Uppenbarelseboken visar att

3. Den individuella pånyttfödelsen.
Skall människan bestå i den yttersta
tidens pånyttfödelse, måste hon vara
frälst »genom ett bad till ny födelse
och förnyelse i helig ande», Tit.3:5, jfr
Joh.3:3.
Begreppet pånyttfödelse (»ny födelse») i individuell betydelse förekommer i N.T. endast i Tit.3:5.
Pånyttfödelsen har här full nytestamentlig innehållsrike dom. Den är eskatologiskt bestämd (förnyelsen står
parallellt med den nya födelsen), och
begreppet har i sig dels frälsning till en
ny, högre existens - det eviga livet dels sedlig förnyelse. Det första är det
viktigaste, vilket framgår av v.7: »för
att vi ...skulle, såsom vårt hopp är, få
evigt liv till arvedel». Men pånyttfödelsen och förnyelsen omfattar även
frälsning till ett nytt etiskt liv, v.3 och
8. Hur man eljest vill tolka ordet i
detalj, är det klart att pånyttfödelsen
har sin realgrund i Kristus, Frälsaren,
v.6, och förmedlas genom Anden, v.5.
Men N.T.s pånyttfödelsetanke fmns
också i många parallella begrepp.
Främst kan nämnas verbet anagennan,
föda på nytt, vilket Petrus använder
två gånger i sitt första brev. Genom
Kristi uppståndelse, som betyder att
den nya tidsålderns levandegörelse och
förnyelse har börjat, har den troende
själv fötts på nytt till ett levande hopp
om delaktighet i det hintmelska arvet,
1:3 f. Genom Guds ord, 1 :23, (preciserat som evangeliet, v.25), har
pånyttfödelsen förmedlats. Det nya
livet har såtts som levande uppståndelsesäd i de troende och har fött dem på
nytt till liv i den eskatologiska frälsningen. Här är pånyttfödelsen också
nära knuten till den sedliga förnyelsen,
1:12 ff., 22 ff.
Men icke minst möter oss
pånyttfödelsetartken i J ohannesskrifterna. Johannes talar om att vara född
av Gud (genneth~nai ektou theou),
l.Joh.2:29; 3:9; 4:7; 5:1,4,18; JÖh.
1:13, och om att vara född av ande,
Joh.3:5,6,8. Särskilt viktiga i Joh.3 är
v.3 och 7, vilka talar om att vara född
ovanifrtin el. på nytt (ånöthen betyder
bådadera, se nedan).
Föreställningen »bli född av GUll»
tillämpas väl i primär betydelse på
Jesus utifrån Ps.2:7. Uttrycket har då
icke endast ett av gammaltestamentliga
adoptionsförhållanden bestämt (messiansk-teokratiskt) innehåll, utan utsäger
också något om Jesu väsensenhet med
Gud (jfr trosbekännelsens ord: »född
av Fadern av evighet»). När Johannes
säger detsamma om de troende, är det
icke heller blott ett uttryck för att de
är adopterade och utvalda till barnaskap hos Gud, utan också för att de
har del i den gudomliga Anden, det
eviga gudomliga livet. De har övergått
från döden till livet genom tron på
Kristus, som är uppståndelsen och
livet, l.Joh.3:14; Joh.5:24.
Genom Anden står de troende väsensförbundna med Jesus och Fadern,
Joh.14:16-20. »Guds säw>, som förbli-

ver i dem, l.Joh.3:9, är Guds Ande,
Joh.3:5 (knappast Guds ord utifrån
l.Joh.2:14). De troendes pånyttfödelse är en hemlighet, Joh.3:8, dock
förmedlad genom Anden och vattnet,
3:5 (närmare tolkning, se Dop). Födelsens verklighetsfullhet går långt utöver
erfarenheten - ja, den synes ofta
motsäga den. J fr 1.Joh.3:9 och 1 :8-10.
Utsagorna om den är därför först och
främst trosutsagor. Även om de framspringer ur salig erfarenhet av att »de
yttersta tingen» redan har brutit in,
Joh.5:25, är det futurala, eskatologiska
i pånyttfödelsen icke avskaffat eller
upphävt, 5 :28; 1.Joh.3 :2-3.
Pånyttfödelsetartken är också hos
Johannes starkt etiskt betonad. Det
nya livet visar sig i att den pånyttfödde
»gör vad rättfårdigt än>, l.Joh.2:29,
icke »gör synd», 3:8 ff:, lever i kärlek,
4:7, »övervinner världen», 5 :4.
Ordet i Joh.3:3,7 om att födas »på
nytt» (ånöthen) synes helst böra översättas: födas »ovanifråru>. Anöthen
förekommer i betydelsen »ovanifrån» i
Jak.I:17; 3:15,17, och denna betydelse har ordet även annorstädes hos
Johannes, 19:11. Johannes betecknar
också alltid födelsen efter dess ursprung från Gud. Därför är den formellt möjliga betydelsen »på nytt» här
mindre sannolik. Betydelsen »ovanifrån» framhäver på ett helt annat sätt
Johannes' grundsyn, att pånyttfödelsen är ett gudomligt verk, ett hintmelskt ingripande i en människas liv,
varigenom ett kvalitativt nytt liv (det
eskatologiska eviga livet) har skapats
hos den pånyttfödde.
Pånyttfödelsetartken innehåller en
bild, som står vid sidan av många andra
i N. T. för att karakterisera det som
sker, när en människa blir frälst.
Paulus använder sällan pånyttfödelsetartken (eg. endast i Tit.3:5; Gal.4:19;
1.Kor.4:15), men desto oftare nyskapelsetanken, som är en parallell
tanke, Ef.2:1O,15; 4:24; Ko1.3:10;
2.Kor.5 :17; Gal.6:15. En kristen blir
till genom en suverän skapelseakt av
Gud, genom hans skapande ord, 2.Kor.
4:6, parallellt med den första skapelsen. Han är en »ny skapelse», skapad
för »den tillkommande världen», det
skapelseverk, som skall pånyttfödas
vid Kristi tillkommelse. Nyskapelsen
hos Paulus refererar ofta till återupprättandet av Guds avbild.
I »nådens ordning» (ordo salutis)
framställs gärna försoningen, resp.
rättfårdiggörelsen, som något som
föregår pånyttfödelsen. Det gudomliga
kan icke bo i det syndiga sinnet,
endast i det renade. Därför måste
försoningen och rättfårdiggörelsen ske
före pånyttfödelsen. Människan, som
är död i sina gverträdelser och synder,
måste befrias från dödsskulden innan
hon kan få liv, Ef.2:1 ff. Den som har
blivit försonad med Gud i Kristus och
blivit förklarad rättfårdig av Gud
genom tron på Kristus, han blir
pånyttfödd. Till tiden sammanfaller
allt detta, men logiskt måste de olika
sidorna i frälsningens sak skiljas från
varandra. Pånyttfödelsen blir då den
sista akten i frälsningsögonblicket. Det
överordnade pånyttfödelsemedlet är
Guds ord, Jak. I :18; l.Pet.1 :23, jfr
v.25. Det är Andens gärning att göra
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PÅMINNA
1 i dag p. om mina synder
l.Mos.41:9
2 den h.A. skan p. eder
Joh.14:26
3 p.de sig att de varit med J.
Apg. 4:13
4 p. eder om huru jag går
1. Kor. 4:17
5 p. eder om det evangelium
15:1
15:2
6 p. eder om huru jag förkunnade
4 p.er sig anas eder lydnad
2.Kor. 7:15
4 p.er dig att du må uppliva
2. Tim. 1:6
2:14
2 Påminn dem om detta
2 alltid att p. eder om detta
2.Pet. 1 :12
Jud. v.S
2 vill jag p. eder därom, att H.

PÅMiNNELSE
l) zikkäron, 1 i 1~ r
minne, påminnelse; minnesmärke,
påminnelsernärke; av: z~ar, se Påminna 1. Se: Minne 4, Märke 8.
2) hypomnesis, V1rO/lVTjOt<;
p~minnelse, erinran; av: hypomimneskö, se Påminna 2.
3) epanamimnJskö, €1rava/l tJlVflOK w
dessutom (ytterligare) påminna; av:
prep. epi, på, vid, över (här med
innebörden: i tillägg, d~rjämte, dessutom), och anamimneskö, se Påminna 4.
4) anåmnesis, åva/lv1jot<;
påminnelse, minne, erinran; av: anamimn~skö, se Påminna 4. Ordet är på
övriga ställen iN. T. övers. åminnelse,
Luk.22:19; 1.Kor.ll :24,25 (om nattvarden).
PÅMINNELSE
1 till p. för Israels barn
3 skrivit med ytterligare p.r
4 i offren ligger årlig p. om
2 gm mina p.r väcka eder
2 gm mina p.r velat uppväcka

4.Mos.16 :40
Rom.15:15
Hebr.10:3
2.Pet. 1 :13
3:1

PÅMINNELSEMÄRKE
l ss. ett p. på din panna

2.Mos.13:9

Påse - Påträffa
såsom med blodet av ett felfritt lamm,
jfr 1.Pet.1:l9; Joh.1:29,36; 19:36;
Upp.5:6,9,12; 12:11.
Samtidigt är påskmåltiden en före·
bild till nattvarden, som också instiftades just under denna måltid, Matt.
26:26 ff. Båda är minnesmåltider den ena påminner om befrielsen ur
träldomen under en jordisk världs·
makt, den andra om befrielsen för alla
dem som »av fruktan för döden hela
sitt liv igenom hade varit hemfallna till
träldom», Hebr.2:1S.
I 1.Pet.1 :13-21 tecknas de troende
som ett gudsfolk, som likt Israel fordom med omgjordade länder (v.13)
drar ut på vandring (v.17) efter att ha
blivit lösköpta genom blodet av ett
felfritt lamm utan fläck (v.18-19). I
1.Kor.S:7 f. liknas försam1ingen, vilken
Kristus såsom påskalamm är offrad
för, vid en osyrad deg. Enligt denna
påsktypologi lever alltså församlingen i
den uppfyllda påskens högtid.
Urförsam1ingen synes någon tid
framåt ha deltagit i slaktandet av
påskalammet i templet men har samtidigt upplevt påskhögtidens uppfyl·
lelse i Jesu död. Därför trädde snart i
påskmåltidens ställe en påskvigilia
(-vaka) med fasta (då man rustade sig
för att ta emot Herren). Under vakan
lästes och utlades texten om befrielsen
ur Egypten, 2.Mos.12, som förebild till
Kristi försam1ings uttåg ur syndens,
dödens och Satans rike. Vid hanegället
avbröts fastan av nattvard, som förenade försam1ingen med Kristus. Kristi
kommande i nattvarden som svar på
församlingens maranata-rop fattades
som ett föregripande av hans kommande i härlighet, och nattvardsmåltiden
var en försmak av den fullkomnade
frälsningsmåltiden i Guds rike. Det
urkristna påskfIrandet var på så sätt
bestämt av urkristendomens intensiva
väntan på Jesu tillkommelse. Se: Nattvard.
De judekristnas sed att fIra påsk på
den judiska påskdagen, dvs. den 15.
Nisan, oberoende av veckodag, varm
stor utbredning inom en del av den
gamla kyrkan, bl.a. i Mindre Asiens
försam1ingar, under det att man annor·
städes, främst i Rom, följde en kalender där uppståndelsens speciella högtid
var förlagd till en söndag och åminnelsen av Herrens död till den föregående
fredagen. Det dröjde till slutet av
2.århun(fradet, innan denna olikformighet övervanns genom den sistnänmda sedvänjans seger. Det var
Nicaeamötet år 325 som ytterligare
fIxerade påskfIrandet till första söndagen efter första fullmånen efter
vårdagjänmingen.
Sju påskhögtider
1) I Egypten, 2.Mos.12. 2) I Sinai
öken, 4.Mos.9. 3) På Jerikos hedmar·
ker, Jos.S :10.4) I Jerusalem på Hiskias
uppmaning, 2.Krön.30. 5) I Jerusalem
i Josias adertonde år, 2.Krön.3S. 6) I
Jerusalem efter återkomsten från Babylon, Esr.6:19 ff. 7) I Jerusalem med
Jesus och hans lärjungar, Matt.26:1730.
Påskevangeliets fyra »G»
1) Getsemane, Mark.14:31. 2) Gabbata, Joh.19:13. 3) Golgata, Joh.
19:17.4) Graven, Joh.20:1.

PÄSK
Detta är H. p.
2.Mos.12:11
första månaden är H. p.
3.Mos.23:5
första månaden är H. p.
4.Mos.28:16
två dagar härefter är p.
Matt.26:2
Två dagar därefter var det p.
Mark.14:1
högtid, s. ock kallas p.
Luk.22:1
Judarnas p. var nu nära
Joh. 2:13
Medan (J.) var i Jerus. under p.en
2:23
p.en, judarnas högtid, var nära
6:4
judarnas p. var nära
11:55
många begåvo sig före p.en till
11 :55
12:1
sex dagar före p. kom J. till Betania
vid p.en giva en fånge lös
18:39
det var tillredelsedagen före p.en
19:14
(Herodes') avsikt efter p.en
Apg.12:4
(Moses) förordnat om p.en
Hebr.11 :28

PÅSK
Se även: Högtid, osyrad, surdeg, Egypten, Jerusalem, lidande, kors, uppståndelse, seger, liv, frihet, frälsning, offer,
lamm, blod, nattvard, förbund.
Påsk
G.T.s ord för påsk är plisal:z, som i
2.Mos.12:1l-13 sätts i samband med
verbet päsal:z, gå förbi, skona. Av det
hebreiska ordet kommer grek. påscha,
som i N.T. betyder: 1) den (sju dagar
långa) judiska påskhögtiden, Luk.22:l;
2:41; Matt.26:2, 2) själva påskfIrandet
natten till lS.Nisan, Mark.14:l, 3)
påskalammet, som slaktades l4.Nisan i
prästernas förgård i Jerusalems tempel,
Matt.26:17,19; Mark.14:l2,16; Luk.
22:7,8,13; 1.Kor.S:7.
Påskhögtiden fIrades i Israel till
åminnelse av befrielsen ur träldomen i
Egypten, jfr 2.Mos.12:14. I samband
med påskhögtiden fIrades också det
osyrade brödets högtid (J:1ag hamm~~o!). Under åtta dagar fIck man
endast äta osyrat bröd.
Enligt Herrens befallning skulle
åminnelsen av befrielsen ur Egypten
fIras från släkte till släkte enligt de
föreskrifter, som gavs vid uttåget ur
landet, 2.Mos.12:3 ff. På den tionde
dagen i månaden Ahib, senare kallad
Nisan, (som inföll i mars-april) skulle
varje husfader utse ett felfritt, årsgammalt lamm av hankön, som han skulle

slakta vid solnedgången den fjortonde
dagen, v.6, jfr S.Mos.16:6. Därefter
skulle han stryka blodet på husets
båda dörrposter och på det övre
dörrträet. Lammet skulle så stekas
samma natt ocn förtäras av familjens
medlemmar tillsammans med osyrat
bröd och bittra örter, 2.Mos.12:8. Var
hushållet för litet för ett lamm, så
kunde två familjer slå sig samman, v.4.
Endast de omskurna fIck äta av påskalammet, jfr v.48. Man skulle äta det
stående, med omgjordade länder, med
skor på fötterna och stav i hand. Så
följde det osyrade brödets högtid.
Denna sammanfördes alltså med påsken, som än gick under det ena och än
under det andra av dessa två namn, jfr
Matt.26:l7; Mark.14:l2; Luk.2:41;
22:1; Apg.12:3 f.
Alltifrån konung Josias kultreform
(622 f.Kr.) äger påskalammsslakten
och påskmåltiden rum endast i J erusalem, 2.Kon.23:21-23; 2.Krön.3S:l, jfr
S.Mos.16:S-7. I stället för den gamla
blodriten trädde nu den nya seden att
stänka blodet på altaret, 2.Krön.3S :11.
Detta att högtiden måste fIras i J erusalem, gjorde den till en vallfärdsfest.
Jämte de två andra vallfärdsfesterna,
pingsten och lövhyddohögtiden, var
den en av årets höjdpunkter.
Påskmåltiden intogs nu ej heller stående med stav i hand, utan deltagarna
låg till bords i vanlig klädsel. Denna
förändring infördes avsiktligt för att
symbolisera att folket inte längre var
trälar som i Egypten, utan fria. Festen
stimulerade över huvud taget folkets
nationella frihetskänsla och dess vän·
tan på den kommande förlossningen.
Hoppet om Messias knöts på det sättet
till påskfIrandet. »1 den natten förlossades de, och i den natten skall vi
förlossas», heter det i ett gammalt ord.
Många judiska källor visar, att man
trodde att Messias skulle komma i
påsknatten. »Messias som kallas den
förste Ofr Jes.41 :27), skall komma i
den första månaden (Nisan»).
Under tidens lopp hade det utveck·
lat sig ett ganska omfattande ritual för
påskmåltiden. På Jesu tid måste denna
hållas inom Jerusalems murar, och den
varade till längt ut på natten. Det
centrala var husfaderns påskandakt
och recitation av »det egyptiska Hallel»
(ps. 113-1 18, jfr Matt.26:30 med par.).
Se: Halleluja.
Påskhögtiden är bakgrunden till
Jesu första besök i templet vid tolv års
ålder, Luk.2:41-S1, möjligen även till
bespisningsundret, Mark.6:32-44 med
par. Hela lidandeshistorien med instiftandet av nattvarden har sin bakgrund
i påsken. Enligt de synoptiska evangelierna var Jesu sista måltid en
påskmåltid och ägde rum natten till
lS.Nisan, Mark.14:12-16 med par.;
Luk.22:1S.
Påskens djupa innehåll har fått sin
uppfyllelse i Jesus Kristus. Han är
enligt egen utsago, Mark.14:22-24 med
par., det nya förbundets påskalamm,
som lammet i det gamla förbundet
endast var en förbild till. Paulus säger:
»vi hava ock ett påskalamm, som är
slaktat, nämligen Kristus», 1.Kor.S:7.
Liksom blodet från ett felfritt lamm
räddade israeliterna i Egypten, så
förlossas vi nu genom Kristi blod,
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detta ord levande för människan, J oh.
16:13 f. Det Guds ord som verkar
pånyttfödande är närmare bestämt
som evangeliet, 1.Kor.4:lS, och alldeles särskilt som evangeliet om Jesu
uppståndelse, 1.Pet.l :3. Medan Jesu
död särskilt är knuten till tanken att
den gamla människan skall dö, är Jesu
uppståndelse knuten till pånyttfödelsetanken och att en ny människa uppstår, Rom.6:S-l0; KoI.3:l-l2.
Detta Guds pånyttfödande ord
förkunnas av människor, 1.Kor.4:lS;
Filem.v.lO, så att Paulus till och med
kan säga: J ag har fött eder, jfr Gal.
4:19, nämligen som Ordets tjänare.
Pånyttfödelsen innebär dock icke
syndfrihet. Det skulle vara en missuppfattning att tyda det nya därhän. Vida
mer är det tal om att det är små barn i
Kristus som blir till, Gal.4:l9; l.Pet.
2:2. Den pånyttfödde vacklar som ett
litet barn och faller. Han måste därför
förmanas till att visa sig som det han i
verkligheten är: en ny människa. Jfr
Kol.3:l ff.; Ef.4:23 ff.; Gal.5 :16. Den
gamla människan fmns visserligen kvar
så länge en kristen lever på jorden,
Gal.S:17, men hon är utlänmad åt
döden, Rom.6 :6, medan den nya
människan skall växa till och uppnå
mognad i Kristus, Ef.4:l3-lS.
Pånyttfödelsens kännetecken, 1.1 oh.
I förhållande till: 1) Den onde,
5:18.2) Synden, 3:9; 5:18.3) Världen,
5 :4. 4) Tron, 5:1. 5) Rättfärdigheten,
2:29; 3:7,10. 6) Kärleken, 4:7,12; 5:1
Ofr 3:14).
Pånyttfödelsens gåvor, 1.Pet.l :3-9.
Guds barn är födda på nytt till: 1)
Ett levande hopp, v.3. 2) Ett oförgängligt arv, v.4. 3) Ett härligt slutmål, v.9,
jfr v.S.
PÅSE
2.Kon. 4:42

ax av ... säd i sin p.

PÅSKALAMM
och slakten p.et
2.Mos.12:21
Detta är stadgan om p.et
12:43
skall han äta p.et
4.Mos. 9:11
slaktade p.et på fjortonde
2.Krön.30:1S
slakta p.en ror alla s. icke voro
30:17
åto p.et på annat sätt
30:18
man slaktade p.et
35:1
slakten p.et och helgen eder
35:6
Därefter slaktade de p.et
35:11
de stekte p.et på eld
35:13
de slaktade p.et för alla
Esr. 6:20
reda till åt dig att äta p.et
Matt.26:17
lärjungarna redde till p.et
26:19
när man slaktade p.et
Mark.14:12
så att du kan äta p.et
14:12
äta p.et med mina lärjungar
14:14
lärjungarna redde till p.et
14:16
då man skulle slakta p.et
Luk.22:7
så att vi kunna äta p.et
22:8
härbärget där jag skall äta p.et
22:11
de redde till p.et
22:13
högeligen åstundat äta detta p.
22:15
utan skulle kunna äta p.et
Joh.18:28
vi hava ock ett p.
l. Kor. 5:7

PÅSKHÖGTID
främling vill hålla H. p.
2.Mos.12:48
p.ens slaktoffer icke lämnas
34:25
Israels barn hålla p.
4.Mos. 9:2
att de skulle hålla p.
9:4
de höllo p. i första månaden
9:5
så att de icke kunde hålla p.
9:6
han ändå vill hålla H. p.
9:10
p.en hållas ss. stadgat är därom
9:12
om ngn underlåter att hålla p.
9:13
främling vill hålla H. p.
9:14
foreskrift s. gäller för p.en
9:14
Dagen efter p.en drogo Israels barn
33:3
Tag i akt .•. och håll H. p.
S.Mos.16:1
höllo de p. den fjortonde dagen
Jos. 5:10
dagen efter p.en åto de osyrat bröd
5:11
2.Kon.23:21
Hållen H. p.
en sådan p. har icke blivit hållen
23:22
en sådan H. p. i Jerusalem
23:23
för att hålla H. p.
2.Krön.30:1
enade sig att hålla p.en
30:2
hålla H., Israels Guds, p. i Ierus.
30:5
höll Iosia H. p. i Jerusalem
35:1
man höll p. ss. Josis bjudit
35:16
israeliter höllo p. i sju dagar
35 :17
En p.lik denna icke blivit hållen
35:18
en sådan p. s. nu hölls av Josis
35:18
I Iosias adertonde ... hölls denna p.
35:19
höllo p. på fjortonde dagen
Esr. 6:19
första månaden skolen I flta p.
Hes.45 :21
hos dig vill jag hålla p.
Matt.26:18
årligen vid p.en begiva sig
Luk. 2:41
Före p.en hände sig detta
Joh.H:1

PÅSKOFFER
Det är ett p. åt H.
2.Mos.12:27
Du skall slakta p. åt H.
S.Mos.16:2
16:5
icke slakta p.ret inom vilken
där skall du slakta p.ret
16:6
ss. offergärd ... till p.
2.Krön.35:7
2600 lamm och killingar till p.
35:8
5000 lamm och killingar till p.
35:9

PÅSKYNDA
har du p.t dina dagars slut
(Paulus) p.de sin färd
p.en Guds dags tillkommelse

Hes.22:4
Apg.20:16
2.Pet. 3:12

PÅSTÅ
p.r att orättrådighet ägt rum
2.Mos.22:9
p.s jämväl av Gasmu
Neh. 6:6
p.n I att smäleken drabbat mig
lob 19:5
Kan du p. att du har rätt mot Gud
35:2
när du p.r att du icke får skåda hm
35:14
p. icke gives uppståndelse
Matt. 2 2 :23
Luk.20:27
p. icke gives uppståndelse
påstodo att det förhöll sig så
Apg.24:9
Paulus påstod att han lever
25:19
ss. man p.r att vi göra
Rom. 3:8
när de vilja p. detta
2.Pet. 3:5

PÅTRÄFFA
stulna djuret p.s levande
2.Mos.22:4
en ihjälslagen mska p.s
5.Mos.21:1
platsen där den ihjälslagne p.s
21:2
platsen där den ihjälslagne p.des
21:6
varhelst han må p.s
2.Sam.17:12

Påträngande - Pöl
kon . närmaste män s. p.des
av landets folk s. p.des
så mänga s. p.des hos dig
kon. närmaste män s. p.des
av landets folk s. p.des
p .des jag i helgedomen

2.Kon.25 :19
25 :19
Jes.22:3
Jer. 52 :25
52 :25
Apg.24 :IS

PÅTRÄNGANDE
därför att den andre är så p.

Luk. ll:S

PÅTÄND
kolpannan stod p. framför hm

Jer.36 :22

PÅVISA
skall jag p . huru illa han gör

3 .Joh. v. IO

PÄRLA
Se även : Smycke, juvel, prydnad,
dyrbar, marmor.
Pärlor
Den äkta pärlan är en bildning som
uppstår i pärlmusslans inre, sedan ett
främmande föremål, t.ex. ett sandkorn, har kommit in i musslan mellan

manteln och skalet. Den stegrade kalkavsöndring, som då kommer i gång
och som avser att förhindra irritation från det främmande föremålet,
resulterar till slut i den runda, glatta,
pärlemoraktiga kropp som kallas pärla.
Pärlan kan ligga lös i musslan eller
vara fastväxt vid skalet.
Pärlor värdesattes högt i biblisk tid,
de nämndes tillsammans med guld och
ädelstenar. En dyrbar pärla blir i Jesu
liknelse en bild på himmelriket, Matt.
13 :45 f. Han använder också pärlan
som bild för det goda och värdefulla,
som icke kan delas med vem som helst,
Matt.7:6.
Det ord, som i Job 28 :18; Ords.
3:15; 8:11; 20:15; 31 :10 är översatt
pärlor, peninim, är i Klag.4:7 övers.
korall, se d.o.

vishete n är bättre än p.or
S:II
Pärlor
Man må hava p.or i myckenhet
20:15
Uttryck för något värdefullt
Långt högre än p .or står hon
31 :10
Matt. 7:6
Köpmannen söker efter dyrbara kasten icke p.or för svinen
köpman söker efter goda p.or
13:45
pärlor, Matt.l 3:45 f. De skall icke kasdå han funnit en dyrbar p.
13:46
tas för svinen, Matt.7:6. Den stora icke med guld eller p.or
LTim . 2:9
glänste
av
guld
och
p.or
Upp.
17:4
skökan glänser av pärlor, Upp.17 :4.
(ingen köper) p.or
IS:12
Köpmännen på jorden fraktar bl.a. du s. glänste av p.o r
IS:16
pärlor, Upp.18:12. »Den stora staden» de 12 portarna utgjordes av 12 p.or 21 :21
21 :21
glänser av pärlor, Upp.18:16. Var var särskild port aven enda p.
särskild port i den himmelska staden . PÄRLERAD
utgöres aven enda pärla, Upp.21:2!.
din hals med sina p.er
HV. 1 :10
Bättre än pärlor
PÄRLGLÄNSANDE
Vishet, lob 28 :18; Ords.8:1!. En ett golv inlagt med p . sten
E st. 1 :6
god hustru, Ords.31 :10. - Kvinnorna
PÖL
skall icke pryda sig med pärlor utan
-pöl
med goda gärningar, !.Tim.2 :9 f.
gödselpöl les.25:1O
PÄRLA
svårare förvärva vishet än p.or
Dyrbarare är hon är p.or

lob 28 :18
Ords. 3 :15

PÖL
skall du sänka mig ned i p.en
till samma liderlighetens p.
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Fragment aven handskrift ur det stora Qurnran-fy ndet.
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Job 9:31
LPet. 4:4

