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RAAFÅGELN
Enligt Mose lag en oren rovfågel, som
man icke fick äta. Ordet »raafågel» är
en återgivning av hebr. rii'ii. Jfr verbet
rå'å, se. Om fågelnamnet förknippas
med detta verb, kan det beteckna en
fågel med skarp blick. ÖVersättningarna använder olika gissningar. Så har
t.ex. gamla svenska kyrkobibeln ordet
»fiskagjuse».5.Mos.14:13.

RAAMJA
hebr. Herren skälver. En av de tolv
förnämsta ledarna bland de judar, som
återvände med Serubbabel från fångenskapen i Babel. Förmodligen är han
densamme som Reelaja, se d.o. Neh.
7:7.
RAAMSES
egypt. Ramses' (hus). Stad iEgypten, i
östra delen av landskapet Gosen.
Jämte Piton (se d.o.) om- eller
nybyggdes den som förrådsstad av
farao Ramses II, vilken uppkallade den
efter sig själv. Han använde därvid
israelitiska slavarbetare. På övriga
ställen där Raamses åsyftas heter
staden Rameses, se d.o. 2.Mos.l:l1.

Ptolemeus II Filadelfos (285-246
f.Kr.) fick Rabba ett nytt namn: Filadelfia. Staden tillhörde senare från 169
f.Ki:. det seleukidiska riket och från år
63 f.Kr., som del av Dekapolis (se
d.o.), romarriket. Bland byggnadsminnena i det nutida Amman märks
särskilt en väldig amfiteater från
romersk tid.
RABBA
(Ogs) gravkista finnes i R.
5.Mos. 3:11
Aro,", s. ligger gent emot R.
Joi.13:25
(Joab) belägrade R.
2.Sam.ll:1
Joab angrep R. i Ammons barns land 12:26
Jag har angripit R.
12:27
David tAgade till R. och angrep
12:29
Sobi, Nahas' son, från R.
17 :27
(Joab) belägrade R.
l.Krön.20:1
Joab intog R. och förstörde det
20:1
låta höra ett härskri mot R.
Jer.49:2
ropen, I R.s döttrar
49:3
dit svärdet kan iii, dels R.
Hes.21 :20
R. till beteamark för kameler
25:5
tända upp eld mot R.s murar
Am. 1 :14

2. En stad i Juda bergsbygd med tillhörande byar. Den omnämns tillsammans med Kirjat-Jearim (se d.o.), men
har ej kunnat identifieras. Jos.15:60.
RABBI
aram. min store (mästare). En hederstitel som tilldelades skriftlärda. Under
N.T.s tid var den också använd som
tilltalsform till andra som uppträdde
som religiösa lärare och samlade lärjungar omkring sig. Sålunda kallades
Jesus rabbi och likaså Johannes döparen. Se: Lärare.

heten att anse som titeln på en hög
hovfunktionär, antagligen »överste
munskänk». Rab-Sake kan samtidigt ha
innehaft höga militära befattningar. Se
även: Hov, Munskänk, Potifar.
RAB-SAKE
konungen i Assyrien sände R. 2.Kon.18:17
R. sade till dem
18:19
sade EJjakim och Joa till R.
18:26
R. svarade dem (Hisktas utsände)
18 :27
R. ropade med hö, röst pA judiska
18:28
berättade tör hm vad R. hade sagt
18:37
Kanhända skall H . höra R.s ord
19:4
R. vände tillbaka
19:8
konungen i Assyrien sände R.
Jes.36:2
R. sade till (Hiskias utsände)
36:4
sade EJjakim och Joa till R.
36:11
R. svarade dem
36:12
R. ropade med hög röst pA judiika
36:13
berättade tör hm vad R. sagt
36:22
Kanhända skall H. höra R .• ord
37:4
R. vände tillbaka
37:8

RAB-SARIS
Den andre av de tre män som Sanherib
sände åstad mot Jerusalem till konung
Hiskia. Se: Rab-Sake. Rab-Saris är en
aSsyrisk tjänste titel och betecknar sannolikt »Chefen för eunuckerna». 2.Kon.
18:17.
RACKAT
hebr. strand, bredd. Befast stad i Naftali, på sjön Gennesarets västra sida,
möjligen identisk med Tell Eqlatije, 2
km norr om Tiberias. Jos.19:35.

varor. De nämns därvid tillsarnn1ans
med Sabas köpmän. På grund av namnformen i LXX har somliga velat lokalisera Raema till en ort vid Persiska
viken, men andra anser den identifIkation mer sannolik, som förlägger
Raema till sydvästra delen av Arabien.
Hes.27:22.
RAEMA
hebr. skälvande, bävande. En son till
Hams son Kus. l.Mos.IO:7; l.Krön.
1:9.
RAFA
hebr. kämpe el. han botar.
l. Benjamins femte son. l.Krön.8:2.
2. En benjantinit av konung Sauls ätt.
Se: Refaja 4. I.Krön.8:37.
RAFAEER
Av detta ord brukas även formen
rafaiter. Ordet betecknar ett folk som
hade sitt hemvist i Ostjordanlandet. Då
det först omtalas, på Abrailams tid,
lydde det under konung KedorIaomer i
Elam, mot vilken det gjorde ett misslyckat uppror, l.Mos.14:5. Rafaeema
var ett av de tio folkslag, vilkas landområden Gud skulle ge Israel enligt
löftet till Abrailam, 15 :20. De bebodde enligt 5.Mos.3:13 »hela landsträckan Argob, hela Basan; detta
kallas rafaeernas land». Den av Mose
besegrade konung Og i Basan - den
ena av de två konungar som härskade
över amoreerna - sägs ha varit »den
ende som fanns kvar av de sista rafaeerna». Ordets betydelse är här tydligen
»det högresta folket», »jättarna», vilket
framgår av tillägget om de väldiga
dimensionerna av konung Ogs gravkista (v.11). Även emeerna och anakitema gick för sin reslighets skull under
beteckningl!n rafaeer, »jättan), 2:10 f.
Envigeskämpen Goljat från Gat
(1.Sam.17:4) kan med stöd av Jos.
11 :22 antas ha varit en anakit, under
det att de i 2.Sam.21:15 ff. omtalade
fyra filisteiska krigarna, vilka var resliga till växten och utrustade med
jättelikt dimensionerade vapen, uttryckligen sägs vara »avkomlingar av
rafaeerna i Gat» (v.22).

RABBA
hebr. stor.
l. Ammoniternas gamla huvudstad, i
G.T. regelbundet omtalad som »Rabba
i Ammons barns land», hebr. rabbat
bene 'ammön. Den låg i en dal tillhörande Jabboks övre lopp, ca 37 km
öster om Jordan och ca 40 km nordost
om Döda havets norra ände. Rabba är
identiskt med det moderna konungariket Jordaniens huvudstad, vars namn
Amman tydligt erinrar om det gamla
Ammon.
Staden erövrades av David, efter det
att J oab först hade intagit den s.k.
Vattenstaden. Joab ville emellertid att
David skulle ha äran av stadens erövring och lät därför konungen personligen fullborda dess intagande. Från
Rabba bortförde David ett rikt byte,
bl.a. den ammonitiske konungens
tunga krona av guld, vilken även var
prydd med en dyrbar sten, 2.Sam.
12:26-31.
Rabba och ammoniternas land
förblev under Israels välde till efter
Salomos död. Av profeterna omtalas
Rabba som en betydande stad med
murar och palats och som dess
lydstäder nämns Ai (se Ai 3) och
Hesbon, Jer.49:2 f. Rabba och Jerusalem skulle enligt Hes.21 :20 hemsökas
av samma förhärjande svärd. Under

RAB-SAKE
Ett sändebud från konung Sanhenb till
konung Hiskia i Jerusalem. Rab-Sake
hade i uppdrag att jämte Rab-Saris och
Tartan förmå Hiskia att underkasta sig
den assyriske konungen, 2.Kon.18:17.
Rab-Sake behandlas i översättningen
som ett personnamn, men är i verklig-

RAEMA
hebr. skälvande, bävande. En arabisk
lokalitet, hemort för Raemas efterkommande. Köpmän från Raema drev
handel med Tyrus, där de lämnade
guld, silver, ädla stenar och de yppersta kryddor i utbyte för feniciska

RAFAEER
de s101l0 r.na i Asterot-Kamaim I.Mos.14:5
At din säd...perl.sseernas, r.nas (land) 15:20
räknas ock" de för r.
5.Mos. 2:11
Ss. ett r.nas land räknas ockal detta
2:20
r. bodde fordom där
2:20
Og var den ende av de sista r.Da
3:11
detta kallan.nas land
3:13
en av de sista r.na
Jos.12:4
(Og) as. en av de slsta r.na
13:12
röj dig mark i r.nas land
17:15
Jlsbo-Benob, av r.nas
2.Sam.21:16
Saf, en av r.DaS avkomlinpr
21 :18
ock en avkomlinI av r.na
21 :20
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RABBI
av mIkorna kallas r.
Matt.23:7
I skolen icke låta kalla eder r.
23:8
R., icke är det väl Jaa
26:25
(Judas:) Hell di&. r.!
26:49
R., bir är oss Jott att vara
Mark. 9:5
R., se fikonträdet
11:21
(Judas) sade: R.! och kysste hm
14:45
R., var bor du
Joh. 1:38
1:49
R .. du är Guds Son
R., vi veta att det är frin Gud
3:2
R .• se, den s. var hos dig
3:26
R., taa och ät
4:31
R., när kom du hit
6:25
R., vilken har syndat
9:2
R., ny1l&en ville judarna stena dig
11:8

RABBIT
Stad inom Isaskars stams område. Man
har sökt identifiera den med nuv.
Rabe, ca 13 km söder om Gilboa berg.
Jos.19:20.
RABBUNI
Förstärkt form för Rabbi, se d.o.
Mark.l0:51; Joh.20:16.

RAD

-rad
pärlerad HV.l:10
RAD
stenar, ordnade pA fyra r.er
2.Mos.28:17
i andra r.en en karbunkel
28:18
i tredje r.en en hyacint, en agat
28:19
i fjärde r.en en krysolit, en onyx
28:20
besatte (bröstskölden) med fyra r.er 39:10
I första r.en en karneol
39:10
i andra r.en karbunkel, safir
39:11
i tredje r.en, hyacint, _t, ametist
39:12
i fjärde r.en krysolit, onyx, jaspis
39:13
lägga upp dem i tvA r.er
3.Mos.24:6
sex I var r.
24:6
på vardera r.en ren rökelse
24:7
med cederp1ankor fr.er
I.Kon.· 6:9
fyra r.er pelare av cederträ
7:2
pelarna, 15 i var r.
7:3
det hade bjälklag I tre r.er
7:4
tvA r.er gingo runt omkrinl
7:18
granatäpplena, i r.er runt omkring
7 :20
surklika siraterna i tvA r.er
7:24
tvA r.er granatäpplen
7:42
oxarna bUdade tvA r.er
2.Krön. 4:3
tvA r.er granatäpplen till
4:13
Stolta sitta pA hm sköldarnas r.er Job 41:6
(Akermannen) au vete i r.er
Jes.28:25

RADDA!
hebr. Herren betvingar. Isais son, en av
konung Davids bröder. l.Krön.2:14.

Rafu-Ram
avkomlingar av r .na i Gat
21 :22
Sippai. en av r.nas avkomlingar 1.Krön. 20:4
han var ock en avkomling av r.na
20:6
avkomlingar av r.na i Gat
20:8

RAFU
hebr. helad. En man av Benjamins
stam, fader till hövdingen Palti. 4.Mos.
13:10.
RAGAU
En man i Jesu släkttavla, densamme
som Regu , se d.o. Luk.3 :35 .

RAGLA
kommer dem att r. ss. druckna
Job 1 2: 25
De r.de och stapplade ss. druckna Ps.I07:27

ovis är envar s. r.r därav
Ords.20:1
komma Egypten att r.
J es.19 :14
ss. en drucken r.r i sina spyor
19 :14
jorden r.r, ja, den r.r ss. drucken
24:20
också här r.r man av vin
28:7
b åde präste r och profeter r.
2 8:7
de r., när de profetera
28:7
Is. r.en , men icke av stark a drycker
29:9
r . och mista sansen
Jer. 25:16
m å Moab r. omkull
48 :26

RAHAB
Det hebr. subst. rahaq, upprördhet,
kommer av verbet råhab, vara upphet·
sad, häftig eller våldsa~. Det kan även
översä ttas : uppblåsthet, övermod; jfr
adj. råhål] i Ps.40:5 , övers. stolt.
I Bibelns poetiska bildspråk är
Rahab ett namn på havet, vars våld·
samhet Gud tyglar, Job 9:13; 26:12,
jfr 38:8·11. Från skapelseverket och
naturen i allmänhet överflyttas denna
symbol på Israels historia och befriel·
sen ur Egypten, då Gud betvingar
havet och andra makter som reser sig
upp emot hans vilja. Rahabs krossande
i PS.89:ll är uttrycket för Guds under
med Röda havet varigenom Israel
räddades. Detsamma beskrivs i Jes.
SI:9 med orden om att Rahab blev
slagen och havet u ttorkat så att ett
frälsat folk kunde gå där fram , under
det att draken (en bild för Egyptens
våldsmakt, jfr Leviatan) genomborra·
des, varmed sägs att Faraos här om·
kom.
Genom detta bruk av Rahab har
ordet till slut blivit en generell beteck·
ning på Egypten. Som poetisk synonym för Egypten står Rahab t.ex. i
PS.87 :4, och i Jes.30:7 heter det att
»Egyptens bistånd är fåfanglighet och
tomhet; därför kallar jag det landet
'Rahab, som ingenting uträttar'».

sände konungen i Jerik o till R.
allenast skökan R. skall få leva
förde ut R. jämte hennes fader
skökan R. lät Josua leva
undgick skökan R. att törgås
på samma sätt med skökan R.

2:3
6 :1 7
6 :23
6:25
Hehr. 11 :31
Jak . 2:25

RAHAM
hebr. medlidande, kärlek. En son till
Hebrons son Sema. Raham var JorkeanlS fader. l.Krön.2 :44.

RAK
R .a vägen skall jag gå
5 .Mos. 2:27
korna ginga r .a vägen
l.Sam. 6 :12
gingo r . t fram uppför trapporna Neh.12:37
din a blickar riktade r.t ut
Ords. 4:25
s. är krokigt kan icke bliva r . t
Pred. 1 :15
vem kan göra r.t vad han gjort krokigt 7:14
Sians döttrar gå med r. hals
Je s. 3:16
deras ben voro r.a
Hes. 1 :7
utan gingo alltid r.t fram
1:9
de gingo alltid r .t fram
1 :12
(keruberna) gingo alla r. t fram
10:22
går sin väg r.t fram
Joel 2:7
gören krokigt allt va d r .t är
Mika 3:9
vad krokigt är skall bliva r. väg
Luk. 3:5
förvrida H . r.a vägar
Apg.13:10
foro r.a vägen till Samotrace
16:11
foro r.a vägen till Kos
21 :1
De hava övergivit den r.a vägen 2.Pet. 2:15

RAKA
Se även: Rakkniv, klippa, skära, avskära, kniv, hår, l,uvud , skägg, skallig.

Raka
Mose lag innehöll både påbud om och
förbud mot rakning. Den som lät rena
sig från spetälska, skulle raka av allt
sitt hår, 3.Mos.14:8. Leviternas rening
bestod bl.a. i att hela deras kropp
rakades, 4 .Mos.8:7. Prästerna fick icke
raka någon del av sitt huvud skallig
eller avraka kanten av sitt skägg,
3.Mos.21 :5 . En nasir fick icke raka sitt
huvud så länge hans nasirtid varade,
men blev han oren måste han raka sitt
huvud och bl.a. på detta sätt återinvigas till nasir, 4.Mos.6:9.
Att raka sitt huvud var ett av de
tecken, varigenom man i Israel gav
uttryck för djup sorg vid olyckor,
dödsfall och liknande, se Jes.22 :l2, jfr
J er.16 :6. Men det hände också att
fiender skändades genom rakning,
2.Sam.lO:4; 1.Krön.19 :4.
I N.T. heter det att det är en skam
för en kvinna att låta skära av sitt hår
eller att låta raka av det, l.Kor.ll :6,
och den kvinna, som ber eller profeterar med ohöljt huvud , jämställs med en
vilkens hår är avrakat, 11:5.

RAKA
(Josef) lät r .a sig

l.Mos.41 :14
3 .Mos.13:33
utan att r. det skorviga
13:33
s. skall renas skall r. av sitt h år
14:8
skall han r . av allt sitt hår
14:9
allt sitt h år skall han r . av
14:9
icke r. ngn del av sitt huvud
21:5
så skall (nasiren) r. sitt huvud
4.Mos. 6:9
nasiren skall r. sitt huvud
6:18
denne har r.t av sig nasirtecknet
6:19
lå ta r . hela sin kropp
8:7
hon skall r . sitt huvud
5 .Mos.21 :12
om man r.r h året av mig
Dom. 16:17
lät r . av dem halva skägget
2 .Sam. 10:4
tog Hanun och lät r . dem
l.Krön.19 :4
r. av allt hår b å de p å huvudet
Jes. 7 :20
till att r . edra huvuden
22:12
inge n skall r . sitt huvud
Jer. 16:6
hade r.t av sig skägget
41:5
r. sig skalliga för din skull
Hes. 27 :31
De skola icke r. huvudet
44:20
R. dig skallig och skär av
Mika 1 :16
(Paulus) hade låtit r . sitt huvud
Apg.18:18
kunna låta r. sina huvuden
21 :24
skam tör en kvinna att. .. r . av detl.Kor.11 :6
så skall den sjuke r. sig

RAKAB
Se: Rallab (person). Matt.l :5.
RAKA GATAN
Gata i Damaskus. Vid den låg Judas'
hus, där Saulus (paulus) tog in på den
resa, vars ändamål var att fangsla krist·
na bekännare och föra dem till J erusa·
lem för bestraffning. En gata som
kallas den raka, på arabiska Derb
el·Mustakim, finns ännu i dag i Damas·
kus. Det är en gammal genomfartsled,
som går i västlig riktning från Bab
es·Shurki eller Östra porten. Den är 30
m bred, 1,5 km lång, men icke alldeles
rak. Ej heller är dess arkitektur särskilt
imponerande. Se även: Damaskus.
Apg.9:11.

RA KAL
hebr. handelsman, handelscentrnm. En
ort i södra J uda. Till de äldste i Rakal
sände David en del av bytet efter sin
seger över amalekiterna. Septuaginta
har på detta ställe: Karmel. 1.Sam.
30:29.
RAKEL
hebr. tacka, moder[år. Labans yngre
dotter, Jakobs älsklingshustru .
Jakob hade just anlänt till sin mor·
broder Labans hemort Haran , I.Mos.
29, då han fick se sin kusin Rakel
komma till brunnen med sin faders får.
»Rakel hade en skön gestalt och var
skön att skåda», v.17 , och Jakob fatta·

RAHAB
har R.s följ e måst böja sig
Job 9:13
gm förstånd sönderkrossade han R.
26:12
R . och Babel skall jag nämna '
PS.87:4
Du krossade R. , så att han låg lik
89:11
R., s. ingenting uträttar
Jes. 30:7
Var det icke du s. slog R.
51:9

RA HA B
En sköka och värdshusvärdinna i J eri·
ko . Hennes »härbärge» låg invid stads·
muren och var sammanbyggt med
denna. Hit kom de två spejare som
Josua hade utsänt för att skaffa kun·
skap om landet. Rahab lät dem bo hos
sig och gömde dem under linstjälkarna
på taket av sitt hus, när utskickade
från konungen i J eriko sökte efter
dem. Rahab hade hört om Herren,
Israels Gud , och fått en begynnande
tro på honom. I Hebreerbrevet nämns
hon bland trosvittnena från gamla
förbundets tid, Hebr.ll:31. Hennes
handlingssätt var ett uttryck för tro ,
Jak.2:25. Med största sannolikhet är
hon också att identifiera med den
Rakab (se d.o.) som blev Boes' (Boas')
hustru , vilket ger henne en plats i Jesu
släkttavla, Matt. l :5 .
RAHAB
en sköka bodde , vid namn R.
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de kärlek till henne . Hennes fader
Laban lovade att ge henne till hustru
åt Jakob som lön för sju års tjänst hos
honom. Laban visade emellertid sin
svekfullhet genom att efter sju års
förlopp ge honom sin äldsta dotter Lea
i stället för Rakel , eftersom det inte
var god sed i Haran att ge bort den
yngre dottern före den äldre. På
J akobs klagomål blev det likväl så, att
även Rakel blev hans hustru , efter det
att Leas bröllopsvecka var slut, men på
det villkoret att Jakob tjänade Laban i
ytterligare sju år. Detta misshagade
Jakob , som efter en tid i hemlighet
flydde från Haran med hela sitt hus.
Rakel födde åt Jakob sönerna Josef
och Benjamin , sistnämnde på resan
från Haran till Kanaan , mellan Betel
och Efrat (Bet·Lehem). Denna födelse
förorsakade Rakels död , och hon be·
gravdes vid vägen , ett stycke norr om
Efrat.
Som stammoder till tre av Israels
stammar (Efraim, Manasse och Benjamin) begråter Rakel i Jer.31:15 för·
lusten av sina barn. Profetordet syftar
på Nordrikets undergång år 722 f.Kr. ,
då den assyriske konungen bortförde
huvuddelen av befolkningen i detta
rike, vartill bl.a. hörde de två
förstnämnda stammarna och en del av
Benjamins stam, se Rama l. Jeremias
utsaga åberopas i Matt.2 :18. Se även:
Jakob, Laban, Lea.
RAKEL
kommer hs dotter R. med fåren l.Mos.29:6
R. kommit med sin faders får
29:9
När Jakob fick se R. komma
29 :10
Jakob kysste R. och brast ut i gråt
29:11
omtalade för R. att han var frände
29:12
den yngre hette R .
29 :16
men R. hade en skön eestalt
29 :17
Jakoh hade fattat kärlek till R .
29:18
Jag vill tjäna dig i sju år för R .
29 :18
Så tjänade Jakob för R. i sju år
29:20
Var det icke för R . jag tjänade
29:25
gav han hm sin dotter R. till hustru
29:28
sin tjänstekvinna Bilha åt R .
29 :29
gick han in också till R.
29 :30
han hade R. kärare än Lea
29 :30
R. var ofruktsam
29:31
Då nu R. såg att hon icke födde
30:1
upptändes Jakobs vrede mot R.
30:2
Då sade R.
30:6,8
blev Bilha. R .s tjänstekvinna, havande 30:7
Då sade R. till Lea
30 :14
R . sade (till Lea)
30:15
Gud tänkte på R.
30:22
Då nu R. hade fött Josef
30 :25
Jakob lät kalla R. och Lea ut
31:4
svarade R. och Lea
31 :14
då stal R. sin faders husgudar
31:19
Jakob visste icke att R. stulit
31 :32
gick (Lahan) in i R.s tält
31 :33
R . hade tagit husgudarna
31 :34
fördelade sina barn på Lea och R .
33:1
R. med Josef sist
33:2
Slutligen gingo Josef och R.
33:7
kom R. i barnsnöd
35:16
Så dog R . och blev begraven
35 :19
i dag kallas R.s grö,,- ...-ärd
35:20
R.s söner voro Josef och Benjamin
35:24
Bilhas, R .s tjänstekvinnas, söner
35:25
R.s söner Josef och Benjamin
46:19
Dessa voro R.s söner
46:22
Bilha s. Laban givit åt R .
46:25
dog R . ifrån mig i Kanaans land
48 :7
bliva lik R. och Lea
Rut 4:11
invid R .s grav träffa två män
l.Sam.10:2
det är R. s. begråter sina barn
Jer. 31 :15
R. s. begrät sina barn
Matt. 2 :18

RAKKNIV
Från böljan användes rakknivar av
flinta. Senare tillverkades de av brons
eller stål. Se för övrigt: Raka.
RAKKNIV
ingen r. komma p å hs huvud
på vilkens huvud ingen r. skall
Ingen r . har kommit på
ingen r. på hs huvud
din tunga lik en skarp r.
skall H. med en r. raka av allt
bruka det ss. r.

4.Mos. 6:5
Dom.13:5
16:17
loSam. 1:11
Ps.52:4
Jes. 7:20
Hes. 5 :1

RAKLÅNG
föll Saul strax r. till jorden

loSam.28:20

·ram
RAM
bjälkram l.Kon.6:4
RAM
kanten på r.en ett kvarter hög

Från »Raka gatan» i Damaskus.

Jos. 2:1
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Hes.43 :13

Ram -Ramot
RAM
hebr. hög, upphöjd.
l. Hesrons son, broder till Jerameel
och Kelubai, av Juda stam. Han var
farbroder till nr 2.
RAM

Rut

Hesron födde R .
R. födde Amminadab

s. föddes åt Hesron voro R .
R. födde Amminadab

4:19
4:19

l.Krön. 2:9
2 :10

2. Jerameels son, av Juda stam. Han
var brorson till nr 1. l.Krön.2:25 ,2?
3. Stamfader till den släkt som Elihu,
Barakels son, från Bus tillhörde.
Job 32:2.
RAMA
hebr. höjd, kulle.
l. Stad i Benjamin på gränsen mot
Efraim , identisk med nuv. er-Ram på
en höjd-8 km norr om Jerusalem.
Rama nämns i Jos.18:25 bland de
26 städer som gavs åt Benjamins stam.
Vid rikets delning kom Rama att ligga
på gränsen mellan de två rikena. Konung Baesa i Nordriket började befasta
staden under sitt krig mot konung Asa
i Syd riket, men måste avstå från fullföljandet av sin plan efter att ha fått
också konungen i Syrien till motståndare. Det byggnadsmaterial som skulle
ha använts i Rama föll i Asas händer,
och han använde det till att befasta
egna städer i Benjamin (omkr. år 900
f.Kr.).
Då Jerusalems och Juda rikes
olycksöde fullbordades genom den
babyloniske konungen Nebukadnessar
år 586 f.Kr. , tycks Ran1a ha tjänat som
uppsamlingsplats för de fångar, som
skulle föras bort till Babel. Bland dem
var också profeten Jeremia, som dock
på Nebukadnessars befallning blev frigiven, vilket uttryckligen skedde i
Rama.
Möjligen har man i Rama anställt
någon blodig u tgallring av de svaga,
gamla eller eljest mindervärdiga bland
fångarna för att de ej skulle belasta
transporten. Det har gissats att de t är
på en sådan, i Bibeln annars ej omnämnd, massaker bland fångarna , som
Jeremia häntyder med orden: »Ett rop
höres i Rama, klagan och bitter grå t;
det är Rakel som begråter sina barn,
hon vill icke lå ta trösta sig i sorgen
över att hennes barn icke mer äro tilb>,
Jer.31 :15.
Då Matt.2:18 citerar detta profetord, beror det på att dess stämning av
bitter otröstlighet väl motsvarade
förtvivlade mödrars sorg efter de herodianska barnamorden i Betlehem. Vårt
uttryck »ramaskri» har blivit bevingat
genom dessa bibeltexter.
Profetorde t om Rakels gråt i Rama
kan emellertid eljest tas som ett poetiskt uttryck för den sorg som Efraims,
Manasses och Benjamins stammoder
måste känna över Israels rikes undergång och dess inbyggares bortförande.
Det är ej tal om små barn utan om
Rakels efterkommande.

Rakels grav, med stadel1 Betlehem i bakgnmdell.
Stöten .. . i trumpet i R .
Ett rop h ö rdes i R.

Hos . 5:8
Matt. 2:18

2. Gränsort inom Simeons stams område, ursprungligen kallad Baalat-Beer
(se d.o.). Den skildes från andra orter
med namnet Rama genom att kallas
»det sydliga Rama». Med »Ramot i
Sydlandet» (se Ramot 3) avses samma
ort. Jos.19:8.
3. Stad i Efraims bergsbygd , sannolikt
identisk med nuv. Rentis, 15 km nordost om Lydda (Lod) och 32 km
nordväst om Jerusalem. Fullständigare
hette den Ramataim-Sofun (se d.o.).
Detta Rama är i Bibeln känt som
profeten Samuels hemort och var en av
de platser där han efter en fast ordning
utövade sin verksamhet. Här blev Samuel också begraven .
RAMA
kommo h e m igen till R.
l.Sam. 1 :19
Elkana gick hem igen till R.
2:11
plägade (Samuel) vända tillbaka till R . 7 :17
de äldste kommo till Samuel i R .
8:4
Sedan begav sig Samuel till R.
15:34
stod Samuel upp ock gick till R.
16:13
begav (David) sig till Samuel i R .
19 :18
att David var i Najot vid R.
19:19
begav (Saul) sig själv till R.
19 :22
begav (Saul) sig till Najot vid R .
19:23
(Saul) k om till Najot vid R.
19:23
David flydde ifrån Najot vid R.
20:1
de begrovo (Samu el) i R .
25:1
da hade begravit hm i R.
28 :3

4. Stad i Ostjordanlandet. Den kallas
omväxlande Ramot i Gilead och Rama
i de textavsnitt som handlar om Juda
konung Ahasjas och Israels konu ng
J orams strid vid denna ort mot arameerna. Se vidare : Ramot l. 2.Kon .8:29;
2.Krön .22 :6.
5. Befast stad i Naftali stams område ..
Jos.19:36.
6. OIt i norra delen av Asers stams
område. J os.19 :29.

RAMATIT
Invånare i Rama, se Rama l . I.Krön.
2?:2?
RAMAT-LEHI
hebr. käkhöjdell. Den plats i J uda, där
Simson, efter sin bedrift att döda
tusen filisteer med en åsnekäke , triumferade med ett segerkväde· och sedan
kastade det använda vapnet ifrån sig.
Enligt grundtexten var det också Simson, som gav platsen nanmet RamatLehi. Dom.15:15 ff.
Orten Lehi (se d.o.), inom vilken
denna händelse utspelade sig, ger intrycket av att vara en lokalitet med
högt läge och vid utsträckning, jfr
15:9. Sitt namn Lehi, vars betydelse är
»käke», »käkben» (den gamla svenska
kyrkobibelns »kindboga»), har denna
ort antagligen fått efter formen och
utseendet aven bergshöjd.
I Ramat-Lehi fanns i klippan en
fördjupning, ur vilken Gud genom ett
under lä t en källa springa fram som
svar på den törstande Simsons bönerop. Denna erhöll namnet »Den ropandes källa i Lehi», 15: 19.
Någon har trott sig kunna förlägga
Lehi till trakten av det forna BetSemes (se d.o .), som låg mellan de från
Simsons historia kända städerna Sorga
och Tinma, båda utgörande gränsorter
inom Dans område. Ett annat försök
till identifiering anförs under Lehi (se
d.o.); det grundar sig på en modern
israelisk uppgift. I allmänhet betraktas
dock det exakta läget för det bibliska
Lehi som okänt. Dom.15 :1?

(Benjamins barn i) R.
11 :33
R. bävar
Jes.10:29
Ett rop böres i R.
Jer.31 :15
Nebusaradan släppt hm lös från R .
40 :1

RAMA T AIM-SOFIM
hebr. dubbelhöjden i Sufs land, vakternas dubbelhöjd. Området kring staden
Rama i Efraims bergsbygd. Där bodde
efraimiten Elkana, fader till profeten
Samuel. Se: Rama 3, Sufs land, Arimatea. I.Sam.1:1.
RAMAT-HAMMISPE
hebr. vakttornshöjden. Stad öster om
Jordan , i landskapet Gilead vid norra
gränsen av Gads område. J os.13 :26.

RAMESES
Egyptisk stad, välkänd från Israels
historia. Den låg i det fruktbara Gosen,
i nordöstra delen av Egypten, och
kallas i 2.Mos. I:11 Raamses. Det omgivande distriktet (Gosen) heter i
I.Mos.4?:ll »landet Rameses».
Rameses antas ha haft en lång
förhistoria som viktig ort, innan Ramses II (som det berättas i 2.Mos.l :11)
lät israeliterna bygga den förrådsstad
som han gav nanm efter sig själv.
Sålunda skall Avaris, hyksosväldets
huvudstad (se Egypten, sp.l143) ha
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RAMA
(Benjamins barn) Gibeon, R .

Deborapalmen mellan R . och
över natten i Gibea eller R.
Saesa begynte befästa R .

Jos.18 :25

Dom. 4:5
19:13
l.Kon.15:17

avsUd från att befästa R .
15 :21
s. Baesa använde till att befästa R.
15:22
Saesa begynte befästa R.
2.Krön.16:1
avstod från att befästa R .
de förde bort ifrån R. stenar

R .s och Gebas barn: 621
männen från R. och Geba : 621

16:5
16:6

Esr. 2 :26
Neh. 7 :30

varit en föregångare till Rameses. Dessutom har man velat identifiera Rameses med den gamla stad som israeliterna kallade Soan och egyptierna
Tanis. Närmare härom, se Soan.
Enligt 1.Mos.4? :ll gavs åt Jakob
och hans söner en besittning »i landet
Rameses», som var »den bästa delen av
landet» (dvs. Gosen , jfr v.6). Från
Rameses var det också som israeliterna
anträdde uttåge t ur Egypten.
RAMESES
besi ttning i landet R.
dro go frå n R . till Suckot
De bröto upp frå n R .
brö to Israels barn upp fr å n R .

l.Mos.4 7 :11
2 .Mos.12:37
4.Mos.33:3
33:5

RAMJA
hebr. Herren är upphöjd. En man av
Pareos' släkt, en av dem som på Esras
befallning skilde sig från de främmande kvinnor som de hade tagit till
hustrur. ESLI0:25.
RAMOT
hebr. höjder, kullar.
l. Meraritisk levitstad inom Gads
stams område, öster om Jordan, några
gånger omtalad som Rama (se
Rama 4), men vanligen kallad Ramot i
Gilead . Detta Ramot nämns bland
Ostjordanlandets tre dråparfristäder,
5.Mos.4 :43; Jos.20:8; 21 :38. Det har
satts i förbindelse med det Mispa, som
var Jeftas hemort (se Mispa 2).
Efter rikets delning (ca 935 f.Kr.)
utsattes Gilead och Ramot för anfall
från Syrien och tillhörde under 9. och
8.å rhundradena skiftesvis detta land
och Israels rike. Konung Ahab lyckades väl utverka konung J osafats och
J uda rikes hjälp i ett återerövringsforsök , men under den häftiga drabbning,
som de tillsammans utkämpade mot
syriern a vid Ran1Ot, stupade Ahab ,
medan J osafa t välbehållen återvände
till Jerusalem, I.Kon.22; 2.Krön. 18.
Ahabs son Joram hade bättre lycka ca
10 år senare och erövrade staden.
Det exakta läget för det gamla
Ramot i Gilead har ej kunnat bestämmas.
RAMOT
(fristäder) R. i Gilead
inom Gads stam R . i Gilead
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5.Mos. 4 :43
Jos.20:8

Ramot-Gilead - Rask
21:38
dråparfristaden R.
Ben-Geber i R.
1.Kon. 4:13
22:3
R. i Gilead tillhör oss
22:4
draga med mig för att belägra R.
22:6
åstad mot R. i Gilead
22:12
Drag upp mot R. i Gilead
22:15
Mika. skola vi draga åstad till R.
22:20
locka Ahab draga upp mot R.
drog Israels konung till R.
22:29
(Ahasja) stridde ...vid R.
2.Kon. 8:28
9:1
gå till R. i Gilead
9:4
gick den unge mannen till R.
9:14
med hela Israel legat vid R.
1.Krön. 6:80
ur Gads stam R. i Gilead
intala (Josafat) draga mot R. 2.Krön.18:2
18:3
Vill du draga med mig mot R.
18:5
Skola vi draga åstad till R. i Gilead
18:11
Drag upp mot R. i Gilead
Mika, skola vi draga åstad till R.
18:14
18:19
locka Ahab draga upp mot R.
18:28
drog Israels konung upp till R.
(Ahasja) stridde mot Hasael vid R.
22:5

2. Gersonitisk levitstad i Isaskar. Den
omtalas i Jos.19:21 som Remet (se
d.o.) och i Jos.21 :29 som Jarmut (se
Jarmut 2). Man har ej kunnat lokalisera staden. I.Krön.6:73.
3. Stad i Sydlandet, inom Simeons
område. Se: Rama 2. I.Sam.30:27.
RAMOT-GILEAD
Detsamma som Ramot i Gilead, se
Ramot l.
RAND
skalade på dem vita ränder
1.Mos.30:37
göra en r. av guld
2.Mos.25:11
göra en r. av guld därpå
25:24
25:25
runt omkrint listen en r. av guld
du skall göra en r. av guld därpå
30:3
30:4
nedanför randen
på (arken) en r. av guld
37:2
(Besalel) gjorde en r. av guld
37:11
omkring listen en r. av guld
37:12
han gjorde en r. av guld därpå
37:26
satte (ringarna) nedanför r.en
37:27
yttersta r.en av Jordans vatten
Jos. 3:8
vidrörde yttersta r.en av vattnet
3:15
breda ut nät invid vägens r.
Ps.140:6
kringströdda vid dödsrikets r.
141:7
sitta invid bräddfull r.
HV. 5:12
kanten runt omkring r.en
Hes.43:13

RANKA
-ranka
vinranka Jer.5:10
RANKA
på vinträdet voro tre r.or
l.Mos.40:10
de tre r.orna betyda tre dagar
40 :12
vid ädla r.n sin åsninnas fåle
49:11
Guds cedrar (betäckta) av dess r.or Ps.80:11
vilkas r.or nådde till Jaeser
Jes.16:8
avskära r.oroa med vingårdskniv
18:5
vilda r.or av främmande vinträd
Jer. 2:21
plockar av druvor från r.orna
6:9
vars r.or gingo över havet
48:32
vinstockens, vars r.or växa upp
Hes.15:2
dess r.or skulle vända sig till hm
17:6
sträckte det sina r.or mot (örnen)
17:7
det var högt och rikt på r.or
19:11
vitnade äro (fikonträdens) r.or
Joel 1:7

RANNSAKA
Se även: Forska, pröva, utrannsaka,
utforska, efterforska, eftersinna, undersöka, räfst, känna, Gud, Kristus,
hjärta, njure, eldslåga.
-rannsaka
utrannsaka I.Kor.2:1O
outrannsaklig Job 9:10

Berea tog man emot förkunnelsen och
rannsakade var dag skrifterna, Apg.
17:10-12.
RANNSAKA

I) I)älf-ar, l I~ ~
utforska, undersöka, rannsaka, pröva.
J fr J ob 13:9, övers. hålla räfst med;
29:16 reda ut; Ords.28:11 uppdaga. Jfr
Outrannsaklig l. Se: Pröva 5, Undersöka 2, Utforska 2, Utrannsaka l.
2) dåras, tVJ J
söka; undersöka; fråga efter. Jfr Dom.
6 :29, övers. fråga; Pred.1 :13 begrunda.
Jfr 6. Se t.ex. Akta 47, Begära 20,
Undersöka 1, Uppenbar 6, Vårda 2.
3) sårap, "I l :;
smälta, (med' eld) rena, luttra (om
metall); (genom smältning, luttring)
pröva, undersöka. I Ps.17:3; 26:2 står
~ärap parallellt med bl.a. båi:lan, se
Pröva l. Se: Luttra I, Oskuld 3.
4) håpas, b~ n
efte·rforska, ;tforska, söka, undersöka.
I Klag.3 :40 står verbet tillsammans
med l;1ål5-ar, se Pröva 5. Jfr i5:al av l;1åpas
i Ords.2 :4, övers. leta efter; 20:27
utrannsaka; pi. i I.Mos.44 :12, övers.
söka; I.Sam.23:23 söka upp; I.Kon.
20:6 genomsöka; Sef.1 :12 genomleta;
Ps.77:7 eftersinna. Se: Tänka 21, Vanställa l.
5) Suf, Li 1tO
gå el. ströva omkring; i Dan. 12:4 pol. i
betydelsen: ivrigt gå fram och tillbaka
(för att undersöka det som står skrivet
i profetian), jfr v.IO. Se vidare: Vandring 4.
6) ereumw, €pEVVaW
undersöka, utforska, rannsaka; av:
ereuna, undersökning, utforskning,
rannsakan. I nytestamentligt sammanhang motsvarar ereuna (erevna) hebr.
midrås (midrash, av: dåras, se 2), undersökning, utläggning (se 2.Krön.24:
27), inom judendomen teknisk term
för en utläggning avel. kommentar
till ett avsnitt i G.T. Ereunaö är i
I.Kor.2:10 övers. utrannsaka.
7) anakrinö, iwaKpivw
(gång på gång el. steg för steg) utforska, undersöka, granska (för att komma
till en bedömning el. avgörelse); av:
ami, upp, uppåt; åter, på nytt, och
krinö, skilja, särskilja; bedöma; avgöra,
besluta. Se: Dom 23, Rannsakning 4,
Undersöka 7, Utrannsaka 7.
8) peinizö, 7r €lP a~ w
försöka; sätta på prov, pröva. Se t.ex.
Pröva 16.
9) exereunaö, €~€p€vvaw
noga utforska el. rannsaka; förstärkt
form av ereunaö, se 6. Se vidare:
Ivrig 19.

2) utf.ord.
Uttrycket »rannsakning och dom» motsvaras i grundtexten av mispåf, se
Dom 2.
3) bOl)an, lQ J
updersökning, utforskning, prov;, av:
bäl;1an, se Pröva l. Jfr uttrycket 'äbän
bal;1an i Jes.28:16, övers. en beprövad
sten.
4) anakrinö, åvaKpivw
utforska, undersöka, granska; i rättslig
mening: förhöra, utfråga, anställa rannsakning med. Se vidare: Rannsaka 7.

5) akatakritos, åKaraKptroe:;
odömd, icke sakfalld; övers. utan dom
och rannsakning. Se vidare: Dom 19.
6) diagnösis, ou1rvwat,
ul,ldersökning, rannsakning; av: diaginöskö, se Undersöka 5. J fr vårt låneord 'diagnos'.
7) anakrisis, åvaK PtO te:;
utforskande, undersökning; rannsakning; av: anakrinö, se 4.
RANNSAKNING
2 r. och dom med (Sidkia)
2.Kon.25:6
Esr.10:17
2 hade de avslutat r.en
1 krossar de väldige utan r.
Job 34:24
2 r. och dom med (Sidkia)
Jer.39:5
2 r. och dom med hm
52:9
3 Ty r. har redan skett
Hes.21:13
4 i eder närvaro r. med (J.)
Luk.23:14
4 r. för en god gärning
Apg. 4:9
12:19
4 anställde r. med väktarna
5 gissla oss, utan dom och r.
16:37
22:25
5 gissla utan dom och r.
4 själv anställa r. med (Paulus)
24:8
6 undergå r. inför (kejsaren)
25:21
7 efter det att r. blivit hållen
25:26
4 när de anställt r.
28:18

RAPPA
annat murbruk och r. huset
fläck sedan det blivit r.t
sedan det har blivit r.t

3.Mos.14:42
14:43
14:48

RAPPHÖNA
Rapphönssläktet är spritt över de centrala och västra delarna av Asien samt
över pråktiskt taget hela Europa. Palestinas rapphöna har viktiga kännetecken gemensamma med den nordiska: den flyger bullersamt och med
hastiga vingslag, men springer mycket
snabbt. Araberna bedriver sin rapphönsjakt på det sättet att de förföljer
de springande fåglarna, tills dessa är
alldeles uttröttade och då kan fångas
med händerna eller slås ihjäl med
käppar.
David liknar sig själv drastiskt vid
en loppa som Saul förföljer, »såsom
man jagar rapphöns på bergen», I.Sam.
26:20.
RAPPHöNA
jagar rapphöns på bergen
Lik en r. s. ruvar på ägg

1.Sam.26:20
Jer.17:11

RASA

Gud rannsakar
Hjärtat, I.Krön.28:9; Jer.17:10;
Rom.8:27. Kristus rannsakar församlingarna, Upp.2:23. Anden utrannsakar
allt, ja, ock Guds djuphet, I.Kor.2:1O.
David bad om att bli rannsakad,
Ps.26:2; 139:23_ David blev rannsakad
av Gud, Ps.17:3; 139:1. Slutar det väl
när Herren håller räfst med oss?
Job 13:9.
Vi skall rannsaka
Våra vägar och omvända oss till
Gud, Klag.3:40. Oss själva och se, om
vi är i tron, 2.Kor.13:5. Så pröve då
människan sig själv, I.Kor.ll :28.
Att rannsaka skrifterna
Profeterna forskade ivrigt angående
frälsningen, I.Pet.1:lO f. Somliga judar
rannsakade skrifterna utan att se deras
vittnesbörd om Kristus, Joh.5:39. I

RANNSAKNING
I) I)elf-är, l IJ, ~
utforskande, undersökning, rannsakning; av: l;1ål5-ar, se Rannsaka l. I
Job 34:24 står: lo' l;1ei5:är, övers. utan
rannsakning. J fr l;1ei5:är i 11:7, övers.
djuphet. Jfr Outrannsaklig l.

l) [nåW1 X ~4
hithp. fattas av profetisk hänryckning,
profetera; i I.Sam_18: 10 i dålig mening: gripas av raseri (under påverkan
aven ond ande). Se: Profet 3, Profetera I, Profetisk l.
2) rägaz, l } ~
vara orolig, darra, bäva;-4lli upprörd,
vredgas; här hithp. egga upp sig, rasa
(av vrede). Jfr i5:al i I.Mos.45 :24, övers.
kiva; hif. i J ob 12 :6, övers. trotsa. J fr
Förtörna 3. Se Lex. Oro 8, Uppröra 2,
Vrede 15.
3) rogäz, l l.l
oro, bävan; upprördhet, raseri; av:
rägaz, se 2. Se vidare: Vrede 18.
4) [hu!], n iil
pol. med prep. 'al, trol. rusa el. storma
lös på, ansätta, överfalla (med hotfulla
ord eL knuten hand), övers. rasa mot.
Verbet förekommer endast i Ps.62:4.

4605

4606

4607

Rannsaka

RANNSAKA
1 noga undersöka och r.
5.Mos.13:14
1.Krön.28:9
2 H. r.r alla hjärtan
Esr.10:16
2 satte sig att r. härom
Job 28:3
1 r.r till yttersta djupet
Ps.17:3
3 (H.) r.r mig, finner intet
26:2
3 r. mina njurar och mitt hjärta
Pred.12:9
1 vis man s. övervägde och r.de
Klag. 3:40
4 Låtom oss r. våra vägar
Dan.12:4
5 många komma att r. den
Joh. 5:39
6 l r.en skrifterna
7:52
6 R., så skall du finna
Apg.17:11
7 r.de var dag skrifterna
Rom. 8:27
6 han s. r.r hjärtan
2.Kor.13:5
8 R.en eder själva
1.Pet. 1:10
9 profeter forskat och r.t
1:11
6 r.t för att finna
Upp. 2:23
6 jag är den s. r.r njurar

5) hålal, '7 '7 n
berömma el. Tförhärliga sig själv, vara
övermodig, vara dåraktig el. vansinnig;
pol. göra dåraktig, göra till dåre. I
Ps.I02:9 står pol. part. plur. och suff.
I.sing., övers. de som rasa mot mig. Jfr
i5:al part. plur. i Ps.5 :6; 73 :3; 75 :5,
övers. de övermodiga. Se: Dåre 3,
Dårskap 9, Vanvett 3.
6) låhå, n il '7
bli el. v;r-; trött el. utmattad,
försmäkta (se I.Mos.47:13, jfr Möda 14). I Ords.26:18 står hithpalp.
part. mi!1ahleah, trol. en som tröttar
u t sig, en som är u tom sig; övers_
rasande. Några sammanställer mitlahleah med ett syriskt verb som i palp.
betyder: göra förvirrad el. bestört, i
ethpalp.: bli förvirrad el. bestört.
7) rå 'a " V lZ. ~
vara ond el. dålig. Se t.ex. Ond 4.
8) håmon, l i tl n
larm, oväsen; av:'l;1ämä, larma, väsnas_
Jfr Job 39:7; Ps.65 :8, övers. larm; Hes_
26:13; Am.5 :23 buller. Se t.ex_
Härskara 8, Rikedom 6, Väldig 25.
9) I)il, I)ul, '7 1 n· '7 'n
vrida el. vända sig, virvla (omkring). Jfr
2.Sam3:29; Klag.4:6, övers. komma;
Jer.23 :19; 30:23 virvla ned. Se t.ex.
Känna 23, Vånda 3.
lO) tårap, 'l l Li
riva ~l. slita a~,T riva el. slita sönder. I
Am.I:11 står ordagrant: och (eftersom) hans vrede ('ap) oupphörligt har
sönderrivit. Jfr Job 16:9; 18:4, där
tärap (övers. sönderslita, slita sönder)
också står i samband med 'ap. Se:
Krossa 7, Rov 7.
RASA
1 (SauJ) r.de i sitt hus
1.Sam.18:10
2 huru (Sanherib) r.r
2.Kon.19:27
2 då du nu r.r mot mig
19:28
3 ogudaktiga upphört att r.
Job 3:17
3 Han skakas och r.r
39:27
4 viljen I r. mot denne man
Ps.62:4
5 s. r. mot mig förbanna
102:9
6 Lik. en r.nde s. slungar ut
Ords.26:18
7 R.en, l folk, l skolen krossas
Jes. 8:9
2 huru du r.r mot mig
37:28
2 då du nu så r.r mot mig
37:29
8 r. t värre än hednafolken
Hes. 5:7
9 svärdet skall r. i deras
Hos.H:6
10 oupphörligt sin vrede r.
Am. 1:11

RASERI
l) [nåQå'], X J l
hithp. fattas av' profetisk hänryckning;
i LKon.18:29 (om Baals profeter)
övers. fattas av profetiskt raseri. Se:
Profet 3, Profetera I, Profetisk l.
2) rna{!, Q 1 l
vind, vindfläkt; andedräkt; ande; själ,
sinne; uppbrusande sinne, vrede. Se
vidare: Sinne L
3) 'ap, 'l ~
näsa; vrede, harm. Se vidare: Vrede L
4) 'l1zuz, l 1 l P.
styrka, kraft; mäkt, välde, våldsamhet.
Se: Makt 19.
5) za'ap, 'l ~ 2
häftighet, vrede. Se vidare: Vrede 13.
6) emmainomai, €JlJlaivoJlat
(med dat.) vara rasande på, rasa mot;
av: prep. en, i, på, och mainomai, vara
rasande el. vansinnig.
RASERI
1 fattades av profetiskt r.
2 vänder ditt r. mot Gud
3 res dig mot ovänners r.
2 våldsverkarnas r. likasom
2 edert r. är en eld
4 utgöt krigets r.
5 Då lade sig havets l.
6 I mitt r. mot dem

1.Kon.18:29
Job 15:13
Ps. 7:7
Jes.25:4
33:11
42:25
Jona 1:15
Apg.26:11

RASK
såg ngn r. och krigsduglig
skynda då r.t fram
finnes 50 r.a män
r.a och krigsdugliga män
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1.Sam_14:52
2.Sam. 5:24
2.Kon. 2:16
24:16

Rassel - Redbar
RASSEL
-rassel
vagnsrassel Upp.9:9
RASSEL
ljuder ett l. av koger
han ler åt r.let av lansar
profeterade, hördes ett r.
r. likasom av vagnar
r.let av deras vingar ss.

Job 39:26
41:20
Hes.37:7
Joel 2:5
UPp. 9:9

27:5
R. hörde huru lsak talade
sade R. till sin son Jakob
27:6
27:11
Jakob sade till sin moder R.
R . tog Esaus högtidskläder
27:15
27:42
berättade för R. vad Esau sagt
27:46
R . sade till Isak
28:5
Laban s. var broder till R .
29:12
Jakob omtalade att han var R.s son
Debora, R.s amma, dog
35:8
där de ock begravit lsak och R.
49:31
när R . gm lsak blev moder
Rom. 9:10

De hava r . vikit av ifrån den väg
9:12
r. vikit av ifrån den väg
9:16
hava r. fått sin arvedel
Jos.18:7
r. hunnit förbi Belätesplatsen
Dom. 3:26
r. Seba och Salmunna i ditt våld
8 :6
8 :15
r. Seba och Salmunna i ditt våld
r. i natt öVerlämnade mig
Rut 1:12
känner r. bedrövelse
1 :13
r. ss. gosse iklädd
1.Sam. 2:18
r. mina söner ibland eder
12:2
förstod r. då att Doeg
22:22

RASSLA
när hs hjuldon r.

Jer.47:3

RAST
J ag får ingen r.
Allt arbetar utan

Job 3:26
Pred. 1:8

l.

RASTA
till Ajefim, r . de (David)

2.Sam. 16:14

REAJA
hebr. Herren har sett, Herren ser.
l. SabaIs son, av Juda stam. Densamme som Haroe, se d.o. I.Krön.4:2.
2. Mikas son, av Rubens stam. J. Krön.
5:5.
3. En tempelträl, vilkens efterkommande återvände med Serubbabel från
fångenskapen i Babel. Esr.2 :47; Neh.
7:50.
REBA
hebr. fjärdedel. En av de fem midjanitiska konungar, som israeliterna slog
på Mose tid under ledning av Pinehas. I
10s.13:21 kallas dessa konungar »Sihons lydfurstan>. 4.Mos.31 :8; 10s.
13:21.
REBECKA
hebr. bindande, fastbunden. Dotter till
Abrahams brorson Betuel och syster
till Laban.
I I.Mos.24 berättas hur hon genom
Guds ledning blev Isaks hustru, en
skildring som innehåller fina drag av
lyhördhet för Guds vilja hos de handlande personerna, ej minst hos Abrahams trogne hustjänare Gfr Elieser l),
som hemförde henne från Nahors stad
i Mesopotamien. Den vid avflirden över
henne uttalade välsignelsen innehöll
orden, att av henne måtte komma
tusen gånger tio tusen, v.60. Rebecka
säg emellertid i tjugo år ut att förbli
barnlös, 25 :20,26, till dess att Herren
hörde hennes bön och gav henne tvillingar som livsfrukt. Om dessa förkunnades också att den äldre skulle tjäna
den yngre och att det var två folkstammar, som kämpade mot varandra i
hennes liv.
Det var Jakob som blev hennes
älsklingsson, vilken hon genom svek
förhjälpte till faderns välsignelse. Detta
medförde emellertid att hon måste
avstå ifrån att ha 1akob i sin närhet.
Av fruktan för Esaus hämnd rådde hon
honom att fly till sin broder Laban,
och när Jakob omsider återkom till
Kanaan, var hon uppenbarligen död.
Rebecka fick sin grav i den grotta i
Makpela, som Abraham hade inköpt
till familjegrav, l.Mos.49 :31.
REBECKA
Betuel födde R .

loMos.22:23

kom R. ditut, en dotter till Betuel
R. hade en broder s. hette Laban

24:15
24:29

när han hörde huru R. berättade
kom R. ut med sin kruka på axeln
Se, där står R. inför dig
tog tjänaren smycken och gav åt R .
de kallade R. till sig
bestämde de att R. skulle fara
de välsignade R . och sade
R. och hennes tärnor satte sig
så tog tjänaren R . med sig
DA. nu också R. lyfte upp sina ögon
(Isak) tog R . till sig
!sak var 40 år när han ... tog R.
lsak bad till H . för sin hustru R.
så att hs hustru R. blev havande
R. hade Jakob kärast
kunde dräpa mig för R.s skull
fick se lsak kärligt skämta med R.
en hjärtesorg för lsak och R.

24:30
24:45
24:51
24:53
24:58
24 :59
24:60
24:61
24:61
24:64
24:67
25:20
25:21
25:21
25:28
26:7
26:8
26:35
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Flygfoto av den nordsyriska fyndorten Ras Shamra el. Ugarit,
där man vid arkeologiska utgrävningar gjort värdefulla fynd,
bl.a. av fundamentet till ett Baalstempel. Vapen och konstskatter, som blivit funna här, visar att platsen under
andra årtusendet [Kr. var ett betydande handelsoch kulturcentrum.
REDA (subst.)
sök r. på pilarna
tagen r . på och sen efter
tagen r . på alla gömställen

loSam. 20:36
23:22
23:23

REDA (verb)
Uppdelning: allmänt, reda till, reda ut.
REDA (allmänt)
red dig till strid
Där r .er pilormen sitt bo
r .de du dig läger

Job 33 :5
Jes.34:15
57:7

REDA (till)
red till åt mig en smaklig
l.Mos.27:4
red till åt mig smaklig rätt
27:7
R .en till reskost åt eder
Jos. 1 :11
red till å t hm ngt att äta
2.Sam.13:7
red först till en liten kaka
l.Kon.17 :13
red sedan till åt dig och
17 :13
vill jag r. till den andra tjuren
18 :23
tjuren och r.en till den
18:25
den tjur han gav och r.de till
18:26
r.en till (påskalammet)
2.Krön. 35 :6
r.de de till åt sig själva
35 :14
måste leviterna r. till
35:14
leviterna r.de till åt dem
35:15
rett till en lampa
PS.132:17
hs hjärta r.er till fördärv
Jes.32 :6
R.en till sköld och skärm
Jer.46 :3
r.en nu till åt eder
46:19
red till åt dig vad man
Hes.12:3
r.de till sina lampor
Matt. 25 :7
r. till att äta påskalammet
26 :17
lärjungarna r .de till påskalammet
26 :19
att vi skola gå och r. till
Mark.14 :12
r.en till åt oss där
14:15
r.de till p åskalammet
14:16
samaritisk by för att r . till
Luk . 9:52
tjänare s. icke r .de till
12:47
Red till min måltid
17:8
r.en till åt oss
22:8
vill du att vi skola r. till
22:9
r.en till där
22:12
de r.de till påskalammet
22:13
r.de till välluktande kryddor
23:56
REDA (ut)
okändes sak r .de jag ut
r . ut invecklade ting
och r. ut invecklade ting

Job 29:16
Dan. 5 :12
5:16

REDAN

Uppdelning: redan, red an förut , redan nu.
REDAN
Esau s. r. drager emot dig
r. hava varit tillbaka
Folket är r. alltför talrikt
jag hade r. räckt ut min hand
r. på första dagen skaffa bort
r. vikit av ifrån den väg
tillhör H. r. ss. förstfött
tillhör det r . H.
hemsökelsen r. begynt
s. r. är i tältet
Sade jag icke r. till sändebuden
hava r. fått sin arvedel
r. givit Seirs bergsbygd
r. givit Ax åt Lots barn
r. givit det åt Lots barn
R. i dag vill jag begynna
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loMos.32:6
43:10
2.Mos. 5:5
9:15
12:15
32:8
3.Mos. 27:26
27:26
4.Mos.16:47
19:14
24:12
34:14
5.Mos. 2:5
2:9
2:19
2 :25

leva i fruktan r. här
23:3
R. för länge sedan
2.Sam. 5:2
r . intagit Vattenstaden
12:27
Om nu r. i början några fölle
17:9
r . kommit för konungen
19:11
20:3
levde r. under hs livstid
loKon. 7:45
r . nämnda föremål
r . i dag skall jag träda fram
18:15
l . hunnit både dräpa och
21:19
Gehasi hade r. gått före
2.Kon. 4:31
israeliter s. r . omkommit
7 :13
(hungersnöden) r . kommit in
8:1
tio steg s. den r. lagt
20:11
R. för länge sedan
l.Krön.11:2
r. då Saul var konung
11 :2
äro r. i Hasason-Tamar
2.Krön.20 :2
V år skuld är r. stor nog
28:13
r. i begynnelsen av hs
Esr. 4:6
r . blivit givna i träldom
Neh. 5:5
r . i dag tillbaka åkrar
5 :11
r. i fordom tid sjöngos
12:46
r. i dag skola furstinnorna
Est. 1:18
Vid Hamans hus står r. påle
7:9
R. detta lända till
Job 13:16
r. förlorat hoppet om livet
24:22
r . i förväg är öde
30:3
synes icke r. skenet
37:21
fälJes till marken r. vid hs
40:28
lovsång var r . på min tunga
Ps.66:17
r. det är illa
Ords.19:2
R. barnet röjer sig
20:11
s. dina ögon r. hava sett
25:7
alltsammans r. förgätet
Pred. 2:16
de döda s. r. fått dö
4:2
avund r. nått sin ände
9:6
Gud har r. i förväg givit
9 :7
m åltid r. på morgonen
10:16
gråtarna r. gå och vänta
12:5
HY. 2:13
vinträden stå r. i blom
s. den r. lagt till rygga
Jes.38:8
43:27
r. din stamfader sync;lade
danade dig r. i moderlivet
44:2
danade dig r. i moderlivet
44:24
vad förr var. r. i forntiden
46:9
49:17
R. hasta dina söner fram
s. r. äro församlade
56:8
Ack att dagen r. lider
Jer. 6 :4
belägringsvallarna gå r.
32:24
rannsakning har r . skett
Hes.21:13
står r. vid vägskälet
21:21
gjorde (otukt) r. i sin ungdom
23:3
har man r. tagit ut därur
24:6
30:22
den s. r. är sönderbruten
s. r . farit ned i graven
32:18
ligger r . ASSUI med sin skara
32:22
R . när du begynte din bön
Dan. 9:23
r. ifrån första dagen
10:12
r. sports i deras församling
Hos. 7:12
R. aktas de bland hedningarna
8:8
må r. samma dag gå åstad
Sak. 6:10
r. i min ungdom köpt till träl
13:5
jag har r . förbannat dem
Mal. 2:2
r. är yxan satt till roten
Matt. 3:10
r . begått äktenskapsbrott
5:28
tiden är r. framskriden
14:15
r. många stadier från land
14:24
det är r . tre dagar de dröjt
15:32
Elias r. har kommit
17:12
Skaparen r . i begynnelsen
19:4
r. ditt uttal röjer dig ju
26:73
båten r . begynte fyllas
Mark. 4:37
r. var långt lidet på dagen
6 :35
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det är r. lå ngt lidet på dagen
6:35
r . tre dagar de dröjt
8:2
säger att Elias r. kommit
9 :13
r. vid världens begynnelse
10:6
hundrafalt igen r . här i tiden
10:30
11:11
och det r . var sent på dagen
R. i denna natt
14:30
15:44
att J . r. skulle vara död
till graven r. vid so lupp gången
16:2
stenen r. var bortvältrad
16 :4
r . i sin moders liv
Luk. 1:15
R. är yxan satt till roten
3:9
dörren är r . stängd
11:7
ville jag icke att den r .
12:49
mångfaldigt igen r. här i tiden
18:30
H., han har ju r . 10 pund
19:25
att sommaren r. är nära
21:30
det r . är tredje dagen
24:21
dagen nalkas r . sitt slut
24:29
s. icke tror, är r. dömd
Joh. 3:18
den tid är r. inne
4:23
R. nu får den s. skördar
4:36
r . lång tid varit sjuk
5:6
ja, den är r. inne, då de döda
5:25
Det hade då r. blivit mörkt
6 :17
när r. halva högtiden var
7 :14
Det s. jag r. från begynnelsen
8:25
judarna hade r . kommit överens
9:22
Jag har ju r. sagt eder
9:27
den döde r. legat fyra dagar
11:17
H., han luktar r.
11:39
Jag har r . förhärligat det
12 :28
djävulen hade r. ingivit
13:2
den stund ... är r . kommen
16:32
19:28
allt annat r . var fullbordat
såga hm r. vara död
19:33
r . beslutit giva hm lös
Apg. 3:13
eftersom det r. var afton
4 :3
r. frågat sig till Simons hus
10:17
r. innan (J.) uppträdde
13:24
r. under samma timme på natten
16:33
r. sträckt ut hm till gissling
22:25
r. gm födelsen
22:28
sjöfarten begynte r . vara
27:9
fastedagen var r . förbi
27:9
r. på andra dagen till Puteoli
28 :13
synd r. innan lagen fanns
Rom. 5 :13
hoppas det han r. ser
8:24
ss. r. Esaias har sagt
9 :29
R . Moses säger
10:19
har nu r . deras fall varit
11 :12
om r. deras förkastelse
11:15
15:20
där K. namn r . var känt
r. före tidsåldrarnas
loKor. 2:7
ären kantänka r. mätta
4:8
I haven r. blivit rika
4:8
för min del r . fällt domen
5:3
r . det en brist hos eder
6:7
r. i vårt inre likasom
2.Kor. 1:9
Om nu r . dödens ämbete
3:7
om r. fördömelsens ömbete var
3:9
r. det s. var försvinnande
3:11
jag har ju r. sagt att I haven
7:3
hugnad s. vi r. fingo
7 :13
r . under förra Aret
8 :10
välsignelsegåva I r. utlovat
9:5
r . med evangelium om K.
10:14
i fråga om det s. r. är
10:16
torden I r. länge hava menat
12:19
har jag r. i förväg sagt
13:2
s. jag r. har brutit ned
Gal. 2:18
s. Gud r. givit gällande kraft
3:17
i K. r. i förväg ägt hopp
Ef. 1 :12
Icke s. om jag r. vunnit det
Fil. 3 :12
3 :12
eller r . hade blivit fullkomlig
3 :16
såvitt vi r . hunnit ngt
Kol. 4 :10
haven I r . fått föreskrifter
R . när vi voro hos eder
loTess. 3:4
4 :1
sådan vandel s. I r . före n
5 :11
Trösten ... ss. lock r. gören
s. om H . dag r. stode
2.Tess. 2:2
R . är laglöshetens h emlighet
2:7
R. när vi voro hos eder
3:10
R. hava några vikit av
loTim. 5:15
n åd s. r. för evärdliga
2.Tim. 1:9
uppståndelsen r . har skett
2:18
r . för mig i högsta m å tto
Filem. v . 16
Hebr. 9:13
om r. blod av bockar
visserligen r. kännen det
2 .Pet. 1:12
är nu r. det andra brevet
3:1
det sanna ljuset lyser r.
loJoh. 2:8
r. många antikrister upp stått
2:18
r. hava det s. vi bett hm om
5:15
r . en gång fått kunskap
Jud . v. 5
REDAN (förut)
Josef var r. förut i
r . förut skrivit regler
skett r. förut i gamla
s. man r. förut har gjort
det var r. förut
var r. förut nämnt vid namn
där (J.) r . förut var
s. r. förut av Gud blivit
vilket Gud r. förut gm
R. härförut har jag måst
s. r. förut blivit känt
ss. jag r . förut har sagt
haven I r . förut fått höra
ss. vi r. förut hava sagt

2.Mos. 1:5
Ords.22:20
Pred. 1 :10
2:12
3:15
6:10
Mark. 4:36
Apg.10:41
Rom. 1:2
3:9
11:2
Gal. 5:21
Kol. 1:5
1.Tess. 4:6

REDAN (nu)
tankar de umgås r . nu
r. nu må du utskifta detta
r. nu i himmelen mitt vittne
R. nu visar det sig
R. nu, förrän det sker
I ären r . nu rena
Jag är väl r. nu viss om
r. nu delvis förstån
Antikrists ande r. nu

5.Mos.31 :21
Jos.13:7
Job 16:19
Jes.43:19
Joh.13:19
15:3
Rom.15 :14
2.Kor. 1:14
loJoh. 4:3

REDBAR
l) jMär, 1(0"'
det som är · rätt; uppriktighet, redbar·
het, redlighet. Se vidare: Rä tt 20.
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Redig - Regera
2) 'dmunå, il ~ 1 D~,
fasthet, säkerhet, pålitlighet. Se vidare:
Rätt 15.
3) agathOs, uyaOo,
god (= motsvarande sin bestämmelse
och uppgift); duglig, skicklig; rättskaffens, ädel. Adjektivet står här som
bestämning till pistis, trohet.
REDBAR
1 Ur ett r.t hjärta framgår
3 visa r. trohet
REDBARHET
2 bemta dig om r.

Job 33:3
Tit. 2:10
PS.37:3

REDIG
han talade r.t och klart

Mark. 7:35

REDLIG

-redlig
oredlig 2.Kor.11:13
REDLIG

1) ken, 1::J
fast, rätt, riktig; uppriktig, redlig; här
plur. kenim_ Se: Fast 37, Rätt 35.
2) ji/sår, liV '
rak, jänm; rätt, riktig; uppriktig, redlig.
Se vidare: Rätt 9.
3) tåmim, O' D n
fullkomlig, hel: ~skadd, felfri, utan
lyte, ostrafflig; som subst.: fullkomlighet, ostrafflighet. I Dom.9:16,19 står:
bthåmim, i fullkomlighet, i ostrafflighet. Se: Felfri l, Frisk 9, From 3,
Lyckosam 5, Oskadad 1, Ostrafflig 1.
4) 'limunå, il 2 17:)~,
fasthet, säkerhet, pålitlighet\. trofasthet. I 2.Krön.19:9 ,står: be'ämunä, i
trofasthet; övers. redligt; Ords.28:20
'is 'ämunot, man av trofasthet; övers.
redlig man: Se vidare: Rätt 15.
5) 'åspama', ~) 19 O~
aram. omsorgsfullt,' ~oggrant; i Esr.6:8,
12,13; 7:21 övers. redligt; 7:17 såsom
en redlig man. Se: Omsorg 1.
6) tom, O'n
fullständighet; fullkomlighet, felfrihet,
ostrafflighet. Se: Oskuld 1, Ostrafflig 3.
7) 'dmä!, np l{
fasthet, säke~het, pålitlighet, tillförlitlighet, trofasthet; i Hes.18:9 övers. vad
redligt är. Se vidare: Rätt 12.
8) misor, l iiV '~
något rakt el. jämnt; rätt, redlighet. I
Ma1.2:6 står bemisor, i redlighet (övers.
redligt), jämsides med besåiom, i frid
(övers. fridsamt). Se vidare: Rätt 10.
9) me1årim, O' liV 'D
rakllet, jämnhet;' Trätt: rätWirdighet,
redlighet; av: j åSar, se 2. lOrds; 1 :3; 2:9
står ordet jämsides med ~ägä~, se
RätWirdighet 4, och mispät, se Rätt 2.
Se: Fö rlikning 2, Rätt 11, Rättvis 3.
10) joSär, l tj' ,

det som är rätt; uppriktighet, redbarhet, redlighet. Se vidare: Rätt 20.
REDLIG
1 vi äro r.a män
1 ären I r.a män så må en
1 r.a män och inga spejare
1 veta att I ären r.a män
1 icke spejare utan r.a män
2 upptecknat i Den r.es bok
3 förfarit riktigt och r.t
3 förfarit riktigt och r,t
2 du är en r. man
2 upptecknad i Den r.es bok
2 Är du lika r.t sinnad
4 i H. fruktan, r.t
5 r.t utgivas åt dessa män
5 Blive den r.t fullgjord
5 r.t fullgjort av Tattenai
5 ss. en r. man köpa tjurar
5 det skall r. t göras
2 ostrafflig och r. man
2 att de r.a måste gå under
2 De r.a häpna över sådant
2 motpart stå ss. en r. man
2 r.a skola skåda hs ansikte
2 lovsång höves de r.a
2 se på den r.e
2 Så få de r.a makt över dem
6 herde med r.t hjärta
2 De r.a se det och glädja sig
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1.Mos.42:11
42:19
42:31
42:33
42:34
Jos.10:13
Dom. 9:16
9:19
1.Sam.29:6
2.Sam. 1:18
2.Kon.10:15
2.Krön.19:9
Esr. 6:8
6:12
6:13
7:17
7:21
Job 1:1
4:7
17:8
23:7
PS.11:7
33:1
37:37
49:15
78:72
107:42

2 de r.as släkte välsignat
112:2
2 För de r.a går han upp
112:4
125:4
2 dem s. hava r.a hjärtan
140:14
2 de r.a bo inför ditt ansikte
Ords. 2:7
2 At r.a förvarar han sällhet
2:21
2 r.a förbliva boende i landet
2 med r.a har han umgängelse
3:32
2 De r.as ostrafflighet vägleder
11:3
2 De r.as rättfärdighet räddar
11:6
2 Gm r.as välsignelse
11:11
2 de r.a räddas gm sin mun
12:6
12:22
4 s. handla r. t behaga hm
2 bland r.a råder gott behag
14:9
2 de r.as bön behagar hm väl
15:8
2 de r.a hava en banad stig
15:19
2 r.as väg är att fly det onda
16:17
20:11
2 dess vandel rättskaffens och r.
2 rättskaffens handlar r. t
21:8
21:18
2 trolöse i de r.as ställe
2 r.e"vandrar sina vägar
21:29
28:10
2 s. leder de r.a vilse
28:20
4 En r. man får välsignelse
2 de r.a söka skydda hs liv
29:10
Hes.18:9
7 gör vad r.t är
2 mot den s. vandrar o.t
Mika 2:7
2 ingen r. man finnes
7:2
7:4
2 den r.aste värre än
Mal. 2:6
8 r. t vandrade han

REDLIGHET
10 vandrar inför mig i r.
2 finnes icke hs like i r.
2 finnes icke hs like i r.
10 Ostrafflighet och r.
2 slakta dem s. vandra i r.
9 kan man lära r.
9 Då skall du förstå r.
10 fruktar H., vandrar i r.
2 den s. vandrar i r.
4 ingen visar r. i vad

1.Kon. 9:4
Job 1:8
2:3
PS.25:21
37:14
Ords. 1:3
2:9
14:2
29:27
Jes.59:4

REDO
Se även: Färdig, villig, bereda.
Redo
Vi skall vara redo
Att förkunna evangelium, 2.Tim.
4:2. Att ge skäl för vårt hopp, I.Pet.
3 :15. Till strid för Guds sak, I.Kor.
14:8. Till allt gott verk, Tit.3:1. Till att
lida för Jesu namns skull, Apg.21 :13.
Till att näpsa all olydnad, 2.Kor.10:6.
Redo att möta Herren
Bered dig att möta din Gud, Am.
4:12. Jesu efterföljare skall vara redo
när han kommer tillbaka, Matt.24:44.
De förståndiga jungfrurna var redo att
möta brudgummen, Matt.2S :10. Kristi
brud har gjort sig redo, Upp.19:7.
REDO
1.Mos.37:13
gör dig r., jag vill sända
37:13
Jag är r.
hålla sig r. till
2.Mos.19:11
Hållen eder r.
19:15
r. till i morgon
34:2
gm en man s. hålles r.
3.Mos.16:21
Jos. 8:4
hållen eder alla r.
gjorde sig r. att resa
Dom.19:5
19:7,9
mannen gjorde sig r.
gjorde sig r. och reste
19:10
19:28
r. och reste hem till sitt
filisteen gjorde sig r.
1.Sam.17:48
äro dina tjänare r.
2.Sam.15:15
då är jag r.
15:26
18:3
bättre att du står r.
Gören eder r.
1.Kon.20:12
20:12
r. till att angripa staden
1.Krön.12:17
mitt ':ljärta l. till förening
r. till allt vad du befaller
28:21
29:18
tankar vara r. till sådant
2.Krön. 2:8
mina tjänare äro r.
35:4
Gören eder r.
Esr.10:14
våra furstar stå r.
Est. 3:14
vara r. till den dagen
r. på kungliga travare
8:10
8:13
judarna skulle vara l.
Välan, jag är r.
Job 9:19
ofärd står r., hm till fall
18:12
Ja, vi äro r.
38:35
sin båge spänner han och gör r.
Ps. 7:13
(fienderna) göra sig r.
59:5
r. med det råd vi uttänkt
64:7
120:7
äro de r. till strid
Straffdomar ligga r.
Ords.19:29
ligga r. på dina läppar
22:18
gör allting r. på åkern
24:27
H. står r. att gå till rätta
Jes. 3:13
för konungen är den gjord r.
30:33
just r. till att fördärva
51:13
Främlingar skola stå r.
61:5
Träd fram och gör dig r.
Jer.46:14
Gör kedjorna r.
Hes. 7:23
Svärdet är r.
32:20
gör dig r. med de skaror
38:7
r. falla ned och tillbedja
Dan. 3:15
äro deras händer r.
Mika 7:3
(H.) gör dem r. till strid
Nah. 2:3
och stormtaken göras r.
2:5
allt är r., kommen
Matt.22:4
Varen därför ock I r.
24:44
de s. voro r. gingo in
25:10
Så varen ock I r.
Luk.12:40
Kommen, ty nu är allt r.
14:17
H., jag är r. att med dig
22:33
Jag är ju r. icke allenast
Apg.21:13
r. att röja hm ur vägen
23:15
r. och vänta allenast
23:21
r. att avgå till Cesarea
23:23
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vem gör sig r. till strid
1.Kor.14:8
Akaja har varit r.
2.Kor. 9:2
vill att I skolen vara r.
9:3
r. att näpsa all olydnad
10:6
står r. att komma till eder
12:14
r. att komma till eder
1. Tess. 2:18
vara r. till allt gott verk
Tit. 3:1
alltid vara r. att svara
1.Pet. 3:15
r. att döma levande och döda
4:5
änglarna gjorde sig r.
Upp. 8:6
s. under det året hållits r.
9:15
(Lammets) brud har gjort sig r.
19:7

REDSKAP
-redskap
jaktredskap I.Mos.27:3
krigsredskap l.Sam.8:12
vagnsredskap l.Sam.8:12
skeppsredskap Apg.27:19
Redskap
Hos israeliterna, liksom hos grannfolken, tillverkade den enskilde själv sina
redskap. Detta gällde bohagsföremål
som bord, stolar och baktråg, och
likaså redskap för jordbruket som
tröskvagnar och plogar. För vävning
gjorde man vävstolar. Endast när det
gällde smidesvaror och lerkärl, gick
man till hantverkare.
Smeden förHirdigade pil- och spjutspetsar, yxor, knivar, nålar, smycken,
vidare stridsutrustningens tillbehör
som svärd, båge, sköld, hjälm och
pansar. Till en början gjordes dessa
föremål av brons, senare - från
1100-talet f.Kr. - av järn. Finare
verktyg gjordes också av silver eller
guld.
Krukmakaren tillverkade olika slags
kärl som krukor, skålar, tallrikar och
lampor. Tidigt lärde man konsten att
glasera lerföremålen för hållbarhetens
skull.
I Bibelns bildspråk betecknas
människor, som Gud använder för
utförandet av sin vilja, ibland som hans
redskap - det talas om »hans vredes
redskap» (krigshärar), JeS.13 :5, och om
hans utvalda redskap som frambär
evangelium, Apg.9:IS.
REDSKAP
gjorde alla slags r.
1.Mos. 4:22
2.Mos.39:40
alla r. till arbetet
tabernakel med dess r.
4.Mos. 1:50
1:50
tabernaklet och alla dess r.
alla r. till arbetet därvid
4:26
icke komma vid de heliga r.en
18:3
tog med sig de heliga r.en
31:6
alla r. av trä skolen I rena
31:20
r. s. voro gjorda åt Baal
2.Kon.23:4
r. till tjänstgöring
1.Krön.23 :26
H. och hs vredes r.
Jes.13:5
skulle man lägga de r.
Hes.40:42
Tag dig nu r.
Sak.1l:15
Apg. 9:15
utvalt r. till att bära

filisteer var lägrad i R.
filisteema hade fallit in i R.
ss. när man plockar ax i R.

1.Krön.11 :15
14:9
Jes.17:5

REFAJA
hebr. Herren läker.
1. Efterkommande till Hananja, av
Davids släkt. I.Krön.3 :21.
2. Jiseis son, 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 son till Isaskars son Tola. I.Krön.
7:2.
4. En benjaminit av konung Sauls ätt.
Han var Bineas son. I I.Krön.8:37
kallas han Rafa. I.Krön.9:43.
5. Hurs son. Han deltog i återuppbyggandet av Jerusalems mur och kallas
för »hövdingen över halva Jerusalems
område». Neh.3:9.
REFIDIM
hebr. lägerplatser. En av Israels lägerplatser under ökenvandringen, den
sista innan de kom till Sinai. Här fanns
inget vatten, men folket kunde ändå
släcka sin törst genom ett Herrens
under. Det var också här, som israeliterna under J osuas befal segerrikt
kämpade mot amalekiterna, medan
Mose med lyfta händer bad för folket.
REFIDIM
(Israel) lägrade sig i R.
2.Mos.1 7:1
Amalek gav sig i strid med Israel i R. 17:8
de bröto upp från R.
19:2
(Israel) lägrade sig i R.
4.Mos.33:14
de bröto upp från R.
33 :15

REGEM
hebr. vänskap, förbund. En son till
Jadai, se d.o. I.Krön.2:47.
REGEM-MELEK
hebr. konungens vänskap. En framstående man i Betel. Jämte några andra
män fick han uppdraget att gå till
prästerna för att rådfråga Herren. Sak.
7:2.
REGERA
Se även: Härska, härskare, välde, makt,
råda, döma, styra, överhet, konung,
rådsherre, domare, myndighet, Herre,
Kristus, Gud.
REGERA

REFAIMSDALEN
berg i norra ändan av R.
Jos.15:8
det berg s. ligger norrut i R.
18:16
filisteerna spridde sig i R.
2.Sam. 5:18
filisteerna spridde sig i R.
5:22
23:13
en skara filisteer var lägrad i R.

1) målak, l 'ID
härska, -bliva- ~l. vara konung; av:
mäläJ5, se 6. Se: Drottning 4, Herre 16,
Konung 2, Makt 33.
2) peråzon, 1 i l 19
möjl. ledare, härsk~~e; ledarskap, regering; enligt en annan förklaring: landsbygd, landsbygdsbefolkning. I Dom.
5:7 är ordet övers. styresmän. Jfr
ObeHist 1.
3) såpat, t:l CI iV
döma. . Se t.;x. Dom 8, Domare 2,
Döma 2, Rätt 19.
4) S.Mos.17:20 ordagrant: på det att
han må förlänga [sina l dagar i sitt rike,
han och hans söner.
5) melukä, il J 1 ':> D
konungadöme,T kon~ngavärdighet; av:
målak, se 1. I I.Kon.21:7 står ordet
som -objekt till 'äsä, göra, utöva. Se:
Drottning 6, Konung 4, Konungadöme 1, Konungslig 2, Rike 6.
6) mIiläk, l?1?
konung.- Se: Konung 1, Konungslig 1,
Kunglig 1.
7) håbas, iV J n
binda: binda -o;. (t.ex. en huvudbin-
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REELAJA
hebr. Herren skapar fruktan. En hövding, som återvände med Serubbabel
från fångenskapen. Förmodligen är
han densamme som Raamja, se d.o.
Esr.2:2.
REFA
hebr. trol. underhåll. Efraimiten Berias
son. l.Krön.7:2S.
REFAEL
hebr. Gud är läkare. Son till Semaja,
en dörrvaktare i helgedomen. I.Krön.
26:7.
REF AlMSDALEN
hebr, 'emä~-Rerä'im, rafaeemas dal.
En dal sydväst om Jerusalem. Genom
dess norra del gick gränsen mellan
Juda och Benjamin. I Refaimsdalen
lägrade sig fIlisteerna, när dessa skulle
kämpa mot David.

Regering - Regn
del); förbinda (ett sår); i Job 34:17
troligen: härska, regera (binda folket
med makt el. förbinda folkets sår). Se:
Bot 4.
8) mäsal, 7tVt:l
härska, reg;r~. Se t.ex. Härska 6,
Makt 26, Mäktig 8, Råda 2, Tyrann 1,
Välde 11.
9) utf.ord.
10) häjä, i1' i1
bliva; vara; i TP~ed.1 :16 med prep. 'al,
övers. regera över. Se: Råda 4.
11) basildtö, /laatA€UW
bliva el. vara konung, härska, regera;
av: basileus, konung. Se t.ex. Konung 9, Välde 17.
12) brabeuö, /lpa/l€uw
grundbet. fungera som domare i
idrottstävlingar osv.; sedan allmänt:
döma, avgöra; styra, leda, härska; av:
brabeus, tävlingsdomare och prisut·
delare; domare; ledare. J fr Segerlön l.
13) symbasileuö, aV/-l/laatA€UW
vara konung el. regera tillsammans
med; av: prep. syn, (tillsammans) med,
och basileuö, se 11. Verbet är iLKor.
4:8 övers. bliva (någons) medkonung.
REGERA
1 konungar s. r.de i Edoms
1.Mos.36:31
4 må länge r. I sitt rike
0.Mos.17 :20
1 Sihon r.de i Hesbon
Jos.13:10
1 r.de i Astarot och Edrei
13:12
1 hs s. r.de i Hesbon
13:21
Dom. 4:2
1 s. r.de i Hason
2 (H.) i rättfärdighet r.r
5:11
Rut 1:1
3 På den tid då domarna r.de
1 kommer att l. över dem
loSam. 8:9
8:11
1 s. kommer att l. över eder
1 konung måste l. över oss
12:12
1 den konung s. r.l över eder
12:14
13:1
1 (Saul) r.de över Israel
1 (I ..Boset) r.de i två år
2.Sam. 2:10
1 (David) r.de i 40 år
5:4
0:0
1 I Hebron r.de han över Juda
1 i Jerusalem r.de (David)
5:5
8:15
1 David r.de över hela Israel
loKon. 2:11
1 Den tid David regerade
1 i Hebron r.de han i 7 år
2:11
1 i Jerusalem r.de han i 33 år
2:11
5:7
9 r. över detta talrika folk
1 r. över allt vad dig lyster
11:37
11:42
1 Salomo r.de i Jerusalem
14:20
1 Jerobeam r.de 22 år
1 Rehabeam r.de 17 år i Jerus.
14:21
1 (Ablam) r.de tre år i Jerus.
15:2
1 (Asa) r.de 41 år i Jerus.
15:10
15:25
1 Nadab r.de över Israel i två
10:33
1 Baesa r.de i 24 år
16:8
1 Ela r.de i två år
16:15
1 Simri r.de i sju dagar
16:23
1 Omri r.de i 12 år
1 i Tirsa r.de han i 6 år
16:23
16:29
1 r.de Ahab i 22 år
21:7
5 .Är det du s. nu r.l över
1 (Josafat) r.de 20 år
22:42
6 ståthållare r.de där (Edom)
22:48
22:02
1 (Aha"a) r.de i två år
1 (Joram) r .de i 12 år
2.Kon. 3:1
1 (Joram) r.de 8 år i Jerus.
8:17
1 (Ahasja) r.de ett år
8:26
1 Den tid Jehu r.de var 28 år
10:36
1 medan Atalja r.de I landet
11:3
1 (Joas) r.de 40 år I Jerusalem
12:1
1 Joahas r.de i 17 år
13:1
1 Joas r.de i 16 år
13:10
1 (Amasja) r.de 29 år
14:2
1 Jerobeam r.de i 41 år
14:23
1 (Asarja) r.de 52 år
15:2
1 Sakarja r.de i 6 månader
15:8
1 (Sallum) r.de en månads tid
10:13
1 Menahem r.de i 10 år
10:17
1 Pekaja r.de i två år
15:23
1 Peka r.de i 20 år
15:27
1 (Jotam) r .de 16 år
10:33
1 (Ahas) r.de 16 år
16:2
1 Hosea r.de i nio år
17:1
1 (Hiskia) r .de 29 år
18:2
1 (Manasse) r.de 00 år
21:1
1 (Amon) r.de två år
21:19
1 (Josla) r.de 31 år
22:1
1 (Joahas) r.de tre månader
23:31
1 (Jojakim) r.de 11 år
23:36
1 (Jojakin) r.de tre månader
24:8
1 (Sidkla) r.de 11 år
24:18
1 s. r.de i Edoms land
loKrön. 1 :43
1 i Hebron där (David) r.de
3:4
1 I Jerusalem r.de han 33 år
3:4
1 David r.de nu över hela Israel
18:14
1 David hade r.t över Israel
29:26
1 (David) r.de 40 år
29:27
1 i Hebron r.de han i sju år
29:27
1 i Jerus. r.de han i 33 år
29:27
1 Salomo r.de där
2.Krön. 1:13
1 Salomo r.de i 40 år
9:30
1 Rehabeam fortsatte att r.
12:13
12:13
1 (Rehabeam) r.de 17 år
1 (Abia) r.de tre år
13:2
1 r.de Josafat över Juda
20:31
1 (Joaafat) r.de 25 år
20:31
1 (Joram) r.de åtta år
21:0,20
1 (Ahasja) r.de ett år
22:2
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1 sex år Atalja r.de
1 (Joas) r.de 40 år
1 (Amasja) r.de 29 år
1 (Ussia) r.de 02 år
1 (Jotam) r.de 16 år
1 (Jotam) r.de 16 år
1 (Ahas) r.de 16 år
1 (Hiskla) r.de 29 år
1 (Manasse) r.de 55 år
1 (Amon) r.de två år
1 (Josia) r.de 31 år
1 (Joahas) r.de tre månader
1 (Jojakim) r.de 11 år
1 (Jojakin) r.de tre månader
1 (Sidkla) r.de 11 år
1 r.de från Indien till
7 Skulle den fönnå r.
1 Gm mig r. konungarna
10 s. före mig r.t över
1 r. med rättfärdighet
1 Han skall r. ss. konung
1 (Sidkla) r.de 11 år
1 med stark hand r. över
8 sitta på sin tron och r.
11 Arkelaus r.de över Judeen
11 (K.) måste r. till dess
12 låten K. frid r. i edra
13 skola vi ock få r. med
11 de skola r. på jorden
11 r. med K. i 1000 år
11 r. med hm de 1000 åren
11 r. i evigheternas evigheter

22:12
24:1
25:1
26:3
27:1
27:8
28:1
29:1
33:1
33:21
34:1
36:2
36:5
36:9
36:11
Est. 1:1
Job 34:17
Ords. 8:15
Pred. 1:16
Jes.32:1
Jer.23:5
52:1
Hes.20:33
Sak. 6:13
Matt. 2:22
loKor.15:25
Kol. 3:15
2.Tim. 2:12
Upp. 0:10
20:4
20:6
22:5

REGERING
1) målaTs, l1 ~
härska, bliva el. vara konung; i I.Kon.
6:1; 2.Kon.23:33 inf. Se t.ex. Regera 1.
2) malTsu!. n 1 J '? r,?
konungadöme; 'konungamakt, konungavärdighet; av: målaJ.c, se l. Se
vidare: Rike 3.
3) mamläkut, n 1 J '7 t:l t:l
konungadö~e; konu~garike; i Jer.26:1
regering, regeringstid; av: målaJ.c, se 1.
Se: Konungadöme 3, Konungarike 1,
Rike 2.
4) mamläkä, i1 J '7 t:l t:l
konungadöme; Tk~~~ngarike; i Jer.
27:1; 28:1 regering, regeringstid; av:
målaJ.c, se 1. Se: Konungadöme 2, Konungarike 2, Konungavälde 2, Rike l.
5) hegemonia, r/'Y€/-lovia
ledarskap, herradj:ime; myndighet, regering; av: hegemön, se Furste 17.
REGERING
I.Kon. 6:1
1 om Jerobea~ om hs r.
14:19
1 slut på (Joabas') r.
2.Kon.23:33
2 tillika med hela (Davids) r. loKrön.29 :30
2 Ahas under sin r. förkastade 2.Krön.29:19
2 Darejaves kom till r.en
Esr. 4:5
2 under Ahasveros' r.
4:6
2 redan i begynnelsen av hs r.
4:6
2 persiske konungen Artasasias r.
7:1
2 under konung Artasastas r.
8:1
2 under persem Darejaves' l.
Neh.12:22
3 begynnelsen av Jojakims l.
Jer.26:1
4 I begynnelsen av Jojakims r.
27:1
4 i begynnelsen av Sidkias r.
28:1
2 i begynnelsen av Sidkias r.
49:34
2 under Darejaves' och Kores' r.ar Dan. 6 :28
o av kejsar Tiberlus' r.
Luk. 3:1
1 Salomos r. över Israel

REGERINGSÅR
i konung Rehabeams femte r.
I Jerobeams adertonde r.
I Jerobeams tjugonde r.
I Asas andra r.
I Asas tredje r.
I Asas tjugosjätte r.
i Asas tjua:osjunde r.
I Asas tjugosjunde r.
I Asas trettioförsta r.
i Asas trettioåttonde r.
i Ahabs fjärde r.
i Josafats sjuttonde r.
i Jorams andra r.
i Josafats adertonde r.
I Jorams femte r.
I Jorams tolfte r.
i Jorams. Ahabs sons. elfte r.
I Jehus sjunde r. blev Joas
i konung Joas' tjugotredje r.
I Joas' tjugutredje r.
I Joas' trettiosjunde r.
I Joas' andra r. blev Amasia
I Amasjas femtonde r.
I Jerobeams tjugusjunde r.
I Asarjas trettioåttonde r.
i Ussias trettioDionde r.
I Asarjas trettionionde r.
I Asarjas femtionde r.
I Asarjas femtioandra r.
i Jotams tjugonde r.
I Pekas andra r. blev Jotam
I Pekas sjuttonde r. blev Ahas
I Ahas' tolfte r. blev Hosea
I Hoseas nionde r. intog
I Hoseas tredje l. blev Hiskia
I konung Hisklas fjärde r.
s. :var Hoseas sjunde r.
i Hiskias sjätte r.
s. var Hoseas nionde r.
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loKon.14:25
15:1
15:9
10:25
10:28,33
16:8
16:10
16:16
16:23
16:29
22:41
22:52
2.Kon. 1:17
3:1
8:16
8:25
9:29
12:1
12:6
13:1
13:10
14:1
14:23
15:1
15:8
10:13
15:17
15:23
15:27
15:30
15:32
16:1
17:1
17:6

18:1
18:9
18:9
18:10
18:10

i konung Hiskias fjortonde r.
18:13
I sitt adertonde r.
22:3
I konung Josias adertonde r.
23:23
till fånga i sitt åttonde r.
24:12
i (Sidkias) nionde r.
20:1
till konung Sidkias elfte r.
20:2
Nebukadnessars nittonde r.
25:8
I Davids fyrtionde r.
1.Krön.26:31
begynte bygga i sitt fjärde r.
2.Krön. 3:2
i konung Rehabeams femte r.
12:2
I konung Jerobeams adertonde r.
13:1
tredje månaden av Asas femtonde r.
15:10
förrän i Asas trettiofemte r.
15:19
I Asas trettiosjätte r.
16:1
i sitt trettionionde r. fick Asa
16:12
Asa dog i sitt fyrtioförsta r.
16:13
i sitt tredje r. sände (Josafat)
17:7
I sitt första r. öppnade (Hiskla)
29:3
I (Joslas) åttonde r.
34:3
i sitt adertonde r. sände (Josia)
34:8
I Joslas adertonde r.
35:19
i Kores' första r. uppväckte H.
36 :22
I Kores' första r. uppväckte H.
Esr. 1:1
konungen Darejaves' andra r.
4:24
i Kores' första r. befallning
5 :13
I Konung Kores' första r.
6:3
färdigt i konung Darejaves' sjätte r.
6:15
i Artasastas sjunde r.
7:7
i konungens sjunde r.
7:8
i Artasastas tjugonde r.
Neh. 2:1
från Artasastas tjugonde r.
5:14
i Artasastas trettioandra r.
13:6
I sitt tredje r. gästabud
Est. 1:3
Ester hämtad i hs sjunde r.
2 :16
i Ahasveros' tolfte l. kastades pur
3:7
i Hiskias fjortonde r.
Jes.36:1
kom H. ord i Jomas trettonde r.
Jer. 1:2
slutet av Sidkias elfte r.
1:3
i Jojakims fjärde r.
25:1
ifrån Joslas trettonde r.
25:3
i femte månaden av hs fjärde r.
28:1
i Sidklas tionde r.
32:1
var Nebukadressars adertonde r.
32:1
I Jojakims fjärde r.
36:1
I Jojakims femte r. utlystes
36:9
i Sldkias nionde r.
39:1
stormad i Sidkias elfte r.
39:2
under Jojakims fjärde r.
45:1
slagen i Jojakims fjärde r.
46:2
Jeremia bjöd Seraja i hs fjärde r.
51:09
i (SIdkias) nionde r.
02:4
till konung Sidkias elfte r.
02:5
Nebukadressars nittonde r.
52 :12
i Nebukadressars adertonde r.
52 :29
i Nebukadressars tjugotredje r.
52:30
I Jojakims tredje r. kom
Dan. 1:1
Daniel fortfor intill Kores' första r.
1 :21
I sitt andra r. hade Nebukadnessar
2:1
I Be!sassars första r. hade Daniel
7:1
I Be!sassars tredje r. såg jag
8:1
I Darejaves' första I.
9:1
i dennes första r. kom jag. Daniel
9:2
I Kores' tredje r. fick Daniel
10:1
imedem Darejaves' första r.
11:1
I konung Darejaves' andra r.
Hagg. 1:1
i Darejaves' andra r.
2:1
i nionde·mån. av Darejaves' andra r.
2:11
av Darejaves' andra r.
Sak. 1:1
i Darejaves' andra r.
1:7
i konung Darejaves' fjärde r.
7:1

-register
släktregister I.Krön.4:33
REGIUM
Hamnstad på Apenninska halvöns
sydspets, vid södra infarten i Messina·
sundet. Regium var före romarnas tid
en gIekisk koloni, anlagd redan omkring år 700 f.Kr. Hit kom Paulus på
sin resa till Rom, närmast från Syrakusa. Staden heter nu Reggio di Calab·
ria. Apg.28:13.
REGLER
redan förut skrivit r.

-regn

Ords. 22:20

REGN

höstregn PS.84:7
slagregn Matt.7:25,27
vårregn Job 29:23

icke något regn i Palestina, även om
det kan falla åtskilligt med dagg. Torrtiden, eller sommaren, är ofta en kritisk tid. Bäckar och åar blir allt vattenfattigare och torkar ut, och jorden kan
bli så torr att den spricker och rämnar.
Höstregnet är därför efterlängtat.
Regnet kan i gengäld bli ytterst
häftigt, när det äntligen kommer. Ett
bibelord beskriver folket som »skälvande ... på grund av det starka regnet»,
Esr.l 0:9. Ibland behövdes det rent av
»ett värn mot störtskurar och regn»,
Jes.4:6. Ett hus som är dåligt grundat
slås omkull av slagregnet, Matt.7 :25,
27. Besökaren i dagens Palestina kan se
hur terrasseringar är anlagda på bergssluttningarna för att icke det nedforsande regnvattnet skall spola bort
myllan.
Bibeln talar om dammar och behållare för tillvaratagande av regnvatten.
Se: Behållare, Damm.
REGN
ett l. kom över jorden
l.Mos. 7 :12
r.et från himmelen upphörde
8:2
r.et strömmade icke mer
.2.Mos. 9:33
när Farao såg att r.et upphört
9:34
giva eder,r. i rätt tid
3.Mos.26:4
vatten att dricka gm him. r.
5.Mos.11:11
giva åt edert land r. i rätt tid
11 :14
så att r. icke faller
11 :17
giva ditt land r. i rätt tid
28:12
det r. H. giver åt ditt land
28:24
Ss. r.et drype min lära
32:2
må ej falla dagg eller r.
2. Sam. 1:21
grönskar gm solsken efter l.
23:4
så att r. Icke faller
loKon. 8 :35
varken dagg eller l. falla
17:1
ty jag hör bruset av r.
18:41
r .et icke håller dig kvar
18 :44
och ett starkt r. föll
18 :45
ej heller se ngt r.
2.Kon. 3:17
si att r. icke faller
2.Krön. 6:26,7:13
på grund av det starka r.et
Esr.10:9
s. låter r.et falla på jorden
Job 5:10
tränga ss. ett r. in i hs kropp
20:23
stadgade en lag för r.et
28:26
De väntade på mig ss. på r.
29 :23
de sila ned ss. r.
36:27
sända r. över länder där ingen bor
38:26
Säg om r.et har ngn fader
38:28
Ett nåderikt r. lät du falla
Ps.68:10
lik. r.et s. faller på ängen
72:6
gav dem hagel för r.
105:32
låter ljungeldar komma med r.
135:7
hm s. bereder r. åt jorden
147:8
Ss. regnskyar ... likväl intet I.
OrdS.25:14
Nordanvind föder r.
25:23
Ss. r. icke (hör) till skördetiden
26:1
ett r. s. förhärjar
28:3
Om molnen äro fulla av r.
Pred.11:3
då molnen komma igen efter r.et
12:2
ett värn mot r.
Jes. 4:6
molnen förbjuda sända ned r.
5:6
(H.) skall giva r. åt säden
30:23
och r.et giver dem vä:JCt
44:14
likasom r.et och snön faller
55:10
hm s. giver r. i rätt tid
Jer. 5:24
(H.) låter ljungeldar komma med r.
10:13
intet r. faller på jorden
14:4
avgudar sådana s. kunna giva l.
14:22
han låter ljungeldar komma med r.
01 :16
icke varder sköljt av r.
HeS.22:24
låta r. falla i rätt tid
34:26
komma över oss lik ett r.
Hos. 6:3
förr sände ned över eder r.
Joel 2:23
Jag förhöll r.et för eder
Am. 4:7
en åker fick r.. en annan förtorkades
4:7
i det att r. icke kom därpå
4:7
H. mån I bedja om r.
Sak.10:1
R. skall han giva mskorna
10:1
skall över den icke komma ngt r.
14:17
skall ej heller över den komma r.
14:18
Nu kommer r.
Luk.12:54
(Gud) har givit eder r.
Apg.14:17
det påkommande r.ets och köldens
28:2
den jord s. lndricker r.et
Hebr. 6:7
då gav himmelen r.
Jak. 5:18
intet r. faller under den tid
Upp.11:6

Regn
Nästan allt regn i Palestina faller under
regntiden, som varar från november till
och med mars och som motsvarar vår
vinter.
Regntiden rymmer i sin tur två
särskilda nederbördsperioder, den ena
är det s.k. höstregnet, som ofta börjar
redan i mitten av oktober och brukar
pågå till mitten av december, den
andra är det s.k. vårregnet som faller
under mars och april. Vår äldre bibelöversättning brukar poetiska uttryck
för dessa regn: arlaregnet är det tidigare och särlaregnet det senare.
Från mitten av april till mitten av
oktober faller det över huvud taget

H. Gud hade icke låtit r.
loMos. 2:5
låta det r. på jorden i 40 dagar
7:4
lät H. svavel och eld r. från him.
19:24
låta bröd från him. r.
2.Mos.16:4
låta det dundra och r.
l.Sam.12:17
H.lät det dundra och r.
12:18
låta det r. över ditt land
1.Kon. 8:36
därför att det icke r.de i landet
17:7
den dag då H. låter det r. på jorden
17:14
skall jag låta det r. på jorden
18:1
låta det r. över ditt land
2.Krön. 6:27
ljungeldssnaror r. över
Ps.l1:6
han lät manna r. över dem till föda
78:24
han lät kött r. över dem ss. stoft
78:27
Eldsglöd må r. över dem
140:11
bågen synes i skyn när det r.r
Hes. 1 :28
skall jag låta r. över hm
38:22
rättfärdighet r. över eder
Hos.10:12
jag lät det r. över en stad
Am. 4:7
låter det r. över både
Matt. 5:45
r.de eld och svavel ned
Luk.17 :29
bön att det icke skulle r.
Jak. 5:17
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REGNA

Regnbåge - Rekabiter
REGNBÅGE
Regnbågen, J.Mos. 9 :8-17.
I) Guds förbundste cken , v. 13, 17;
Jes.54 :8-10. 2) Guds åminnelse tecken,
v. I4-16. 3) Guds härlighetstecken, jfr
Hes.1 :26-28; Upp.4 :3.
REGNBAGE
runt omkring tro nen gic k en r.
Han hade r .n över sitt huvud

den namnet Rehobot, efter som Herren nu hade givit honom utrymme.
Platsen kan möjligen identifieras med
nuv. Chirbet er-Ruchajbe, ca 30 km
sydväst om Beer-Seba. I .Mos.26:22.
2. Den edornitiske konungen Sauls
hemort , kallad »Rehobot vid floden».
Olika försök till lokaliseringar har
gjorts, både till · Eufrat - Floden i
speciell mening - och till området för
det
gamla
Edom.
l.Mos.36:37;
I.Krön'! :48.

Upp. 4 :3
10:1

REGNBÄCKAR
Mina bröder äro trolösa. ss. r.

Job

6 :1 5

REGNFLÖDE
bud åt sitt r .s mäktiga skur
Vem har åt r.t ö ppnat en ränna

Job 3 7:6
38:25

REHOBOT
hebr. vidd, bredd, torg.
l. Fader till Hadadeser, konungen i
Soba på Davids tid. 2.Sam.8 :3,12 .
2. En levit som undertecknade Nehemjas förbundsskrivelse. Neh.IO :Il.

REGNIG
oavlåtligt takdropp p å e n r. dag

Ords. 27 :15

REGNPIPAREN
Med detta ord återger gällande kyrkobibel det hebreiska 'anäiJä!:z , som betecknar en oren fågel.
Flera bibelöversättningar använder
här ett ord betydande »häger». Gamla
svenska kyrkobibeln hade »skrikornID)
(bestämd objektsform av skrika),
H.M.Melin översätter »papegojan».
Regnpiparens zoologiska namn är
Charadrius apricarius, men denna fågel
är i Sverige känd också under många
andra namn. Regnpiparen är en
flyttfågel, och liksom övriga arter
inom piparsläk tet häckar han på myrar
och fjällheder i höga norden. 3.Mos.
II :19 ; 5.Mos.14 :18.
REGNSKUR
ss. en r . p å gräsets bro dd
å t snön bud ... så ock åt r.en
med r.ar uppmjukar du den
lik en r . s. vattnar jorden
Väl blevo r .arna f ö rhållna

kan himmelen lå ta r.ar falla
r .ar till välsignelse
Jakobs kvarleva ss . r. p å gräs

5.Mos. 32:2
Job 37:6
Ps. 65 :11
72 :6
Jer. 3:3
14:22
Hes.34:26
Mika 5 :7

REGNSKYAR
han s. lå ter r . stiga upp
Ss. r. och blåst
lå ter r . stiga upp
låter han r . stiga upp

Ps.1 3 5:7
Ords. 25:14
Jer. 10:13
51 :16

REGNTIDEN
r. är nu inne
r. är förliden o ch har gått

Esr.10:13
HV. 2:11

REGU
hebr. vän, vänskap. Pelegs son och
fader till Serug. Han levde i 230 år och
var en av Abrahams förfader. I Luk.
3:35 kallas han Ragau.
REGU
När Peleg var 30 år födde han R .l.Mos. 11:18
sedan Peleg fött R. , levde han 209 år 11:19
När R . var 32 år födde han Serug
11 :20
sedan R. fö tt Serug, levde han 207 å r 11 :21
Eber. Peleg. R .
I .Krö n. 1 :25

REGUEL
hebr. Gud är vän, vän av Gud.
l. Esaus son.
REGUEL
Basernat födde R.
l.Mos.36 :4
R ., son till Basernat
36 :10
R.s söner: Nahat och Sera
36 :13
dessa voro R .s. Esaus sons. söner
36:17
furstar s. härstammade från R.
36 :17
Esaus söner Elifas. R .• Jeus
l.Krön. 1 :35
R.s söner Nahat. Sera, Samma
1 :37-

2. Moses svärfader, i Bibeln eljest kallad Jetro (se d.o.). Jetro var sannolikt
en titel. 2.Mos.2:18; 4.Mos.10:29.
3. Fader till hövdingen E1jasaf, av Gads
stam. Han kallas eljest Deguel, se d.o.
4 .Mos.2:14.
4. Benjaminiten Jibnejas son. I.Krön.
9:8 .
REHABEAM
hebr. f olket är utvidgat. Konung i Juda
932-915 f.Kr., Salomos son och efterträdare . Hans moder var ammonitiskan
Naama. Vid sin faders död blev Rehabeam utan vidare hyllad som konung
av Juda och delvis också av Benjamins
stam. De övriga tio stammarna däremot satte upp ett villkor för att
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»Min båge sätter jag i skyn» (1.Mos. 9:13 j.
erkänna honom som konung: de ville
att Rehabeam skulle lätta det ok som
hans fader Salomo hade lagt på folket.
Rehabeam frågade sina rådgivare,
först de gamla som hade tjänat hans
fader. Dessa rådde honom at! lyssna
till de missnöjda och visa dem vänlighet för att på så sätt kunna behålla
dem under sig. Sedan rådfrågade han
de unga som tillhörde hans egen generation och fick då det motsatta rådet
att tvärtom öka bördorna för folket.
Rehabeam följde det senare rådet.
Genom ett hårt svar till folket stötte
han de separerande stammarna ifrån
sig, och dessa avföll från Davids hus
och bildade sitt eget rike , Israel (även
kallat Tiostamsriket el. Nordriket),
och valde Jerobeam (se d.o.) till sin
konung.
Ett försök av Rehabeam att med
hjälp aven mycket stor krigshär återvinna Nordriket under sitt konungadöme kom aldrig till utförande , sedan
gudsmannen Semaja hade avrått
honom att låta sitt folk strida mot sina
bröder, I.Kon.12:21 ff.; 2.Krön.lI :1
ff. Likväl rådde krigstillstånd mellan
de två rikena så länge Rehabeam levde,
I.Kon.14 :30.
Fem år efter rikets delning utsattes
konung Rehabeam för ett egyptiskt
överfall, i det att farao Sisak (se d.o.)
intog de fasta städerna i Juda och
trängde ända fram till Jerusalem. Här
tog han alla templets och konungshusets skatter samt alla de guldsköldar,
som Salomo hade låtit göra.
Rehabeam dog efter sju tton års
regering och blev begraven i Jerusalem.
Hans son Abiam efterträdde honom på
tronen .
IMatt.I :7 omtalas Rehabeam under
namnformen Roboam.
REHABEAM
(Salomos) son R. blev konung l.Kon . l1 :43
R . drog till Sikem
12:1
kom (Jerobeam) och talade till R .
12:3
rådförde sig R. med de gamle
12:6
kom Jerobeam med allt folket till R . 12:12
över israeliter i Juda R . konune:
12:17
när konung R. sände åstad Adoram
12:18
R. själv måste fly
12:18
när R. k o m till Jerusalem
12 :21
återvinna konungadömet åt R.
12 :21
Säg till R . , Salomos son
12:23
tillbaka till deras herre R.
12:27
då kunna de vända tillbaka till R.
12:27
R. var konung i Juda
14:21
41 år gammal var R. när han blev
14:21
i konung R .s femte regeringsår
14:25
lät konuDa: R. göra sköldar
14:27
om R . i Juda konungars krönika
14:29
R. och Jerobeam låga i krig
14:30
R . gick till vila hos sina fäder
14:31
R . och Jero beam lågo i krig
15:6

DA. kom Jerobeam och talade till R.
rådförde sig R . med de gamle
kom Jero beam med allt folket till R.
R. aktade icke på de gamles rå d
i Juda städer fö rblev R . konung
R . måste fly till Jerusalem
när konung R . sände åstad Hadoram
när R . kom till Jerusalem
återvinna konungadömet åt R .
till R ., Salomos son, Juda konung
R. bodde i Jerusalem
gjorde R.s, Salomos sons. välde starkt
R. tog till hustru Mahalat
R . hade Maaka kärare
R . satte Abia till furste
När R .s konungamakt blivit befäst
i konung R .s fe mte regeringsår
profeten Semaja hade kommit till R .
lät konung R. göra sköldar
Därför att nu R . ödmjukade sig
befäste R . sitt välde i Jerusalem
R . var 41 år gammal när han blev
R. och Jerobeam lågo i krig
om R. i profeten Semajas... krönikor
R. gick till vila hos sina fäder
de blevo R., Salomos son, för starka
eftersom R . ännu var ung

10:3
10:6
10:12
10:13
10:17
10:18
10:18
11 :1
11 :1
11:3
11:5
11:17
11:18
11:21
11:22
12:1
12:2
12:5
12:10
12:12
12:13
12:13
12:15
12:15
12:16
13 :7
13 :7

REHABJA
hebr. He"en är den som utvidgar.
Äldste sonen till Moses son Elieser.
l.Krön.23 :17; 24:21 ; 26:25.
REHOB
hebr. vidd, bredd, torg.
l. Stad i norra Palestina, belägen »där
vägen går till Hamat». Som ett uttryck
för landets utsträckning i norr och
söder står i 4.Mos.13 :22 : »från öknen
Sin ända till Rehob». Då David låg i
krig med ammoniterna, fick dessa arameiska hjälptrupper från Rehob, se
Rabba l . I detta sammanhang går staden även under namnet Aram-BetRehob , 2.Sam.1O:6. Med Bet-Rehobs
dal i Dom.18 :28 avses av allt at! döma
en dal uppkallad efter denna stad. I
samma dal låg för övrigt det Lais, som
efter daniternas erövring erhöll namnet
Dan. Om lokaliseringen av det gamla
Rehob , se Bet-Rehob. 4.Mos.13:22;
2.Sam. 10:8.
2. Levitstad i Aser, nära Sidon. J os.
19:28; Dom. l :3l.
3. Stad inom Asers stams område ,
möjligen densamma som Rehob 2 . Jos.
19 :28; 21:31 ; l.Krön.6 :75.
REHOB
hebr. vidd, bredd, torg.
l. Fader till Hadadeser, konungen i
Soba på Davids tid. 2.Sam.8 :3,12.
2_En levit, som undertecknade Nehemjas förbundsskrivelse. Neh.lO:ll.

REHOBOT-IR
hebr. stadens torg. Möjligen en förstad
till Nineve. l.Mos. IO :Il.
REHUM
hebr. medlidande, barmhärtighet.
l. En huvudman bland prästerna, vilken återvände med Serubbabel från
fångenskapen ·i Babel. I Neh.7:7 kallas
han Nehum. Esr.2 :2; Neh. 12 :3.
2. En rådsherre under Artasasta, vilken
jämte flera andra framförde klagomål
över att judarna återuppbyggde Jerusalem. Esr.4:8 ,9,17,23.
3. Banis son, en levit, som var med och
satte i stånd Jerusalems mur. Neh.
3 :17.
4. En hövding som undertecknade
Nehemjas
förbundsskrivelse . Neh.
10 :25 .
REI
hebr. vänlig. En vän till konung David.
Han understödde icke Adonia i dennes
uppror mot konungen. I .Kon.1 :8.
REKA
hebr. mildhet, mjukhet. En icke identifierad ort i Juda. l.Krön.4:12.
REKAB
hebr. ryttare.
l. Benjaminiten Baanas broder, hövitsman för en strövskara. Han och hans
broder dräpte Is-Boset, Sauls son,
under hans middagssömn, i avsikt att
stödja David. Denne vägrade emellertid
att med utgjutelse av oskyldigt blod
bereda sig väg till tronen . Han lät döda
de båda dråparna. 2.Sam.4:2,5,6,9.
2. Rekabiternas stamfader, en kaine
(efterkommande till Kain).
REKAB
träffade (Jehu) Jonadab, R .s
2.Kon.10:15
gick Jehu in med Jonadab. R .s son
10:23
fader till R .s släkt
l.Krön. 2 :55
i stånd av Malkia. R.s son
Neb. 3:14
Jonadab, R .s son, bar bjudit oss
Jer. 35 :6
Jonadabs, R .s sons, befallning
35:8
bud s. Jonadab, R .s son, gav sina barn 35 :14
ss. Jonadabs. R.s sons. barn iakttagit 35:16
icke avkomling av Jonadab. R .s son
35 :19

(Salomos) son R. blev konuDa: 2.Krön. 9:31
R. drog till Sikem
10:1

REHOBOT
hebr. vida el. breda platser.
l. En brunn som Isak lä t gräva i Gerars
dal (se d.o.). Denna brunn gav ej
upphov till tvister, som de brunnar han
tidigare hade låtit gräva. Därför fick

REKABITER
Rekabiterna har sitt namn efter Rekab
(se Rekab 2). De tillhörde kaineerna,
en stam som delvis slöt sig till israeliterna under ökenvandringen, 4.Mos.
10:29 ff.; Dom.l :16; l.Sam.15 :6. Rekabs son (efterkommande) Jonadab,
bildade bland sin släkt ett slags orden,
vars ideal var att återvända till nomadlivet. De skulle icke bygga hus utan bo
i tält, icke skaffa åkrar eller vingårdar.
Ej heller skulle de dricka vin. I så
måtto påminde de om nasirerna, men
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Salomos son var R.

l.Krön. 3:10

Rekem-Ren
för övrigt är det ovisst om denna orden
egentligen var av religiös karaktär, även
om det framgår av 2.Kon.10:1S f. att
Jonadab tycktes sympatisera med Jehu
i dennes kamp mot Baalsdyrkan i
Israel. Profeten Jeremia fick i uppdrag
av Herren att sätta rekabiterna på
prov. Han skulle föra dem in i Herrens
hus och ge dem vin att dricka, Jer.
35:1 ff. De avstod dock och bestod
alltså provet på lydnad mot sin stiftares bud, ett efterföljansvärt exempel
för Israel när det gällde att lyda
Herrens bud, v.13 f. Enligt Eusebius
existerade rekabiternas orden ännu i
nytestamentlig tid.

Ordet är ibland övers. gyllene, t.ex.
2.Mos.31 :8; 3.Mos.24:6. Se: Renhet 2.
2) nikkCtjon, 1 i ' i'l )
renhet: oskuld; av:TnäJ.<:å, vara ren el.
oskyldig. Beträffande l.Mos.20:S, se
Oskuld 1. Se: Oskuld 2.

REKABITER
Gå bort till r.nas släkt
Jer.36:2
och r.nas hela övriga släkt
36:3
för r.nas släkt kannor, fulla med vin 36:6
till r.nas släkt sade Jeremia
36:18

rening; av: !äh~~~ se 4. I 3.Mos.13:7;
14:23; 15:13 står ordagrant: till sin
rening; övers. för att förklaras ren;
13:35 ordagrant: efter hans rening;
4.Mos.6:9 på hans renings dag. Se:
Rena 2, Rening 3.
6) bärar, -, -, 3
avsöndra, a~knja; avskilja orenhet,
rena, rensa; nif. part. nåbår, (etiskt)
ren; hithp. rena sig; (om Gud) bevisa
sig ren. Se: Pröva 7, Rena 6, Rensa 2.
7) zäkä, n J I
vara (~tiskt)~eTn, vara fläckfri el. oskyldig; i Job 25:4 övers. befmnas ren; pi.
hålla el. bevara ren. Se: Obesmittad 1,
Rena 7, Rättfärdig 6.

REKEM
hebr. brokig. Stad i Benjamin. Jos.
18:27.
REKEM
hebr. brokig.
1. En av de fem midjanitiska konungar, som israeliterna slog på Mose tid
under ledning av Pinehas. I Jos.13:21
kallas dessa konungar »Sihons lydfurstan>. 4.Mos.31 :8; Jos. 13:21.
2. En kalebit, Maresas son Hebrons
tredje son. 1.Krön.2:43,44.
3. En man av Manasse stam, son till
Makirs son Seres. LKrön. 7 :16.

3) za~, '1 l
ren, klar, glänsande; oblandad; oskyldig, rättskaffens; av: zåkak, se 8. Se:
Rätt 38, Rättskaffens 2. - 4) täher, -,nD
var~ ren (f~ä~st i kultisk el. etisk
mening), vara oskyldig; pi. göra ren,
rena; förklara ren. Se: Fri 24, Rena 1,
Rening 1.

S) tdhirä,

n -, nD

äkta, ren, i etisk mening: ärlig, uppriktig, av: helle, solljus, solsken, och
krinö, bedöma. Andra härleder ordet
från eilM, vrida, rulla, och krinö. Den
ursprungliga meningen skulle då vara:
rengjord genom vridning el. rullning
och bedömd som ren.
20) hagnas, å'Yvoe;
helgad; avskild (för en gudom); ren (i
kultisk och etisk betydelse). Jfr hågios,
se Helig 10.
21) hagn8s, d'Yvwe;
adv. rent, på ett rent sätt; övers. med
rent sinne; av: hagnos, se 20.
22) akeraios, åK Ep awe;
oblandad, ren; oskyldig, sveklös; av:
neg. a- och kerannymi, blanda. Se:
Menlös 2.

23) ekkathatrö, €KKalJaipw
rensa ut el. bort; noga rena el. rensa; i
2.Tim.2:21 övers. hålla ren och obesmittad; av: prep. ek, (ut) ur (i sammansä ttningar ofta med förstärkande
innebörd), och kathairö, rena, rensa
(av: katharos, se 16). Se: Rensa 8.
24) hagnfzö, å'Yvi~w
rena, göra ren; av: hagnos, se 20. Se:
Helga S, Rena 11.

1) tahor, -, i i11~

19) eilikrines, etALKpLvije;

ren: klar; oförfJskad, äkta; kultiskt el.
etiskt ren, oskyldig; av: täher, se 4.

grundbet. trol. bedömd i solljuset och
befunnen äkta el. ren; därav allmänt:

REN
1 Av alla r.a fyrfotadjur
I.Mos. 7:2
1 fyrfotadjur s. icke äro r.a
7:2
1 av fyrfotadjur, r.a och orena
7:8
1 (Noa) tog av alla r.a fyrfotadjur
8 :20
1 och av alla r.a fåglar
8 :20
2 med r.a händer har jag gjort detta 20:6
1 överdraga den med r.t auld 2.Mos.25:11
1 en nådastol av r.t guld
26:17
1 överdraga det med r.t guld
25:24
1 av r.t guld skall du göra dem
25:29
1 en ljusstake av r.t guld
26:31
1 i drivet arbete av r.t guld
26:36
1 skall du göra av r.t guld
25:38
1 Aven talent r.t guld
25:39
3 bära till dig r. olja
27:20
1 två kedjor av r.t guld
28:14
1 kedjor i virat arbete av r. t guld
28 :22
1 göra en plåt av r.t guld
28:36
1 överdraga det med r.t guld
30:3
3 vällukter r.t rökeJseharts
30:34
"l (rökelse) saltad, r .. helig
30:36
1 överdrog den med r.t guld
37:2
1 en nådastol av r.t guld
37:6
1 överdrog det med r.t guld
37:11
1 kärlen till bordet av r.t guld
37:16
1 ljusstaken av r.t guld
37:17
11 drivet arbete av r.t guld
37:22
1 brickor till den av r.t guld
37:23
1 Aven talent r.t guld gjorde han
37:24
1 (rökelsealtaret) med r.t guld
37:26
1 den r.a, välluktande rökelsen
37:29
1 kedjor i virat arbete, av r.t guld
39:16
1 gjorde bjällror av r.t guld
39:25
1 plåten av r.t guld
39:30
1 utanför lägret till r. plats
3.Mos. 4:12
1 föra askan till en r. plats
6:11
1 ätas av var och en s. är r.
7:19
1 skilja mellan orent och r.t
10:10
1 ätas på en r. plats
10:14
4 i vatten så bliver det r.t
11 :32
1 en brunn skall förbliva r.
11 :36
1 förbliver detta r.t
11:37
1 skilja mellan orent och r.t
11:47
4 r. från sitt blodflöde
12:7
4 bringa försoning, så bliver hon r.
12:8
4 skall prästen förklara hm r.
13:6
4 tvått sina kläder, är han r.
13:6
6 bese sig för att förklaras r.
13:7
4 förklara den angripne r.
13:13
1 hs kropp blivit vit, han är r.
13:13
4 förklara den angripne r.
13:17
1 han är då r.
13:17
4 prästen skall förklara hm r.
13:23
4 prästen skall förklara hm r.
13:28
4 skall prästen förklara hm"r.
13:34
4 sedan han tvått sina kläder är han r.13:34
6 sedan han blivit förklarad r.
13 :36
1 skorven läkt, och han är r.
13:37
4 prästen skall förklara hm r.
13:37
1 ofarligt utslag, han är r.
13:39
1 bakskalJighet, han är r.
13:40
1 framskallighet, han är r.
13:41
4 tvås och så bliver det r.t
13:58
4 förklaras r.t eller orent
13:59
1 två levande r.a fåglar
14:4
4 r. och får gå in i lägret
14:8
4 bada sin kropp så bliver han r.
14:9
4 försoning, så bliver han r.
14:20
6 för att förklaras r.
14:23
4 skall han förklara huset r.t
14:48
4 försoning, då bliver det r.t
14:53
4 undervisning om orent eller r.t
14:57
1 spottar på ngn s. är r.
15:8
4 bliver r. från sin flytning
15:13
6 för att förklaras r. räkna sju
15:13
4 bada så bliver han r.
15 :13
4 bliver r. från sitt flöde
15:28
4 räkna sju dagar och vara r.
16 :28
4 till aftonen, då bliver han r.
17:15
1 r.a fyrfotadjur och orena
20:25
1 mellan r.a fåglar och orena
20:26
4 Icke äta förrän han blivit r.
22:4
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-rem
skorem 1.Mos.14:23; Mark. 1 :7
REMAUA
möjl. den som Herren har
smyckat. I Bibeln endast omtalad som
fader till den hövitsman (»livkämpe»),
Peka, som dräpte konung Pekaja och
gjorde sig själv till konung i det israelitiska Nordriket.

hebr.

REMALJA
Peka, R.s son, hs Uvkämpe
2.Kon.16:2S
blev Peka, R.s son, konung
15:27
sammansviirjning mot Peka, R.s son
16:30
I Pekas, R.s sons, andra regeringsår
16:32
Juda hemsökas av Peka, R.s son
15:37
I Pekas, R.s sons, sjuttonde
16:1
drogo Resin och Peka, R.s son
16:6
Peka, R.s son, dräpte
2.Krön.28:6
Resin och Peka, R.s SOD. drogo ut Jes. 7:1
frukta Icke för Resin och för R.s son
7:4
Aram och R.s son hava gjort upp
7:5
R.s son är Samarias huvud
7:9
sin fröjd med Resin och R.s son
8:6

REMET
hebr. höjd, kulle. Levitstad i Isaskar.
Den omtalas i 1.Krön.6:73 under
namnformen Ramot (se Ramot 2).
Med Jarmut i Jos.19:29 avses samma
stad (se Jarmut 2). Jos.19:21.
REN
Se även: Rena, renhet, rening, luttra,
klar, obesmittad, oskyldig, rättskaffens, två, skära, fläck.
-ren
oren 3.Mos.ll:4
liVad rent är», Fil.4:8.
1) Rent hjärta, 2.Tim.2:22. 2) Ren
gudstjänst, Jak.1 :27. 3) Ren vishet,
Jak.3:17. 4) Rent sinne, 2.Pet.3:1. S)
Rent samvete, 1.Tim.3:9. 6) Rent föredöme, l.Tim.4:12. 7) Ren förmaning,
l.Tim.S:2. 8) Ren tjänst, l.Tim.S:22.
9) Rent vatten, Hebr.10:22.
REN

8) zäkak, '1 J I

vara r~n: klar -el. glänsande; vara etiskt
ren, vara oskyldig el. rättskaffens. Verbet är i Klag.4:7 övers. vara glänsande.
Jfr ze!.colå!, glas, Job 28:17. Se:
Rena 8.
9) napä!, n~')
jungfruhonUJig (den rena honung som
framkommer genom att honungen får
självrinna från honungskakorna). I
Ps.19:11 står ordet tillsammans med
plur. av ~up, honungskaka; därav övers.
renaste honung.
10) bar, "1 ~
avsöndrad; ren; av: bårar, se 6. I
Ps.24:4 står ordet parallellt med n~,
se Oskyldig l. J fr bar i J ob 11 :4, övers.
utan fläck; PS.19:9 klar. Se: Stråla 8,
Tom 7, Utkora 3.
11) nete', ~ p. )
aram. ren, oskyldig. Jfr Oskyldig 1.
12) 'at, l ~
intet annat än, endast. I Ords.14:23
står ordagrant: men läppars tal [blir)
endast till förlust. Se: Ende 3.
13) utf.ord.
14) I Ier.52:19 står: 'a~är zähåb zähåb
wa'aSär-kilsäji käsäp, [det) som Ivar av)
guld guld och [det) som [var av) silver
silver; övers. allt vad som var av rent
guld eller av rent silver.
1S) katharizö, K aO ap i~ w
göra ren, rena, rensa; förklara ren;
pass. renas, bli ren; av: katharos, se 16.
Se: Rena 10.

16) katharas,

KaOapoe;

ren (i såväl fysisk som kultisk och etisk
mening).
17) apolouö, å1ToAotlw
tvätta avel. bort; i1.Kor.6: 11 med.
övers. låta två sig ren. Se vidare: Två 9.
18) eilikrfneia, e tALK p iveta
äkthet, renhet; i etisk mening: ärlighet,
uppriktighet; i 2.l):or.2 :17 övers. rent
sinne; av: eilikrines, se 19. Se: Renhet 3.

4 när solen gått ned är han r.
22:7
3 bära till dig r. olja
24:2
3 skall du lägga r. rökelse
24:7
1 om kvinnan .•. är r.
4.Mos. 5:28
5 raka sitt huvud den dag ban bliver r. 6:9
1 om ngn s. är r.
9:13
1 s. är r. må äta det
18:11
1 s. är r. må äta därav
18:13
1 en man s. är r. skall samla
19:9
1 utanför lägret på en r. plats
19:9
4 så bliver han r.
19:12
4 'så bliver han icke r.
19:12
1 s. är r. skall taga isop
19:18
1 s. är r. skall bestänka
19:19
4 bliver han r. om aftonen
19:19
4 gå gm eld, så bliver det r.t
31:23
4 så bliven I r.a
31 :24
1 och den s. är r. må äta
5.Mos.12:15
1 s. är oren och den s. är r.
12:22
1 Alla r.a fåglar fån I äta
14:11
1 alla r.a flygande djur fån I äta
14:20
1 s. är oren och den s. är r.
15 :22
1 bland dig finnes n,n s. icke är r.
23:10
1 han är nog icke r.
LSam.20:26
1 säkerligen är han icke r.
20 :26
6 Mot den r.e
2.Sam.22:27
6 bevisar du dig r.
22:27
4 och du skall bliva r.
2.Kon. 6:10
4 bada mig i dem för att bliva r.
5:12
4 Bada dig, så bliver du r.
5 :13
4 (Naaman) blev r.
5:14
1 allt s. var av r.t guld
26:15
1 eller av r.t silver
25:15
1 och kannorna av r.t guld
LKrön.28:17
1 innantill med r.t guld
2.Krön. 3:4
1 överdrog (tronen) med r.t guld
9:17
1 alla s. icke voro r.a
30:17
5 r. efter helgedomens ordning
30:19
1 så. att de alla voro r.a
Esr. 6 :20
4 vara r. inför sin skapare
Job 4:17
3 om du är r. och rättsinnig
8:6
1 S. om en r. skulle kunna framgå
14:4
7 en mska att hon skulle vara r.
16:14
8 himlarna äro icke r.a inför hs ögon 15:15
3 fastän min bön är r.
16:17
1 den s. har r.a händer
17:9
7 av kvinna född befinnas r.
25:4
8 ej ens stjärnorna r.a i hs ögon
25:5
1 väges icke upp med r.aste guld
28:19
3 R. är jag och fri ifrån
33:9
1 H. tal är ett r.t tal
Ps.12:7
6 Mot den r.e bevisar du dig r.
18:27
1 H. fruktan är r.
19:10
9 sötare än honung, än r.aste honung 19:11
10 oskyldiga händer och r.t hjärta
24:4
4 med Isop så att jag varder r.
51:9
1 Skapa i mig, Gud, ett r.t bjärta
51:12
10 mot dem s. hava r.a hjärtan
73:1
7 bevarade jag mitt hjärta r.t
73:13
12 tomt tal är r. förlust
Ords.14:23
1 För H. äro milda ord r.a
15:26
7 Jag har bevarat mitt hjärta r.t
20:9
1 släkte s. tycker sig vara r.t
30:12
1 den gode och r.e ss.
Pred. 9:2
13 ingen r. näck finnes
Jes.28:8
1 i r.a kärl föra fram spisoffer
66:20
13 två nu ditt hjärta r.t
Jer. 4:14
4 kommer icke att bliva r.
13 :27
14 av r.t guld eller av r.t silver
52:19
1 skillnaden mellan r.t och
Hes.22:26
4 därför att du icke blev r.
24:13
1 jag skall stänka r.t vatten
36:25
4 så att I bliven r.a
36:26
1 om skillnaden mellan orent och r.t 44:23
5 därefter har blivit r.
44:26
11 håret på hs huvud ss. r. ull
Dan. 7:9
1 vilkens ögon äro för r.a
Hab. 1:13
1 sätta en r. bindel på hs
Sak. 3:5
1 satte en r. bindel på hs huvud
3:6
1 r.a offergåvor åt mitt namn
Mal. 1 :11
15 vill du, så kan du löra mig r. Matt. 8:2
15 Jag vill, bliv r.
8:3
15 strax blev han r. från sin spetälska
8:3
15 gören spetälska r.a
10:8
15 spetälska bliva r.a
11:6
15 det yttre av bägaren och fatet r.t
23:26
15 gör först insidan av bägaren r.
23:26
16 också dess utsida må bliva r.
23 :26
16 svepte den i en r. linneduk
27:59
15 Vill du så kan du göra mig r. Mark. 1:40
15 Jag vill, bliv r.
1 :41
15 och han blev r.
1 :42
15 förklarade all mat för r.
7:19
15 ingen av dessa gjord r.
Luk. 4:27
15 H., vill du så kan du göra mig r.
6:12
15 Jag vill, bliv r.
6:13
15 spetälska bliva r.a
7:22
15 det yttre av bägaren och fatet r.t
11 :39
16 bliver allt hos eder r.t
11:41
15 medan de voro på vii, blevo de r.a 17:14
15 Blevo Icke alla 10 gjorda r.a
17:17
16 I övrigt hel och hållen r.
Joh.13:10
16 Så ären ock I r.a
13:10
16 att de Icke alla voro r.a
13:11
16 I ären redan nu r.a
15:3
16 Vad Gud förklarat för r.t
Apg.10:16
15 Vad Gud förklarat för r.t
11:9
16 Viii är allting r.t
Rom.14:20
17 I haven låtit två eder r.a
loKor. 6:11
18 av r.t sinne förkunna vi
2.Kor. 2:17
20 bevisat att I viljen vara r.a
7:11
20 ställa fram en r. jungfru
11:2
19 att I mån bliva r.a
FIl. 1:10
21 Icke med r.t sinne
1 :17
22 I bliven otadliga och r.a
2:16
20 vad rätt, vad r.t är
4:8
16 kärlek av ett r.t hjärta
1.Tlm. 1:5
16 trons hemlighet i ett r.t samvete
3:9
20 Bevara dig ldäJv r.
6:22
16 och det med r. t aamvete
2. TIm. 1:3
23 Om nu ngn håller sig r.
2:21
16 s. av r.t hjärta åkalla H.
2:22
16 Allt är r.t för dem s. äro r.a
Tit. 1 :15
16 för orena och otrogna är Intet r.t
1:15
20 tuktig och r. vandel
2:6
16 tvaena med r.t vatten
Hebr.10:22
20 skåda den r.a vandel
LPet. 3:2
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Rena - Renhet
19 uppväcka edert r.a sinne
2.Pet. 3:1
20 likasom Han är r.
l.Joh. 3:3
16 En gudstjänst, s. är r.
Jak. 1:27
20 vishet ovanifrån är r.
3:17
24 gören edra hjärtan r.a
4:8
16 klädda i r.t, skinande linne
Upp.15:6
16 i fint linne, skinande och r.t
19:8
16 klädda i fint linne, vitt och r.t
19:14
16 staden själv var av r.t guld
21:18
16 likt r.t glas
21:18
16 stadens gata var av r.t guld
21:21

RENA
1) !iiher, l i1~

vara ren (främst i kultisk el. etisk
mening), vara oskyldig; pi. göra ren,
rena; hithp. rena sig, renas. Se: Fri 24,
Ren 4, Rening 1.
2) !åhdrå, n ~ Q}~
rening; av: tåher, se 1. Se: Ren 5,
Rening 3.
3) ~å!å', t\ ~ O

fela, göra fel; gå fel, gå vilse; synda; pi.
i betydelsen: göra fri från synd, rena (i
2.Mos.29:36 med prep. 'al, på); hithp.
i betydelsen: rena sig. Jfr pi. i PS.51 :9,
övers. skära. Se: Falla 40, Fela 1,
Försynda 1, Offra 8, Rening 4.
4) zåkak, DD l
sila, iuttra, ;e~a (urspr. om vätskor,
sedan också om metaller); i 2.Krön.
28:18; 29:4; PS.12:7 pu. part. luttrad,
renad. Jfr kal av zåkak i Job 36:27,
övers. sila ned; pu .. pårt. i Jes.25:6
(om vin), övers. väl klarat.
5) miiralf;, DJ ~
riva, gnida, polera, rena; i Ords. 20:3 Oa
hif. med prep. be, övers. rena från. Jfr
kal i Jer.46:4, övers. göra blank; pu. i
3.Mos.6:28, övers. skuras.
6) bårar, l J ~
avsöndra, avskilja; avskilja orenhet,
rena, rensa; part. pass (i Sef.3 :9) renad,
ren; nif. och hithp., bli renad, rena sig;
pi. (i Dan. 11:35) rena. Jfr J:<.al part.
pass. i l.Krön.7 :40; 9 :22; 16 :41, övers.
utvald; Neh.5:18 utsökt; Job 33:3
(som adv.) ärligt. Se: Pröva 7, Ren 6,
Rensa 2.
7) zåkå, n J l
vara ~en, v;r; fläckfri el. oskyldig; i
Jes.l :16 hithp. rena sig. Se t.ex. Ren 7.
8) zåTsaTs, l ~ ~
vara ren, vara klar el. glänsande; vara
(etiskt) ren, vara oskyldig el. rättskaffens; i J ob 9 :30 hif. göra ren, rena. Se:
Ren 8.
9) utf.ord.
10) katharizö,

Kaliapi~w

göra ren, rena, rensa; förklara ren. Se:
Ren 15.
11) hagnizo, a:y vis w
rena, göra ren. Se: Ren 24.
12) katharismos,

KaliapwJ.l.oc::

rening; av: katharizö, se 10. Se: Rening 6.
RENA
1 r.en eder och byten om
l.Mos.35:2
3 var dag... r. altaret
2.Mos.29:36
9 r. den från Israels
3.Mos.16:16
3 Mose tog blodet och r.de altaret
8:15
2 s. haft spetälska skall r.s
14:2
l för dens räkning s. skall r.s
14:4
1 sedan han så har r.t hm
14:7
1 s. skall r.s från spetälskan
14:7
1 s. skall r.s skall två sina kläder
14:8
1 ställa den s. skall r.s inför H.
14:11
1 örsnibben på den s. skall ros
14:14,17
1 gjuta på dens huvud s. skall r.s
14:18
1 försoning för den s. skall ros
14:19
1 högra örsnibben på den so skall ros 14:25
1 högra örsnibben på den so skall ros 14:28
1 gjuta på dens huvud so skall ros
14:29
l försoning för den so skall ros
14:31
3 r. huset med fågelns blod
14:52
1 r. och helga det
16:19
1 försoning till att r. eder
16:30
1 från alla edra synder skolen I ros
16:30
1 uttaga leviterna och ro
40Moso 8:6
1 för att ro (leviterna)
8:7
1 och skola så r. sig
8:7
1 göra tjänst sedan du r.t dem
8:15
3 leviterna r.de sig
8:21
1 Aron r.de dem
8:21
3 Han skall r. sig härmed
19:12
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3 om han icke ror sig
19:12
3 kommer vid död och, icke ror sig
19:13
9 r. den so har blivit oren
19:17
3 oren och sedan icke r.r sig
19 :20
3 so kommit vid slagen skallr. sig
31:19
3 redskap av trä skolen lock r.
31 :20
3 r.s med stänkelsevatten
31 :23
1 ännu i dag icke blivit r.de
Jos.22:17
4 rökelsealtaret av r.t guld
l.Krön.28:18
47000 talenter r.t silver
29:4
1 gingo in för att r. H. hus
2.Krön.29:15
1 i H. hus för att r. det
29:16
1 Vi hava rot hela H. hus
29:18
1 många s. icke har r.t sig
30:18
1 begynte (Josia) att r. Juda
34:3
1 så r.de han Juda och Jerusalem
34:5
1 att r. landet och templet
34:8
1 leviterna hade då r.t sig
Esr. 6:20
1 prästerna och leviterna r.de sig Neh.12:30
1 r.de folket. portarna och muren
12:30
1 att man skulle r. kamrarna
13:9
1 tillsade leviterna att r. sig
13:22
1 r.de jag fålket ifrån främmande
13:30
8 r. mina händer med lutsalt
Job 9:30
4 sin fyndort har guldet s. man r.r
28:1
4 likt silver r.t sju gånger
PS.12:7
1 r. mig från min synd
51:4
5 Sår so svida r. från ondska
Ords.20:30
9 tuktan r.r hjärtats innandömen
20:30
7 r.en eder
Jes. 1:16
6 roen eder. I so bären H. kärl
52:11
1 s. låta inviga sig och ro sig
66:17
1 r. dem från all missgärning
Jer.33:8
1 land s. icke bliver rot
Hes.22:24
1 huru jag än sökte r. dig
24:13
1 r. eder från all orenhet
36:25
1 När jag har r.t eder
36:33
1 jag sksll r. dem (Israel)
37 :23
1 begrava dem för att r. landet
39:12
1 de skola så r. laodet
39:14
1 På detta sätt skola de r. laodet
39:16
3 så skall du r. (altaret)
43:20
3 man skall r. altaret med den
43:22
3 s. man r.de det med tjuren
43:22
1 och r. det och inviga det
43:26
3 taga ungtjur och r. helgedomen
45:18
6 r.de och tvagna till ändens tid Dan.11:35
6 Många skola varda r.de och tvagna 12:10
6 åt folken nya, r.de läppar
Sef. 3:9
1 smälta silvret och r. det
Mal. 3:3
1 han skall r o Levi söner
3:3
10 gm tron r.de deras hiärtan
Apg.15:9
10 så låtom oss r. oss
2.Kor. 7:1
10 gm att r. henne medelst vattnets Ef. 5:26
10 r. åt sig ett egendomsfolk
Tit. 2:14
10 K. blod r. våra samveten
Hebr. 9:14
10 r.s nästan allting med blod
9:22
10 avbilderna r.des gm sådana medel
9:23
9 r.s gm bättre offer
9:23
10 sedan de en gång blivit rode
10:2
9 r.de från ett ont samvete
10:22
11 R.en edra själar i lydnad
1.Pet. 1:22
12 r.d från sina förra synder
2.Pet. 1:9
10 J. blod r.r oss från all synd l.Joh. 1:7
10 ror oss från all orättfärdighet
1:9
11 r or sig, likasom Han är ren
3:3
10 Roen edra händer, I syndare
Jak. 4:8

Renhet
Renhetsbegreppet är ett utomordentligt viktigt begrepp i den bibliska
uppenbarelsens olika stadier. Det talas
i Skriften om både fysisk och religiös
renhet. I fråga om religiös renhet kan
man skilja mellan kultisk och etisk
renhet. Substantiv motsvarande vårt
»renhet» förekommer ytterst sällan i
G.T., ofta däremot adjektivet !åhor,
ren, samt verbet .tiiher, vara ren, renad,
i piel: rena. Det nämnda tähor bruk~s i
alla de ovan angivna betydelserna av
renhet. Också andra hebreiska ord
finns för att beteckna ren, rena. I N.T.
används väsentligen adjektivet katharos och verbet katharizö. Se för övrigt
ordanalyser.
1. Renhet och orenhet i G. T.
I den bibliska religionen sammanställs
renhet med helighet. Renhetskravet
går tillbaka på Guds renhet, jfr
Ps.12:7; 18:27; Hab.1 :13, och på Guds
helighet, jfr 3.Mos.!1 :44: »1 skolen
hålla eder heliga och vara heliga, ty jag
är helig. Och 1 skolen icke ådraga
eder orenhet». I kraft av heliglletsbegreppets personlig-etiska kvalificering
lyfts härmed renhetsbegreppet in i en
personlig-etisk sHir. I Israels uppenbarelsehistoria med Herren, som avlagrar

en personligt och etiskt kvalificerad
gudstro, kommer renhets- och orenhetsföreställningarna att kvalificeras av
denna personlig-etiska tro. Därför att
heliglletstanken utvecklar sig med
sådan styrka i Israel, kommer också
den därmed korresponderande renhetstanken att bestämmas av helighetsbegreppet. Detta har till följd, att de
enskilda kultisk-rituella fenomen, som
vi möter i Israel och som folket har
gemensamt med hedniska folk, icke
betyder detsamma. Det är stor skillnad
på om en israelit eller en hedning utför
samma kultisk-religiösa handling.
I Israel blev särskilt allt det som har
med hednisk kult att göra orent. Det
är ett fundamentalt påstående i lagen,
att Herren är en nitälskande Gud, som
vill helt rå om Israel och som kräver
att det skall hålla sig skilt från de
övriga folkens orena avgudadyrkan.
Skall Israel bevaras och fostras för sin
universella frälsningshistoriska uppgift
och bli Guds sändebud till hednafolken, måste det först avskiljas från
dessa, 5.Mos.7:6; 14:2, jfr Jes.52:11.
I Skriften får vi bevittna hur
Herrens förbundsvilja tar hand om hela
den hedniska tabuvärlden och utnyttjar den för sin avsikt att fostra fram
den exklusiva gudstron hos sitt egendomsfolk. Alla livets områden infångas
under Herrens lag, så att det icke skall
finnas några smygllål för hednisk och
självtillräcklig livsutveckling.
Den kultisk-rituella och den etiska
renhetstanken ligger innefattade i
varandr\l i laguppenbarelsen ända ifrån
begynnelsen. Men de kultisk-rituella
buden och föreskrifterna blir föremål
för en särskilt bred utformning. De
många matlagarna hänger samman med
att de olika djur, som förklaras rör
orena, 3.Mos.ll; 5.Mos.14:3 ff., i de
omgivande hedniska religionerna är
totemdjur eller djur som anses för
heliga och som därför offras till avgudarna. Svinet var sålunda ett gammalkananeiskt offerdjur, och både i
Babylonien och Syrien var det ett
heligt djur. likaså var hunden helig i
Fenicien, Egypten, Persien och Babylonien. Möss, ormar och harar var
enligt hedningarnas tro bärare av
demoniska krafter, likaså kamelen.
Israeliterna fick icke orena sig, dvs.
kultiskt diskvalificera sig för deltagande i meniglletens gudstjänst, genom att
förtära sådana djur, 3.Mos.ll :43-45.
Sådana företeelser i släktets liv som
avlelse, födelse och död ansågs för att
vara en tummelplats för andarna. Då
dessa företeelser var förbundna med en
mängd hedniska riter, är det naturligt
att Mose lag tog hand om dem för att
genom kultisk-rituella föreskrifter
knyta allt detta till sin dyrkan av
Herren, 3.Mos.12 och 15; 21:1-5 m.fl.
ställen. De kananeiska gudomligheternas samband med avlelse och födelse
(baalerna var fruktbarhetsgudomligheter ) och de egyptiska gudomligheternas samband med de döda (dödskult)
föranledde de många rituella bestämmelser, som kringgärdar hithörande
fysiska funktioner, liksom även beröringen med lik. Samma orsak hade
förbuden mot lemlästande och annan
misshandel av kroppen, 3.Mos.19:
27 f.; 21:5; 5.Mos.14:1. Förbuden

skulle avgränsa folket från hedniska
seder och magisk övertro. Allt var 3V
betydelse för utformningen av hela
folkets liv i tron på Herren allena.
Dessa många föreskrifter blev som ett
skyddande skal mot hedniskt inflytande. Endast några få av dem, såsom
föreskrifterna om spetälska, hade en
mer hygienisk syftning, 3.Mos.13-14.
De många renhets- och reningsföreskrifterna skulle förbereda folket för
mötet med den Helige, de skulle skapa
fruktan och kunskap om att Gud var
den utöver allt profant och orent
upphöjde, den exklusive. De skulle
med andra ord skapa en rätt avståndskänsla. Folket, leviterna och prästerna
måste rena sig för att kunna träda fram
inför Herren, 2.Mos.19:10 f.; 4.Mos.
8:15. Men särskilt krävdes rening från
allt avgudaväsen. »Herren är en»,
5.Mos.6:4. »Du skall inga andra gudar
hava jämte mig», 2.Mos.20:3.
I sin nåd gav Gud Israel många
reningsmedel, varmed det kunde rena
sig och återställa renheten i kultisk
mening: tvagningar, bad, eld osv.,
3.Mos.ll:32; 15:16 ff.; 4.Mos.31:
22 ff. En av prästernas viktigaste uppgifter var att skilja mellan rent och
orent, 3.Mos.10:1O; Hes.22:26, och att
rena personer och föremål, särskilt
helgedomen,3.Mos.16:16.
Hur Guds helighet etiskt kvalificerade renhetskravet, framgår redan av
»heliglletslagen», 3.Mos.17-26. Men
särskilt profeterna ställde den etiska
renheten framför den kultiska. När
folket i falsk ytlighet och ritualism
underkände det etiska och personliga
förhållandet till Gud, ställde profeterna det etiska kravet även i förhållande
till den kultiska renheten, Jes.l:15 ff.,
jfr PS.51 :4,5. Man märker en tendens
till förandligande av de kultiska renhetsföreskrifterna, så att de blir
symboler för en inre andlig renhet,
51:9.
Särskilt tydligt framkommer detta
när det gäller omskärelseriten. Omskärelsen förstås som en invigning åt
Herren och hans folk. Dess symboliska
betydelse är tidigt känd, 2.Mos.6:12;
3.Mos.26:41; 5.Mos.1O:16; Jer.4:4;
6:10; 9:24 f. Begreppen oomskuren
och oren blir efter hand identiska.
Omskärelsen blir liktydig med orenhetens avläggande och med förpliktelsen till Herrens förbundsvilja, både
religiöst (kultiskt-rituellt) och etiskt.
Se: Omskärelse.
Icke alltid upprätthölls renhetskraven i Israel. Folket kom in i perioder av djupt avfall, särskilt under
kananeiskt inflytande. Denna orenhet i
både religiöst och etiskt avseende bekämpades kraftfullt av profeterna,
vilka fördömde den särskilt under
bilden av otrohet, Hos.2:5 ff.; Jer.
22:20 ff.; Hes.16:15.
När det gällde den sedliga renheten
mellan könen, fordrades det aven
kvinna i Israel att hon skulle vara
sexuellt avhållsam före äktenskapet. I
motsatt fall var hon hemfallen åt
lagens strängaste straff, döden, 5.Mos.
22:13-21. Samma straff ådömdes även
män, som hade sexuellt umgänge med
en gift eller trolovad kvinna, 22:22-24.
Men icke heller lösa förbindelser med
icke trolovade kvinnor var tillåtna för
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RENHET
Se även: Ren, rena, äkta, obesmittad,
jungfru, oskuld, oskyldig, helighet,
syndfri, två, vatten, källa, blod, försoning, avtvå, fläck, sköka, otukt, äktenskap, äktenskapsbrott.

Renhjärtad - Reningsdag
män. Om en man inlät sig i sexuell
förbindelse med en icke trolovad
kvinna, skulle han ge en brudgåva för
henne och sedan ta henne till hustru,
och så länge han levde fick han icke
skilja sig från henne, 22:28 f.; 2.Mos.
22:16. Vägrade emellertid flickans
fader att ge henne åt mannen, så skulle
denne »gälda en så stor penningsumma,
som man plägar giva i brudgåva för en
jungfru», v.17.
Lagens stränghet mot män framgår
också av dess reaktion i det fall då en
trolovad kvinna blir överfallen »ute på
marken», alltså där hennes rop på hjälp
icke kan höras. På kvinnan vilar då
ingen dödsskuld, utan mannen ensam
skall dö, S.Mos.22:2S f. För övrigt
fördöms varje illegitim förbindelse i
gamla förbundet, 3.Mos.19:29; Am.
2:7b.; Hos.4:11-14. Även kultisk otukt
är strängt förbjuden, S.Mos.23:17. Utsvävningar förekom dock på detta område, särskilt under tider av moraliskt
förfall, och skökoväsen gjorde sig i
varje tid mer eller mindre gällande,
I.Mos.38:12 ff.; Jos.2:1 ff.; Jes.23:1S
m.fl. ställen.
2. Renhet och orenhet i judendomen.
Vid tiden omkring Kristi födelse kom
kravet på den enskildes renhet att i
vardagen genomtränga judarnas hela
liv. Man fick därigenom en mäktig
eggelse till att utbygga och specificera
G. T.s renhetsföreskrifter. Därigenom
kom judendomen in i en ödesdiger
utveckling, den profetiska linjen med
betoning av det etiska fullföljdes icke.
I stället utformade judendomen en
omfattande kasuistik när det gllllde
bestämningar av renhets· och orenhetstillstånd.
För att återvinna den levitiska ren·
het, som var en förutsättning för att
kunna deltaga i kulten, använde man
bestänkelse med rent vatten, i vissa fall
även soningsoffer. Vid rening med
vatten räknade man med olika grader.
Mest renande var rinnande vatten. Den
vanligaste kultiska reningen var hand·
tvagningarna vid måltiderna, jfr Mark.
7 "2-5. De traditionella tidebönerna
kunde icke bedjas utan föregående
rening. Även för lagstudiet fanns det
bestämmelser om rening. Renhetslagarna med sina hundratals föreskrifter
vilade på juden som ett ohyggligt
tyngande ok, jfr 11 :28; 23 :4; Apg.
15:10.
Man får emellertid icke bortse från
att judendomen också kände ett sed·
ligt renhetsbegrepp, även om gränsen
mellan det etiska och det kultiska här,
liksom i G.T., kunde vara flytande.
Rabbinerna lärde att människan ur
Skaparens hand har fått en ren själ och
att hon har ansvar för hur hon vårdar
dess renhet. Det gäller att ha en ren
mun i talet om nästan och ett rent öga
gentemot det motsatta könet. En
rabbin säger: »Även den som bryter
äktenskapet med ögonen, är en äkten·
skapsbrytare». »Den som ser på en
kvinna, gäller som en som har samlag
med henne», jfr Matt.S :28.
I den talmudiska,litteraturen utbroderades föreskrifterna om rent och
orent i ett vimmel av bud, som det
krävdes skriftlärdom att hitta ut ur. En
gränslös utarmning och förflackning
kom på den vägen att prägla senjuden·

domens religiösa liv. Med hela denna
urspårade kultisk-rituella fromhet
måste Jesus på ett revolutionerande
sätt göra upp.
3. Renhet och orenhet i N. T.
Vad som i detta sammanhang
särpräglar N.T. är att de gammaltestamentliga renhetsföreskrifterna icke
längre är bindande. Den sedlig-religiösa
renheten framträder i förhållande, till
den kultisk-rituella som allenarådande.
Profeternas intentioner fullbordas.
Jesus gör upp med det utvärtes ren·
hetsbegreppet och den utvärtes renhetsuppfattningen, Matt.lS:1-20 med
par. Han klargör att det är det som går
ut ifrån munnen som gör människan
oren, icke det som går in genom
munnen. Denna revolutionerande syn
drabbade senjudendomens renhetsföreskrifter, men förebådade samtidigt ett
upphävande av G.T.s egna renhetslagar, vilka Jesus dock respekterade,
8:4; Luk.17:14. I praxis bröt Jesus
med judendomens orenhetsföreställningar. Han talade med hedningar och
samariter, gick in till »publikaner och
syndare» och åt och drack med dem.
Han satte sig över de rabbinska stadgarna om fasta och sabbat. Han åsidosatte även tvagningsföreskrifterna,
både för sig själv och för sina lärjungar.
»Att äta med otvagna händer, det
orenar icke människan», utan vad som
gör henne oren, är hjärtats onda tankar: mord, äktenskapsbrott, otukt,
tjuveri, falskt vittnesbörd och hädelse,
Matt.1S:19 f.
Judendomens renhet var enligt
Jesus otillräcklig, Matt.23:2S ff.; Luk.
Il :41. Renheten är av personlig sedlig·
religiös art. »Saliga äro de renhjärtade»,
Matt.5 :8, dvs. de av hjärtat uppriktiga,
de vilkas inre människa är oskrymtad
inför Herren och har den oförbehållsamma öppna hängivenheten till
honom.
Paulus för Jesu lära vidare och
framhåller, att principiellt är allting
rent. »J ag vet väl och är i Herren Jesus
viss om att intet i sig självt är orent»,
Rom.14:14. »Väl är allting rent», v.20.
Intet materiellt kan skilja en människa
från Gud. All mat kan därför ätas av
den troende. Tiden för Guds isolering
av Israel var nu förbi. De orena djuren
blev av Gud själv förklarade för rena,
Apg.10:1S. De utvärtes renhetsföreskrifterna hade spelat ut sin roll som
uppfostrande medel.
Missionen bland folken, judamas
ingång hos hedningarna med evangelium, skulle vara omöjlig, om denna
utvärtes skiljemur av renhetsbud och
föreskrifter icke hade blivit nedriven.
Kristi död betydde ett avskaffande av
G.T.s förbundsram med dess renhetsbud, Rom.7:1 ff.; Ef.2:1S; Kol.2:16 ff.
Det var ingenting mindre än en
revolution som måste ske med en jude,
om han i sitt samvete skulle befrias
från renhetsföreskrifternas herravälde i
judiskt fromhetsliv sedan generationer.
För en jude var det t.ex. otänkbart att
umgås med hedningar. Händelsen i
Antiokia visar att det var en svår läxa
att lära till och med för Petrus, trots
hans upplevelser i Joppe och Cesarea,
Gal.2:11 ff.
Jesu blod är grundvalen för den nya
renheten, därigenom att det borttager

syndaskulden och skapar en ny inre
renhet, Tit.2:14; Hebr.1 :3; l.Joh.
1 :7,9. Pastoralbreven talar om ett rent
samvete, I.Tim.3:9; 2.Tim.1 :3. Det
nya förbundets överlägsenhet i
förhållande till det gamla uttrycks
särskilt i Hebreerbrevet med hjälp av
renhetsföreställningen. Den inre andliga renhet, som den nytestamentliga
kulten skapar, ställs här upp mot den
utvärtes kultisk-rituella renheten i G.T.
Blodet av djur helgar endast till »Utvärtes renhet», medan Kristi offer
renar samvetena från döda gärningar
till att tjäna den levande Guden,
9:13 f. Rening betyder här verklig
förlåtelse, syndaförlåtelse, som kvalificerar till omedelbart tillträde till
Guds närhet och en allt förnyande
gudsgemenskap.
I J ohannes-skrifterna kommer renhetstanken fram flerstädes, J oh.3 :25;
13:10 f.; l.Joh.1:7,9. Lärjungarna är
rena, Joh.1S:3; 13:10. Jesu ord, som är
bärare av hans ande och högre livsart,
verkar renande på dem, 1S:3, jfr
17 :14 ff. Jesu blods värde som reningsmedel framhålls särskilt i Johannes'
första brev, som också understryker
att en ständig rening är villkoret för att
livsförbindelsen med Herren skall bevaras, l.Joh.1 :7; 3:3, jfr Joh.13:10.
Termen »orenhet» (akatharsia) förekommer i N.T. som uttryck för det
totala oheliga tillstånd, som hedning·
arna lever i, Rom. l :24; 6:19; 2.Kor.
12:21. Med orenhet avses även sedlig
otukt och äktenskapsbrott, Ef.4:19;
5:3,5; I.Tess.4:7. Bland grekerna och
romarna betraktades utomäktenskapligt samliv som ett adiaforon. Men
även bland judarna förekom åtskillig
sexuell lösaktighet. Så t.ex. var skökoväsendet vanligt även i nytestamentlig
tid, Matt.21:31 f.; I.Kor.6:16. Icke
minst denna form för orenhet stod för
den unga församlingen som stridande
mot Guds vilja, Gal.S:19; Kol.3:S.
Orenhet betecknas som en av köttets
uppenbara gärningar, som präglar den
människa som lever efter sina lustar
(epithyrniai). Den kristnes frihet betyder icke att han har rätt till samma
praxis, I.Kor.6:12 ff., jfr Apg.lS:20.
Den kristna kyskheten skall visa sig
som renhet i tal, Ef.4:29; 5:3 f., och i
vandel, I.Tim.4:12; 5:2.
I bildlig betydelse möter oss renhetsbegreppet i Upp.14:4, där orden:
»de som icke hava orenat sig med
kvinnor; ty de äro såsom jungfrun), har
syftning på sinnets renhet och trohet
mot Gud.
Se även: Helig, helighet.
1) bor, ,.:;)
renhet; av: bårar, se Rena 6. I 2.Sam.
22:21,25; ~s.18:21,2S står ordet parallellt med ~~, rättfårdighet. Bor bru·
kas på övriga ställen, Job 9:30; Jes.
1:25, i betydelsen »reningsmedeb>,
övers. lutsalt.
2) !ähor, , i i1~
ren, klar; oförfalskad, äkta; kultiskt el.
etiskt ren, oskyldig. Se: Ren 1.
3) eilikrfneia, Ei}"t"plvEta
äkthet, renhet; i etisk mening: ärlighet,
uppriktighet. Se: Ren 18.
4) hagnbtes, å:YVOTll<:
renhet, oskuld; av: hagn6s, se Ren 20.

RENINGSDAG
Enligt Mose lag var den kvinna, som
hade fött ett gossebarn, oren i sju
dagar. Sedan skulle hon stanna hemma
trettiotre dagar, och hon fick icke
komma vid något heligt och icke komma till helgedomen, förrän hennes
reningsdagar var ute. Hade hon fött ett
flickebarn, skulle hon vara oren i två
veckor och stanna hemma i sextiosex
dagar. När hennes reningsdagar var ute,
skulle hon gå till uppenbarelsetältets
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RENHET

S) hagneia, å'Y VE ia
renhet, oskuld; av: hagn6s, se Ren 20.
6) aphthorfa, år/J () o p la
ofördärvat tillstånd; oskuld, renhet. Se
vidare: Oförfalskad 1.
7) katharbtes, "a{)apOTll<:
renhet; av: kathar6s, se Ren 16.
RENHET
1eft"" mina bänders r.
1 vedergällde H. efter min r.
1 gm dina bänders r. räddas
1 efter mina bänders r.
1 efter mina bänders r. inför bs
2 s. /Ilskar hjärtats r.
3 med r.ens och sanningens
3 1 Guds belighet ocb r.
41 r., i kunskap, 1 tålamod
5 ett föredöme i tro ocb!r.
5 ss. till systrar i all r.
6 oförfalskad r. ocb värdighet
7 beJaar till utvärtes r.

2.8am.22:21
22:25
Job 22:30
Ps.18:21
öllon 18:25
Ords.22:11
1.Kor. 5:8
2.Kor. 1 :12
6:6
l.Tim, 4:12
5:2
Tit. 2:7
Hebr. 9:13

RENHJÄRTAD
l) katharbs t~ kardia,
"a{)apd<: Tn "apöla
ren i hjärtat, renhjärtad; 'katharos: se
Ren 16, och best. form dat. av kardia,
se Hjärta 14. Jfr Apg.1S:9; I.Tim.1 :5;
2.Tim.2:22; Jak.4:8.
RENHJÄRTAD
1 Saliga äro de l.e

Matt. 5:8

RENING
1) !äher, '!J ~
vara ren (främst i kultisk el. etisk
mening), vara oskyldig; pi. göra ren,
rena; i 3.Mos.14:11 pi. part., övers.
som förrättar reningen. Se: Ren 4,
Rena 1.
2) utf.ord.
3) !åhdrä, i1 ~ Q,~
rening; av: tåher, se 1. Se: Ren S,
Rena 2.
4) fzä!ä', ~!;? O
fela, göra fel, gå fel, gå vilse; synda; pi.
i betydelsen: göra fri från synd, rena; i
Hes.43:23 pi. inf., rening. I 4.Mos.
19:19 står ordagrant: och han (= den
rene) skall rena honom (= den orene).
Se t.ex. Rena 3.
S) bä'ar, , V :;)
förtäras av - eld, brinna; pi. bränna,
förbränna; förtära; utrensa, avskaffa; i
Jes.4:4 pi. inf. som substantiv:
förbrännande; förtärande; rening. Jfr
gamla kyrkobibelns övers. »genom
andan, som döma och en eld upptända
skalb>. Se vidare: Utrota 4.
6) katharismos, "a{)apwllo<:
rening. Se vidare: Rena 12.
RENING
2 försoning till r.
3. Mos. 4:26
2 försoning till r. från bs synd
5:6
2 till r. från den synd ban begått
5:10
1 prästen s. förrättar r.en
14:11
3 s. rätteligen bör till bs r.
14:32
4 till busets r. taga två fAgIar
14:49
2 till r. frAn bs nytnina
16:15
2 till r. frAn bennes orena nöde
15 :30
2 till r. från alla deras synder
16 :34
2 r. frAn den synd ban
4.Mos. 6:11
4 pA sjunde dagen bs r. är avslutad
19:19
3 r.en av allt beligt
1.Krön.23:28
3 att iakttaga vid r.arna
Neb.12:45
5gm rättens ocb r.ens ande
Jes. 4:4
4 När du fullbordat r.en
Hes.43:23
6 frambär för din r. offer
Mark. 1 :44
6 frambär för din r. offer
Luk. 5:14
6 s. iudarna bade för sina r.ar
Job. 2:6
6 uppstod en tvist om r.en
3:25
6 utfört en r. från synderna
Hebr. 1:3

Reningsflöde - Resin
ingång och till prästen framföra ett
årsgammalt lamm såsom brännoffer
och en ung duva eller en turturduva
såsom syndoffer. Detta skulle prästen
offra inför Herrens ansikte och bringa
henne försoning så att hon blev ren
igen. Men om hon inte hade råd till ett
lamm, skulle hon taga två turturduvor
eller två unga duvor, en till brännoffer
och en till syndoffer, 3.Mos.12:1-8;jfr
Luk.2:22-24.
Även för nasirerna föreskrevs vissa
reningsdagar samt offer när invignings- .
tiden var ute, 4.Mos.6:13 ff.
RENINGSDAG
förrän hennes l.ar äro ute
nJir hennes r.ar äro ute
nIIr deras r.ar gått till ända

3.Mos.12:4
12:6
Luk. 2:22

RENINGSFLÖDE
stanna hemma under sitt r.
3.Mos.12:4
stanna hemma 66 dagar under sitt r. 12:5
RENINGSVAlTEN
stänka r. på (leviterna)

4.Mos. 8:7

RENSA
1) sa~al, ? l? ~
stena; här pi. i betydelsen:, rensa från
stenar; i Jes.62:10 mjld me'ä~än (prep.
min, från, och 'äbän, sten). Se:
Kasta 4.
2) bärar, ., J ~
avsöndra, avskilja; avskilja orenhet,
rena, rensa; i Hes.20:38 övers. rensa
bort; hif. i Jer.4:11, övers. rensa. Se:
Pröva 7, Ren 6, Rena 6, Utvälja 3.
3) ä!ä, il~~
skyla, betäcka; skyla el. hölja sig i;
svepa om sig. I Jer.43:12 har LXX
verbet phtheirizomai, avlusa; därav sv.
övers. rensa. Jfr gamla sv. övers.: »Och
han skall utikläda sig Egypti land, lika
som en herde utikläder sig sin manteh>.
Verbet är t.ex. i Ps.104:2; Jes.59:17
övers. hölja sig i.
4) zårä, il., I
skingra, strii T (med vindens hjälp); i
Ords.20:8,26 pi., övers. rensa bort med
(el. såsom med) en kastskovel. Den
gamla kyrkobibeln har här övers.
förskingra. Se: Kasta 7.
5) diakatharizo, [haK alJ ap it w
noga (tvärsigenom) rena el. rensa; av:
prep. diå, genom (här med förstärkande innebörd), och katharizö, se
Ren 15, Rena 10.
6) diakathalro, {) taKalJaipw
noga (tvärsigenom) rena el. rensa; av:
prep. diå, se 5, och kathafrö, se 7.
7) kathafro, KalJaipw
rena, rensa; av:kathafrö, se Rem 16.
8) ekkathalro, €KKalJaipw
rensa ut el. bort; av: pre? ek, (ut) ur,
(bort) från, och kathallö, se 7. Se:
Ren 23.
RENSA
Jes. 5:2
1 r.de (vingArden) från stenar
62:10
1 en farvia:. r .en den från stenar
Jer. 4:11
2 kastar säd eller r or kom
3 r. Eeyptens land från ohyra
43:12
a en herde r.r sin mantel
43:12
5 skall noga r. sin 10lle
Matt. 3:12
6 vW DOP r. sin loge
Luk. 3:17
Joh.15:2
7 s. bär frukt, den r or han
RENSA (bort)
4 r.r med ölIans kastskovel bort Ords.20:8
4 vis konung ror bort ollUdaktilla
20:26
2 jag skall r. bort dem
Hes.20:38
8 R.en bort den 1Iam1a surdegen 1.Kor. 5:7
RENTVAGEN
du blev icke l. med vatten

Hes.16:4

REP
Se även: Lina, tåg, band, boja.
Rep
Då den svenska bibelöversättningen
brukar ordet »rep» i l.Kon.20, är det
antagligen för sina associationer med
galgens rep. När man tog ett rep om
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huvudet var det ett tecken på underkastelse.
REP
sätta r. om vAra huvuden
1.Kon.20:31
bundo r. omkring sina huvuden
20:32
skall vara r. i stället för bälte
Jes. 3:24

RESA
grek. En man i Jesu släkttavla. Luk.
3:27.
RESA
Se även: Färdas, gå, handel, karavan,
sällskap, vandring, vagn.
-resa
genomresa Rom.1S:24
sjöresa Apg.27:1 O

Resor
Som ett tidigare nomadfolk var israeliterna väl förtrogna med reselivet. Även
sedan de hade blivit bofasta i Kanaan,
var resor vanliga bland dem. Mose lags
förordningar om att »träda fram inför
Herrens ansikte» ett visst antal gånger
om året, 2.Mos.34:23; S.Mos.16:16,
innebar efter templets uppförande i
Jerusalem årliga högtidsresor för alla
laglydiga israeliter, jfr Luk.2:41. Men
även eljest företog man resor i affarssyfte, för att besöka släktingar och
vänner osv. På grund av Palestinas läge
mellan de stora länderna vid Eufrat
och Tigris på ena sidan och Egypten på
den andra, fick israeliterna åtskillig
kontakt med långväga resenärer på de
stora karavanvägarna längs Medelhavskusten, vilket även verkade stimulerande på reslusten.
Längre resor till lands försiggick
med kamel, som även brukades som
lastdjur. Kortare resor företog man på
åsna eller oxe, som likaså användes
som transportdjur. De rika hade gärna
vagnar, jfr Apg.8:28. Ofta fick man
dock ta till »apostlahästama». Sålunda
gick Jesus och hans lärjungar alltid till
fots på sina många farder i landet, från
Jerusalem i söder till Tyrus, Sidon och
Cesarea Filippi i norr. Detta sätt att
fardas på var också vanligt för dem
som drog upp till templet vid de stora
högtiderna. Då gick man i stora sällskap, gärna under sång, jfr PS.120-134.
Pilgrimmer från Galileen drog vanligtvis genom »landet på andra sidan J ordam> (pereen) av hänsyn till de halvhedniska samaritanerna. (Jesus drog
genom Samarien, jfr Luk.9 :52; Joh.4:4
osv.) Resorna tog ofta flera dagar. Man
övernattade antingen i ett härbärge
eller under öppen himmel. Medan romarna räknade avstånden efter milstolpar, räknade israeliterna efter dagsresor, dvs. den sträcka man kunde
tillryggalägga till fots på en dag, ca
3540 km.
När resorna till högtiderna försiggick i följe, var det även för att bättre
kunna skydda sig mot landsvägsrövare
osv. Jfr l.Kor.ll:2S ff. B1.a. därför
företogs längfarder i form av karavaner. Sommerhalvåret (torktiden) var
restid. Under vinterhalvåret (regntiden) var det omöjligt att resa i
Palestina. Sjöresor var föga aktuellt för
israeliterna. Även dessa föregick sommartid, jfr Apg.27:9 ff.
RESA
gjort hs r. lyckosam
och göra din r. lyckosam

1.Mos.24:21
24:40
24:42
24:56
28:20
42:25
42:38

lAta den r. bliva lyckosam
eftersom H. gjort min r. lyckosam
bevarar mig under den r.
och giva dem kost för l.D
på den r. I vi1jen företaga
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(Josef) gav dem kost för r.n
45:21
och livsmedel At hs fader för r.n
45:23
dog Rakel under r.n
48:7
under r.n hände sig
2.Mos. 4:24
ute på r.långt borta
4.Mos. 9:10
s. icke är ute på r.
9:13
Om nu min r. missh_ dig
22:34
utslltna under vAr mycket långa r. Jos. 9 :13
om den r. skall bliva lyckosam Dom.18:5
Den r. stAr under H. beskydd
18:6
jag har liort en r. till Bet-Lehem
19:18
(David:) Du kommer ju från r.n 2.Sam.11:10
(Ella:) eller är han på r.
1.Kon.18:27
utbedja oss en Iyekosam r.
Esr. 8 :21
Huru länge kan din r. räcka
Neh. 2:6
erlagt beta1Ding för r.n
Jana 1:3
utrustade dem för r.n
Apg.15:3
på vAra r.or nID s. är syster
loKor. 9:5
utrustaa för r.n till Judeen
2.Kor. 1 :16
ofta måst vara ute på r.or
11 ;26
utrusta för deras r.
Tlt. 3 :13
för fortsättningen av deras r.
3.Joh. v.6

r.te jag mil bävande upp
10:11
skall kon. i Söderlandet r. sig
11:11
r. sig mot kon. i Söderlandet
11:14
en mur skall jag r. framför
Hos. 2:6
dess präktigare stoder r.te han
10:1
må hednafolken r. sig
Joel 3:12
inlen r.er henne upp
Am. 5:2
BlI1verk har man r.t upp
Mlka 5:1
skola borgenärer r. si8
Hab. 2:7
berll s. r.er dig mot Serubbabel
Sak. 4:7
folk skall r. sig mot folk
Matt.24:7
och r.te upp henne
Mark. 1 :31
J. tog hm vid handen och r.te upp hm 9:27
folk skall r. si8 upp mot folk
13:8
Folk skall r. sill upp mot folk
Luk.21 :10
dA mAn I r. eder upp
21 :28
r.te han(J.) si8 upp och asde
Joh. 8:7
och (Petrus) r.te upp hm
Ap," 3:7
Saulus r.te sig upp frAnjorden
9:8
(Petrus) r.te upp henne (Tabita)
9:41
Petrus r.te upp (Kornellus)
10:26
Res dig·upp
14:10
r.te (Paulus) sill upp
14:20
folket r.te sig upp emot dem
16:22
r.te si8 judarna uPP mot Paulus
18:12
(Paulus:) res dig upp
26:16
r.te sig upp på sina fötter
Upp.11:11

RESA (verb)
Uppdelning: allmänt, resa altare, resa (;
färdas).
RESA (allmänt)
en stele r.t på jorden
loMos.28:12
r.te (stenen) till en stod
28:18
sten So jag har r. t till en stod
28 :22
oeh r.te den till en stod
31 :45
stoden s. jag har r.t
31:51
Jakob r.te en stod där (Gud) talat
35:14
Jakob r.te en vArt på (Rakels) grav
35:20
min kärve r.te sig upp
37:7
böl,joma r.te sig
2.Mos.15:8
(Mose) r.te där 12 stoder
24:4
folk s. r.er si111lkasom lejon
4.Mos.23 :24
icke skall du r. nID stod
5.Mos.16:22
hjälpa hm att r. upp det
22:4
skall du r. At dig stora stenar
27:2
på berllet Ebal r. dessa stenar
27:4
När dina fiender r. sill upp
28:7
sA att de icke kunna r. sig
33:11
r.te Josua 12 stenar i Jordan
Jos. 4:9
de 12 stenarna r. te J osua i Gilgal
4 :20
stor sten och r.te den där
24:26
r.t eder upp mot min faders
Dom. 9:18
r.te den mellan Mispa och Sen 1.Sam. 7:12
Den ena klippan r.te sill i norr·
14:5
Saul hade r.t en minnesstod
15:12
om det då r. te sig mot miK
17:35
r.te David sig upp på södra sidan
20:41
hela sllikten r.t sill upp mot
2.Sam.14:7
Abaslom låtit r. en stod
18:18
s. hava r.t sig upp mot dig
18:31
med alla s. r. sig upp mot dig
18:32
en vall s. r.te sig inemot yttermuren
20:15
r.t sig upp mot konung David
20:21
slog dem sA att de icke r.te sig
22:39
om morgonen r.te mig upp
I.KoD. 3:21
(Jerobeam) r. te sig upp mot kon.
11 :26
varför han r.te sig upp mot kon.
11 :27
de r.te stoder och Aseror
14:23
r.te sill upp på sina fötter
2.Kon.13:21
r.t stoder oeh Aseror åt sill
17:10
Ammons..• och Moab r.te sig 2.Krön.20:23
Låt r. upp en pllle
Est. 5:14
(Haman) lit r. upp plllen
5:14
pAJe s. Haman låtit r. uPp
7:9
r.te sig hAren på min kropp
Job 4:15
jorden r.er sig upp emot hm
20:27
de pmIa r.te sig upp
29:8
När (Leviatan) r.er sig
41 :16
Jordens konungar r. sig upp
Ps. 2:2
mAnIla r. sill upp mot mig
3:2
H., res dig mot mina oviDners
7:7
icke mer kunde r. si8
18:39
i vAr Guds namn r. upp baneret
20:6
vi r. oss upp och bliva bestAndande
20:9
nu skall mitt huvud r. si8
27:6
kunna icke mer r. sig
36:13
friim1in_ r. sig upp mot miK
54:5
i Salem vart hs hydda r.t
76:3
han r.te sig lik en hjälte
78:65
de s. hata dig r. upp huvudet
83:3
fräcka mskor r. si8 upp mot mig
86:14
nIIr (havets) böl,lor r. sig
89:10
de onda s. r. sig upp mot mig
92:12
Res dig, du jordens domare
94:2
Om de r. sig upp
109:28
nIIr mskoma r.te sig upp emot oss
124:2
r. upp sin medbroder
Pred. 4:10
icke en s. kan r. upp hm
4:10
(H.) r.er upp ett baner
Jes. 5:26
r. upp ett baner bland hednafolken
11 :12
R.en upp ett baner på ett kalt berg
13:2
när man r.er upp baner på bergen
18:3
r. där sina beliigri11llBtorn
23:13
Aseror oeh solstoder ej mer r.s
27:9
Jag skall r. upp bIllverk
29:3
Han r.er sig upp mot ondas hus
31:2
nIIr du r.er dig upp
33:3
nu vill jag (H.) r. mig upp
33:10
r. upp mitt baner till tecken
49:22
r.en upp ett baner för folken
62:10
r. upp var oeh en sitt säte
Jer. 1:15
R.en upp ett baner
4:6
r.en upp ett högt baner
6:1
ett stort folk r.er sig
6:22
res At dig vligviasre
31:21
r. sig upp, var oeh en i sitt tält
37:10
och r.en upp ett baner
50:2
och mAnIla konungar r. si8
50:41
R.en upp ett baner mot Babels
51:12
R.en upp ett baner på jorden
51 :27
andekraft••.r.te upp mig
Hes. 2:2
r.te upp miK på mina fötter
3:24
res upp bIllverk mot den
4:2
vIlldet r.er sill till ett ris
7:11
r. ett sköldtak mot dig
26:8
r.te sig upp på sina fötter
37:10
det r. tes upp frAn jorden
Dan. 7:4
det r. te upp sin ena sida
7:5
rörde vid miK oeh r.te upp miK
8:18
att jag skälvande kunde r. mig
10:10
Daniel.....s dig upp på dina fötter
10:11

RESIN
hebr. fUrste, prins; ädel.
1. Syriens siste konung. Under hans tid
var landet starkt hotat av assyrierna,
varför Resin såg sig nödsakad att ingå
förbund med Israels konung Peka,
vilken han tidigare hade legat i ständig
strid med. Gemensamt sökte de också
få Juda konung Ahas med i förbundet.
När denne vägrade, försökte de genom
ett flilttåg mot Juda att tvinga honom
över på sin sida (det s.k. syrisk-efraimitiska kriget). Ahas vände sig emellertid
till den assyriske konungen TiglatPileser för att få hjälp. Denne beläg-
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RESA (altare)
där han r.t ett altare
1.Mos.13:4
(Jakob) r.te där ett altare
33:20
res där ett altare At den Gud
35:1
(Jakob:) där vill jag r. upp altare
35:3
(Gad:) res ett altare At H.
2.Sam.24:18
(Ahab) r.te ett altare åt Baal
1.Kon.16:32
(Manasse) r.te altaren At Baal 2.Kon.21:3
David skulle r. altare åt H.
1.Krön.21 :18
(Manaase) r.te altaren
2.Krön.33:3
ett altare vara r.t At H.
Jes.19:19
RESA (; färdas)
jaa vill r. till min herre

l.Mos.24:56
Vill du r. med denne man
24:58
liorde sig redo att r.
Dom.19:11
sedan mAn I r.
19:5
mannen &larde sic redo att r.
19:7
stod han åter upp för att r.
19:8
19:9
nlir mannen gjorde sig redo att l.
liorde sig redo och r.te
19:10
Vart skall du r.
19:17
redo och r.te hem till sitt
19:28
har r.t en lång viii bort
Ords.• 7:19
Ss. när en man r.er utrikes
Mark.13:34
en av mina vänner r.nde
Luk.11:6
värd att också jag r.er
1.Kor.16:4

RESANDE
-resande
kringresande l.Kon.10:1S
RESANDE
tillreda At den r. s. kommit

2.Sam_12:4

RESEF
hebr. möjl. glödande el. het sten. I
assyriska
texter omnämnt som
~ppa, identiskt med nuv. Russafe,
som ligger ca 300 km nordost om
Damaskus och mitt emellan det gamla
Palmyra (Tadmor) och Eufrat. Resef
torde ha kommit under assyriskt välde
i Assurbanipal ILs tid (885-860 f.Kr.).
Ett flertal assyriska ståthållare residerade här under åren 839-673. RabSake, Sanheribs utsände, skröt inför
konung Hiskia över att Resef och
andra städer hade måst underkasta sig,
och att inte heller Jerusalem skulle
kunna räddas undan den assyriske konungens hand. 2.Kon.19:12; Jes.37:12.
RESEF
hebr. möjl. glödande el. het sten.
Efraimiten Refas son. 1.Krön.7:2S.
RESEN
hebr. avassyr. källans huvud. Assyrisk
stad, en förstad till Nineve, byggd av
Nimrod. l.Mos.10:12.

Reskost - Rik
rade och intog Syriens huvudstad
Damaskus. Dess invånare deporterades,
Syrien gjordes till assyrisk provins och
Resin dödades (733 f.Kr.).
RESIN
H.låta Juda hemsökas av R.
2.Kon.16:37
droga R. och Peka för att erövra
16:5
återvann R. Elat åt Aram
16:6
konungen i Assyrien dödade R.
16:9
R. och Peka droga upp mot
Jes. 7:1
frukta icke för R.
7:4
R. är Damaskus' huvud
7:8
detta folk hu sin fröjd med R.
8:6
H. uppreser mot dem R.s ovänner
9:11

2. En tempe1träl. Resins barn var en
släkt av tempelträlar, som återvände
från fångenskapen i Babel. Esr.2:48;
Neh.7:S0.
RESKOST
ej heller kunnat tillreda r.
Reden till r. åt eder
togo med sig till r.
Tagen r. med eder
togo det med oss till r.
togo männen av (hiveernas) r.
frågade H. och gav (David) r.

2.M"s.12:39
Jos. 1:11
9:5
9:11
9:12
9:14
I.Sam.22:10

RESON
hebr. furste, prins; ädel. Eljadas son,
Syriens konung på Salomos tid. Ursprungligen var han i tjänst hos konung
Hadadeser i Aram-Soba, men han
flydde från sin herre. I likhet med
David blev han ledare för en strövskara, gjorde sig till herre över Damaskus och grundlade ett betydande syriskt (arameiskt) rike. Så länge konung
Salomo levde, förde Reson krig mot
Israel. I.Kon.11 :23.
Luk. 2:44

RETA

4

l) [?cana'], X I~
pi. vara avundsjuk, nitälska; här omväxlande med hif. i betydelsen: uppväcka till avund el. nitälskan, uppegga,
reta. Se: Avund 1, Nitälska 2, Nitälskan 2.
2) 'ur, l \\1
vakna, vakna upp; i Job 41:1 transitivt:
väcka, uppväcka, egga, egga upp. Se
vidare: Vakna 2.
3) kä'as, D \1 :J
bli förargad -el. förtörnad; pi. och hif.
förarga, förtörna; här övers. retas med.
I I.Sam.I:6 står pi. av verbet tillsammans med subst. kå 'as, förargelse,
förtörnelse; därav övers. retas mycket
med. Se: Förargelse I, Förtörna 2,
Förtörnelse 3, Harmas 2.
4) epege{rö, eTr€'yeipw
uppväcka; uppegga, reta upp; av: prep.
ep!, på, över (här med förstärkande,
pejorativ innebörd), och egeirö, väcka.
Verbet är i Apg.13:S0 övers. uppväcka.
5) parargkö, Trapop"(i~w
egga el. reta till vrede; av: prep. para
(här med förstärkande ~nebörd) och
orgizö, göra vred (av: orge, vrede).
6) parazel6ö, Trapa~7) AOW
uppväcka till iver el. avund; av: prep.
para, se 5, .och zel6ö, vara ivrig; avundas (av: zelos, iver, avund). Se: Avund 5.
7) erethkö, epe6 i~ w
egga, reta. Se: Egga 4.
RETA
l r.de hm gm främmande gudu 5.Mos.32:16
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r.t mig med gudar s. icke
32:21
skall jag r. dem med ett folk
32:21
med de synder r.de de hm
l.Kon.14:22
att han törs r. denne
Job 41:1
r.de hm gm sina beläten
Ps.78:58
de judar r.de upp hedningarna Apg.14:2
skall jag r. eder till vrede
Rom.10:19
Eller vilja vi r. H.
l.Kor.l0:22
I fäder, r.en icke edra barn
Ef. 6:4
I fäder, r.en icke edra barn
Kol. 3:21

RETAS
3 plägade mycket r. med henne l.Sam. 1:6
3 r.des med henne på samma sätt
1:7

REUMA
hebr. upphöjd, upphiivd. Nakors bihustru. I.Mos.22:24.
-rev

REV

metrev Job 40:20

RESLIG
alla roskor voro r.t folk
4.Mos.13:33
ett folk större och r,are
5.Mos. 1 :28
bodde där fordom, ett r.t folk
2:10
(rafaeerna) voro ett r.t folk
2:21
anakitemas stora och r.a folkstam
9:2
Där var en r. man
2.Sam.21 :20
egyptiske mannen s. var r.
l.Krön.l1:23
Där var en r. man
20:6
de r.a stammarna ligga fällda
Jes.10:33
snabba sändebud, till det r.a folket
18:2
det r.a folket med glänsande hy
18:7
etiopiernas och Sebas r.a folk
45:14

RESSÄLLSKAP
menade att han var med i r.et

1
1
1
2
1
4
5
6
5
7

REV
De stötte då på ett r.

Apg.27:41

REVA
utbredde sina r.or till havet
REVA (= rämna)
hela nu (jordens) r.or
han s. murar igen r.or
skall mura igen dess r.OI

Ps.80:12
PS.60:4
Jes.58:12
Am. 9:11

REVBEN
l) selä', \1 '7 ~
revben; sid~ .'(ena sidan el. delen av
något, se Lex. 2.Mos.2S:12; 27:7).
2) 'äla', \1 ~ ~.
aram. revben.) fr I.
REVBEN
1 tog han ut ett r. av hs r.
l.Mos. 2:21
1 H. Gud byggde en kvinna av l.et
2:22
2 det hade tre r. i sitt gap
Dan. 7:5

Asnorna till att r. på
2.Sam.16:2
Absalom red på sin mulåsna
18:9
Ryttuen red (Jehu) till mötes 2.Kon. 9:18
redo bakom (Jorams) fader Ahab
9:25
det djur s. jag red på
Neh. 2:12
häst s. konungen r.it på
Est. 6:8
r.nde på hästen
6:9
(Mordokai) r.nde fram
6:11
på snabba springare r.
Jes.30:16
på sina hästar r. de fram
Jer. 6:23
på sina hästar r. de fram
50:42
ryttare s. redo på hästar
Hes.23:6
ryttare s. redo på hästar
23:12
s. r. på hästar allasammans
23:23
med sadeltäcken att r. på
27 :20
(Gogs här) r.nde på hästar
38:15
en man s. red på en röd häst
Sak. 1:8
fattig, l.nde på en åsna
9:9
din konung. .. r.nde på en åsna
Matt.21:5
åsnor de skulle låta Paulus r. på Apg.23:24
antalet ryttue i de r.nde
Upp. 9:16

RIDHÄST
Ej förrän på Salomos tid började man
använda ridhästar. Vanligt folk fick
nöja sig med åsnan som riddjur, och
den var också bäst lämpad för kuperad
terräng. Se: Häst.
RIDHÄST
Salomo hade 12000 l.ar
l.Kon. 4:26
uppsyningsmän över hs r.ar
9:22
Salomo samlade r.ar
10:26
så att han hade 12000 r.u
10:26
samlade vagnar och r.ar
2.Krön. 1:14
han hade 1400 vagnu och 12000 r.u 1:14
uppsyningsmän över hs vagnar och l.ar 8:9
Salomo hade 12000 r.u
9 :25
r.ar och mulåsnor gåvos dig
Hes.27:14
mätten eder av r.ar och vagnshästar
39 :20

RIFAT
Av icke-hebr. ursprung, betydelse
okänd. En son till J afets son Gomer.
Rifat förekom också som namn på ett
folkslag i Mindre Asien. Se: Difat.
I.Mos.IO:3.

RIBAI
hebr. Herren strider. En benjaminit
RIGEL
från Gibea, fader till I ttai, som var en Av järn och koppar dina r.lar 5.Mos.33:25
av Davids djärvaste män. 2.Sam.23:29; (Fiskportens) r.lar och bommar Neh. 3:3
satte in dess dörrar. dess r.lar
3:6
I.Krön.ll :31.
satte in (Dalportens) r.lar
3:13
satte in (Dyngportens) r.lar
3:14
RIBLA
satte in (KälJporlens) r.!ar
3:15
hebr. fruktbar. Stad i Hamats land i myrra s. fuktade r.ns handtag
HV. 5:5
Syrien, på floden Orontes' strand, norr RIGLA
om Libanon. Ruinplatsen, som ännu i stängde dörrarna och r.de dem Dom. 3:23
dörrarna till salen voro r.de
3:24
dag heter Rible, ligger 57 km nordost r. du dörren efter (Tamar)
2.Sam.13:17
13:18
om Baalbek, mitt på den celesyriska fört ut Tamar och r.t dörren
Slätten. Läget kan också anges som
RIK
100 km nordnordost om Damaskus. -rik
Ribla låg för övrigt vid den gamla folkrik Klag.I:1
härvägen från Palestina till Mesopota- konstrik Job 40:12
mien. Det var farao Nekos huvudkvar- lärorik PS.49:S
ter år 609 (el. 608) och konung lövrik PS.118:27
Nebukadnessars år 586. Den förre' nåderik PS.68:1O
fångslade här, efter konung Josias död, segerrik Sak.9:9
hans son Joahas, innan denne bortförskuggrik Hes.3I:3
des till Egypten. Den senare lät på
talrik Jes.9:3
samma plats, efter Jerusalems förstövattenrik I.Mos.13:1O
ring, sticka ut ögonen på Juda siste välluktrik HV.S:13
konung,Sidkia. Se även: Haribia.
ärorik 5 .Mos.33 :29
RIBLA
(Joahas) i fängelse i R.

2.Kon.23:33
25:6
25 :20
25:21
(Sidkia) till Nebukadressar i R.
Jer.39:5
i R. slakta Sidkias barn
39:6
till den babyloniske konungen i R.
52:9
slakta alla furstu i R.
52:10
till babyloniske konungen i R.
52:26
lät avliva d~m i R.
52:27
till babyloniske konungen i R.
till babyloniske konungen i R.
konungen i Babel lät avliva dem i R.

RICINBUSKE
En snabbväxande buske, som på
mycket kort tid kan nå hög höjd.
Ricinbusken växer vild i Egypten och
Arabien och på flera andra platser.
Särskilt känd är den från J onas historia.
RICINBUSKE
H. Gud lät en r. skjuta upp
Jona
Jona gladde sig högeligen över r.n
sände Gud maskar s. frätte upp r.n
skäl att vredgas för n.ns skull
Du ömkar dig över r.n
RIDA
(Bileam) red på åsninna
åsninna s. du har r.it på
I s. r.en på vita åsninnor
plägade r. på 30 åsnor
plägade r. på sjuttio åsnor
När (Abigail) red på sin
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4:6
4:6
4:7
4:9
4:10

4.Mos.22:22
22:30
Dom. 5:10
10:4
12:14
l.Sam.25:20

7) Jpijil,

'7 'G

kraft, styrka; makt, förmåga; förmögenhet, egendom. I Rut 2:1 står gibbor
l).ajil, man av makt el. förmögenhet;
övers. rik man; i 2.Kon.IS:20 gibbore
hal).åjil, maktens el. förmögenhetens
män (gibbor, se Man 23). Se Lex.
Dugande l, Gods 2, Kraft 6, Makt 18,
Mäktig 4, Rikedom 3.
8) 'äsar, l tV \1
vara el. bliv~ rik; hif. göra rik; bliva rik;
i Ords.13:7 hithp. visa sig såsom rik;
övers. vilja hållas för rik. Jfr 3. Se:
Rikedom 8.
9) gädal, '7 i 1 j
stor; ~äktig, rik~ Se Lex. Dyr I, Mäktig 3, Stark 7.
10) raba, il J l
vara st~r el. ~ycken; hif. göra stor el.
mycken; i Pred.IO:14 (om plur. av
dä1;lär, ord) övers. vara rik på; i I.Kon.
4:29; Pred.1 :16 hif. inf. harbe som
adv., övers. i rikt mått. I Neh.9:37 står
ordagrant: och sin avkastning gör det
mycken. Se Lex. Riklig 9.
11) såa', 2 i tV
rik, förmögen; ädel, givmild. I
Job 34:19 står ordet i motsats till dal,
övers. den fattige (se Fattig 2). Se:
Herre 9.
12) dli§än, 10. J
fett; i Ps.36:·9· övers. rika håvor; av:
dåSen, vara fet. Se: Aska 3.
13) meab, Q~
fet, märgfull. I Jes.S :17 uppfattas plur.
meipm vanligen såsom syftande på
mäktiga och rika människor. J fr
Ps.66:IS, där mehim avser feta offerdjur (övers. feta får).

l) kabed, 1 B
adj. t~ng; i 1.Mos.13:2 med prep. be,
tyngd el. lastad, med; övers. rik på.
Adj. kåge!! kommer av verbet kågeg,
se Lex. Härlig 2. Se: Väldig 24.
2) paras, l' 19
grundb~L b-rYta igenom, klyva; i
I.Mos.30:43 i betydelsen: utbreda sig,
förökas; övers. bliva rik. Jfr I.Mos.
28:14; Jes.S4:3, övers. utbreda sig. Se:
Bedja 6, Fördärv 2, Fördärva 9, Känna
7.
3) 'asir, l ,tV \1
rik; av: 'åsa;, ;e 8. Plur. av aslr ar !
Pred.lO:6 övers. förnämliga män.
4) utf.ord el. omskrivning.
5) fal}, J i 1.:1
adj. god, förträfflig. Se Lex. Bättre I,
Dyrbar 3, Gagn 2, Godhet 2, Nyttig 1.
6) måle', X '7 tl
adj. full; av 'v~rbet måle', se 21. Se:
Uppfylla 14.

14) käbad, 1 i J J
tyngd; - ä;a, hed;r; härlighet, prakt,
rikedom. Se: Förhärliga 3, Härlig 4,
Härlighet I, Rikedom l.
IS) ral], J'}
mycken, talrik; stor, mäktig; av: räbab,
vara mycken; vara stor. Se: Mäktig-IS,
Mästare 2, Riklig I.
16) ral}, :n
myckenhet, mängd; av: räbab, se IS.
Se: Rikedom II, Riklig 2; Sträng 3,
Väldig 6.
17) jd, tV'
det finns, det existerar; i Ords.8:21
subst. det som existerar el. består.
18) 'iS, tV' X
man. ÖVers. »den rike» i Ords. 13:8 kan
förstås utifrån de i samma vers förekommande orden '6Sär, se Rikedom 2,
och räs, se Fattig 4. Se Lex. Man 2,
Människa 3.
19) J;åsän, 1 q'n
det som gömmes el. bevaras; skatt,
rikedom. I Jes.33:6 står: l).6sän jesu'ot
(plur. av jesu 'ä, se Frälsning I), övers:
frälsning i rikt mätt. Se: Gods 14,
Rikedom 9.
20) 'anep, '1 J \1
grenrik, rikt fö;grenad; övers. rik på
skott. Jfr Gren 3.
21) måle', X '7 tl
vara full; i H~s26:2 nif. vara el. bliva
fylld. Se vidare: Uppfylla 1.
22) plausias, Tr Aoua wc;
rik (i skiftande betydelser); av: plontos, se 29.
23) plauteö, TrAOVT€W
bliva el. vara rik; av: plontos, se 29. Se:
Rikedom 13.
24) hyperbaM, UTrep{3oAr/
överträffande, överskridande; något
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RIK

Rike - Rike, Guds
överflödande el. utomordentligt; av:
hyperbållö, se 25. Se vidare: ÖVersvinnlig 2.
25) hyperbållö, V7f€p(3tinw
kasta över (målet); överträffa, överskrida. Se vidare: översvinnlig 1.
26) plautfzö, 7fAOVTi~w
göra rik; pass. göras rik, bli rik; av:
ploutos, se 29. Jfr gåva 34. Se: Riklig 16.
27) hyperperisseuö, V7f€p7f€pwa€vw
rikligen överflöda; av: prep. hyper,
över, och perisseuö, se Bättre 16. Verbet är i Rom.5:20 övers. överflöda
mycket mer. Jfr adv. hyperperissÖs i
Mark.7:37, övers. övermåttan. Jfr även
Hård 16, Kraftig 9.
28) I 2.Kor.9:15 står ordagrant: för
hans outsägliga gåva.
29) plautas, 7f AOVTOC;
rikedom. Se: Rikedom 12.
30) pleroö, 7fAT/POW
göra full, fylla; i Fil. 1 :11 perf. part.
(med bestämning i ack.) fylld med, full
av. Se t.ex. Fullborda 19, Fullkomlig 6, Uppfylla 18.
RIK
l Abram var r. på boskap
l.Mos.13:2
2 blev (Jakob) övermAttan r.
30:43
8 D~n r.e skall icke giva mer 2.Mos.30:15
4 trakt r. på vattenbäckar
5.Mos.10:7
5 H. öppna sitt r.a förrådshus
28:12
6 R. drog jag härifrån
Rut 1:21
7 en r. man av EIimeleks släkt
2:1
a unga män vare sig fattiga eller r.a
3:10
8 H. lIör fattig, han gör ock r. 1.Sam. 2:7
7 Kis var en r. man
9:1
9 den mannen var mycket r.
26:2
3 den ene var r.
2.Sam.12:1
3 Den r.e hade får och
12:2
3 en vägfarande till den r.e
12:4
9 (BarsiI1al) var en mycket r. man
19 :32
10 vishet och förstånd i r.t måttl.Kon. 4:29
9 Där bodde en r. kvinna
2.Kon. 4:8
7 skatt på alla r.a män
15:20
10 sin r.a avkastning giver det
Neh. 9:37
4 furstar s. voro r.a på guld
Job 3 :15
8 Därför bliver han ej r.
15:29
3 R.lägger han sig
27:19
11 aktar den r.e ej för mer än
34:19
12 mättade av ditt hus' r.a håvor
Ps.36:9
3 de r.aste folk söka din ynnest
45 :13
3 r.a såväl s. fattiga
49:3
8 Frukta icke. när en man bliver l.
49:17
4 göra de den r. på källor
84:7
4 när våra oxar gå r. t lastade
144:14
17 s. älska mig en r. arvedel
Ords. 8 :21
3 Den r.es skatter äro en fast stad
10:15
8 Den ene vill hållas för r.
13:7
18 Den r.e måste giva sin rikedom
13:8
3 den r.e har många vänner
14:20
3 Den r.es skatter äro en fast stad
18:11
3 den r.e svarar med hårda ord
18:23
8 s. älskar vin. .•bliver icke r.
21 :17
3 R. och fattig leva jämte
22:2
3 Den r.e råder över de fattiga
22:7
3 s. giver åt den r.e
22 :16
8 Möda dig icke för att bliva r.
23:4
3 en r. s. i vrånghet går dubbla
28:6
3 En l. man tycker sig vara vis
28:11
8 s. fikar efter att varda r.
28 :20
10 vishet och insikt i r.t mått
Pred. 1:16
3 den r.es överflöd tillstädjer
D:11
10 dåren är r. på ord
10:14
3 förbannelser över en r. man
10:20
13 på de r.as ödetomter söka
Jes. D:17
4 en vingård, r. på vin
27:2
19 frälsning I r.t mått
33:6
3 bland de r.a kom han
53:9
14 suga med lust av hennes r.a barm 66:11
8 hava de blivit stora och r.a
Jer. 5:27
3 den r.e berömme sig icke av
9 :23
15 är så r. på skatter
51:13
20 fruktsamt träd, r.t på skott
Hes.19:10
16 högt och r.t på rankor
19:11
21 jag bliver r.
26:2
16 du var r. på allt s1ags gods
27:12
16 du var r. på konstarbeten
27:16,18
8 Efraim: Jag har blivit r.
Hos.12:8
3 om de r.a i staden
Mika 6:12
8 att jag bliver allt r.are
Sak.11:5
22 För den s. är r. är det
Matt.19:23
22 s. är r. att komma in i Guds rike
19:24
22 kom en r. man från Arimatea
27:57
22 s. är r. att komma in i
Mark.10:25
22 mänga r.a lade dit mycket
12:41
23 r.a har han skickat bort
Luk. 1:53
22 ve eder, Is. ären r.a
6:24
22 Det var en r. man
12:16
23 men icke är r. inför Gud
12 :21
22 inbjud ej heller r.a grannar
14:12
22 En r. man hade en förvaltare
16:1
22 en r. man s. klädde sig i purpur
16:19
22 falla ifrån den r.e mannens bord
16 :21
22 den r.e dOIoch blev begraven
16:22
22 ty han var mycket r.
18:23
22 för den s. är r. att komma
18:25
22 Sackeus•.. en r. man
19:2
22 huru de r.a lade ned sina gåvor
21:1
23 I haven redan blivit r.a
loKor. 4:8
24 översvinn1igen r.t mått
2.Kor. 4:17
26 medan vi dock göra mänga r.a
6:10
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RIKE (se även: Rike, Guds)
l hs r. hade sin begynnelse
l.Mos.10:10
l komma mig och mitt r. att begå
20:9
1 ett r. av präster
2.Mos.19:6

Sihons r. och Ogs r.
4.Mos.32:33
vi intogo Ogs r. i Basan
5.Mos. 3:4
all städerna i Ogs r.
3:10
Ogs r. gav jag åt Manasse
3:13
skall H. göra med alla r.n
3:21
må länge regera i sitt r.
17:20
en varnagel för alla r.n
28:25
l Hasor huvudstaden för dessa r.n Jos.11 :10
2 hela Ogs r. i Basan
13:12
2 hela Sihons r.
13:21
2 det övriga av Sihons r.
13:27
2 (Manasse) hela Basan, hela Ogs r.
13:30
l H. har ryckt r.t ur din
loSam.28:17
2 giva tillbaka min faders r.
2.Sam.16:3
1 r.D ifrån floden till
I.Kon. 4:21
l förfärdigat i ngt annat r.
10:20
l skall rycka r.t ifrån dig
11:11
l icke rycke hela r.t ifrån hm
11 :13
l rycka r.t ur Salomos hand
11 :31
l icke taga det samlade r. t
11 :34
l kan r.t komma tillbaka
12:26
l ryckt r.t från Davids hus
14:8
l finnes Icke folk ellerr.
18:10
l så har (Ahab) av det r.t tagit ed
18:10
l Gud s. råder över alla r.n
2.Kon.19 :15
l alla r.n förnimma att du, H., är Gud 19:19
3 låtit hs r. bliva upphöjt
loKrön.14:2
l ifrån ett r. till ett annat
16:20
3 hålla hm vid makt I mitt r.
17 :14
l Ditt, o H., är r.t
29:11
1 skickelser s. övergingo alla r.n
29 :30
l aldrig förfärdigat i annat r. 2.Krön. 9:19
l r.t hade ro undan (Asa)
14:D
l förskräckelse över alla r.n
17:10
l råder över alla hednafolkens r.n
20:6
1 förskräckelse över främmande r.na 20:29
3 Josafats r. hade nu ro
20:30
l till syndoffer för r. t
29 :21
32:15
l i ngt r. förmått rädda
3 utropa över hela sitt r.
36:22
l Alla r.n på jorden har H. givit
36:23
l Alla r.n på lorden har H.
Esr. 1:2
5 i mitt r. av Israels folk
7 :13
5 icke vrede över konungens r.
7 :23
l du (H.) gav dem r.n
Neh. 9:22
3 fastän de sutto i sitt eget r.
9 :35
3 innehade främsta platsen i r.t
Est. 1:14
3 kunnig i hela hs r.
1:20
3 i sitt r.s hövdingdömen
2:3
3 judar s. funnos i Ahasveros' r.
3:6
3 i ditt r.s alla hövdingdömen
3:8
3 Gällde den ock hälften av r.t
5:3,6; 7:2
3 hövdingdömena i Ahasveros' r.
9:30
l Hedningarna larma, r.n vackla
Ps.46:7
l I r.n på jorden, sjungen
68:33
l de r.n s. icke åkalla ditt namn
79:6
l alla r.n för att tjäna H.
102:23
l ifrån ett r. till ett annat
10D:13
l med alla Kanaans r.n
135:11
3 i fattigdom inom den andres r. Pred. 4:14
7 tag hand om detta vacklande r. Jes. 3:6
l friden utan ände över Davids r.
9:7
l träffat de andra gudarnas r.n
10:10
l det sorlar av r.n
13:4
l gå med Bahel, r.Das krona
13 :19
l den man s. kom r.n att bäva
14:16
l r. (strida) mot r.
19:2
l s. råder över alla r.n på jorden
37:16
l alla r.n förnimma att du, H.
37:20
8 s. bo I förgängelsens r.
38:11
l det folk eller r. s. el vill tjäna
60:12
l sätter dig över r.n
Jer. 1:10
l alla folkstaromar i r.na
1:15
3 i deras r.n ingen s. är dig lik
10:7
l varnagel för alla r.n på jorden
15:4
l hotar ett folk och ett r.
18:7
l lovar jag ett folk och ett r.
18:9
l skräckbild för alla r.n
24:9
l alla övriga r.n i världen
25:26
l det r. s. icke vill vara
27:8
1 mot stora r.n profeterat
28:8
l varnagel för alla r.n
29:18
l alla de r.n angrep Jerusalem
34:1
l varnagel för alla r.n
34:17
l Om Kedar och Haso .. r.n
49:28
l fördärvade jag r.n
51 :20
l båden upp mot (Babel) r.n
Dl :27
l oskärade r.t och dess furstar
Klag. 2:2
l ett oansenligt r.
Hes.17:14
4 s. har ditt r. ute i havet
27:4
l skola bliva ett oansenligt r.
29:14
l ett r. oansenligare än andra r.n
29:15
l Icke mer delade I tvi r.n
37:22
3 spåmän s. funnos i hela hs r.
Dan. 1:20
5 åt vilken him. Gud givit r.
2:37
5 efter dig uppstå ett annat r.
2 :39
5 Ett fjärde r. skall ock uppstå
2:40
5 det skall vara ett söndrat r.
2:41
5 r.t delvis starkt och delvis svagt
2:42
D himmelens Gud upprätta ett r.
2:44
5 en ände på alla dessa andra r.n
2:44
5 den Högste råder över mskors r.n
4:14
5 ingen av de vise i mitt r. kan säp
4:1D
5 den Högste råder över makors r.n
4:22
5 skall återfå ditt r.
4:23
5 Ditt r. har blivit taget
4:28
D den Högste råder över makors r.n
4:29
5 vilkens r. varar från släkte
4:31
5 tillbaka mitt r. till ära
4:33
5 jag blev åter insatt i mitt r.
4:33
5 bliva den tredje herren i r.t
5:7
5 I ditt r. finnes en man
5:11
5 bliva den tredje herren i r.t
5:16
D gav den högste Guden r.
5:18
D den högste Guden över makors r.n
5:21
5 Gud har räknat ditt r.s dagar
5:26
5 ditt r. har blivit styckat
5 :28
5 vara den tredje herren i r.t
5:29
5 Darejaves av Medien mottog r.t
5:31
D över r.t 120 satraper
6:1
D finnas över allt I r.t
6:1
5 sätta (Daniel) över hela r.t
6:3
D sak mot Daniel i det s. angick r.t
6:4
5 Alla r.ts furstar rådslagit
6:7
D inom mitt r.s hela område
6:26
5 hs r. är sådant att det Icke kan
6:26
D ett fjärde r. skall uppstå på jorden
7:23

RIKE,GUDS
Se även: Himmelrike, konung, medborgarrätt, hemlighet.
Gudsrike
Huvudbegreppet i Jesu förkunnelse är
Guds rike. Det glada budskapet om att
detta rike (himmelriket) är nära, sammanfattar vad Jesus menar med evangelium, Matt.4:17; 10:7; Mark. 1:l 4-1 5.
Begreppet förekommer 120 gånger i
evangelierna, om man medräknar de
32 ställen hos Matteus, där denne som
synonym till Guds rike använder ordet
»himrnelriket».
Guds rike är också kärnan och
stjärnan i G. T.s eskatologiska frålsningsprofetior, och Messias är den genom vilken Gud förverkligar detta sitt
rike på jorden. I det gamla Israel var
Gud folkets konung, jfr 2.Mos.15:18:
»Herren är konung alltid och evinnerligen!» Även sedan konungadömet
hade införts som institution, l.Sam.8,
var likväl Herren folkets egentlige
härskare och herre, och konungen hans
ställföreträdare. Guds rike omfattade
dock icke endast Israels folk och land,
utan alla jordens länder och folk, och
det var icke begränsat i tid, utan ett
rike för alla evigheter, från släkte till
släkte, Ps.I03:19; 145:13.
Guds frälsande rådslut med världen
störs emellertid av synden och det
sataniska upproret. Mänskligheten befmner sig i ett fallet, förfört och
förbannat tillstånd. Den står under
Guds vrede och lever i satanisk träldom. Men frälsningslöftena utlovar
med stigande klarhet i Israels uppenbarelsehistoria, att detta olyckliga tillstånd en dag skall upphöra. Gud skall
genom sin Messias ingripa till frälsning
och förlossning och tillintetgöra alla
som förstör hans skapelseverk. Begynnelsen (protologien) skall komma igen,
når fulländningen (eskatologien) är
inne. Då skall det på nytt bli ett
paradisiskt tillstånd på jorden, då skall
allt det av Guds skapelseverks rikedom, som genom fallet blev förkvävt
och aldrig fick utvecklas, nå sin blomning och fullkomning. Profeternas
budskap präglades starkt av förväntan
om den nya tidsåldern som skall avlösa
den gamla, Jes.65:17-25; 66:19-22;
Am.9:11-15; Mika 4:1-4.
Denna förväntan levde vidare under
senjudendomen, och här var den ej
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27 j ag har glädje i r. t överflöd
7:4
22 huru han (J.) s. var r.
8:9
23 gm hs fattigdom bliva r.a
8:9
26 I skolen bliva så r.a på allt
9:11
25 i så r.t mått beskäres eder
9:14
28 tack för hg outsägligt r.a gåva
9:1D
29 huru r.t på härlighet
t:f. 1:18
22 Gud s. är r. på barmhärtighet
2:4
30 r.a på rättfärdighetens frukt
Fil. 1:11·
29 huru r. på härlighet den är
Kol. 1:27
23 Men de s. vilja bliva r.a
1.Tim. 6:9
22 Bjud dem s. äro r.a
6:17
23 vara r.a på goda gärningar
6:18
22 s. är r. berömme sig av
Jak. 1:10
22 den r.e förvissna
1:11
22 till att bliva r.a i tro
2:5
22 de r.a s. förtrycka eder
2:6
22 Hören nu, I r.e: Gråten
5:1
22 dock, du är r.
Upp. 2:9
22 Du säger ju: Jag är r.
3:17
23 för att du skall bliva r.
3:18
22 de r.a och de väldiga dolde sig
6:15
22 både r.a och fattiga •.. ett märke
13:16
18:19
23 alla de därinne...blevo r.a

RIKE
Se även: Land, folk, överhet, konung,
makt, rike (Guds).
-rike
dödsrike l.Mos.37:35
hednarike Hagg.2:23
himmelrike Matt.3:2
konungarike Hebr.11 :33
Riken
Abilene, Luk.3:1. Arabien (Ereb),
1.Kon.1O:15. Ararat, 2.Kon.19:37.
Assur, Hos.5:13. Assyrien, LMos.
25:18. Babel, l.Mos.lO:lO. Bitynien,
Apg.16:7. Edom, 1.Mos.36:32. Egypten, 1.Mos.12:1O. Etiopien, 2.Kon.
19:9. Filisteen, 2.Mos.15:14. Fenicien,
Apg.11:19. Gesur, 2.Sam.3:3. Grekland (Javan), Apg.20:2. Hamat, Hes.
47:20. Italien, Apg.18:2.ltureen, Luk.
3:1. Kaftor, Jer.47:4. Kus, 1.Mos.2:13.
Libyen, Apg.2:10. Maaka, 2.Sam.lO:6.
Pekod (Kaldeen), J er.5 O:21. Persien,
2.Krön.36:23. Pontus, Apg.2:9. Ros,
Hes.38:2. Saba, l.Kon.lO:1. Soba,
l.Sam.14:47. Spanien, Rom. 15:24.
RIKE

1) mamIäkä, jD? D D
konungadÖme; (k~~u~ga)rike. Se: Konungadöme 2, Konungarike 2, Konungavälde 2, Regering 4.
2) mamläkut, n 1 :J ? D D
konungadÖme; (kon~ng;)rike. Se: Konungadöme 3, Konungarike l, Regering 3.
3) malfsu!, n 1 :J ? ~
konungadöme, "konungamakt, konungavärdighet; (konunga)rike. Se
t.ex. Konung 5, Konungamakt 1, Konungavälde 1, Regering 2, Välde 7.
4) gel]ul, ? 1 J ~
gräns; område, hind. Se: Land 3.
5) malfsu, 1 :J ? ~
aram. = hebr. m~ul, se 3. Se: Konung 6, Kunglig 3, Makt 47, Rike 5.
6) mezu~, il ~ l?Q
konungadöme, konimgavärdighet. Se
t.ex. Konungadöme 1, Konungslig 2,
Regera 5.
7) maklelå, il? tO :J D
något -som vacki~ -el. faller; övers.
vacklande rike. Se vidare: Vackla 6.
8) !:z/iljiil, ? J r1
upphörande;· . plats för vila; övers.
förgängelsens rike; av: I}.agal, upphöra.
9) basileia, (Jaa LAda
konungarike; konungavälde; rike; herravälde; i N.T. ofta om Guds rike el.
herravälde; av: basileus, konung,
härskare, regent. Se t.ex. Konungadöme 4, Konungarike 3, Välde 22.

l
1
l
l
l
1
1

5 s. är olikt alla de andra r.na
7 :23
510 konungar uppstå i det r.t
7:24
5 r. och välde och storhet
7:27
5 utöver alla r.n under himmelen
7 :27
3 fyra r.n skola uppstå av hs folk
8:22
3 konung över kaldeernas r.
9:1
3 Fursten för Persiens r.
10:13
3 all sin makt mot Javans r.
11:2
3 skall hs r. brista sönder
11:4
3 hs r. skall omstörtas
11:4
3 trängs in i Söderlandskonungens r. 11:9
a rycka an med hela sitt r.s makt
11:17
3 det land s. är hs r.s prydnad
11 :20
3 bemäktiga sig r.t gm ränker
11:21
l bättre än r.na här
Am. 6:2
l och ett r.ts tempel
7:13
1 H. ögon vända mot detta syndiga r.
9:8
7 förgöra det vacklande r.t
Sef. 1:3
9 alla r.n i världen
Matt. 4:8
9 r.ts barn skola bliva utkastade
8:12
9 Vart r. s. har kommit i strid
12:25
9 Huru kan (Satans) r. hava bestånd 12:26
9 och r. mot r.
24:7
9 ett r. i strid med sig självt
Mark. 3:24
9 så kan det r.t icke hava bestånd
3:24
9 ända till hälften av mitt r.
6:23
9 Välsignat vår fader Davids r.
11:10
9 och r. mot r.
13:8
9 visade alla r.n i världen
Luk. 4:5
9 Vart r. s. kommit I strid
11 :17
9 huru kan hs r. hava bestånd
11:18
9 och r. mot r.
21:10
9 upprätta igen r. t åt Israel
Apg. 1:6
9 Då blev dess r. förmörkat
Upp.16:10

Rike, Guds
rike har ära och härlighet, Ps.14S :12.
Är ett evigt rike, Dan.3:33; Ps.14S:13.
Skall icke förstöras, Dan.7:14. Är ett
rike som varar från släkte till släkte,
Dan.3:33.
Den Högstes heliga skall undfå
riket, Dan.7:18. Riket skall givas åt det
folk som är den Högstes heligas folk,
Dan.7:27.

sällan starkt nationellt fargad. Davids
konungarike skulle återupprättas med
Jerusalem som centrum, och alla hednafolk skulle komma in under dess
maktsfar, jfr Luk.1 :32-33. En rent
andlig syn gjorde sig dock också gällande. Det kommande riket skulle icke
först och främst bli ett jordiskt konungadöme, utan en ny tidsålder, som
inleds med Guds dom och utrensning
av all synd. Sådana toner hör vi i
J ohannes döparens förkunnelse, vars
huvudinnehåll är: >>cören bättring, ty
himmelriket är nära», Matt.3 :2.
Förkunnelsen att riket är nära förs
så vidare av Jesus" som proklamerar
att uppfyllelsens tider har kommit i
och med hans evangelieförkunnelse,
hans läkedomsunder, Matt.4:23 f.,
hans utdrivande av de onda andarna,
12 :28 f., Satans detronisering, Luk.
10:18, och den nya livsrättfardigheten,
som han vill verka i de sina genom den
helige Andes gåva, jfr Apg.2:38. Jesu
tal om Guds rike har sin omedelbara
anknytning till Dan.2:44 och 7:14,27.
På det förra stället profeteras att
världsrikena skall avlösas av ett konungavälde från ovan, som Gud upprättar och som skall vara i evighet. På
det senare stället möter oss samma
tanke, och här blir det klart att Människosonen (Messias) är den som å Guds
vägnar skall utöva detta eviga herravälde.
De ord, som i vår svenska bibelöversättning är översatta med »rike» (he br.
ma11.<u!, grek. basileia), har främst abstrakt betydelse och bör helst översättas med konungaväIde, konungsligt
herradöme (alltså funktionen att vara
konung). Därnäst har de också konkret
betydelse: rike, det område som man
går in i eller utestängs ifrån. Betydelserna går lätt över i varandra, men
det ena eller det andra har ofta huvudbetoningen. I de flesta fall passar det
att översätta »herravälde», men då
måste herravälde först och främst
förstås som frälsande och förlösande.
Parallellbegreppet himmelriket fmns
endast i Matteus' evangelium. Detta
beror sannolikt på en anpassning till
judiska förhållanden, där himmelen
brukas som omskrivning av namnet
JHWH, som man av vördnad undvek
att nämna. Termen kan dock även
antyda att riket är av himmelsk art och
karaktär, har sitt ursprung i och kommer från himmelen som en förlösande
verklighet till jorden. Rikets medborgare skall besitta jorden, Matt. 5 :3;
Rom.4:13, Guds skapelseverk återupprättas, Apg.3:21 (eg. återföras till sitt
ursprungliga, intakta tillstånd), den
gamla världen födas på nytt, Matt.
19:28. Även den del av skapelsen som
ej har personligt liv skall förnyas och
frigöras från sin träldom under
förgängelsen, och det skall ske en
kosmisk nyskapelse av »hinlmel och
jord», 2.Pet.3:13; Upp.21 :5, jfr Jes.
65:17; 66:22.
I Skriftens eskatologiska hopp
framställs Guds rike som de frälstas
mål. Riket har sin grundval i att
Kristus en gång kom. Dess medborgare
tas ut genom missionen under tiden
mellan hans himmelsfard och återkomst. När Kristus kommer igen, skall
riket bryta fram i kraft på ett synligt
sätt och fullborda skapelseverkets åter-

ställeIse. I viss mån kan vi emellertid
redan nu tala om en förverkligad eskatologi. För det första är ju riket redan
nu tillstädes genom Kristi eskatologiska syndaförlåtelse (hans försoningsverk på Golgata). För det andra har
uppståndelsen (den nya uppståndelseverkligheten, den nya tidsåldern) redan
brutit in i kraft av Kristi uppståndelse
och andeutgjutelse (pånyttfödelsen av
mänskligheten i församlingen). För det
tredje har Satan och fördärvsmakterna
på ett avgörande sätt förlorat huvudsIaget, KoI.2:1S.
Det att Guds rike egentligen redan
har kommit, är det kristna hoppets
grundval. I rikets srar, i församlingen,
får de Kristus-troende erfara - genom
pånyttfödelse, rättfardiggörelse, helgelse och nådegåvornas meddelande att den kommande tidsålderns krafter
är verksamma i nuet (presentisk eskatologi). Utifrån erfarenheten av redan
inbruten och verksam eskatologi
skapas den starka förväntan av genombrottet till den kommande (futuriska)
eskatologien, Guds rikes genombrott i
kraft och härlighet (doxa).
I saligprisningarna i Matt.S:3-11 utvecklas närmare Guds rikes väsen och
frälsningsförmåner. Riket är för de
fattiga i anden (de som behöver frälsning och står som tiggare inför Gud),
v.3. Det är ett tröstens rike för dem
som söljer (över avfallet från Gud och
över fallets alla verkningar i världen),
v.4. Det är ett rike, där de saktmodiga
(de som icke har tagit lagen i egna
händer i Guds skapelseverk) skall besitta jorden och allt vad som skall
fmnas på den efter nyskapelsen, v.S.
Det är ett rättfardighetens rike, där
alla de som hungrar och törstar efter
rättfardighet, skall bli mättade, v.6, ett
barmhärtighetens rike, där de barmhärtiga skall fmna barmhärtighet, v.7, ett
renhetens rike, där de renhjärtade (de
oskrymtade) skall få se Gud, v.8, ett
fridens rike, där de fridsamma (de
fridsstiftande ) skall kallas Guds barn,
v.9. Innan fullkomningen sker, får
rikets medborgare här i världen dela
lott med profeterna och sin egen Herre
och Mästare, nämligen att smädas och
förföljas, v.1 0-12. De kännetecknas av
en ny och bättre livsrättfardighet, en
ny, av Gud verkad laguppfyllelse Gfr
Hes.36:2S-27), så att de blir jordens
salt och världens ljus, v.13-16. Kärleken är kort sagt den nya laguppfyllelsen, och denna kärlek är en frukt av
den eskatologiska andemeddelelsen, jfr
Gal.S:22.
Utan att man blir född på nytt, kan
man icke se Guds rike eller komma in i
det, Joh.3:3-S. Det skänks här i tiden
oförskyll t till frälsningsbehövande
syndare, Matt. 5 :3. Man måste tränga
sig fram och ta det med storm, 11 :12.
Det är en skatt som måste aktas så
högt, att inga andra värden får hindra
oss att söka vinna den, 6: 19 ff. Riket
måste över huvud taget sökas först av
allt. De som så gör, lovas en särskild
fadersomsorg för vad som är nödvändigt för livets uppehälle, 6 :33. För de
rika blir det svårt att komma in i Guds
rike, 19:23 f.
De som har kommit in i Guds rike
kan endast bevaras där under
hänsynslös kamp mot synden, Matt.

Rike, Guds (himmelriket)
Gudsrike
Är Herrens, Ps.22 :29. Hans konungaväIde omfattar allt, Ps.I03:19. Hans

Riket kom med Jesus Kristus
Matt.3:2; 4:17; Luk.l0:l1. Lagen
och profeterna hade sin tid intill
Johannes, sedan dess förkunnas evangelium om Guds rike, Luk.16:16. Guds
rike är icke av denna världen, J oh.
18:36. Består icke i ord utan i kraft,
I.Kor.4:20. Icke i mat och dryck utan
i rättfardighet och frid och glädje i den
helige Ande, Rom.14:17. Guds rike är
invärtes i de troende, Luk.17:21.
Liknelser om himmelriket
Den goda säden, Matt. 13:24; Mark.
4:26. Senapskornet, Matt. 13 :31; Mark.
4:30 f.; Luk.13:19. Surdegen, Matt.
13:33; Luk.13:21. Skatten, Matt.
13:44. Den dyrbara pärlan, Matt.13:
45. Noten, Matt. 13:47. En konung
som höll räkenskap med sina tjänare,
Matt.18:23. Husbonden som lejde
arbetare till sin vingård, Matt~20:1.
Konungen som gjorde bröllop åt sin
son, Matt.22:2; Luk.14:16. De tio
jungfrurna som gick ut för att möta
brudgummen, Matt.2S:1. - Jesu lärjungar är givet att lära känna himmelrikets hemligheter, Matt. 13 :11; jfr
I.Kor.2:6-10.
Riket tillhör
De i anden fattiga, Matt.S:3. Dem
som får lida förföljelse för rättfardighets skull, Matt. 5 :10. De små barnen,
Matt.19:14; Mark.l0:14; Luk.18:16.
Dem som gör Guds vilja, Matt.7:21.
Dem som stormar fram och rycker det
till sig, Matt. l l :12; Luk.16:16.
Det har behagat Fadern att giva
Jesu läljungar riket, Luk.12:32. - Sök
först efter Guds rike, Matt.6:33.
Man kommer icke in i Guds rike
Endast genom att säga: Herre,
Herre, Matt.7:21. Om den rättfardighet man har är självrättfardighet, Matt.
5 :20. Utan att omvända sig och bli
som ett barn, Matt. 18:3. Utan att bli
född på nytt, Joh.3:3.
Det är svårt för den som är rik att
komma in i himmelriket, Matt.19:23.
De skriftlärde och fariseerna stängde
himmelriket för människorna, Matt.
23 :13; Luk.l1 :52.
Guds rike skall förkunnas
Jesus predikade evangelium om
riket, Matt.4:23; 9:35; Luk.8:1. Lärde
sina läljungar att bedja: tillkomme ditt
rike, Matt.6:1O. Läljungarna skulle
förkunna att himmelriket var nära,
Matt. I 0:7. Den som ville efterfölja
Jesus, fick befallning om att gå åstad
och förkunna Guds rike, Apg_8:12_
Paulus predikade riket, Apg.20:2S.
Evangelium om riket skall predikas i
hela världen till ett vittnesbörd för alla
folk, Matt.24:14.
Riket kallas också Jesu Kristi rike
Gud har insatt oss i sin älskade Sons
rike, Kol.1 :13. Inträdet i vår Herres
och Frälsares, Jesu Kristi, eviga rike
skall förlänas i rikligt mått, 2.PeU :11.
Människosonen skall komma i sitt rike,
Matt.16:28. Skall överlämna riket åt
Gud och Fadern, I.KoI-1S:24.
Guds rike
1) Söka Guds rike, Matt.6:33. 2)
Taga emot Guds rike, Mark.l0:15. 3)
Se Guds rike, Joh.3:3; Luk.9:27. 4)
Komma in i Guds rike, Joh.3:S; Mark_
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5 :29 f. Dess medborgare måste bära
rikets frukt, 7 :17, gå självförnekelsens
smala väg i Jesu efterföljd, 7:12,14.
Den som ödmjukar sig och blir såsom
ett barn, han är den störste i Guds
rike, 18: l ff. Ingen kommer in i det
fullkomnade gudsriket, som icke har
levat efter Jesu ord, så som lagen
utläggs i Bergspredikan, 7 :21 ff., jfr
25 :31 ff. Det är nåd att bli invigd i
rikets hemligheter, 13:11, som icke
minst består i kunskapen om dess
frälsningskonung, Jesus, 13: 16 f.
Det är en lag för Guds rike att det
böljar i ringhet och oansenlighet, Matt.
13:31-33, att mycket av dess säd blir
utan frukt, 13:19-22, att det möter
förakt och likgiltighet, 13:14 f., men
att det dock skall fmna sin väg i
släktets historia, 13 :23, och samla in
människor av alla folkslag, 13:47. Före
Jesu tillkommelse kommer riket icke
som en synlig storhet, utan är tillstädes
i de troendes hjärtan, Luk.17 :20 f. Det
består i rättfardighet, frid och glädje i
den helige Ande, Rom.14:17. Det består icke i ord, utan i kraft (dynamis),
nämligen i Andens förlösande krafter,
I.Kor.4:20; Hebr.6:S. Dess frukt är
Andens frukt, som täcker lagens krav,
Gal.S :22, och det åstadkommer att
köttet och dess gärningar besegras och
korsfasts, 5 :24, jfr 5 :16.
I det fullkomnade gudsrike t är det
fest (bröllop, nattvard), Matt.22:2 ff.;
Luk.14:16 ff., där sitter man till bords
med Abraham, Isak och Jakob, Matt.
8 :11, där lyser de rättfardiga som solen
i sina uppståndelsekroppar, 13:43, där
ingår man icke äktenskap, utan är som
änglarna, 22 :30. - I nattvarden föregriper församlingen måltiden i det fullkomnade gudsriket och njuter redan
här
de
gudsrikesförmåner
som
härflyter av livsgemenskapen med
rikets korsfaste och uppståndne
konung.
Redan här och nu har Kristus all
makt i himmel och på jord, Matt.
28:18. Segern över gudsrikets fiender
är vunnen, men kampen fortsätter,
Ef.6:11 ff. Den går mot en höjdpunkt,
varefter den avblåses. Tusenårsriket
synes vara ett kommande mellanstadium på rikets väg mot fullkomningen,
Upp.20:1 ff. Då inträder en blomstringstid under det förlossade Israels
ledning. Tills Kristus kommer igen, är
riket dolt under korset, en trons förlossningsverklighet i, med och under
den närvarande tidsåldern. När Kristus
uppenbaras, kommer riket med kraft,
Mark.9:1.
Riket kallas oftast Guds rike (el.
himmelriket), men också Faderns rike
och Jesu Kristi rike. Någon saklig
skillnad anges ej genom dessa benämningar. Riket är allt ifrån begynnelsen
och alla evigheter igenom både
Faderns och Sonens rike. Denna sista
benämning betecknar icke ett interimsrike, Kristi rike är evigt, Luk.l :33,
också det fullkomnade riket är Kristi
rike, 22:29; 2.Tim.4:18; 2.Pet.1:11.
Dock synes I.Kor.15 :27 f. antyda att
J esu messianska ämbetsfunktioner
upphör vid rikets fullkomning.

Rikedom
10:23-24,25. 5) Gå in i Guds rike,
Matt.19 :24; 21 :31. 6) Skickad för
Guds rike, Luk.9:62. 7) Predika Guds
rike, Luk.9:2,60. 8) Vänta på Guds
rike, Mark. 1 5:43; Luk.23:51.
Riken
1) Himmelriket, Matt.3 :2. 2) Guds
rike, Matt.6:33. 3) Faderns rike, Matt.
26:29. 4) Människosonens rike, Matt.
16:28. 5) Guds älskade Sons rike,
KoLl :13. 6) Herrens himmelska rike,
2.Tim.4:l8. 7) Jesu Kristi eviga rike,
2.Pet.l :11.
RIKE, GUDS (ordanalys, se Rike)
l Ditt, o H., är r.t
l.Krön.29:11
6 r.t är H., och han råder
Ps.22:29
3 Gud, ditt r.s spira är rättvisans
45:7
3 skola tala om ditt r.s ära
145:11
3 ditt r.s ära och härlighet
145:12
3 Ditt r. är ett r. för evigheter
146:13
5 himmelens Gud upprätta ett r. Dan. 2:44
5 Hs r. är ett evigt r.
3:33
5 den Högste vilkens r. varar
4:31
5 gavs välde och ära och r.
7:14
5 hs r. skall icke förstöras
7:14
5 skola den Högstes heliga undfå r.t
7:18
5 de heliga fingo taga r.t i besittning
7:22
5 Dess r. skall vara ett evigt r.
7 :27
5 r. och välde utöver alla r.n
7:27
6 så skall r.t vara H.
Ob. v.21
9 (J.) predikade evang. om r.t
Matt. 4:23
9 tillkomme ditt r.
6:10
9 söken först efter hs r.
6 :33
9 J. predikade evangelium om r.t
9:35
9 har Guds r. kommit till eder
12:28
9 När ngn hör ordet om r.t
13:19
9 Den goda säden är r.ts barn
13:38
9 föra bort ur hs r.
13:41
9 lysa ss. solen i sin Faders r.
13:43
9 se Människosonen komma i sitt r.
16:28
9 s. är rik att komma in i Guds r.
19:24
9 Säg att i ditt r. den ene
20:21
9 skola förr gå in i Guds r.
21 :31 .
9 Guds r. skall tagas ifrån eder
21 :43
9 detta evangelium om r.t
24:14
9 tagen i besittning det r.
25:34
9 dricker det nytt i min Faders r.
26:29
9 och Guds r. är nära
Mark. 1:15
9 är Guds r.s hemlighet given
4:11
9 Så är det med Guds r.
4:26
9 Vad skola vi likna Guds r. vid
4:30
9 se Guds r. kommet i sin kraft
9:1
9 ingå i Guds r. enögd
9:47
9 ty Guds r. hör sådana till
10:14
9 icke tager emot Guds r. ss. barn
10:15
9 att komma in i Guds r.
10:23
9 huru svårt att komma in i Guds r.
10:24
9 s. är rik att komma in i Guds r.
10:25
9 Du är Icke långt ifrån Guds r.
12 :34
9 då jag dricker det nytt i Guds r.
14:25
9 Josef s. väntade på Guds r.
16:43
9 på hs r. skall ingen ände vara
Luk. 1:33
9 förkunna evangelium om Guds r.
4:43
9 ty eder hör Guds r. till
6:20
9 den s. är minst i Guds r.
7 :28
9 förkunnade evangelium om Guds r.
8:1
9 lära känna Guds r.s hemligheter
8:10
9 sände dem att predika Guds r.
9:2
9 talade till dem om Guds r.
9:11
9 smaka döden förrän de få se Guds r. 9:27
9 gå åstad och förkunna Guds r.
9 :60
9 är skickad för Guds r.
9 :62
9 Guds r. är eder nära
10:9
9 veta att Guds r. är nära
10:11
9 tillkomme ditt r.
11:2
9 Guds r. kommit till eder
11 :20
9 Nej, söken efter hs r.
12:31
9 behagat eder Fader giva eder r.t
12:32
9 Vad är Guds r. likt
13:18
9 Vad skall jag likna Guds r. vid
13:20
9 alla profeterna. .. i Guds r.
13:28
9 bliva bordsgäster i Guds r.
13:29
9 s. får bliva bordsgäst i Guds r.
14:15
9 förkunnas evangelium om Guds r.
16:16
9 när Guds r. skulle komma
17 :20
9 Guds r. kommer icke på sådant sätt 17 :20
9 Guds r. är invärtes i eder
17 :21
9 Guds r. hör sådana till
18:16
9 icke tager emot Guds r. ss. ett barn 18:17
9 att komma in i Guds r.
18:24
9 s. är rik att komma in i Guds r.
18 :25
9 för Guds r.s skull övergivit
18:29
9 att Guds r. strax skulle uppenbaras 19:11
9 veta att Guds r. är nära
21 :31
9 kommer till fullbordan i Guds r.
22:16
9 icke förrän Guds r. kommer
22:18
9 vid mitt bord i mitt r.
22:30
9 när du kommer i ditt r.
23:42
9 (Josef) väntade på Guds r.
23:51
9 kan han icke få se Guds r.
Joh. 3:3
9 kan hon icke komma in i Guds 1'.
3:5
9 Mitt 1'. är icke av denna världen
18:36
9 Om mitt 1'. vore av denna världen
18:36
9 nu är mitt 1'. icke av denna världen 18:36
9 talade med dem om Guds r.
Apg. 1:3
9 Filippus förkunnade om Guds r.
8 :12
9 gm bedrövelse ingå i Guds r.
14:22
9 samtalade med dem om Guds r.
19:8
9 bland vilka jag predikat om r.t
20:25
9 vittnade han för dem om Guds r.
28:23
9 (Paulus) predikade om Guds r.
28:31
9 Guds r. består icke i mat och Rom.14:17
9 Guds r. består icke i ord
l.Kor. 4:20
9 icke få Guds r. till arvedel
6:9
9 eller roffare få Guds r.
6:10
9 överlämnar r. t åt Gud
16 :24
9 icke kunna få Guds r.
15:50
9 icke få Guds r. till arvedel
Gal. 5 :21
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Under nomadtiden bestod israeliternas rikedom huvudsakligen av kreatur
och tjänare (trälar). När de blev bofasta utgjordes rikedomen dessutom av
jordegendomar och byggnader, senare
även av penningar. Men allt detta var
dock av ringa värde för israeliten, om
han icke också ägde det som för
honom var den verkliga rikedomen:
barn och efterkommande.
l. Den äldsta litteraturen ser det icke
som något problem att äga jordisk
rikedom. Positivt heter det t.ex. om
Abraham, Isak och Jakob att de var
rika män, I.Mos.13:2; 26:13; 32:10.
Rikedom betraktades i den äldsta
tiden över huvud taget som en Guds
gåva och en personlig välsignelse, det
var Herren som gjorde rik, 1.Sam.2:7.
Jfr 5.Mos.28:l-l4.
Mose lag innehåller emellertid drastiska föreskrifter till förhindrande av
orättmätig anhopning av egendom.
Försäljning av egendom medförde sålunda icke någon förändring av äganderätten. Köparen fick endast nyttjanderätten till egendomen, och denna
skulle under jubelåret automatiskt
återgå till den egentlige ägaren, 3.Mos.
25:10,13,23,28. Såld egendom skulle
också kunna inlösas av ägaren eller
någon av hans närmaste släktingar före
jubelåret, enligt vissa närmare bestämmelser,25:24-27.
Vidare var det i Mose lag förbjudet
för israeliten att vid utlåning av penningar, livsmedel eller dylikt till en
broder, dvs. landsman, tillgodoräkna
sig ränta; endast när låntagaren var en
främling, fick han göra det, 5.Mos.
23: 19 f. Förbudets motivering var att
ingen skulle göra sig rik på den fattiges
bekostnad, 2.Mos.22:25; 3.Mos.25:36.
2. Föreskrifterna i Mose lag efterlevdes
dock icke alltid, varken när det gällde
räntor, jfr Ps.15:5; Hes.18:8,13, eller
återförande av egendom under jubelåret, ett missförhållande som starkt
påtalas i den profetiska förkunnelsen.
Bakgrunden till profeternas kritik är
för övrigt helt andra sociala förhållanden än under patriarktiden. Konungadömet har på många sätt blivit utgångspunkten för en förvänd utveck-

N. T.
1. I Jesu förkunnelse, liksom hos profeterna, skjuts den traditionella oproblematiska tankegången, att rikedom
är en fromhetens välsignelse, kraftigt
åt sidan. Jesus ser allt i ett eskatologiskt ljus. Rikedom binder till denna
världen och hindrar omvändelsen till
Guds rike, Matt.13:22 med par. Den
rike ynglingen, 19:16 ff., den rike bonden, Luk.12:l6 ff., och den rike mannen, 16:19 ff., är alla bestämda av
denna tidsålders struktur. De är människor som söker vinna världen men
förlorar sin själ, Matt. 16:26. Bekymren
är ett utmärkande drag hos hedningarna, 6:25,32, de som söker det närva-

rande. Bekymmerslösheten kännetecknar läIjungama, som först söker Guds
rike och hans rättHirdighet, 6:33, och
eftersträvar rikedomen i Gud, Luk.
12:21.
Särskilt i Lukasevangeliet har Jesu
förhållande till rikedomen och de rika
fått brett utrymme, 6:24; 12:16 ff.;
14:12 ff.; 16:1 ff.; 18:18 ff.; 19:2 ff.;
21 :1 ff. Här talar Jesus om de rika, och
därmed avser han icke endast de materiellt rika utan även dem som är rika i
den meningen att de icke menar sig
behöva frälsning. De är ofta gärningsrättHinliga fariseer, 16:19-31, jfr
v.l4-l7; 18:18-23. Dessa »rika» är motståndare till Jesus och en motsats till
dem som är »fattiga iandem>, Matt.5 :3.
Se: Fattigdom.
Jesus kritiserar de judiska ledarna,
som i kraft av sitt religiösa självmedvetande är »rika» (och som i de flesta
fall även var det materiellt sett). För
övrigt är enligt Jesu lära rikedom i
social mening förförisk, Luk.12:l9, ett
i det närmaste negativt gott, 8:14, som
förkväver hågen för det eviga och
kärleksplikten mot nästan, 16:19 ff.
Jesus kräver icke endast en helt ny
värdering av egendom, utan en helt ny
förvaltning. Sådana troende som är
rika skall icke endast i hjärtat vara
lösta från sin egendom, .utan måste
även befmnas vara trogna i förvaltningen av »den orättrådige Mamons
goda», Luk.16:l1. Hängivenhet till
Gud och penningkärlek passar ej väl
ihop. Mamon skall man förvalta rätt,
för att därmed vinna människor för
Guds rike, vänner som - när Mamon
sviker - kan ta emot en i de eviga
hyddorna, 16:9-13. Den eskatologiska
aspekten (den nuvarande världens
snara undergång) skall skapa beredvillighet till att ställa allt in under rikets
och ögonblickets krav. Försakelsen blir
lätt i ljuset av att de troende är rikets
arvingar, Matt.5 :5.
2. Paulus fullföljer Jesu värdering i
eskatologisk aspekt. Sann rikedom är
det att vara i Kristus och ha del i de
kommande frälsningsförmånerna. Genom Kristi fattigdom har hans troende gjorts rika, 2.Kor.8:9; 9:11;
1.Kor.l :5; Ef.l :18. Genom Kristus har
Paulus själv aktat all sin tidigare religiösa rikedom för intet, Fil.3:7 ff. All
jordisk rikedom skall ställas till vår
nästas disposition i den me dmänskliga
kärlekens förvaltning, Ef.4:28; 2.Kor.8
och 9. Denna världen skall brukas så,
som om man icke brukade den, I.Kor.
7 :31. Till nästans bästa skall världen
förvaltas i inre frihet.
3. Jakobs brev särpräglas av att det
radikalt angriper de rika. Den troende
rike skall berömma sig av sin ringhet,
ty hans rikedom skall förgå som gräsets blomster, 1:10 f. VaIje form av
anseende till personen på grund av
hans ställning och förmögenhet är
synd. Framför de rika har Gud utvalt
dem som är fattiga på denna världens
goda till att vara trons arvingar. De
som vanärar de fattiga, vanärar därför
Guds utkorelse, 2:1-9. De rika anklagas
för att ha samlat sig skatter i den
yttersta tiden - för att ha förhållit
arbetarna deras lön - och för att ha
levat i överflöd efter sina lustar, och
detta allt inför domens dag, 5 :1-6. Jfr
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har arvedel i K. och Guds r.
Ef. 5:5
försatt oss i sin älskade Sons r.
Kol. 1:13
mina enda medarbetare för Guds r.
4:11
s. kallar eder till sitt r.
l.Tess. 2:12
aktas värdiga Guds r.
2.Te<;s. 1:5
vid hs tillkommelse och hs r. 2.Ti'-n. 4:1
H. frälsa mig till sitt himmelska r.
4:18
rättvisans spira är ditt r.s
Hebr. 1:8
undfå ett 1'. s. icke kan bäva
12:28
i vår H., JK .• eviga 1'.
2.Pet. l;ll
till arvedel det r. han lovat
Jak. 2:5
del i bedrövelsen och r.t
UPP. 1:9
makten och r.t vår Guds
12:10

RIKEDOM
Se även: Rik, riklig, överflöd, över-

svinnlig, omätlig, ymnig, gods, guld,
silver, ägodel, skatt.
Rikedom
Det vanligaste hebreiska ordet för
svenska bibelöversättningens »rikedom» är 'Mär, av verbet 'ösar, vara rik.
Av detta kommer också adj. 'öSir, rik.
- I N.T. brukas företrädesvis termen
p/autas, som kommer av pleas, full,
varmed antyds att något är fullständigt, fyllt, särskilt om fullheten av
detta livets goda. I LXX är sub st.
p/autas oftast en återgivning av G.T.s
·oSär. Se vidare ordanalyserna.
G.T.

ling med b1.a. betungande dagsverksskyldighet. J fr l.Sam.8: 10-18. En rik
aristokrati i de kungliga residensstäderna (Jerusalem och senare även Samaria) köper upp jord, Jes.5 :8, och
förtrycker den breda massan i folket,
3:2 f.; 10:1; Jer.5:4 f.,25-3l; Hes.
22:25-29; Am.2:6 ff.; 3:9 ff.; 5:7-12;
Mika 2:1 ff.; 3:9 ff.
De rika motverkar Guds planer med
sitt folk. De visar tendenser till avfållighet, kallas av profeterna ogudaktiga,
Jer.5:26 f., och får Guds dom avkunnad över sig, 5:26-29; Hes.22:6-13;
Am.3:1O-4:3; 5:7-12.
3. Vishetslitteraturen har de flesta utsagorna om rikedomen och de rika,
och det är livserfarenheten som här
talar. En klok man blir rik, Ords.24:4,
likaså den idoge, 10:4. Rikedomens
välsignelser är många, men farorna
underskattas ej heller. Rikedom leder
lätt till övermod, 11 :28; 18:11; 28:11.
Rikedom kan ej tas med i graven, den
är ett relativt gott som överträffas av
hälsa, gott rykte, förstånd osv. Särskilt
Vishetens bok har många sådana utsagor.
4. Mer stereotyp blir senjudendomens
uppfattning om att fromhet och rikedom hör samman, på samma sätt som
fattigdom och ogudaktighet. Härvid
uppstod emellertid ett stort problem, i
det att många ogudaktiga var rika och
många fromma var fattiga, Ps.37; 49;
73. Svaret blev att Gud i sin dom skall
reglera detta missförhållande, som
vållar de fromma anHiktelse, 37 :9-11.
Döden skall snart hinna upp de rika,
49:17 f., medan de fromma skall bestå
och icke sakna något gott, 34:11.
Starkast uttrycks detta i PS.73:l8-28.
Det verkade förlösande för de fromma
att så få se värdena i rätt belysning: att
jordisk rikedom är osäker och kortvarig, medan andlig rikedom är det
enda som håller i liv och död.
På Jesu tid har sadduceema (de
rikas parti) en positiv, oproblematisk
inställning till rikedomen; denna hör
med till frälsningstillståndet, även det
eskatologiska. Esseema däremot (se
Qumran) avvisar jordisk rikedom som
något som binder till denna världen,
och de är fattiga av princip. I den
folkliga nationalpolitiska frälsningsförväntan förbinds frälsningstillståndet
med anhopning av rikedomar. För
fariseema är rikedom icke någon
egentlig frälsningsförmån, men egendom är en förutsättning för att kunna
hålla lagen, b1.a. för att kunna ge
allmosor.

Riklig - Rikligen
G.T. punkt 2. Se: Egendom, Girighet,
Mamon.

skonsamhets rikedom. 3) Guds långmodighets rikedom.

Rik, rikedom
Gud är rik
Han är rik på härlighet, Rom.9:23.
Har rikedomar att giva åt alla som
åkallar honom, Rom. l 0:12. Har ett
djup av rikedom, Rom. l I :33. Skall
efter sin rikedom i fullt mått giva oss
allt vad vi behöver, Fil.4:19.
Gud gör rik
I.Sam.2:7. Utgjuter riklig välsignelse, Mal.3:1 O. Ger jorden rikedom i
ymnigt mått, PS.65:10. Gör i Kristus
sina barn rikligen begåvade i alla
stycken, l.Kor.1 :5. Bevisar sin nåds
översvinnliga rikedom genom godhet
mot oss i Kristus Jesus, Ef.2:7. Ger
bortgömda rikedomar, Jes.45:3. Her·
rens välsignelse ger rikedom, Ords.
10:22.
Andlig rikedom
Att vara rik inför Gud, Luk.12:21.
Äga Guds nåd i översvinnlige n rikt
mått, 2.Kor.9:14, jfr Rom.5:15. Översvinnlig kraft som kommer från Gud,
2.Kor.4:7. Guds arv som är rikt på
härlighet, Ef.l :18.
Vi skall vara ivriga att undfå de
andliga gåvorna i överflödande mått,
I.Kor.14:12. Vara rika i tron, Jak.2:5.
ÖVerflödande i Herrens verk, I.Kor.
15:58. överflödande i hoppet, Rom.
15:13.
Jordisk rikedom
Den som förtröstar på rikedom,
skall komma på fall, Ords. l l :28.
Lättranget gods försvinner, Ords.
13 :11. En människas liv beror icke på
att hon har överflöd på ägodelar,
Luk.12:15.
Rikedomen lockar, Matt.13:22. De
som vill bli rika, utsätter sig för frestelser och hemfaller åt skadliga begärelser, I.Tim.6:9. Den rike skall icke
berömma sig av sin rikedom, Jer.9:23.
Gud aktar icke den rike för mer än den
fattige, Job 34:19. Giv mig icke fattigdom, ej heller rikedom, men låt mig få
det bröd mig tillkommer, Ords.30:8.
De rika
Råder över de fattiga, Ords.22:7.
Förtrycker dem, Jak.2:6. Svarar dem
med hårda ord, Ords.18:23. En rik
man tycker sig vara vis, Ords.2 8: 11.
Den rikes skatter är för honom en
fast stad, Ords. 18:1 1. Den rikes överflöd tillstädjer honom icke att sova,
Pred.5 :11. Den rike har många vänner,
Ords. 14:20. Den rike skall förvissna,
Jak.! :11.
Jesus uttalade ve över de rika,
Luk.6:24. Det är svårt för den som är
rik att komma in i himmelriket, Matt.
19:23 f.
Exempel
Abraham, I.Mos.13:2. Isak, I.Mos.
26:13. Jakob, l.Mos.30:43. Job, Job
31:25. Salomo, I.Kon.3:13. Ahasveros, Est. I :4. Den rike ynglingen,
Matt. 19:22. Den rike mannen, Luk.
16:19. Sackeus, Luk.19:2. Josef från
Arirnatea, Matt. 27 :57.
Rik men dock fattig, Luk.
l) Den rike bonden, 12:16ff. 2)
Den rike mannen, 16:19 ff. 3) Den
rike ynglingen (överhetspersonen),
18:18 ff.
Sann rikedom
l) Rik på nåd, Ef.! :7. 2) Rik på liv,
Joh.lO:IO. 3) Rik på glädje, 2.Kor.7:4.
4) Rik på tröst, 2.Kor.I :5.

Guds rikedomar, Ef.
l) Guds nåds rikedom, 1:7; 2:7.2)
Guds arvs rikedom, 1 :18. 3) Guds
barmhärtighets rikedom, 2:4. 4) Guds
härlighets rikedom, 3:16.
RIKEDOM

l) kågoej, I " ) J
tyngd; ära, heler; härlighet; prakt,
rikedom. Se t.ex. Härlighet 1, Rik 14.
2) 'osär, l~ V

rikedom; av: 'åsar, se 8.
3) !Jajil, ~ 'iJ
kraft, styrk~; makt, förmåga; förmögenhet, egendom. Se t.ex. Gods 2,
Kraft 6, Makt 18, Rik 7.
4) såpa', V8 tv
rikligt flöde~ ·"överflöd. Jfr sip 'å i uttrycket ~ip'at-majirn, Job 22:11;
38 :34, övers. vättenflöden.
5) .tog, ::; i t:l
adj. god, förträfflig; som subst. det
som är gott el. förträffligt. I
2.Krön.9:22 (parallellställe till I.Kon.
10:7) står 'osär, se 2. Se Lex. Dyrbar 3, Gagn 2, Godhet 2, Nyttig l.
6) håmon, 1 iD Q
larm, oväsen; mängd, myckenhet (av
såväl människor som ting); rikedom.
Se: Folk 24, Håvor l, Härskara 8,
Rasa 8.
7) milf;nä. il];; D
något som är' köpt el. förvärvat. Se:
Köpa 8.
8) 'åSar, l tV V
vara el. bli~aT rik; hif. göra rik; här
övers. giva el. skaffa rikedom. Se:
Rik 8.
9) I)åsän, 1 iJn
det som görl1mes el. bevaras; skatt,
rikedom. Se: Gods 14, Rik 19.
10) mafmon, 1 iDQ9
något som är gömt el. nedgrävt; skatt,
rikedom. Se vidare: Skatt (I) l.
11) rog. :i l
myckenhet, mängd. Se: Rik 16, Riklig 2.
12) ploutos, 11 AOV70<;
rikedom (i såväl timli~ som andlig
bemärkelse); trol. av: pleös (el. pleos),
fylld, full. Se: Rik 29, Riklig Il.
13) plouteo. 7r"XOVrEW
bliva el. vara rik, skaffa el. ha rikedo·
mar; av: ploutos, se 12. I Rom.lO:12
står ordagrant: han är rik (har rikedomar) för alla som åkalla honom. Se:
Rik 23.

8 giver det r. i ymnigt mått
65:10
2 Gods och r. skall finnas
112;3
2 i sin vänstra r. och ära
Ords. 3:16
2 R. vinnas hos mig
8:18
8 de idogas hand skaffar r.
10:4
8 H. välsignelse s. giver r.
10;22
2 våldsverkare vinna r.
.11:16
2 s. förtröstar på sin r.
11 :28
2 Den rike måste giva sin r.
13:8
2 De visas r. är för dem en krona
14:24
9 rättfärdiges hus gömmer stor l.
15:6
2 gott namn mer värt än stor r.
22:1
2 ödmjukhet har sin lön i r.
22:4
9 r. varar icke evinnerligen
27:24
2 giv icke fattigdom, ej heller r.
30:8
2 hs ögon icke mätta på r.
Pred. 4:8
6 s. älskar r. har ingen vinning
5:9
2 r. kan bliva sin ägare till skada
5:12
2 om r.en har gått förlorad
5:13
2 om Gud givit r. och skatter
5:18
2 när Gud givit r. och skatter
6:2
2 beror icke av de kloka vad r.
9 :11
3 sina r.ar till ett folk
Jes.30:6
10 giva dig bortgömda r.ar
45:3
6 havets r.ar skola föras till dig
60:5
1 r.ar ss. översvämmande flod
66:12
2 rike berömme sig icke av r.
Jer. 9 :23
2 s. samlar r. med orätt
17:11
9 denna stads r.ar i fienders
20:5
3 gm din vishet ... skaffat r.
Hes.28:4
3 har du ökat din r.
28:5
3 högmodigt för din r.s skull
28:5
6 föra bort dess r.ar
29:19
6 dess r.ar föras bort
30:4
6 slut på Egyptens r.ar
30:10
11 i dess r. på grenar
31:9
2 förvärva stöna r.ar än ngn
Dan.11:2
2 s. starkast gm sina r.al
11:2
12 r.ens bedrägliga lockelse
Matt.13:22
12 r.ens bedrägliga lockelse
Mark.4:19
12 förkvävas av r.ens omsorger
Luk. 8:14
12 föraktar hs godhets... r.
Rom. 2:4
12 uppenbara sin härlighets r.
9 :23
13 r.ar att giva åt -alla
10:12
12 deras fall till r. för världen
11 :12
12 fåtalighet till r. för hedningarna
11:12
12 vilket djup av r. och vishet
11:33
12 förlåtelse efter hs nåds r.
Ef. 1:7
12 bevisa sin nåds översvinnliga r.
2:7
12 om K. outrannsakliga r.
3:8
12 efter sin härlighets r. förläna
3:16
12 min Gud, efter sin r. giva
Fil. 4:19
12 förståndsvisshets hela r.
Kol. 2:2
12 icke hopp till ovissa r.ar
loTim. 6:17
12 höll K. smälek för större r.
Hebr.11:26
12 Eder r. multnar bort
Jak. 5:2
13 vunnit r.ar och behöver intet Upp. 3:17
12 Lammet värdigt att mottaga r.
5:12
13 köpmännen hava skaffat sig r.
18:3
13 de s. skaffade sig r. gm henne
18:15
12 denna stora r. blivit förödd
18:17

RIKLIG
Se även: Rik, rikedom, överflöd, omätlig, nog, övernog.
I rikligt mått
l) Nåd - som Gud gav efter sin
rikedom, Ef.l:7 f. 2) Andliga gåvor som bör överflöda hos oss till församlingens uppbyggelse, l.Kor.14:12. 3)
Kristus-Iidanden - som kommer över
oss i överflöd, 2.KoLl :5. 4) Vår tröst
- som är överflödande i Kristus.
2.Kor.1 :5. 5) Det timligt goda - som
vi i vår tur bör göra gott med, l. Tirn.
6: l 7. 6) Tacksägelsen - som överflödar allt efter som nåden överflödar,
2.Kor.4:15. 7) Inträdet i Jesu Kristi
eviga rike - som förlänas i rikligt mått,
2.Pet.2:11.
RIKLIG

Trefaldig rikedom, Rom.2:4.
l) Guds godhets rikedom. 2) Guds

RIKEDOM
1 skaffat sig all denna r.
l.Mos.31:1
2 all den l. tillhör oss
31:16
3 förskaffat mig denna r.
5.Mos. 8:17
3 giver dig kraft att förvärva r.
8:18
4 havens r. få de suga
33:19
2 begåva med stor r.
l.Sam.17:25
2 ej heller bett om r.
loKon. 3:11
2 giver dig både r. och ära
3:13
5 längt mer r. än jag hört
10:7
2 Salomo större ...både i r.
10:23
2 R. och ära komma ifrån dig l.Krön.29:12
2 mätt på r. och ära
29:28
2 icke bett om r.
2.Krön. 1:11
2 ock giva dig r. och skatter
1:12
2 större både i r. och vishet
9:22
2 hs r. och ära blev stor
17:5
2 Josafat hade kommit till stor r.
18:1
6 s. är kvar är denna stora r.
31 :10
2 HisIdas r. var mycket stor
32:27
7 stor r. på. får och fäkreatur
32:29
2 lät dem se sin r.
Est. 1:4
2 Haman talade om sin r.
5:11
3 efter hs r. gapar ett giller
Job 6:5
3 Den r. han har slukat
20:15
3 svarar ej mot den r. han vunnit
20:18
3 med åldern växa till i r.
21:7
3 min glädje att min r. blev stor
31:25
2 berömma sig av sin r.
PS.49:7
2 förtitade sig på sin stora r.
52:9
3 om ock eder r. växer
62:11

1) rag, J J
mycken, talrik, riklig. Se: Mäktig 18,
Mästare 2, Rik 15.
2) ro/;!, )'1
myckenhet, mängd. Se: Rik 16, Rikedom 11.
3) så'ir, l ' j) t)'
trol. störtreg~,T regnskur; plur. se'irim,
övers. rikligt regn.
4) siJbea', V JitJ
mätt: mätt~d;Tav: såba', vara mätt. I
5.Mos.33:23 står scbå' råson, mättad
med nåd; övers. har fått riklig nåd.
5) [kåbar], -I J J
vara stor el. ~ycken; end. hif. göra
stor el. mycken; i Job 36:31 lemakbir
(prep. le, till, för, och hif. part: av
verbet), övers. i rikligt mått. Jfr Väldig 8.
6) ÖVers. »riklig» i Mal.3:1 O motsvaras
av hebr. 'ag·beli.gaj, ordagrant: till
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icke tillräcklighet, dvs. till dess att det
icke finns tillräcklig plats för mer.
7) ÖVers. »rikligen välsigna» hänger
samman med att grundtextens verb för
»välsigna», berel,<: (pi. av båral,<:) är
förstärkt med en infinitiv av samma
verb.
S) me'oej, 1~ D
myckenhet, kr~ft; som adv. mycket,
övermåttan; i l.Mos.24:35 övers. rik·
ligen. Se t.ex. Kraft 3, Makt 17.
9) riJbå, n J l
bliva el. var; ;tor el. mycken; hif. göra
stor el. mycken; i 2.Krön.31:5 övers.
giva rikligen. Se t.ex. Rik 10, Vinning 8.
10) daten, n:; 1
vara fet; pi. gö;a fet; här pu. bli fet;
övers. varda rikligen mättad. Se:
Aska 2, SmöIja 4, Välbehag 3.
Il) plmAtos, 7r "XOV7 0<;
rikedom. Beträffande 2.Kor.8 :2, se
Gåva 34. Se t.ex. Rikedom 12.
12) hadråtes, al) P07f/C;
(el. hadrot~s) styrka, kraft; i N.T. end.
i 2.Kor.8 :20 i betydelsen: överflödande gåva; övers. rikligt sammanskott; av:
hadros, tjock, stark, kraftig; fullvuxen;
mogen.
13) eulogfa, €v"Xo'Yia
lovprisning; välsignelse; även: konkret
välsignelse i form aven välgärning'el.
gåva; i 2.Kor.9:5 övers. riklig »välsignelsegåva», resp. riklig gåva; av: eulogeö, tala väl (om någon); prisa; välsigna. I v.6 står ep' eulogiais två gånger,
övers. rikligt, resp. riklig välsignelse.
Se: Lov 14.
14) plous{ös, 7r"Xovaiwc;
rikligt, rikligen; i 2.Pet.! :11 övers.
rikligt mått; av: plousios, se Rik 22.
15) I Apg.9 :36 står ordagrant: Hon
var full av goda gärningar och allmosor, som hon gav (eg. gjorde); 10:2
som gav (eg. gjorde) många allmosor
till folket.
16) ploutizö, 7r"Xov7i~w
göra rik; pass. göras rik, bli rik. I
I.Kor.I:5 står ordagrant: att I i allt
haven gjorts (blivit) rika i honom. Se:
Rik 26.
17) pleonazö, 7r A€OVaS w
förmeras, förökas, bli större, över·
flöda; av: pleon (pleion), mer (neutr.
komp. av polys, mycken). I Fi1.4:17
står ordagrant: som förmeras (överflödar) för eder räkning. Verbet är i
Rom.5 :20a; 6:1; 2.Kor.4:l5 övers.
bliva så mycket större; Rom.5 :20b
bliva större; 2.Kor.8: 15 hava till överlopps; 2. Tess.l :3; 2.Pet.!:8 mer och
mer förökas.
18) Övers. »rikligen välsigna» i Hebr.
6:14 hänger samman med att verbet
eulogM, se 13, här är förstärkt med ett
particip av samma verb. Denna verbkonstruktion är en återgivning av det
hebreiska uttryckssättet i I.Mos.22:17,
se 7.
RIKLIG
1 r.t med både halm och
l.Mos.24:25
2 säd och vin i r.t mått
27:28
3 ss. r.t regn på grönska
5.Mos.32:2
4 Naftali har fått r. nåd
33:23
2 och gav dem r.t underhåll 2.Krön.11:23
5 bereder näring i r. t mått
Job 36 :31
Ords.13:23
2 fattigas nyodling r. föda
2 r. vinning får man gm oxars
14:4
6 utgjuta r. välsignelse
Mal. 3:10
11 hava givit r.a gåvor
2.Kor. 8:2
12 vad s. rör det r.a sammanskott
8:20
13 förbereda den r.a välsignelse gåva
9:5
13 tillreds ss. en r. gåva
9:5
13 den s. sår r.t
9:6
13 skall ock skörda r. välsignelse
9:6
14 förlänas eder i r.t mått
2.Pet. 1:11

RIKLIGEN
7 skall jag r. välsigna dig
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l.Mos.22:17

Rikta - Ringa
8
l
7
9
1

H. bar r. välsignat min berre
24:35
bs sådd bliver r. vattnad
4.Mos.24:7
H. skall r. välsigna dig
5.Mos.15:4
Israels barn r. förstling
2.Krön.31:5
gav dem r. att dricka
PS.78:15
l vi äro r. mättade med förakt
123:3
l R. mättad är vår själ
123:4
7 förråd skall jag r. välsigna
132:15
10 frikostige varder r. mättad
Ords.11:25
10 idogas bunger r. mättad
13:4
10 s. förtröstar på H. r. mättad
28:25
15 (Tabita) gav allmosor r.
Apg. 9:36
15 (Kornelius) utdelade r. allmosor
10:2
16 r. begåvade i alla stycken
loKor. 1:5
17 r. kommer eder till godo
Fil. 4:17
14 K. ord r. bo ibland eder
Kol. 3:16
14 Gud s. r. giver oss allt
1. Tim. 6:17
14 s. han l. utgät över oss
Tit. 3:6
18 jag skall r. välsigna dig
Hebr. 6:14
RIKTA
r.en edra hjärtan till H.
äro hela Israels ögon r.de
r.r mot hm dödande skott
dina blickar r.de rakt ut
mina ögon r.de på deras vägar
är beständigt r.t mot mig
vartbelst din egg kan bliva r.d
skall ban r. mot dina murar
r.de du jordens konungar
l. sin vrede mot det heliga
(Mo ses) sin blick r.d på lönen

1.Sam. 7:3
1.Kon. 1:20
Ps. 7:14
Ords. 4:25
Jer.16:17
Klag. 3:62
Hes.21:16
26:9
27:33
Dan.11:30
Hebr.11:26

RIKTA (= berika)
icke säga: Jag har r.t Abram

1.Mos.14:23

RIKTIG
l) ~tfri~, p
rättfardighet: .rätt; av: sådak, vara
rättfardig; ha rätt. Se:- 'Rätt 5,
RättHirdighet 2.
2) 'ämä!, nr,?~.
fasthet, säkeriiet, pålitlighet, trofasthet; sanning. Se vidare: Rätt 12.
3) utf.ord.
4) kåser, 1rV:::J
vara duglig "eL passande, vara rätt el.
riktig. Se: Gagn 7.
5) mispå!, D ~ 0/ I,)
dom, domslut; rätt, rättvisa. Se t.ex.
Dom 2, Lag 4, Rätt 2.
6) alethJs, åAT/8i1<:
sann, sanningsenlig. Se vidare: Sann
14.

Q

3.Mos.19:36
19:36
5.Mos.25:15
25:15
Dom. 9:16
9:19
Neb. 9:13
13:24

Est. 8:5
Job 31:6
35:2
Hes.45:10
45:10
2.Pet. 2:22

RIKTNING
från Altors dal i nordlig r.
Jos.15:7
vända i r. mot den stad
10Kon. 8:44
bedja vända i r. mot sitt land
8 :48
bedja vända i r. mot denna
2.Krön. 6 :34
bedja vända i r. mot sitt land
6:38
fönster öppna i r. mot Jerusalem Dan. 6:10
RIMFROST
ss. fjäll, ngt fint, likt r.
hon s. födde himmelens ro
ro strör han ut sso aska

2.Mos.16:14
Job 38:29
Ps.147:16

RIMMON
hebr. granatäpple.
l. Stad i Juda sydland. Den kpm att
tillhöra Simeons stam, J os.19:7;
I.Krön.4:32, men hade ursprungligen
tillskiftats Juda stam som en av städerna i dess gränsområde mot Edom,
Jos.lS:32. Rimmon omtalas ofta tillsammans med Ain (se d.o.). Det EnRimmon (se d.o.), där från fångenskapen i Babel återvändande judar
bosatte sig, är av allt att döma samma
ort. Rimmon identifieras vanligen med
nuv. Chirbet er-Ramamin, ca 15 km
nordnordost om Beer-Seba.

RINGA
Se även: Fattig, fattigdom, arm, låg,
betryckt, utarmad, minst, förakt, hån,
ringakta.

o

J"

RIKTIG
1 R. våe. r,a vikter, l. ela
1 r.t bin-mått skolen I bava
l Full ocb r. vikt skall du
l r.t efa-mått skall du ock bava
2 om I förfarit r.t
2 förfarit r.t ocb redligt
2 du gav dem r.a lagar
3 kunde icke tala r.t
4 syns konungen vara l. t
l må jag vägas på r. våg
5 Menar du att sådant är r.t
l R. våg. r. efa
l r.t bat-mått skolen I bava
6 s. det r.t beter i ordspråket

Invid listen sattes roarna
37:14
till (rökelsealtaret) två r.ar
37:27
(Besalel) göt fyra r.ar
38:5
38:7
stängerna in i r.arna
och två r.ar av guld
39:16
39:16
dessa roar i två av bröstsköldens
fäste guldsnodderna vid roarna
39:17
gjorde två andra roar av guld
39:19
ytterligare två r.ar av guld
39:20
mörkblått snöre från dess roar
39:21
39:21
in i efodens roar
SSo offergåva åt Ho roar
4.Mos.31:50
deras roar allasammans gjutna 10Kon. 7:33
snören i roar av silver
Est. 1:6
tog konungen roen av sin hand
3:10
den beseglades med konungens ro
3:12
konungen tog av si&: roen
8:2
beseglen den med konungens r o
8:8
beseglad med konungens ro
8:8
beseglade den med konungens ro
8:10
SSo en gyllene r. i svinets
Ords.11:22
jag satte en ro i din näsa
Hes.16:12
prydde sig med r. ocb
Hos. 2:13
sätten en r. på bo band
Luk.15:22

Avbildning av ringar som blivit funna i palestinensiska gravar. Överst: signetringar. I mitten: örringar. Nederst: näsringar.
na. Namnet fmns bevarat i erRummane, en by ca 10 km nordnordväst om Nasaret. Staden kallas i
1.Krön.6 :77 Rimmono. Med Dimna i
Jos.21:3S avses samma ort. Jos.19:13.

RlMMON
hebr. granatäpple.
l. En benjaminit från Beerot. Fader
till Baana och Rekab, vilka dödade
Sauls son Is-Boset. 2.Sam.4:2,S,9.
2. En syrisk avgud, som hade ett tempel i Damaskus. Här tillbad bl.a. den
syriske konungen Ben-Hadad. Assyrierna kallade guden Ramman och räknade den bland sina tolv främsta
gudar. Rimmon var regnets, stormens,
blixtens och tordönets gud. Han kallades också Hadad eller Hadad-Rimmon.
2.Kon.S:18.

RIMMONO
hebr. granatäpple. Levitstad i SebuIon.
Se: Rimmon 2. I.Krön.6:77.

RIMMON-PERES
hebr. En av Israels lägerplatser under
ökenvandringen. 4.Mos.33: 19,20.
RING
-ring
fmgerring J es.3 :21
fotring Jes.3:16,18
guldring Jak.2:2
näsring 1.Mos.24:22,30
signetring I.Mos.38:18
örring Ords.2S :12

Ring
Ringar är en vanlig prydnad i Orienten,
både bland män och kvinnor. Enligt
Bibeln brukades förutom fmgerringar
även ringar, som fastes vid öron eller
näsa. Ringarna gjordes gärna av guld
eller silver. I biblisk tid användes signetring (se d.o.) av förnäma personer,
såsom konungar och furstar.

Ringa
Gud och den ringe
Gud ser till den låge, PS.138:6.
Frälsar den fattige, PS.72:13. Ger den
arme hopp,.Job 5:16. Är ett värn för
honom, Jes.2S:4. Dömer honom med
rättfardighet, Jes.1l :4. Upprättar den
ringe ur stoftet, I.Sam.2:8; Ps.113:7.
Upphöjer honom, Job 5:11. - Bön om
att Gud skall rädda den fattige och
arme, PS.82:4. Gud kan göra ett folk
föraktat och lågt, Mal.2:9.
De ringas hopp
De utarmade skall finna riklig fö da,
Jes.14:30. Ett betryckt och armt folk
skall förtrösta på Herrens namn, Sef.
3 :12. - Den minste skall bli till ett
talrikt folk, Jes.60:22.
Ringa i egna ögon
Jakob, I.Mos.32:1O. Gideon, Dom.
6:15. David, 2.Sam.6:22. Job, Job
39:37. Hövitsmannen i Kapemaum,
Matt.8:8. - Saul hade en gång varit
ringa, I.Sam.lS :17.
»Den ringaste»
l) Den ringaste bland apostlarna,
I.Kor.1S:9; jfr 4:9. 2) Den ringaste
bland alla heliga, Ef.3:8. 3) Den
främste bland syndare, I.Tim.l :15; jfr
v.l3. 4) Ett intet, och dock ej underlägsen någon av dessa höga s.k. )lIlpost!ar», 2.Kor.12:11;jfr I.Kor.1 :28.
RINGA

1) båzå, i1 I ::J
betrakta m;dT ringaktning el. förakt,
ringakta, förakta. Se: Akta 15, Förakt 2.
2) J.cå!on, l"D ~
vara liten el. ringa.

3) mispår, 1~ 9~
tal, antal; här i betydelsen: litet antal
(mängd som lätt kan räknas); av: såpar,
räkna. Se: Räkenskap 2.
4) 'få!on, l D PT
adj. liten, ringa. Se: Ung 5.
5) dal, 71
svag, eländig, ringa, obetydlig; av: dålal, vara svag el. undertryckt. Se t.ex.
Arm (adj.) 2, Fattig 2, Svag 5.

2. Stad i SebuIon, som gavs åt leviter-

En klipptrakt i Benj3lllins öken, dit en
kvarleva (600 man) av de slagna benjaminiterna flydde från Gibea undan
sina förföljare. Platsen har identifierats
med det nuv. Rammon, en by som
ligger på toppen aven bergshöjd ca 10
km nordnordost om det gamla Geba
(nuv. Djiba) och ca 6 km öster om
Bibelns Betel (nuv. Betin). Läget kan
också bestämmas som nära Ramalla
och söder om Taibe. Kalkstensberget
är här rikt på grottor och klyftor, som
förmodligen vid många tillfallen kan
ha tjänat som tillflyktsort i orostider.
Dom.20:4S,47; 21 :13.

RING
satte jag roen i hennes näsa
1.Mos.24:47
Farao tog roen av sin hand
41:42
gjuta fyra roar av guld
2.Mos.25:12
två roar på ena sidan
26:12
och två roar på andra sidan
26:12
stängerna skjuta in i roarna
25:14
Stängerna sitta i roama på arken
25:16
till bordet fyra r.ar av guld
25:26
sätta roarna i de fyra hörnen
26:26
Invid listen skola r.ama sitta
26:27
till den första roen
26:24
roarna skall du göra av guld
26:29
på nätet sätta fyra roar av koppar
27:4
stängerna skjutas in i roarna
27:7
till bröstskölden två r.ar
28:23
dessa roar i två av bröstsköldens
28:23
guldsnodderna vid de båda r.&rna
28:24
göra två andra roar av guld
28:26
göra två roBr av guld
28:27
s.. går från dess loBr
28:28
in i efodens roar
28:28
göra två roar av guld
30:4
till den första roen
36:29
36:34
roarna gjorde man av guld
göt fyra loBr av guld
37:3
två loar på ena sidan
37:3
och två roar på andra sidan
37:3
stängerna sköt han in i roarna
37:5
göt till bordet fyra r.ar av guld
37:13

bliva el. vara lätt el. ringa; i 2.Sam.6:22
nif., övers. känna sig för ringa; i
I.Sam.18:23 nif. part. fem. neJ.callå,
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RIMMON
(Juda barn) R.
(åt Simeons barn) R.
deras byar Etam och Ain, Ro
landet från Geba till R.

Jos.15:32
19:7
1.Krön. 4:32
Sak.14:10

RlMMONS KLIPPA

6) me 'a!, D ~~
litet, ringa; av:'må'at, se 14. Se: Ringhet 2.
7) ~'ir, 1 ' l! ~
liten, ringa; ung; av: ~å 'ar, se 23. Se:
Barn 19, Ung 7.

8) J.cålal, 7 ~ ~

Ringakta - Rista
övers. ringa sak; i Jes.9:1 hif., övers.
låta vara ringa. Se t.ex. Förbanna 2,
Ringakta L
9) [(ailå], il~ ~
nif. bliva el. vara lätt el. ringa; i
loSam.18 :23 part. niJ:dä, ringa. Se:
Akta 32, Förakt l, Vanära 4.
10) "tåtån, , ~
liten, ringa; av: Js:åton, se 2. Se: Ung 2.
11) dal/å, il~1
kollektivt begrepp: de svaga el. ringa;
av: dålal, se S. Ordet förekommer
endast i förbindelse med 'am, folk,
eller 'äräs, land, och betecknar de
lägsta el. ringaste grupperna i folket el.
landet.

8

12)

mi~'iir, "1 ~ ~n

liten el. ringa sak; litet el. ringa antal;
av: så 'ar, se 23. Jfr 20.
13)' misnä, il l.wn
fördubbling; den andra delen (vid
fördubbling); den andre (i ålder, rang
el. värdighet); i Esr.1:1O (om silverbägare) andra klass, lägre kvalitet;
övers. ringare slag; av: Sänå, fördubbla.
Se: Avskrift L
14) må 'at, t:l ~~
vara liten el. ringa. Se: Akta 22.

15) såpål, ? El W

låg; ringa; av~ ~pel, se Förödmjuka 2.
Ordet är oftast övers. låg, t.ex. 2.Sam.
6:22; Ps.138:6; Hes. 17:24; 21 :26; Mal.
2:9. Jfr Hes. 17 :14, övers. oansenlig.
16) må 'as, D~n
vraka, förkast~; förakta, ringakta. Se:
Förakt 6, Förkasta 1.
17) lo', ~'?
neg. icke. l PS.44:13 står: belo'-hon,
ordagrant: utan (eg. med icke) rikedom; övers. för ett ringa pris. Beträffande Ords.30 :26, se Kraft 1S.

30) elåchistos, €"AaxwToc;
minst, ringast; mycket liten el. ringa;
superI. till mikr6s, se 37.

31) agenes, o.'Y€vr/c:
utan härkomst el. släkt; av okänd el.
ringa härkomst el. släkt; av: neg. a- och
genos, härstamning; släkt. Ordet som i
N.T. endast förekommer i l.Kor.l :28,
utgör motsatsen till eugen~s, av god
härkomst el. släkt, i v.26 (liksom i
Luk.19:12) övers. av förnämlig släkt.

32) eschatos,

€axaTOC;

ytterst, sist; enligt en förklaring av:
echö, hava, hälla; ,enligt en annan:
superI. av prep. ek (ex), (ut) ur, från.
33) exoutheneö, €~OlJeev€w
göra till intet; akta för intet, ringakta.
Se: Akta 65, Förakt 17, Ringakta 2.
34) hystereå, VaTep€W
komma senare, bli efter; vara underlägsen el. ringare; fattas; sakna; av: hysteros, senare, följande. Jfr Armod S.
35) elattbö, €"AaTTow
göra mindre el. ringare, förminska; av:
elåttön, se 36. Verbet är i Joh.3:30
övers. förminska.
36) elåttön, €"AaTTwv
mindre, ringare; komp. till mikr6s, se
37.
37) mikrbs, f-LtKPOC;
liten, ringa. I Upp.3:8 står ordagrant:
Ty du har liten (ringa) kraft, och du
har bevarat mitt ord och icke förnekat
mitt namn. - I stället för komparativoch superlativformerna mikr6teros och
mikr6tatos förekommer ofta de aven
annan stam bildade formerna, elått6n,
se 36, och elåchistos, se 30.

Sak. 4:10
10 förakta r. begynnelsens dag
Matt.25:21
27 satt över det s. r. är
25:23
27 satt över det s. r. är
Luk. 1:52
28 r. män har han upphöjt
17:10
29 Vi äro blott r. tjänare
19:17
30 varit trogen i en r. sak
28 hållen eder till det s. är r.
Rom.12:16
l.Kor. 1:28
31 s. i världen var r.
32 ss. de r.ste bland alla
4:9
30 döma i helt r. mål
6:2
33 aktade r. i församlingen
6:4
34 den r.re delen få större heder
12:24
30 den r.ste bland apostlama
15:9
30 den r.ste bland alla heliga
Ef. 3:8
35 vara r.re än änglarna
Hebr. 2:7
2:9
35 en liten tid r.re än änglama
36 den r.re s. mottager välsignelse
7:7
37 väl är din kraft r.
Upp. 3:8

RINGAKTA

Se även: Förakta, håna, spotta, häda,
förkasta, fattigdom.
RINGAKTA

1) "tålal,

?? ~

bli el. vara lätt el. ringa; i l.Mos.16:4,5
ordagrant: vara ringa i (någons) ögon. I
2.Sam.19:43 står hif., låta vara ringa,
ringakta. Se t.ex. Förbanna 2, Ringa 8.
2) exoutheneå, €~OlJe€V€W
göra till intet; akta för intet, ringakta; i
Gal.4: 14 övers. se med ringaktning.
Verbet står här tillsammans med ekptyö, se Leda (subst.) S. Se t.ex.
Ringa 33.
RINGAKTA
1 r.de (Hagar) sin fru
l.Mos.16:4
1 ser hon är havande, r.r hon mig
16:5
1 Varför haven I då r. t oss
2.Sam.19:43

RINGAKTNING
Gal. 4:14

2 icke med r. eller leda

RINGHET
l)~aar,"1!!~

vara liten el. ringa; i J ob 14 :21 övers.
sjunka ned till ringhet. Se: Ringa 23.

2) me 'at, t:l!!t;l

H. tal likt silver s. r.er mot
Ps.12:7
R.nde bäckar lät han framgå
78:16
dricka ur sina r.nde vatten
78 :44
Vattenbäckar r. ned från mina ögon 119:136
s. r.er ur din egen källa
Ords. 5:15
att det så lätt r.er ned
23:31
Alla noder r. ut i havet
Pred. 1:7
där floderna förut runnit
1:7
dit r. de ständigt åter
1:7
ett r.nde flöde ifrån Libanon
HV. 4:16
bäckar r. upp med strömmande
Jes.30:26
strömmar r. upp på höjderna
41 :18
deras blod r. ned på jorden
63:6
tårar r. utför hennes kind
Klag. 1:2
låt dina tårar r. ss. en bäck
2:18
Vattenbäckar r. ned från mitt öga
3:48
på kala klippan (blod) r. ned
Hes.24:7
vatten r. fram under husets
47:1
vatten r.er fram mot östra kretsen
47:8
en källa skall r. upp i H. hus
Joel 3:18
r.nde vatten utgå från Jerusalem Sak.1.4:8

RIS
Se även: Aga, tuktan, slag, slå, rep,
piska, gissel, straff.

-ris
tuktoris Job 37 :13
Ris
De hebreiska och grekiska orden för
»ris» betyder egentligen stav el. käpp.
Uppenbarligen användes riset allmänt
vid barnuppforstran bland israeliterna,
jfr särskilt ordspräkslitteraturen. Ris i
bildlig betydelse används flera gånger i
G.T. om Guds straff för synd. Hednafo\.)<en fick ofta vara Israels ris, när
Herren skulle straffa sitt folk, jfr Jes.
10:5; Hes.7:1 0-11.
RIS
2.Sam. 7:14
skall straffa hm med r.
l.Kon.12:11
min fader tuktat med r.
12:14
min fader tuktat eder med r.
2.Krön.10:11
min fader tuktat med r.
10:14
har min fader tuktat med r.
vända av ifrån mig sitt r.
Job 9:34
Gud låter sitt r. Icke komma vid
21:9
hemsöka överträdelse med r.
Ps.89:33
till oförståndiges rygg hör r.
Ords.10:13
13:24
s. spar sitt l. hatar sin son
hs övermods l. får en ände
22:8
tuktans r. driver det bort
22:15
om du slår hm med r.et. bevaras han 23:13
om du slår hm med r.et, räddar du
23:14
r.et för dårarnas rygg
26:3
R. och tillrättavisning giver vishet
29:15
Jes.10:5
Ve över Assur. min vredes r.
10:24
när han slår dig med r.et
brutit sönder tyrannernas r.
14:5
14:6
det r. s. i grymhet slog folken
14:29
det r. s. slog dig är sönderbrutet
30:31
när han s1år hm med sitt r.
likasom när r. antändes av eld
64:2
Klag. 3:1
elände under (H.) vredes r.
r.et blomstrar upp
Hes. 7:10
våldet reser sig till ett r.
7:11
möjligt att r.et icke drabbade
21:13
det r. för vilket intet kan bestå
21:13
Mika 6:1
slår man med r. på kinden
komma med r. eller i kärlek
l.Kor. 4:21
straffar med r.et var son
Hebr.12:6

litet, ringa; i Hos.8:1 O övers. en tid av
ringhet. Se: Ringa 6.

obrukbar, oduglig, onyttig. I Lilk.
17:10 står ordagrant: Vi äro odugliga
(onyttiga) slavar. Se: Oduglig 2.

RINGA
1 Så r. aktade Esau
l.Mos.25:34
2 jag är för r. till all nåd
32:10
3 Mitt folk är en r. hop
34:30
4 r.are ärenden må de
2.Mos.18:22
4 alla r.are ärenden skulle de
18:26
5 icke partisk för den r.e
23:3
5 anseende till r,es person
3.Mos.19:15
4 böra den r.e likaväl s.
5.Mos. 1:17
3 en r. hop av eder bliva kvar
4:27
6 ss. främling med en r. hop
26:6
6 en r. hop skall bliva kvar
28:62
3 blive hs män en r. hop
33:6
7 jag själv den r.ste
Dom. 6:16
5 upprättar den r.e ur
1.Sam. 2:8
7 min släkt är den r .ste
9 :21
15:17
4 r. i dina egna ögon
8 Tyckes vara en så r. sak
18:23
9 Jag är en fattig och r. man
18:23
8 rätteligen för r.
2.Sam. 6:22
10 av min herres r.ste
2.Kon.18:24
11 de r.ste av folket i landet
24:14
11 av de r.ste i landet
25:12
10 den r.ste av dem var så god l.Krön.12:14
6 Ivoren r. och främlingar
16:19
12 arameemas ... en r. skara
2.Krön.24:24
13 410 silverbägare av r.re slag
Esr. 1 :10
14 icke akta för r. den vedennödaNeh. 9:32
1 det syntes (Haman) för r.
Est. 3:6
15 när han vill upphöja de r.
Job 5:11
12 din första tid synas r.
8:7
16 vilkas fäder jag aktade r.
30:1
8 Nej, därtill är jag för r.
39:37
17 säljer ditt folk för r. pris
Ps.44:13
6 de voro r. och främlingar
105:12
14 blevo r. och nedböjda
107:39
6 s. upprättar den r.e ur stoftet
113:7
7 Jag är r. och föraktad
119:141
9 Bättre är en r. man
Ords.12:9
18 icke må han tjäna r. män
22:29
17 klippdassarna ett folk med r.
30:26
19 Jag är ett r. blomster
HV. 2:1
22 huru r. äro icke de att akta
Jes. 2:22
9 den r.e mot den högt ansedde
3:6
8 Naftalis land r. aktat
9:1
5 vränga de r.s sak
10:2
20 skall vara litet och r.
16:14
21 en r. efterskörd lämnas kvar
17:6
16 han aktar städer r.
33:8
10 av min herres r.ste tjänare
36:9
21 sköt upp ss. en r. telning
53:2
7 av den r.ste ett talrikt
60:22
5 är allenast de r. i folket
Jer. 5:4
23 de skola ej aktas r.
30:19
5 av de r.ste bland folket
39:10
11 av de r.ste i landet
40:7
3 tillbaka till Juda, en r. hop
44:28
4 göra dig r. bland folken
49:15
11 en del av de r.ste
52:15
11 av de r.ste i landet
52:16
24 så r. aktade man ditt liv
Hes.16:5
25 Finnes ngn så r.
32:19
26 annat rike, r.re än ditt
Dan. 2:39
4 bestå, han s. är så r.
Am. 7:2,5
4 göra dig r. bland folken
Ob. v.2
21 en r. efterskörd lämna kvar
v.6
7 r. för att vara bland Juda
Mika 5:2

RINNA
brunn med r.nde vatten
l.Mos.26:19
bada i r.nde vatten
3.Mos.15:13
skall han låta blodet r. ut
17:13
där den (Arnon) har runnit upp 4.Mos.21:13
spotten r. ned i sitt skägg
l.Sam.21:13
inälvor runno ut på Jorden
2.Sam.20:10
Kerit s. österifrån r.er ut i
l.Kon.17:3
Kerit s. österifrån r.erut i Jordan
17:5
blodet frän såret runnit ned i
22:35

RISSA
hebr. möjl. ruinhög. En av Israels
lägerplatser under ökenvandringen.
4.Mos.33 :21 ,22.
RISTA
-rista
inrista 2.Mos.28:9
upprista 2.Kon.8:12
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18) J:tåsofs, l'W ~
mörk; end. i Ords.22:29, i betydelsen:
obemärkt, ringa; av: håsai5, bliva el.
vara mörk.
19) Övers. »ett ringa blomsteq) i
HV.2:l är en återgivning av !läl!~~lä!,
ett ord som i Jes.35:1 är övers. lilja. Jfr
art. Ulja.
20) miz'år, "1 ~ In
liten el. ringa sak; litet el. ringa antal.
Jfr ze'er, litet, Job 36:2; Jes.28:10,13.
Jfr 12.
21) utf.ord.
22) l Jes.2:22 står ordagrant: ty för
vad räknas han (är han aU akta)?

23) så'ar, "1 V;t
vara . liten eL-ringa; i Jer.30:l9 övers.
aktas ringa. Se: Ringhet 1.
24) go'al, ? !!'j
avsky, förakt, ringaktning. Se vidare:
Akta 39.
25) l Hes.32:19 står ordagrant: Vem
är du ljuvligare än (= Vem överträffar
du i ljuvlighet)?
26) 'lira', V"! ~
aram. = hebr. 'ärä~; område; land, rike;
jorden, jordkretsen. I Dan.2 :39 står
ordet tillsammans med prep. min;
därav betydelsen: lägre el. ringare än.
Se: Jord 6.

27) ol{gos, o"Ai'Yoc;
liten, ringa.

28) tapeinos, Ta1T€UlOC;
låg; ringa; ödmjuk. Se: Ringhet 6.

29) achre{os, axp€ioc;

3) tapeinösis, ra 1TElvW a

t,

förnedrande, ödmjukande; förnedring,
ringhet; av: tapeinoo, se S. Se: Förnedring 2.
4) atim{a, anf-Lia
vanära, vanheder, skam. Se: Heder 6.

S) tapeinbö, Ta1TftVOW
göra låg; förnedra, förödmjuka; i Fil.
4:12 pass. övers. fmna sig i ringhet; av:
tapein6s, se 6. Verbet står här i motsats till perisseuö, ha överflöd, övers.
fmna sig i överflöd. Se: Förödmjuka 3,
Ödmjuka 8.

6) tapeinbs, Ta1T€LVOC;
låg; ringa; ödmjuk; i J ak.1:9 övers. s~m
lever i ringhet. Se: Ringa 28, Odmjuk 7.
RINGHET
Job 14:21
1 om de sjunka ned till r.
Hos. 8:10
2 begynna en tid av r.
3 sett till tjänarinnas r.
Luk. 1:48
l.Kor.15:43
4 vad s. bliver sått i r.
Fil, 4:12
6 Jag vet att finna mig i r.
Jak. 1:9
6 Den broder s. lever i r.
1:10
3 s. är rik berömme sig av sin r.

RINGLA
Leviatan. den r.nde ormen

Jes.27:1

RINGMUR
hela din r. av ädla stenar

Jes.54:12

RINNA
hebr. rop, jubel. Son till en Simon, av
Juda stam. I.Krön.4:20.
RINNA
-rinna
upprinna Job 16:22

RISJA
hebr. behag, välbehag. illlas son, av
Asers stam. I.Krön.7:39.
RISPA
hebr. glödande el. het sten. Konung
Sauls bihustru, dotter till Aja. Rispas
två söner Armoni och Mefiboset, jämte
fem andra av Sauls söner, överlämnades av David till gibeoniterna (se
sp.1948-1949), vilka »upphängde dem
på berget inför Herren, så att de
omkommo, alla sju på en gång». Rispa
klädde sig då i sorgdräkt och satte sig
på galgberget för att vakta sina söners
lik, så att de icke skulle bli uppätna av
rovfåglar och vilda djur.
RISPA
Saul en bihustru vid namn R.
2.Sam. 3:7
söner s. R. fött åt Saul
21:8
tog R., Aj as dotter, sin sorgdräkt
21:10
berättat för David vad R. gjort
21:11

Rita-Ro
RISTA
Uppdelning: allmänt, i betydelsen: inrista,
skaka.
RISTA (allmänt)
Ss. när man r.t upp jorden
RISTA (= inrista)
skall du r.: Helgad åt H.
icke r. märke på sin kropp
icke r. några märken
r.de sig, ss. deras sed var
spår ss. av tröskvagn r.r han
r. märken på sig
och r. t märken på sig
Huru länge skall du r. märken
och r. på den in en stad
RIST A (= skaka)
s. ser dem r.er huvudet

Ps.141:7
2.Mos.28:36
3.Mos.21:5
5.Mos.14:1
l.Kon.18:28
Job 41:21
Jer.16:6
41:5
47:5
Hes. 4:1

l.Sam.21:13

RITMA
hebr. ginstbuske. En av Israels lägerplatser under ökenvandringen. 4.Mos.
33:18,19.
RITSTIFT
märken på trästycket med r.

Jes.44:13

RIVA
-riva
ihjälriva 2.Mos.22:31
lösriva Dan.2:34
nedriva Ords.24:31
sönderriva Ps.SO:22
upprivas Ps. Il :3
RIVA
Uppdelning: allmänt; riva ned, riva sönder;
adjektiv.
RIV A (allmänt)
r.er ho ok från din hals
r. bort det från klädnaden
rev till sig hus s. han ej
stigen hava de l.it upp
alla vägfarande r. till sig
s. r.er upp gammalt
Man r.er åt sig till höger
R.en bort hennes vinrankor
och rev mig i stycken
och r. av dess frukt
de r. till sig gods
man skall r. dina murar
r.en bort dess lövverk
r. huden av deras kropp
så riv ut (ögat)
r. bort ännu mer av manteln
den onde r.er bort det s. såddes
till förförelse. så riv ut det
isatta nya stycket r. bort
till förförelse. så riv ut det
Ingen r.er aven lapp från ny
revo av sig sina kläder
r.it ut edra ögon och givit dem

RIV A (adjektiv)
frön r.et byte har du dragit

Jes.37:1
Jer.36:24
41:5
Hos.13:8
Joel 2:13
Sak.11:16
Matt.26:65
Mark.14:63
Luk. 5:36
Apg.14:14
l.Mos.49:9

RO
Se även: Vila, frid, hugnad, stilla,
trygg, trygghet, sabbat.

Ps.64:9

RITA
r.de på dörrarna i porten

rev han sönder sina kläder
eller rev sönder sina kläder
och r.it sönder sina kläder
r.er sönder deras hjärtans hölje
r.en sönder edra hjärtan
r.er sönder klövarna på dem
rev översteprästen sönder
rev översteprästen sönder
r. sönder den nya manteln
revo de sönder sina kläder

l.Mos.27:40
3.Mos.13:56
Job 20:19
30:13
Ps.80:13
Ords.17:9
Jes. 9:20
Jer. 5:10
Klag. 3:11
Hes.17:9
22:25
26:12
Dan. 4:11
Mika 3:3
Matt. 5:29
9:16
13:19
18:9
Mark. 2:21
9:47
Luk. 5:36
Apg.22:23
Gal. 4:15

RIVA (ned)
man skall r. ned huset
3.Mos.14:45
Riv ned det Baalsaltare
Dom. 6 :25
skoU jag r. ned detta torn
8:9
tornet i Penuel rev (Gideon) ned
8:17
Sedan rev (Abimelek) ned staden
9:45
Israels barn r.it ned altaren
l.Kon.19:1D
Israels barn r.it ned dina altaren
19:14
Baals tempel och rev ned det
2.Kon.11 :18
rev (Josia) ned tempelbolarhusen
23:7
folket rev ned (Baals tempel) 2.Krön.23:17
vad han r.er ned, bygges ej upp
Job 12:14
R.en ned, r.en ned tiU grunden
Ps.137:7
oförnuft r.er ned det
Ords.14:1
det måste jag r. ned
Jer.45:4
och r. ned (Tyrus') tom
Hes.26:4
och r. ned alla dina fästen
Mika 5:11
jag (H.) skall åter r. det ned
Mal. 1:4
jag vill r. ned mina lador
Luk.12:18
H .• de hava r.it ned dina altaren Rom.11:3

RO
l) miatt, [) 1 j
sätta el. lägga sig; vila; här övers. hava
el. få ro, komma till ro; hif.-fonnen
henfal}., låta sätta sig; låta vila; här
övers. låta komma till ro, låta hava el.
få ro, föra till ro. Se: Falla 9, Fred 9,
Fri 29, Kasta 19.
2) rå~a~, l' ~ ~
ligga, lägra sig; i I.Mos.49 :14 övers.
ligga i ro. Jfr I.Mos.29:2; S.Mos.22:6;
J es.Il :6,7, övers. ligga. Se: Lur 5,
Utse 14, Vila (verb) 6.
3) [nåpat] , ~8 j
end. nif., h~t; andan, andas ut; i
2.Mos.31:17 övers. taga sig ro. Jfr
23:12, övers. njuta vila; 2.Sam.16:14
rasta. J fr Anda 2.
4) så/sal], :q~
lägga sig, ligga; i 3.Mos.26:6 övers. få
ro. Se: Vila (subst.) 1, Vila (verb) 11.
5) menuhå, n n 1 j 1.)
vila, ro; ·av: miÄ, s~ l. Jfr 10, Fridsäll l. Se: Vila (subst.) 7, Vilostad 2.
6) [råga'], V j 1
hif.låta vila, fö~; till ro; i S.Mos.28:6S;
Jes.34:14 i intransitiv betydelse, övers.
få ro. I Jer.SO:34 står hif. av råga',
övers. skaffa ro åt, i motsats till hif. av
rågaz, se 12, Oro 8. Jfr Frid 4. Se: Vila
(verb) 12.
7) bågålj, 11 ~
för sig själv, allena; av: bågag, våra för
sig själv el. allena. Bågåg är i 3.Mos.
13 :46 övers. avskild; 4.Mos.23:9 för sig
själv; J er.IS :17 ensam. J fr bogeg (part.
av båga~n i Ps.I02:8, övers. ensam. Jfr
även Ende 4.
8) lålfa!, t:l i2~
vila, vara i ro, vara stilla; övers. hava el.
få ro, leva i ro osv.; i Ps.94:13 hif.
övers. skaffa ro; i Jes.32:17 hif. inf.
hasket som subst. vila, ro, stillhet. I
Job·3:26 fmns det kända uttrycket
»ingen rast, ingen ro, ingen vila». För
»rast» har grundtexten verbet ~älew, se
17, för »vila» mial}., se l. Ha~et är i
Jes.30:IS övers. stillhet; jfr 23. Se t.ex.
Leva 20, Stilla (adj.) 8.
9) has, Dn
tystande interjektion: hyssj! (var)
tyst! tig! Ordet är i Dom.3: 19 övers.
»Lämnen oss i ro». Se: Stilla (adj.) 4,
Stillhet 5.
10) månoatt, Q i j!;?
vila, ro; av: nual}., se l. Se vidare: Vila
(subst.) 4.
11) I I.Sam.24:20 står ordagrant:
sänder han honom på en god väg?
12) rågaz, l J1
vara orolig, d~r;a, bäva; hif. göra orolig, få att darra el. bäva; i I.Sam.28:IS
övers. störa (någons) ro. Se t.ex.
Oro 8, Rasa 2, Uppröra 2.

14) 'åman, 1Q~
nif. vara (bliva, förbliva) fast el. säker;
här övers. hava ro. I 2.Krön.20:20;
Jes.7:9 står också hif. av samma verb;
tro, förtrösta; övers. hava tro, tro. Se
t.ex. Fast II, Förlita 2, Hopp 4,
Orygglig 3, Pålitlig 2, Rätt 36.
IS) [så'an], 1~~
end. pilp. sa'fu~; vara lugn el. stilla;
vara säker el. trygg; i Job 3:18 övers. få
ro. Jfr Frid 5. Se: Säker 10, Säkerhet 3.
16) ttågal, 'i J O
upphöra, taga slut; vila, få ro. J fr
2.Mos.9:29, övers. upphöra; S.Mos.
15:11 saknas; Job 14:7 fattas; Dom.
15:7 vila; Jes.24:8 tystna. Se: Avstå 2.
17) Sälew, l 'i ~
adj. lugn, still;; säker, trygg; i Job
16:12; Sak.7:7 övers. i god ro; av
verbet sälew, vara lugn el. stilla; vara
säker el. trygg. I Job 21 :23 står adj.
sälew tillsammans med sal'anän, se
Frid S. Se: Fredlig 3.
18) dåmam, D~ ~
vara el. bli helt lugn el. stilla. J fr
Jer.47:6, övers. vara stilla. Se t.ex.
Förgås 22, Förgöra lO, Stilla (adj.) 2.
19) nå 'im, D' V j
ljuvlig, behaglig;'i Job 36:11 plur.
ne 'imim som subst. ljuvligheter; övers.
ljuvlig ro. Se: Ljuvlig 3, Vänlig 4.
20) dumijå, n •1.) 1 "I
lugn, stillhet, ro~ ·Ordet kommer av ett
i G.T. icke brukat verb, dum, som är
besläktat med dåmam, se 18. Se: Stillhet l, Tyst 3.

TUg, 1,1
grundbet. driva omkring, Birdas hit
och dit; i 55:3 hif. övers. vara utan ro.
Se: Fri 27, Kraft l.
22) sålom, D i 'i ~
helt el. oskadat tillstånd, hälsa; ordning, fred (frid), säkerhet, trygghet. I
Jer.43:12 står be~ålom, i frid, övers. i
god ro. Se t.ex. Fred 3, Frid l, Helbrägda 1, Hälsa 3, Lycka 5.
21)

23) salwå, n l 'i ~
lugn, stillhet; T ~kerhet, trygghet; av
verbet sälew, se 17. I Hes.16:49 står
~alwa! ha~Js:et (hif. inf~ av ~~at, se 8),
övers. tryggad ro. Jfr salwa I Ps.122:7,
övers. välgång; Ords. I :32 säkerhet.
24) natta!, n Q~
vila, ro; trol. av: nual}., se l. Andra
härleder ordet från nå\la!. sjunka, gå
el. stiga ned. Se: Stilla (adj.) 15, Vila
(subst.) 6.
25) sål5an, l;lW
·slå sig ned, lägra sig; bosätta sig,
stanna, bo; här övers. lägga sig till ro,
hava ro, ligga i ro. Verbet är oftast
övers. bo, t.ex. I.Mos.14:13; Jer.
51:13; Mika 4:10. Jfr S.Mos.33:20;
Job 3:5, övers. lägra sig; Dom.S:17
stanna. Se: Förtrogen 5, Trona 2.
26) [dågå] , n 1~
grundbet. trol. gå långsamt, skrida
fram; end. hithp., i Jes.38:1S övers.
leva i ro. En annan möjlig övers. är: Jag
skall gå långsamt alla mina år på grund
av min själs bedrövelse. Jfr hithp. av
[dågå] i Ps.42:S, övers. gå (om att gå i
tempelprocession). Den gamla sv.
kyrkobibeln översätter utifrån verbet
jågå, hif. lova, prisa, tacka (se t.ex.
Berömma 4): »derföre will jag i alla
mina lifsdagar tacka för denna mine
själs bedröfwelse».

RIVA (sönder)
rev (Ruben) sönder sina kläder l.Mos.37:29
Jakob rev sönder sina kläder
37 :34
revo de sönder sina kläder
44:13
ej heller r. sönder edra kläder
3.Mos.1D:6
ej heller r. sönder sina kläder
21:10
Josua och Kaleb revo sönder
4.Mos.14:6
Josua rev sönder sina kläder
Jos. 7:6
rev (Jefta) sönder sina kläder
Dom.11:35
David rev sönder dem
2.Sam. 1 :11
R.en sönder edra kläder
3 :31
livklädnaden rev (Tamar) sönder
13:19
konungen rev sönder sina kläder
13 :31
rev han sönder sina kläder
l.Kon.21 :27
Elisa rev sönder dem
2.Kon. 2:12
rev han sönder sina kläder
5:7
Israels konung r.it sönder sina kläder
5:8
Varför har du r.it sönder dina kläder
5:8
rev ban sönder sina kläder
6:30
rev AtaJja sönder sina kläder
11 :14
rev (Hisk!a) sönder sina kläder
19:1
rev han sönder sina kläder
22 :11
eftersom du rev sönder dina kläder
22:19
rev Atalja sönder sina kläder 2.Krön.23:13
rev (Jo sia) sönder sina kläder
34:19
du rev sönder dina kläder
34:27
rev jag sönder min livrock
Esr. 9:3
och rev sönder min livrock
9:5
rev (Mordokai) sönder sina kläder Est. 4:1
Job rev sönder sin mantel
Job 1:20
och revo sönder sina mantlar
2:12
R. sönder har sin tid
Pred. 3:7

vila, ro; av: saJs:at, se 8. Ordet, som
endast förekommer i I.Krön.22:9, står
där tillsammans med ~älom, se 22,
Frid l.

27) diimi, 'q 1:
lugn, stillhet; av: dämå, se 29. Se:
Tyst 4.
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1.3)

salfä!,

t:l

~~~

28) margoa~

Ei

;")~

viloplats, vila; av: rågå', se 6.
29) dämå, n1.) "I
vara el. bli lul; el. stilla; i J er.14 :17
övers. få ro. Se: Förgås 19, Förgöra 17.
30) Uttrycket beg.~å i Hes.19:10
har vållat problem vid översättning.
Det kan återges på tre sätt: a) i ditt
blod, b) i likhet med dig, c) i din ro.
Den svenska kyrkobibelns övers. »medan du levde i ro» ansluter sig till alt. c.
Jfr 29.
31) tub, J 1~

vända -om, vända tillbaka; pol. föra
tillbaka; återställa; i Hes.38:8 pul. bli
återställd; övers. få ro. Jfr pol. i
Jes.S8:12, övers. återställa; Ps.23:3
vederkvicka. Se t.ex. Avvända 2, Betala 4, Förvandla lO, Omvända l.
32) selew, l '? 0/
aram. = hebr. sälew, se 17, övers. i god
ro. Jfr Lycka 8.
33) Slutet av Dan. I I :8 kan uppfattas
på två sätt: a) han skall några år avstå
från (underförstått: att anfalla) Nordlandskonungen; b) han skall bestå
några år mer än Nordlandskonungen.
34) jåsab, J~ ,
sätta sig~ sitt;; bosätta sig, bo, stanna;
här övers. hava ro, bo i ro, sitta i ro. Se
t.ex. Leva IS, Vila (verb) 16.
35) noam, D !(j
ljuvlighet, behag; i Sak. 11 :7,10 brukat
som nanm på en herdestav, övers.
Ljuvlig ro. Se: Ljuvlig 7.
36) IfåPå', ~ ~ ~
draga ihop sig, bli sammandragen; stelna, frysa till; i Sef.l :12 övers. ligga i
ro. Jfr 2.Mos.lS :8, övers. stelna. Se:
Fönnörka 8.
37) anesis, åpeoL,
lösande, lössläppning; lindring, mildring. Se: Mild 7.
38) anapaUö, åparrauw
få att upphöra el. sluta; låta någon
upphöra med sitt arbete för att hämta
nya krafter; därav: giva vila el. ro, giva
nya krafter, uppliva, uppfriska; med.
vila sig, giva sig ro; av: prep. anå (i
sammansättningar: upp, uppåt; åter, på
nytt) och pauö, upphöra, sluta. Jfr
akt. av anapauö i I.Kor.16:18; Filem.
v.20, övers. vederkvicka; med. i Matt.
21>:45; Mark.6:31; 14:41; Upp.14:13,
övers. vila sig; I.Pet.4:14 vila; pass. i
2.Kor.7 :13, övers. få vederkvickelse.
39) antipausis, åpa.rrauoL'
upphörande (med arbete el. annan
sysselsättning), uppehåll; vila, återhämtning, vederkvickelse; av: anapauö,
se 38. Ordet är i Upp.4:8 övers. uppehåll.
40) utf.ord.
41) ademoneo, ålJ1/I.IOPEW
vara orolig el. ängslig; i Fil.2:26 övers.
ingen ro hava. Se vidare: Ängslas 6.
RO
2 i r. i sin inhägnad
1 oxe och åsna hava r.
3 vilade (H.) och tog sig r.
1 och föra dig till r.
4 I skolen fil. r.
1 bröder komma till r.
D ännu icke kommit till r.
1 låtit eder få r. för fiender
1 H. har låtit dig få r.
6 skall du icke få r. eUer vila
7 Jakobs källa var i r.
11lta eder komma till r.
1 H. låtit •.. komma till r.
8 landet hade nu r. från krig
8 landet hade nu r. från krig
1 H. lät dem hava r.
1 låtit edra bröder komma till
1 när H. låtit Israel få r.
8 landet hade r. i 40 år
9 Lämnen oss i r.
8 landet hade r. i 80 år
8 landet hade r. i 40 år
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l.Mos.49:14
2.Mos.23:12
31:17
33:14
3.Mos.26:6
5.Mos. 3:20
12:9
12:10
25:19
28:65
33:28
Jos. 1:13
1:15
11:23
14:15
21:44
22:4
r.
23:1
Dom. 3:11
3:19
3:30
0:31; 8:28

Ro - Rom
5
10
8
11
12
1

H. give e der att finna r .
·Rut 1 :9
jag vill söka skaffa dig r .
3 :1
mannen skall icke giva sig r .
3 :18
lå ta hm g å sin väg i r .
l.Sam. 24:20
Varfö r har du stört min r .
28 :15
H . l å tit (David) få r .
2.Sam. 7 :1
l jag ska11lå ta dig få r .
7 :11
5 konungens o rd skall giva mig r.
14:17
1 H. lå tit mig få r.
l.Kon. 5:4
5 H. s. givit sitt fo lk Israel r .
8:56
34 de sutto i r. i tre år
22:1
13 frid och r . skall jag l å ta
1 .Krö n . 22:9
l l å tit ed er få r. p å alla sidor
22 :18
1 H.låtit sitt folk komma till r.
23:25
8 Under (Asas) tid l .
2 .Krön.14 :1
14 :5
8 riket hade r. under hm
14:6
8 eftersom landet hade l.
1 (H.) lät d e m få r .
15:1 5
14 tro p å H., så skolen I hava r.
20:20
8 J osafats rike hade nu r.
20:30
1 När d e så kommo till r .
Neh. 9 :28
Est. 9 :16
1 skaffade r . för sina fiend er
1 s. judarna had e få tt T .
9 :22
8 lå ge jag nu i l.
Job 3:1 3
15 där hava alla fångar fått r .
3:18
8 inge n rast, inge n r., inge n vila
3 :26
2 Ja, du får d å ligga i r .
11:19
16 o ch unna henne r.
14 :6
17 Jag satt Cgod r.
16 :12
17 visste ej av r. för sin buk
20:20
17 sitter i allsköns frid och r .
21 :2 3
18 och får inge n l.
30 :27
19 framleva sina år i ljuvlig r.
3 6:11
25 i sina kulor lägga sig till r .
3 7 :8
20 men jag får inge n r .
Ps. 22 :3
5 till vatten där jag finner r .
23:2
21 I mitt bekymm er är jag utan r.
55 :3
22 o c h skaffar h e nne r.
55 :19
20 hos Gud söker min själ sin r.
62:2
18 i Gud må du hava din r. , min själ
62:6
8 skaffa r . för olyc kans dagar
94:13
10 å ter till din r. , min själ
116 :7
2 5 h ennes fötter hade inge n r.
Ords. 7 :11
23 Bättre torrt brödstycke med r .
1 7 :1
24 ler och har inge n r.
29:9
4 icke ens om natten ngn r.
Pred. 2:23
24 bättre är en handfull r .
4 :6
24 Ett sådant har bät.tre r.
6 :5
14 skolen I icke hava r .
Jes. 7:9
l komma till r . i deras land
14:1
1 r . från din ve dermöda
14:3
8 Hela jorden har fått vila o ch r .
14:7
12 Dödsriket stö res i sin r.
14:9
l ej helle r där få r du r.
23 :12
8 rättfärdighetens vinning vara r .
32 :17
6 där kan Lilit få r .
3 4:14
26 I r. får jag nu le va
38:15
1 få r . i sina vilorum
57:2
8 vill jag ej unna mig t.
62 :1
27 given eder ingen t.
62:6
27 given hm (H.) ingen r.
62 :7
l fördes av H . A . till r.
63:1 4
28 finna r. föt edra själar
Jet. 6:16
29 Mina ögon ... få ingen t.
14 :17
1 lå ta få r . i sitt land
27:11
8 Jako b skall få leva i r.
3 0 :10
6 dra ga åstad dit där det får r .
3 1 :2
22 draga därifrå n i g o d r .
43 :12
5 su c kande o ch finne r inge n r .
4 5:3
8 leva i r . o ch säkerhet
46:27
8 när skall du äntlige n få t.
47:6
8 huru skulle (svärdet) kunna få r .
47 :7
8 legat i r . p å sin drägg
4 8 :11
6 skaffar r. åt jorden
50:34
10 o ch finner ingen r .
Klag. 1 :3
18 unna ditt öga ingen r .
2 :18
8 så att jag får r.
Hes.1 G:42
23 tryggad r. blivit beskärd
16:49
30 Medan du l evde i r .
19:10
31 i ett land s. har fått r.
38:8
32 satt i god r . i mitt hus
Dan. 4 :1
33 lämna Nordlandskonungen i r.
11:8
34 d e n skall hava r .
Mika 5 :4
25 dina väldige ligga i r .
Nah. 3:1 8
36 s. nu ligga i r . p å sin drägg
Sef. 1 :12
2 skola få beta och ligga i r.
3:1 3
17 J erusalem tronade i god l.
Sak. 7:7
22 ingen hade r . för ovänner
8 :10
35 d e n ena kallade jag Ljuvlig r.
11 :7
35 tog jag min stav Ljuvlig r .
11 :10
34 folket skall bo där i r.
14:11
38 så skall jag giva e der r.
Matt.11 :28
39 finna r . för e dra själar
11 :29
39 i ö k e ntrakter och söker efter r .
12 :43
39 i ökentrakter och söker r.
Luk. l1 :24
38 Kära själ•.• giv dig nu r.
12 :19
40 å tnj uta m y cken frid o c h r.
Apg. 24 :3
37 fi ck ingen r. i min ande
2 .Kor. 2 :13
37 fingo vi till köttet ingen l .
7:5
41 och har ingen r .
Fil. 2 :26
38 en lite n tid giva sig r .
UPP. 6 :11
39 de hava inge n r. , varken dag
14:11

RO (verb)
alla s. r. med åror övergiva
h årt ansatta, där d e r . dde
r .tt vid pass 2 5 eller 30

Hes. 27:29
Mark . 6 :48
Job. 6:19

ROBOAM
Salomos son. Se : Rehabeam 1. Matt.
1 :7.
-rock
livrock 2.Sam. 20:8
spinnrock Ords.3 1:1 9
RODANEER
Avkomlingar till J afets son Javan. Rodaneerna kallas i 1.Mos.IO :4, liksom i
vissa handskrifter av I.Krönikeboken,
dodaneer, vilket är orsaken till att t.ex.
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R ekonstruktiOIl av an tikens R om.
den engelska bibelöversättningen talar
om dodaneer även i I.Krön.1 :7. Å
andra sidan har Septuaginta på båda
ställena rodaneer. Se även : Dodaneer.
I.Krön.1:7.

-rodnad
morgonrodnad I.Mos.l9 :15
RODUS
grek. Rhodos . Huvudstaden på den
1404 km 2 stora ön med samma namn,
18 km från Mindre Asiens sydvästkust,
känd som »rosornas land». Staden Rodus, som låg på öns norra mot fastlandet vända spets, var på sin tid
berömd för ett av världens sju underverk, den s.k. »kolossen på Rodus».
Det var en 32 m hög bronsstaty av
solguden Helios, som var placerad vid
stadens hamninlopp. Den väldiga gudabilden stod på sin plats endast i 56
(enligt annan uppgift 66) år. Den
störtade samman vid en jordbävning år
226 f.Kr. och blev sedan aldrig återupprest.
Paulus passerade Rodus på sin tredje missionsresa. Apg. 21:1.
ROFFARE
l) htirpax, äp7Ta ~
rovgirig, rovlysten; som subst. rövare ,
roffare, utpressare. Ordet är i Matt.
7 :15 övers. glupande. Se: Röva 18.

Fältherren (sedermera kejsaren) Titus'
triumfbåge vid Forum Romanum i
Rom, rest till minne av romarnas
erö vring av Jerusalem år 70 e.Kr.
RODDARE
Sidons och Arvads invånare r.
(Tyres') r . fö rde dig åsta d

Hes.27 :8
27:26

RODDFLOTTA
ingen r . kommer där fra m

JeS. 33:21

RODE
grek. ros. Tjänsteflicka hos Johannes
Markus' moder Maria i Jerusalem.
Rode kom för att öppna, när Petrus
klappade på porten, sedan han hade
befriats ur fangelset. Apg.12 :13.
RODER
lösgjorde de r .ren
skeppen styras av ett lite t r.

Apg.27 :40
Jak. 3 :4

RODNA
tjänare s ansikten t . av skam
d e ras ansikten b e h ö va icke l
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.

2.Sam.19 :5
PS. 3 4 :6

ROFFARE
1 icke sagt om giriga och r .
l s. kallades broder vore en r.
l eller r. skola få Guds rike

l.Kor. 5:10
5 :11
6 :10

min . Enligt J osefus låg den i konungens trädgård. Rogelskällan är troligen
identisk med nuv. Jobsbrunnen nedanför den plats, där Hinnomsdalen och
Kidrondalen möts söder om Jerusalem.
Brunnen är 125 fot djup . Se : Drakkällan.
ROGELSKÄLLAN
gick gränsen ut till R .
(gränse n ) gic k så n e d till R .
had e sitt tillhåll vid R .
So h e letstene n , vid R .

J os. 1 5:7
1 8 :16
2.Sam.17 :17
l.Ko n. 1 :9

ROHAGA
hebr. möjl. rop, nödrop. En av ase riten
Semers söner. l.Krön.7 :34.
ROM
Det romerska världsrikets berömda
huvudstad , belägen vid Tibern, mellersta Italiens huvudflod, ca 25 km frän
havet. Enligt traditionen grundlades
Rom år 753 el. 754 f.Kr. Staden
omfattade i äldre tid sju kullar (numera tolv) och kallades därför »urbs
septicollis», de sju kullarnas stad. Rom
styrdes av konungar fram till år 509
f.Kr. , då den siste blev avsatt, varefter
det fick republikanskt styressätt, med
en senat som representant för de ledande släkterna och två konsuler som
högsta ämbetsmän.

ROFFERI
1) harpagJ, ap7Ta-Yil
rov, rofferi , plundring; av: harpåzö, se
Röva 16.
ROFFERI
1 förvärvat gm r . och ondska
1 medan edert inre är fullt av r .

Matt.23 :25
Luk. 11 :39

ROGELIM
hebr. valkares plats. Stad i Gilead. Den
var hemort för Barsillai, en ' rik man
som tog emot och hjälpte David, då
han var landsflyktig och nödställd
under Absaloms uppror. 2. Sam.1 7:27;
19:31.
ROGELSKÄLLAN
hebr. resandes källa. En källa strax
utanför Jerusalem, nära Hinnoms dal
och pä gränsen mellan J uda och Benja-

Pelare från ett gammalt Satumu stempel i R om.
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Rom
Roms historia kom att präglas aven
rad erövringskrig. Först lade staden
under sig Italien. Därefter kom turen
till dess farligaste konkurrent, Kartago
i Nordafrika. De tre s.k. puniska krigen
ledde till krossandet av denna mäktiga
stad, och vägen låg därefter öppen för
Rom att bli en världsmakt. Öarna
Sicilien, Sardinien och Korsika samt
delar av Nordafrika och Spanien eröv·
rades, vidare Grekland och Macedonien . Dämled var herraväldet över
Medelhavet säkra t. Rom blev en kosmopolitisk stad, och »hela världem> var
romersk. Från Britannien i väster och
ända bort till Arabiska öknen i öster
sträckte sig det romerska världsriket.
Från omkring år 50 f.Kr. styrdes
riket av envåldshärskare, av vilka Julius
C<esar var den förste. Efter hans död
kom en tremannastyrelse till makten
för en kort tid, till dess att en ny
envåldshärskare framträdde , Octavianus. Denne antog kejsartiteln och erhöll höghetsnamnet Augustus (år 31
f.Kr.). Det var under hans reginl som
Jesus Kristus föddes, Luk.2 :l.
Vid vår tideräknings början hade
Rom över en miljon invånare. Av dessa
var det-övervägande antalet slavar (tidvis fanns det sju slavar på varje fri
romare). Även många bland den fria
befolkningen var vid denna tid icke
medborgare i egentlig mening. Romersk medborgarrä tt förbehölls Ufsprungligen den härskande överklassen,
patricierna. Är 337 f.Kr. fick emellertid också den lägre klassen, plebejerna,
del i detta privilegium, och efter hand
utsträcktes medborgarrätten till alla
friborna på den italienska halvön samt
till vissa personer i rikets kolonier och

Gudillnal/ Roma. Efter el/ avbildnillg på ett siivelfat.
provinser. Det var för det mesta sådana
som hade gjort sig förtjänta om staten
på något sätt eller som var så rika att
de kunde köpa sig denna rättighet, jfr
Apg.22 :28. Romerska medborgares slavar fick medborgarrätt vid frigivning.
Först år 212 e.Kr. blev medborgarrätten en allmän förmån för romarrikets invånare. En romersk medborgare hade för- och efternamn, kunde bli
ämbetsman, slapp (helt eller delvis) att
betala direkta skatter, fick icke utsättas för nesligt kroppsstraff, jfr Apg.
16:37 ff.; 22:25 ff., och hade rätt att
överklaga lägre myndighets dom
genom att vädja till högsta instans
(under senare tid kejsaren). jfr 25 :1 0 f.

Romarna dyrkade ursprungligen
himmels- och krigsgudarna Jupiter,
Mars och Qvirinius. Under etruskiskt
inflytande började de också dyrka
J uno och Minerva. Efter hand splittrades gudsdyrkan på en mängd specialgudar eller specialmakter, som troddes
styra de synliga fenomenen i den
fysiska världen. Deras gunst var en
betingelse för människornas väWird
och framgång. Man trodde att gudarna
meddelade sin vilja genom fågelläten,
drömmar osv., och det var prästernas
uppgift att tolka dylika tecken. På
500-talet f.Kr. blev det hellenistiska
inflytandet starkt. Grekiska gudar
övertogs nu av romarna och erhöll

Kejsar KOllstantin den stores triumfbåge i Rom, uppfärd år 315 e.Kr.
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romerska namn . Mot slutet av tredje
århundradet f.Kr. hade hela den grekiska gudavärlden vunnit insteg i Rom.
Senare fick också orientaliska religionsformer fotfaste.
Samtidigt utvecklade sig, under inflytande av grekisk filosofi, en stark
skepsis gentemot religionen bland en
stor del av den romerska befolkningen.
Särskilt påverkades många av stoicismen , en strängt moraliskt orienterad
filosofisk riktning, som uppfordrade
till omvärdering av traditionella religiösa och etiska begrepp. Den fulJkomliga
dygden u ppställdes som livets egentliga
syftemål , och Sokrates var det stora
idealet. - Kejsar Augustus sökte på
många sätt att ge nytt liv åt den gamla
religionen, bl.a. genom att åte ruppbygga över åttio förfallna tempel i
Rom_ Ett religiöst uppvaknande
skedde också, även om dess ande i
många avseenden var främnlande för
den officiella kulten.
l denna tid framträdde kristendomen på historiens arena. När Pompejus hade erövrat Palestina år 63
f.Kr. , sände han många judar som
slavar till Rom_ En del av dessa blev
med tiden frigivna och bodde sedan för det mesta isolerade - i stadens
fattigkvarter, men de var kända för sin
proselytverksanlliet. Efter hand uppstod det i Rom, liksom i många andra
romerska städer, judiska synagogor.
Alla judar som hade möjlighet därtill,
vallfardade till Jerusalem_ På första
pingstdagen var också Rom representerat, Apg.2:1O. Det är sannolikt att
även pilgrinler från Rom befann sig
bland de tre tusen, som döptes på
pingstdagen, och att de sedan tog
evangelium med sig till världshuvudstaden .
Under alla förhållanden är Romarbrevet ett bevis för att det fanns en
kristen församling i Rom innan Paulus
kom dit. Redan under ett av sina
besök i Korint hade han fått en viss
kontakt med Rom genom mötet med
Akvila och Priscilla. Dessa hade måst
fly från staden under kejsar Klaudius
(år 49), och när han själv kom till Rom
år 58, fick han t ill fall e att stifta
personlig bekantskap med stadens
kristna. Några av dessa hade för övrigt
rest honom till mötes ända till Forum
Appil, 60 km söder om Rom, och det
heter att >mär Paulus fick se dem,
tackade han Gud och fick nytt mod»,
Apg.28:15.
Un er evangelii första tid skilde
romarna icke mellan judar och kristna,
jfr Apg.18 :12 ff. De kristna åtnjöt
samma tolerans och skydd som medgavs anhängare av judendomen. Det
var först sedan skillnaden mellan kristendom och judendom hade blivit
uppenbar, som de kristna blev fredlösa. Ännu värre blev deras ställning då
kejsarkulten blev ett led i den officiella
religionen och påbjöds som en plikt
för rikets alla invånare. Då de kristna
icke kunde böja sig för detta påbud,
utbröt en förfölje lse under kejsar
Nero, år 64. Det var troligen under
denna, som Paulus och Petrus led
martyrdöden. Också under senare kejsare förekom förföljelser av de kristna,
ända tills Konstantin den store gjorde
kristendomen till statsreligion.
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Romamti-Eser - Rop
Rom har senare blivit den katolska
kyrkans medelpunkt, religiöst, politiskt och kulturellt. Redan i slutet av
femte århundradet erkändes Roms
biskop som överhuvud för den västerländska kyrkan med ensamrätt till
titeln påve. Med få undantag har påvarna sedan dess residerat i denna stad. l
Rom ligger Peterskyrkan, som är kristenhetens stö rsta och den katolska
kyrkans huvudhelgedom. Påvens närbelägna
residens, Vatikanpalatset,
är berömt för sitt innehållsrika bibliotek och arkiv och sina stora konstsamlingar. För övrigt har Rom en mängd
fornminnen , såsom Colosseum, där
tusentals kristna led martyrdöden,
Konstantins basilika, Titus' triumfbåge, Marcellusteatern m.fl.
I Petrus' första brev är det sannolik t
Rom som avses, då aposteln hälsar från
»församlingen i Babylom>, 1.Pet.5:13.
Uppenbarelseboken talar om »den
stora staden, som har konungsligt
välde över jordens konungam, Upp.
17 :18 . Den beskriver >xle sju huvudena» såsom »sju berg, som kvinnan
tronar på», v.9. Den förklarar , att
»vattnen , som du har sett, där varest
skökan tronar, äro folk och människoskaror och folkslag och tungomål»,
v.15. Många menar att också dessa
ställen avser Rom. Säkert är, att denna
stad har druckit »av de heligas blod
och av Jesu vittnens blod», v.6.
ROM
hitfly ttad e främlingar från R.
Apg. 2:10
påbjudit alla judar lämna R.
18:2
måste jag ock se R.
19:21
så m åste du ock vittna i R.
23:11
På detta sätt komma vi till R.
28:14
då vi hade kommit in i R.
28 :16
hälsar alla Guds älskade i R.
Rom. 1:7
förkunna evan g. fö r eder s. bon i R.
1 :15
när (Onesiforus) kom till R.
2. Tim. 1 :17

ROMAMTl-ESER
hebr. jag har upprest en hjälp. En av
tempelsångaren Hemans söner, ledare
för tempelsångarnas tjugofjärde avdelning enligt konung Davids indelning.
I.Krön.25 :4,31.

I.Sam.7:8. Mot förtryckare , Jes.19 :20.
_ Om hjälp i nöd , Ps.107:6; Matt.l4:30.
Om frälsning, Ps.119:146. Om förlåtelse, Neh.9:4. Om helbrägdagörelse,
Matt.l5:23; Mark.9:24; 10:48. - Den
troende ropar imorgongryningen,
Ps.119:147. Hela dagen, Ps.86:3 . Dag
och natt , Ps.88:2; Luk.18:7. - Av allt
hjärta, Ps.119 :145.

De ogudaktiga
Anropar icke Gud, Job 36:13.
Dårens mun ropar efter slag, Ords.
18 :6. Många ropar ut sin föregivna
barmhärtighet, Ords.20:6.
Rop , Matt.
l) Ett rop av förfaran, 8:29. 2) Ett
rop i nöd, 9 :27. 3) Ett rop i fara,
14:30. 4) Ett rop i kärlek , 15:22. 5)
Ett rop i rätt tid, 20:31. 6) Ett rop i
iver, 21 :9.7) Ett rop i natten, 25:6.8)
Ett rop i hat, 27:23 .
Jesu rop
l) Till de döva, Luk.8:8. 2) Till de
frågan de , Joh .7:28-29 . 3) Till de
törstande , J oh.7 :37. 4) Till de fruktande, Joh.12:44 ff.; jfr v.42-43. 5) Till en
död vän, Joh.11 :43. 6) I gudsövergivenhetens kval, Matt.27 :46. 7) I
dödens stund, Luk .2 3:46.
ROP
l) ze'a~a, il ~ ~ 1

rop; nödrop , klagorop; av: zå 'a..l5., se 6.

Se: Klaga 16, Klagorop 2, Ropa 25.
2) se'aka, il p V :!i
'

fröjderop Ps.47:2
glädjerop Job 38:7
jubelrop 1.Sam.4:5
klagorop 2.Mos.11:6
krigsrop Jer.50:22
nödrop Jer.4:31
segerrop 2.Mos.32 :18
verop Hes.2 :10
Rop

Herrens rop
Han

3 :4,6,8. På Abrallam (genom sin
ängel), 1.Mos.22:11. - Många vill icke
höra när Herren ropar, Ords. l :24.

Herren hör
Den betrycktes rop, Ps.22:25. Den
gudfruktiges, Ps.145:19. Den rätt fardiges, Ps.34:16. Han hörde israeliternas
rop vid Röda havet , Neh.9:9. Hörde
David, Ps.3 :5 . Han hör den som förbidar honom, Ps.40 :2 .

Människors rop till Gud

ropade på Samuel, I. Sam .

Om hj älp mot fiender, 2.Mos. 14 :15;

rop·, sk~ik; i sy~erhet : nödrop, klagorop; av: ~ ' a..l5., se 7. Se: Klagan l ,
Klagorop I, Orättfardig 13, Ropa 3.
il V 10
3)
rop (på hjälp)~ -av: [såwa ' ], se 9. Se :
Ropa 18.

saw'a,

4) ~ol, ';> i P
röst; ljud; det som talar el. ljuder. Jfr
8. Se t.ex. Ljud l , Ropa 4.

5) rinna, il

j

l

högt rop (av gHidje el. sorg); av: rånan ,

ROMARE
l.na komma då och taga ifrån
överlämnad i l.nas händer

Joh.ll :48
Apg.28:17

ROMERSK
församlade hela den l .a vakten
Matt.27 :27
tillhopa hela den l .a vakten
Mark.16 :16
Judas tog med sig den l .a vakten Joh .18:3
Den l .a vakten med sin överste
18:12
(Filippi) en r. koloni
Apg.16 :12

för oss. ss. l .a medborgare
gissla oss s. äro r.a medborgare
hörde att de voro r.a medborgare
översten för d en r.a vakten
att gissla en r. medborgare
(Paulus) är ju r. medborgare
är du verkligen r . medborgare
veta att (Paulus) var r. medborgare
veta att han var r . medborgare
att det icke var r. sed prisgiva

16:21
16 :3 7
16 :38
21 :31
22:25
22:26
22:27
22:29
23:27
25:16

ROMFA
Ordet förekommer endast i Apg.7:43 ,
där Stefanus brukar det i uttrycke t
»Moloks tält och guden Romfas
stjärna», vilket i sin tur är ett citat av
Am.5 :26 enligt LXX.s grekiska översättning av detta ställe. Beträffande
ordformen i LXX och dess motsvarighet i den hebreiska texten hos Amos,
se Kiun, ett ord som återgår på assyriskan och därifrån har hämtat betydelsen Saturnus. Romfa betecknar alltså samma planet. Apg.7:43.
ROP

Se även: Anropa, anskri, kallelse, röst,
lju ~a,

åkalla, bön.

-rop
bönerop Ps.66:19
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Colosseum vid Forum Romanum i R om, a/ltikens största amfiteater, fullbordad år 80 e.Kr. Här fick
många kristna offra livet under gladiatorspel. Till vänster på bilden
.
syns Konstantins triumfbåge.
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Rop-Ropa
se 12. Se: Fröjd 13, Jubel 7, Klagan 6,
Sång 7.

.
J

6) zö'at, fl ~
ropa; ropa på hjälp el. undsättning. Se:
Begära 10, Hjälp 6, Klaga 1, Klagorop 6, Mana 3, Ropa 7.
7) ~'at, fl ~~
ropa, skrika; också i betydelsen: ropa
på hjälp, ropa ut sin nöd, klaga. Se:
Anropa 1, Hjälp 17, Kalla 2, Klaga 5,
Ropa 1.
8) törö', ~ '+~
ropa, kalla. I Jes.6:4 sUr: m~ol
(prep. min och 1,<01, se 4) haJ.<l.<ore'
(part_ best. form av I,<ärå'), på grund av
den ropanqes röst (el. ljudet av den
ropande). Se vidare: Ropa 2.
9) [söwa'J, V l~
pi. ropa (på hjälp). Se: Anropa 3,
Klagorop 4, Ropa 13.
10) teS'u'ö, il~f ~
end. plur. tesu'o!; larm, dån; brak,
skräll; rop, skrik. J fr J ob 36 :29, övers.
brak. Se: Jubelrop 3.
11) Tlfam, el ~ J
dån, larm; åska, tordön; av: ra am,
dåna, larma. Jfr Job 26:14; Ps.77:19;
104:7, övers. dunder; PS.81 :8; Jes.29:6
tordön.
12) rönan, 1 ~ ~
grundbet. giva ifrån sig ett klingande
ljud; ropa högt (av glädje el. sorg); i
Ords. 1 :20; 8:3 övers. höja sitt rop_ Se:
Jubel 6, Jubla 1, Ropa 19.
13) sM, ~ i tO
rop (på hjälp) el. stridsrop; av: [såwa 'J,
se 9. Jfr Ropa 14.
14) pö'ö, il ~~

stöna, skrika; övers. höja rop.
15) söma',

vgr

höra, lyssna; hif. låta höra, förkunna; i
J eS.62:11 övers. höja ett rop. Se t.ex.
Förkunna 11, Kungöra 6, Ropa 20.
16) phön~, !/J W vi!
ljud; röst; det som ljuder el. talas, rop.
I Apg.8:7 sUr ordet som bestänming
till verbet boaö, se 17. Se: Ljud 7,
Ord 39, Ropa 34, Språk 5.
17) botiö, (3oåw

ropa (högt), skrika. Se: Ropa 26.
18) krauge, K p aV'Yi!
rop, skrik. Se: Anskri 1, Klagan 9,
Ropa 30.
19) bo~, (30i!
(högt) rop, skrik; av: boåö, se 17.

3 H .. lyssna till mitt r.
39 :13
3 (H.) hörde mitt r.
40:2
4 (klaga) vid flendens r.
55:4
5 Hör, o Gud, mitt r.
61:2
4 Glöm icke dina ovänners r.
74:23
5 böj ditt öra till mitt r.
88:3
3 H., låt mitt r. komma inför
102:2
5 när han hörde deras r.
106:44
5 H., mitt r. komme inför ditt
119:169
5 Akta på mitt r.
142:7
3 H. hör deras r. och frlilsar
145:19
12 Visheten höjer sitt r.
Ords. 1:20
12 Invid portarna höjer hon r.
8:3
1 tillsluter sitt öra för armes r.
21:13
8 darrade, när r.et ljöd
Jes. 6:4
13 med r. upp mot berget
22:5
4 skrämmes bort av herdarnas r.
31:4
14 höja r. ss. en barnaföderska
42:14
15 Hör, H. höjer ett r.
62:11
4 böras r. på höjderna
Jer. 3:21
4 hliver sitt r. mot Juda städer
4:16
4 jag hör r. ss. av barnaföderska
4:31
4 r. för brudgum och r. för brud
7:34
5 vill j... icke höra deras r.
14:12
4 r. för brudgum och r. för brud
16:9
4 r. för brudgum och r. för brud
25:10
4 Ett förfärans r. flngo vi höra
30:5
4 och r. av glada mIInniskor
30:19
4 Ett r. höres i Rama
31 :15
4 r. för brudgum och r. för brud
33:11
4 r. av människor s. säga
33:11
4 till Jahas upphäver man r.
48:34
4 hovo upp r. i H. hus
KiIllI. 2:7
16 Ett r. hördes i Rama
Matt. 2:18
16 de lågo över hm med höga r. Luk.23:23
16 deras r. blevo hm övermlIktiga
23:23
16 forD andarna ut under höga r. Apg. 8:7
17 legat över mig med sina r.
25:24
18 med starkt r. och tårar
Hebr. 5:7
19 skördemllnnens r. till H.
Jak. 5:4
16 r. för brudgum och brud
Upp.18:23

ROPA

1) ~ö'at, fl l! ~
ropa, skrika; också i betydelsen: ropa
på hjälp, ropa ut sin nöd, klaga. Se:
Rop 7.
2) törö', ~ ~ ~
ropa, kalla. I Jes.40:3 står: I,<oll,<ore',

en ropande (el. ropandes) röst. Jfr 26.
Se t.ex. Förkunna 4, Kalla 1, Mana 10,
Rop 8.
3) ~e'ötö, il ~ ~ ~
rop, skrik; i synnerhet: nödrop, klagorop; av: ~å'aJ.<, se 1. Se: Rop 2.
4) tol, ';l i fl
röst; ljud; det som talas el. ljuder. I
Jes.13:2 står kol tillsammans med hif.
av rum, vara hög; hif. göra hög; därav
övers. ropa högt. Se: Rop 4.

5) 'örnar,

"Q~

säga, tala; tillsäga, mana. Se t.ex. Befalla 2, Bud 4, Kalla 6, Kungöra 5, Mana 6, Påbjuda 3.
6) näsa', ~ io j
lyfta, höja. Y;rbet sUr i 4.Mos.14:1
tillsammans med nå!an 1,<01, ego giva
röst el. ljud; därav övers. ropa och
skria. Jfr nåSå' i Jes.42:11, övers.
stämma upp.
7) zö'at, fl

2J

ropa; ropa på hjälp el. undsättning; i
2.Sam.13:19 övers. ropa och klaga. Se:
Rop 6.

ROP
1 R.et från Sodom
l.Mos.18:20
2 efter det r. s. kommit
18:21
2 r.et bar blivit så stort
19:13
3 deras r. över träldomen
2.Mos. 2:23
2 eftersom Israels barns r.
3:9
2 jag förvisso höra deras r.
22:23
4 fiydde vid deras r.
4.Mos.16:34
4 När man under r. skiftar
Dom. 5:11
3 r.et steg upp mot himmelen 1.Sam. 5:12
2 deras r.·bar kommit till mig
9:16
4pv hon till ett höet r.
28:12
3 mitt r. kom till (H.)
2.Sam.22:7
4 jorden rämna av deras r.
I.Kon. 1:40
5 så att du hör på det r.
8:28
6 gav Josafat upp ett r.
22:32
5 gick ett r. _ hären
22:36
7 livo de upp ett r.
2.Kon. 4:40
7 Då gav han upp ett r.
6:5
4 När Atalja hörde folltets r.
11 :13
5 hör på det r. och den bön 2.Krön. 6:19
6 Då gav Josafat upp ett r.
18:31
4 När Atalja hörde folltets r.
23:12
2 stort r. mot sina judiska
Neh. 5:1
1 När j... nu hörde deras r.
5:6
1 hörde deras r. vid Röda havet
9:9
8 svarade mig på mitt r.
Job 9:16
1 låt för mitt r. ingen vilostad
16:18
9 från dödss!agnas själar ett r.
24:12
2 Månne Gud skall höra hs r.
27:9
6 Har min mark höjt r.
31 :38
2 De br&llte den armes r. inför
34:28
2 r. av betryckta flck han höra
34:28
10 hon hör ingen pådrivares r.
39:10
11 vädrar han striden, anförarnas r.
39:28
5 H., akta på mitt r.
Ps.17:1
3 mitt r. inför hm
18:7
3 hs öron (vända) till deras r.
34:16

pi. ropa (gällt el. högt). Verbet förekommer end. i Dom.5:28.
9) 'önö, il j V
svara, genmäl; Se vidare: Vittna 1.
10) utf.ord.
I Esr.3:12 står ordagrant: Till att höja
rösten. På övriga ställen förekommer
verbet såpag, klaga; hålla dödsklagan
(se Klaga 12).
11) [nia'J, !? , .,
hif. ropa högt; jubla; i Esr.3:13 med
subst. t1hu'å, larm; jubelrop. Se: Jubel 9, Jubelrop 2, Jubla 2.
12) tåqap, J ~ G
grundbet. möjl. genomborra Ofr
nåJ.<aJ?, t.ex. 2.Kon.18:21); smäda,
förbanna; i Job 5:3 övers. ropa ve över.
Se: Förbanna 4.
13) [säwa'J, V 1tO
pi. ropa (på hjälp)~ Se: Rop 9.
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8)

[jöqa{l],

J ~~

14)

ma',

~

,tO

ett ljud från alla. I J;.,uk.17 :13; Apg.

rop (på hjälp); av: [säwa'J, se 13. Jfr
Rop 13. Se: Bedja 18.
15) söhal, ';l il:::!

grundbet. gnägga (om häst); jubla,
ropa av fröjd. Se: Fröjd 11, Fröjderop 3, Jubla 5.

n 1 :::!

16) säwah,

(högijutt: skarPt) skrika, ropa. Verbet
förekommer end. i Jes.42:11. Jfr Klagorop 5.
17) ~äralJ., n

n

skrika, ropa; i Jes.42:13 hif., övers.
ropa högt. Jfr 16.
18) saw'ö, il V 1 tO
rop (på hjälp): ~~: [såwa'J, se 13. Se:
Rop 3.
19) rönan, 1 j

.,

ropa högt (a""T glädje el. sorg). Se:
Rop 12.
20) Järna', VQ~
höra, lyssna; hif. låta höra, förkunna. I
Hes.27:30 står ordagrant: De låta höra
över dig med sin röst. Se: Rop 15.
21) ze'it, fl ~ !
aram. = hebr. zå'aJ.<, se 7.
V
22) 'ärag,
trängta, trån;; Joel 1:20 övers. ropa
med trängtan. Jfr Ps.42:2, övers.
trängta.
23) terö', X ~R
aram. = hebr. I,<ärå', se 2. Jfr Dan.3:4,
övers. utropa. Se: Uppläsa 2.

J.,

4:24; 14:11 står phöne som objekt till
airö el. epairö, höja, upphäva; ordagrant: höjde el. upphovCo) rösten. Se
t.ex. Rop 16.
35) utf.ord.
36) epiphom!ö, f:7rL!/JWV€W

ropa (till el. mot); av: prep. epi, som
här betecknar riktning: till, mot, och
phöntiö, se 33.
37) kraugazo, Kpav'Yå~w
ropa, skrika; av: kraug~, se 30. Kraugåzö är på övriga ställen övers. skria,
Matt.12:19; Joh.18:40; 19:6,15; Apg.
22:23. I Luk.4:41 har flera handskrif·
ter kråzö, se 27.
38) tegö, A€'Yw
säga, tala. Jfr 32. Se t.ex. Kalla 19.
39) aphlemi, å!/JlT/JH
skicka iväg, släppa lös; i Mark. 15 :37 i
betyd~lsen: avgiva, yttra (om phön~
megale, högt ljud el. rop; sv. kyrkobibelns övers. är omskrivande, eftersom phön€', övers. röst, här står i
betydelsen: ljud; rop). Se t.ex. Förlåta 7, Tillstädja 6.

ROPA

34) phön~, !/Jwvi!
ljud; röst; det som ljuder el. talas, rop.
I Apg.19:34 står ordagrant: blev det

Uppdelning: ropa, ropa med hög röst, ropa
ut, ropa till Gud (Herren).
ROPA
1 din broders blod r.r
l.Mos. 4:10
2 Guds ängel r.de till Hagar
21 :17
2 Då r.de H. ängel till hm
.
22:11
2 H. ängeJr.de för andra gången
22:15
2 r.de hon på sitt huafollt
39:14
2 hov upp min rost och r.de
39:15
2 då hov jag upp min röst och r.de
39:18
1 r.de till Farao efter bröd
41 :35
2 (Josef) r.de: Må alla gå ut
45:1
2 r.de Gud till (Mose)
2.Mos. 3:4
3 hört huru de r. över plågare
3:7
1 lata, därför r. de
5:8
1 tillsyningsmän r.de till Farao
5:15
1 Varför r.r du till mig
14:15
2 då r.de H. till (Mose)
19:3
1 när de r. till mig
22:23
1 måste r. till mig, skall jag höra
22:27
5 i porten tilllligret och r.de
32:26
2 Mo.. r.de till dem
34:31
2 han skall r.: Oren! Oren!
3.Mos.13:45
1 Då r.de folket till Mo..
4.Mos.ll:2
6 begynte hela menigheten r.
14:1
5 hela menigheten r.de
14:10
5 Israels barn r.de till Mose
17:12
1 icke r.de på hjälp
5.Mos.22:24
1 kan hon hava r.t utan att ngn
22:27
8 gm fönstret och r.de
Dom. 5 :28
5 stöta i basunerna och r.
7 :18
2 de r.de: H. och Gideons svärd!
7:20
2 (Jotam) hov upp sin röst och r.de
9:7
2 r .de (Abimelek) med hast
9 :54
1 när I r .den till mig, frälste
10:12
7 r.en till de gudar I haven
10:14
5 (Jefta) r.de: Ve mig
11:35
5 r.de (Delils) till hm
16:9
5 och r.de så: Filisteema
16:12
5 slog fast med pluggen och r .de
16 :14
5 r.de hon: Filisteerna äro över
16:20
2 H. r.de på Samuel
I.Sam. 3:4
2 Här är jag, du r.de ju
3:5
2 Jag hsr icke r. t, gå tillbaka
3:5
2 H. r.de ännu en gång på Samuel
3:6
2 Här är jag, du r.de ju på mig
3:6
2 Jag har icke r.t, min son
3:6
2 H. r.de åter på Samuel
3:8
2 Här är jag, du r .de ju på mig
3:8
2 det var H. s. r.de på yngiingen
3:8
2 om han vidare r.r på dig, så slig
3:9
2 H. r.de ss. de förra gångerna
3:10
2 Eli r.de på Samuel och sade
3:16
7 Guds ark kom. r.de ekraniterna
5:10
7 Hör icke upp att r. för oss
7:8
7 När I då r.en om hjälp
8:18
2 r.de Samuel till Saul
9 :26
5 jublade allt folltet och r.de
10:24
9 r.de utpostens manskap
14:12
2 (Goljat) r.de till Israels här
17:8
2 r.de Jonatan efter gossen
20:37
2 Jonatan r.de ytterligare
20:38
2 stod David upp och r .de
24:9
2 David r .de till folket och A bner
26 :14
2 Vem är du s. så r.r till kon.
26:14
5 r.de: Detta är Davids byte
30:20
2 r.de (Saul) på mig
2.Sam. 1:7
2 Abner r.de till Joab
2:26
2 (Amnon) r.de på den unge man
13:17
7 (Tunar) gick r.nde och klagande
13:19
5 r.de Husai till Absalom
16:16
2 Väktaren r.de och förkunnade
18:25
2 r.de väktaren till portvaktaren
18 :26
2 Ahimaas r.de till kon.: Allt viii
18:28
5 r.de han så: Min son Absalom
18:33
7 ytterligare r. till konungen
19:28
5 en av Joabs tjänare r .de
20 :11
2 r.de en klok kvinns
20:16
5 de r.: Leve konung Adonia loKon. 1 :25
1 :34
5 och r.: Leve konung Salomo
5 folltet r .de: Leve konung Salomo
1 :39
2 allt varom främlingen r.r
8 :43
2 så ofta de r. till dig
8:52
2 mannen r.de mot altaret
13:2
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24) zökar, ., J l

tänka på, erh.~ sig; hif. påminna; i
Jes.62:6 övers. ropa till. Se: Bevara 6,
Förkunna 15, Minnas 1,
Minne 5,
Prisa 7, Påminna 1.
25) ze'ökä, il fl V l
rop; nöfuop, kl;go~op; av: zå'aJ.<, se 7.
Se: Rop 1.
26) boåö, (3oåw

ropa (högt), skrika. I Matt.3:3; Mark.
1:3; Luk.3:4; Joh.1:23 citeras Jes.40:3
efter LXX, som återger hebr.l,<oll,<ore'
(se 2) med phöue boöntos, en ropandes röst. Se: Rop 17.
27) krazö, Kpå~w

ropa, skrika. Beträffande Matt.15:23,
se Förfölja 5. Verbet är t.ex. i Apg.
19 :34 övers. skria.
28) prosphöne6,

1Tpoa!/JwV€w

ropa el. tala till; av: prep. pros, till, och
phöntiö, se 33. Se: Kalla 28.
29) anakrazö,

åvaKpå~w

ego ropa el. skrika upp (dvs. med full
hals); ropa el. skrika högljutt; av: prep.
anå (här i betydelsen: upp, uppåt) och
kråzö, se 27. Verbet är i Luk.8:28;
23 :18 övers. skria.
30) kraug~, K pav'Yi!
rop, skrik; av: kråzö, se 27. I Luk.1 :42
står ordagrant: ropade ut (anaphöneö,
av: prep. anå, se 29, och phöneö, se
33) med ett högt (eg. stort) rop;
Apg.23:9 Och. det blev ett högt (eg.
stort) rop. Se t.ex. Rop 18.
31) kateo, KaA€W
kalla. I Luk.6:46 står ordagrant: varför
kallen I mig 'Herre, Herre'. Se t.ex.

Kalla 10.
32) eipon, el1Tov
aor. tilllegö, se 38.
33) phöneo,

!/JWV€W

giva ljud ifråq. sig, ljuda; tala högt,
ropa; av: phöne, se 34. Se: Kalla 13.

Ropande - Rotskott
2 s. gudsmannen r.de mot altaret
13:4
2 r.de till gudsmalUlen
13:21
10 r.de: Ack ve, min broder
13:30
2 r.de mot altaret i Betel
13:32
2 r.de (Ella) till benne
17:10
2 r.de (Elia): Tag ett stycke bröd
17:11
6 och r.de: Baa., svara oss
18:26
2 (Elia:) R.en ännu bögre
18:27
2 Då r .de de älUlu bögre
18 :28
1 r.de ban till konungen
20:39
1 Elisar.de: Min fader
2.Kon. 2:12
5 r.de till (Elisa): Upp med dig
2:23
1 en kvinna r .de till Elisa
4:1
2 r.de (Elisa) på Gebasi
4:36
1 r.de en kvinna: Hjälp
6:26
2 (spetälska) r.de an vakten
7:10
5 r.de: Jebu bar blivit konung
9:13
5 (Joram) r .de till Abasja: Förräderi 9 :23
5 Jebur.de: Skjuten ned bm
9:27
5 r.de (Isebel) Allt står välrätt
9:31
6 r.de: Leve konungen
11:12
2 r.de mot altaret i Betel
23:17
2 varom främlingen r.r
2.Krön. 6:33
7 r. till dig i vår nöd
20:9
5 r.de: Leve konungen
23:11
6 Atalja r.de: Sammansvärjning
23:13
7 Hiskia ocb Jesaja r.de till bim.
32:20
11 r.de så bögt att ljudet
Esr. 3:13
1 när de i sin nöds tid r.de
Neh. 9:27
7 när de åter r .de till dig
9 :28
2 R. fritt, vem finnes
Job 5:1
12 plötsligt måste jag r. ve
5:3
2 Du skulle då r. på mig
14:15
1 jag r.r, men får icke rätt
19:7
13 räddade den betryckte s. r.de
29:12
11 man r.r efter dem. ss. efter tjuvar
30:6
13 Jag r.r till dig, du svarar icke
30:20
14 r. efter bjälp när ofärd
30:24
13 rx om hjälp mot övermäktigas
35:9
1 man får r. utan svar
35:12
2 När jag r.r, så svara mig
Ps. 4:2
2 H. hör, när jag r.r till hm
4:4
13 De r.de, men ingen s. frälste
18:42
2 svare oss på den tid vi r.
20:10
2 jag r.r om dagen, ock om natten
22:3
7 Till dig r.de de ocb blevo bulpna
22:6
13 när ban r.de, lyssnade ban
22:25
2 Jag r.r, var mig'nådig
27:7
2 Till dig, H., r.r jag
28:1
13 Hör när jag r.r till dig
28:2
13 H., jag r.de till dig, du belade
30:3
2 Till dig, H., r.de jag
30:9
13 börde du när jag r .de till dig
31 :23
2 Här är en betryckt s. r .de
34:7
1 När de rättfärdiga r., bör H.
34:18
2 Djup r.r till djup
42:8
2 fiender vika då jag r.r
56:10
2 Från jordens ända r x jag
61:3
2 Till hmr.de jag med min mun
66:17
2 Jag bar r.t mig trött
69:4
13 ban skall rädda den fattige s. r.r
72:12
1 böja min röst till Gud ocb r.
77:2
21 nöden r.de du
81:8
2 nådig, o H .. ty bela dagen r.r 'jag
86:3
1 H., dag ocb natt r.r jag
88:2
13 Men jag r.r till dig, H.
88:14
2 när jag r.r, så skynda att svara
102:3
2 Jag r.r av allt bjärta
119:145
2 Jag r.r till dig, fräls mig
119:146
13 tidigt i morgongryningen och r.r 119 :147
2 Ur djupen r.r jag, H.
130:1
5 Edoms bam s. r.de: Riven ned
137:7
2 När jag r.de, svarade du
138:3
2 H .. jag r.r till dig
141:1
2 lyssna, då jag nu r.r
141:1
7 Jag r.r till dig, o H.
142:6
2 föda åt korpens ungar s. r.
147:9
2 icke villen höra när jag r .de
Ords. 1 :24
2 skall man r. till mig
1:28
2 om du r.r efter förståndet
2:3
2 Hör, visheten r.r
8:1
2 Till eder, I män, vill jag r.
8:4
2 Dårens mun r.r efter slag
18:6
2 ban skall r. utan att få svar
21:13
2 jag r.de på bm
HV. 5:6
2 r.de: Helig, belig, belig
Jes. 6:3
15 R. bögt, du dotter Gallim
10:30
15 R.en av fröjd ocb jublen
12:6
4 Resen upp ett baner, r .en bögt
13:2
7 r., du stad
14:31
2 r .de ss. ett lej on ryter
21:8
2 Man r.r till mig från Seir
21:11
7 Ss. en bavande kvinna r.r
26 :17
7 vara dig nådig, när du r.r
30:19
2 gastar r. där till varandra
34:14
2 Hör, man rx: Bereden väg
40:3
6 Han skall icke r. på gatorna
42:2
16 r.en från bergens toppar
42:11
17 H. r.r bögt
42:13
1 r.r ngn till (avguden)
46:7
2 Varför svarade ingen när jag r .de
60:2
16 r. av fröjd, du s. icke blivit
54:1
7 När du r.r, må ditt avgudafölje
57:13
2 R. med full bals, utan återhåll
58:1
13 när du r.r, skall ban säga
58:9
11 skolen r. i edert bjärtas plåga
65:14
2 förrän de r. skall jag svara
65:24
5 r.de: Upp ocb fräls oss
Jer. 2:27
2 ändå bar du nyss r.t till mig
3:4
4 höres en budbärare r.
4:16
4 Det är dottem Sion s. rx
4:31
2 icke velat svara fastän jag r.t
7:13
2 om du än r.r till dem
7:27
18 dottern mitt folk r.r i fjärran
8:19
7 när de r. till mig
11:11
7 r. till de gudar
11 :12
2 r. till mig för sin olyckas
11:14
2 r. med full bals bakom din rygg
12:6
2 jag måste r. över våld
20:8
10 r.: Ack ve, min broder
22:18
10 Man skall ej r.: Ack ve, berre
22:18
1 Stig upp på Libanon ocb r.
22:20
1 r. från Abarirn
22:20
3 Hör buru berdarna r.
25 :36
2 vaktare r. på Efraims berg
31:6
2 R. till mig, så vill jag svara
33:3
5 de r.de: Upp,låt oss vända
46:16
2 man r.r: Farao är förlorad
46:17
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7 människomar.
47:2
7 jämren eder och r.en
48:20
1 r.en, I Rabbas döttrar
49:3
2 r. över dem: Skräck från alla
49:29
4 När man r.r: Babel är intaget
60:46
5 r. till sina mödrar
Klag. 2:12
19 Stå upp, r. bögt i natten
2:19
13 Huru jag än klagar ocb r.r
3:8
18 bered lindring, då jag r.r
3:56
2 Viken undan! Oren! så rx man
4:15
5 r. ack och ve
Hes. 6:11
2 Israels Guds bärligbet r.de nu
9:3
7 ocb r.de: Ack, H .. H.
9:8
7 R. ocb jämra dig
21 :12
6 du r.r: Rätt så! över min
25:3
20 De r. bögt över ditt öde
27 :30
21 r.de ban på Daniel
Dan. 6:20
2 rösten aven mska s. r.de
8:16
2 du skall r.: Min man
Hos. 2:16
2 icke mer r.: Min Baal
2:16
7 De r. icke till mig av bjärtat
7:14
7 De r. till mig: Min Gud
8:2
2 Till dig, H .. r.r jag
Joel 1 :19
22 markens djur r. med trängtan
1 :20
5 på alla gator skall man r.
Am. 6:16
5 r.r till en s. är i det inre
6:10
7 sjömännen r.de till sin gud
Jona 1:5
13 från dödsrikets buk r.de jag
2:3
7 H. icke svara dem när de r.
Mika 3:4
2 mot dem s. r.: Allt står väl till
3:5
2 Hör huru H. r.r till staden
6:9
13 Huru länge, H .. skall jag r.
Hab. 1:2
7 stenarna i muren skola r.
2:11
17 I ångestr.nu bjältarna
Sef. 1:14
7 r.de (ängeln) på mig
Sak. 6:8
2 icke velat böra när (H.) r.de
7:13
2 Jag vill icke böra, när de r.
7:13
26 Hör rösten aven s. r.r
Matt. 3:3
27 Dessa r.de ocb sade
8:29
27 två blinda s. r.de: Davids son
9:27
28 barn s. sitta på torgen ocb r.
11 :16
27 och r.de av förskräckelse
14:26
27 r.de (Petrus): H., bjälp mig
14:30
27 en kananeisk kvinna r.de: H.
15:22
27 r.de de: H., förbarma dig
20:30
27 de r.de dess mer: H., förbarma
20:31
27 folket r .de: Hosianna Davids son
21:9
27 barnen s. r.de: Hosianna, Davids
21:15
26 Hör rösten aven s. r.r
Mark. 1:3
29 Denne r.de: Vad har du med oss
1:23
27 andarna r.de: Du är Guds son
3 :11
29 trodde det var en vålnad, ocb r.de
6:49
27 Strax r.de gossens fader: Jag tror
9:24
27 begynte (Bartimeus) r.: J., Davids 10:47
27 men han r.de: Davids son, förbarm.a10:48
27 s. följde efter r.de: Hosianna
11:9
30 (Elisabet) brast ut ocb r.de
Luk. 1:42
26 Hör rösten aven s. r.r
3:4
37 de r.de ocb sade: Du är Guds son
4:41
31 varför r.en I: H., H.
·6:46
28 barn s. sitta på torget ocb r.
7:32
26 r.de en man ur folkhopen: Mästare 9:38
32 en kvinna...r.de: Saligt är
11 :27
33 Då r.de ban: Fader Abrabam
16:24
34 r.de: J .. Mästare, förbarma
17:13
26 s. r. till hm dag ocb natt
18:7
26 Då r.de ban: J., Davids son
18:38
27 ban r.de ännu mycket mer
18:39
35 förbjud dina lärjungar r. så
19:39
27 Om dessa tiga, skola stenarna r.
19:40
36 Men de r.de mot (Pilatus)
23:21
27 Jobarutes vittnar, ban r.r
Job. 1:15
26 Jag är rösten aven s. r.r
1 :23
27 stod J. där ocb r.de: Om ngn törstar 7:37
37 togo palmkvistar och r.de
12:13
37 judarnar.de: Giver du bm lös
19:12
33 r.de för att få veta
Apg.10:18
36 r.de folket: En guds röst är detta
12:22
34 r.de på lykaoniskt tungomål
14:11
27 (Barnabas ocb Paulus) r.de
14:14
27 följde efter Paulus ocb r.de
16:17
26 (judarna) r.de: Dessa män
17:6
34 begynte (efesierna) r.
19:34
27 r.de: I män av Israel
21:28
36 bland folket r.de den ene
21 :34
38 r.de: Bort ifrån jorden med
22:22
36 varför de så r.de mot (Paulus)
22:24
30 man begynte r. ocb larma
23:9
27 i vilken vi r.: Abba! Fader»
Rom. 8:16
27 sin Sons A., s. r.r: Abba!
Gal. 4:6
26 brist ut och r. du s. icke
4:27
27 den lön ... r.r över eder
Jak. 6:4
27 när ban hade r.t
Upp.10:3
27 var havande och r.de i barnsnöd
12:2
27 (ängeln) r.de med stark röst
18:2
27 när de se röken r. de
18:18
27 de r. under gråt ocb sorg
18 :19

3a Denne r.de med hög röst
27 denne r .de med hög röst

14:18
19:17

ROPA (ut)
2 r .des ut av dem s. höllo
2.Kon. 7:11
2 låter r. ut sin bjudning
Ords. 9:3
2 för att r. ut sin bjudning
9:15
2 dårars hjärtan r. ut oförnuft
12:23
2 r. ut sin barmbärtighet
20:6
2 r.en ut med hög röst
Jer. 4:5
2 Olycka efter olycka r.s ut
4:20
2 R.en ut bland bednafolken
Joel 3:9
20 R.en ut över Asdods palatser Am. 3:9
ROPA (till Herren, Gud)
1 Mose r .de till H. om bjälp
2:\1os. 8:12
1 (Israels barn) r.de till H.
14:10
1 Men (Mose) r.de till H.
15:25
1 Då r.de Mose till H.
17:4
1 Då r.de Mo .. till H.
4.Mos.12:13
1 vi r.de till H.
20:16
2 kan då r. över dig till H.
5.Mos.15:9
2 eljest r. över dig till H.
24:15
1 r.de vi till H., ocb H. börde
26:7
1 Då r.de de till H.
Jos.24:7
7 Israels barn r.de till H.
Dom.3:9,15
1 Israels barn r.de till H.
4:3
7 då r.de Israels barn till H.
6:6
7 r.de till H. för Midjans skull
6:7
7 då r.de Israels barn till H.
10:10
2 r .de (Simson) till H.
15:18
2 Simson r.de till H.
16:28
7 Samuel r.de till H.
I.Sam. 7:9
7 r.de edra fäder till H.
12:8
7 de r. de till H. och sade
12:10
2 jag vill r. till H.
12:17
2 Samuel r.de till H.
12:18
7 r.de till H. bela den natten
15:11
2 (Elia) r.de till H.
l.Kon.17:20
2 (Elia) r.de till H.
17:21
2 r.de profeten Jesaja till H. 2.Kon.20:11
7 r.de till Gud
l.Krön. 5:20
2 (David) r.de till H.
21:26
1 Då r.de de till H.
2.Krön.13:14
2 Asa r.de till H., sin Gud
14:11
7 r .de med hög röst till H.
Neb. 9:4
2 så snart jag r .de till Gud
Job 12:4
13 när ba ungar r. till Gud
39:3
2 ocb r.r till H.
Ps. 3:5
13 Men jag r.de till min Gud
18:7
2 Till dig, H., r.r jag
28:1
2 Till dig, H .. r.de jag
30:9
2 Men jag r.r till Gud
55:17
2 Jag r.r till Gud den Högste
57:3
2 H., bela dagen r.r jag till dig
86:3
13 jag r.r till dig, H.
88:14
2 r.de till H., han svarade
99:6
1 de r.de till H. i sin nöd
107:6
7 de r.de till H. i sin nöd
107:13,19
1 de r.de till H. i sin nöd
107:28
2 Jag r,r till H. i min nöd
120:1
2 Ur djupen r.r jag till dig, H.
130:1
7 höjer min röst och r.r till H.
142:2
1 r. till H. om hjälp
Jes.19:20
24 I s. skolen r. till H.
62:6
1 Deras bjärtan r. till H.
Klag. 2:18
"7 och r.en så till H.
Joel 1:14
2 Till dig, H., r.r jag
1:19
2 Då r.de de till H.
Jona 1:14
2 r. till Gud med all makt
3:8
34 r.de de endräktigt till Gud
Apg. 4:24

ROPANDE
4 r. ss. efter nederlag
25 r. aven dårarnas överste
27 förföljer oss med sitt r.

2.Mos.32:18
Pred. 9:17
Matt. 15:2'3

ROS
hebr. huvud, hövding.
1. En av Benjamins söner. I.Mos.
46:21.
2. Folkslag som hade sitt hemvist i
norr. Det nämns tillsammans med Gog,
Mesek och Tubal, se d.o. Jfr även
Mesek-Tubal. Hes.38:2,3; 39:1.
ROSA
r.r ban sitt köp

Ords.20:14

ROSENRÖD

ROPA (med bög röst)
2 jag r.de med bög röst
I.Mos.39:14
2 r.de med bög röst på judiska 2.Kon.18:28
2 r.de med bög röst
2.Krön.32:18
10 så glada att de r.de med bög
Esr. 3:12
7 r.de med bög röst till H.
Neb. 9:4
2 (Rab·Sake) r.de med bög röst Jes.36:13
2 om de än r. med bög röst
Hes. 8:18
2 jag börde (H.) r. med bög röst
9:1
7 och r.de med bög röst: Ack, H.
11:13
23 Han r .de med bög röst
Dan. 4:11
23 konungen r.de med bög röst
6:7
26 r.de J. med bög röst: Eli
Matt.27>!6
27 Ater r.de J. med bög röst
27:50
33 anden r.de med bög röst
Mark. 1 :26
27 ocb r.de med bög röst
5:7
26 r.de J. med bög röst: Eloi
15:34
39 J. r .de med bög röst ocb gav upp
15:37
29 r.de med bög röst: Bort
Luk. 4:33
33 J. r.de med bög röst
23 :46
37 r.de (J.) med bög röst: Lasarus Job.11:43
27 (Stefanus) r.de med bög röst Apg. 7:60
33 Paulus r.de med bög röst
16:28
27 r.de med bög röst
Upp. 6:10
27 r.de med bög röst till de fyra
7:2
27 r.de med bög röst: Frälsningen
7:10
38 en öm r. med hög röst
8:13
27 (ängeln) r.de med bög röst
10:3
27 en arutan ängel r.de med bög röst 14:15

r.tt och vitt gam och gethår
2.Mos.26:4
r.tt garn skall du göra
26:1
göra en förlåt av r.tt garn
26:31
ett förbänge av r.tt ocb tvinnat
26:36
förbänge av r.tt garn
27:16
av det r.a och det vita garnet
28:5
Efoden av r.tt garn
28:6
skärpet av samma vävnad, av r.tt garn 28:8
av guld ocb av r.tt ocb tvinnat vitt
28:15
granatäpplen av...r.tt garn
28:33
purpurrött, r.tt ocb vitt garn
35:6
i sin ägo r.tt garn, bar fram det
35:23
spunno med sina bänder r.tt garn
35:25
brokiga vävnader av r.tt garn
35:35
av r.tt garn gjorde man
36:8
förlåten av r.tt garn
36:36
i brokig vävnad av r.tt garn
36:37
förbänget av r.tt garn
38:18
väva brokigt med r.tt ocb vitt
38:23
av det r.a gamet gjorde man
39:1
Efoden av guld ocb av r.tt garn
39:2
väva in det r.a ocb det vita
39:3
skärpet av guld ocb av r.tt garn
39:5
i konstvävnad av guld ocb av r.tt
39:8
granatäpplen av r.tt tvinnat garn
39:24
bältet av tvinnat vitt garn ocb r.tt
39:29
tager r.tt garn ocb isop
3.Mos.14:4
skall ban taga det r.a garnet
14:6
till busets rening r.tt garn ocb
14:49
det r.a gamet ocb doppa
14:51
rena buset med det r.a garnet
14:52
breda ett r.tt kläde
4.Mos. 4:8
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19:6
HV.4:3

r.tt garn och kasta i elden
Ett r. snöre likna dina läppar

ROST
H. slå dig med sot ocb r.
(Salomo:) om sot eller r.
om sot och r. komma
r.en icke kunnat tagas bort
upphettad att r.en försvinner
dess myckna l. icke gått bort
må dess r. komma i elden
slog eder säd med sot och r.
slog eder säd med sot och r.
r.en därpå till vittnesbörd

5.Mos.28:22
l.Kon. 8:37
2.Krön. 6:28
Hes.24:6
24:11
24:12
24:12
Am. 4:9
Hagg. 2:18
Jak. 5:3

ROSTA
ax, r.de vid eld
varken bröd eller r.de ax skolen
osyrat bröd och r.de ax
(Boas) lade för benne r.de ax
en efa av dessa r .de ax
Abigail tog 6 searnått r.de ax
ocb annat r.t till mat åt David
så ock r.de ax till mat åt David

3.Mos. 2:14
23:14
Jos. 5:11
Rut 2:14
1.Sam.1 7:17
25:18
2.Sam.17:28
17:28
I äta

ROSTIG
Ve över blodstaden, r.a grytan

Hes. 24:6

ROT
-rot
ginströtter Job 30:4
Olika rötter

l) Dödsdömd rot, Matt.3:10;
15:13. 2) Ond rot, l.Tim,6:IO. 3)
Giftig rot, Hebr.12:15. 4) Helig rot,
Rom. 11 :16,18.
ROT
bland eder icke finnas ngn r.
5.Mos.29:18
åter skjuta r. nedtill och bära
2.Kon.19:30
kring stenröset slingra bs rötter
Job 8:17
Om än dess r. tynar hän i jorden
14:8
Nedantill förtorkas bo rötter
18:16
bergen omvälvas ifrån rötterna
28:9
Min r. ligger öppen för vatten
29 :19
må ryckas upp med r.en
31:8
förbärja till r.en min gröda
31 :12
slog rötter ocb uppfyllde landet
Ps.80:10
de rättfärdigas r. icke rubbas
Ords.12:3
de rättfärdigas r. skjuter skott
12:12
så skall deras r. förruttna
Jes. 5:24
en telning från dess rötter
11:1
söka telningen från laais r.
11:10
från ormens r. skall en basilisk
14:29
telningarna från din r. skall jag
14:30
skall Jakob skjuta rötter
27:6
skall åter skjuta r. nedtill
37:31
knappt bar deras stam slagit r.
40:24
Du planterar, de slå r.
Jer.12:2
sträcker ut sina rötter till bäcken
17:8
dess rötter vara under hm
Hes.1 7:6
icke rycka uPP dess rötter
17:9
flytta det bort ifrån dess rötter
17:9
stod med sin r. invid stora vatten
31:7
må stubben med rötterna lämnas Dan. 4:12
dock må stubben med rötterna lämnas 4:20
stubbe med rötterna lämnas kvar
4:23
från bennes r. skall en stiga upp
11:7
(Efraims) r. skall förtorkas
Hos. 9:16
ss. Libanons skog skjuta rötter
14:6
förgjorde deras rötter nedantill
Am. 2:9
Ekron skall ryckas upp med r.en Sef. 2:4
varken l. eller krona lämnas kvar Mal. 4:1
redan är yxan satt till r.en
Matt. 3:10
eftersom det icke hade ngn l.
13:6
s. icke har ngn r. i sig
13:21
skall ryckas upp med rötterna
15:13
eftersom det icke hade r.
Mark. 4:6
men icke hava ngn r. i sig
4:17
förtorkat ända från r.en
11 :20
Redan är yxan satt till r.en
Luk. 3:9
men icke hava ngn r.
8:13
Ryck dig upp med rötterna
17:6
om r.en är helig
Rom.11:16
äkta olivträdets saftrika r.
11 :17
det icke är du s. bär r.en
11 :18
utan att r.en bär dig
11:18
Telningen från Jessais r.
15:12
penningbegäret r. till allt ont
1.Tim. 6:10
ingen giftig r. skjuter skott
Hebr.12:15
träd uppryckta med rötterna
Jud. v.12
telningen från Davids l.
Upp. 5:5
Jag är telningen från Davids r.
22:16

ROTA
-rota
Iltrota 2.MoS.12:15
ROTA
s. r.t sig samman mot mig
4.Mos.14:35
Is. r.t eder samman mot H.
16:11
bop s. r.de sig samman mot H.
27:3
konungar r .de sig samman
Jo..11:6
alla r. sig tillsammans
Job 16:10
ocb r. sig samman
Ps.35:15
eländiga makor r. sig samman
36:15
De r. sig samman
56:7
grymma makor l. sig samman mot mig 59:4
r. sig samman till strid
140:3
Om man då r.r sig samman
Jes.64:15
s. r. sig samman mot dig (Sion)
54:15

ROTAD
en dåre, fast han var r.
Job 5:3
de säkrast r.e kommer ban på fall
12:19
ss. ett grönskande träd, väl r.t
PS.37:35
l.e och grundade i kärleken
Ef. 3:17
varen r.e i (K.)
Kol. 2:7

ROTFÄSTA
s. rotfäst sig i Amalek

Dom. 5:14

ROTSKOTT
hugga av r.en och skaffa dem bort Jes.18:6
53:2

ss. ett r. ur förtorkad jord
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Rov-Rum
ROV
Se även: Byte, segerbyte, fångst, rofferi, röva, stjäla, plundra,' utplundra,
härja, våld, awäpna.
ROV

l) 'ag, i ~
byte, rov; av: 'ågå, taga bort, avlägsna;
gå över el. genom.
2) !dräp, <] !.~
(ett vilddjurs)'rov, byte; av: tåraji, se 7.
Se: Mat II, Röva 9.
3) mal~o~, O i D 'Ig
något som tagits el. fångats, byte, rov.
Se: Röva 1.
4) sålål, 'I ~ ~
något som man rövar till sig, rov, byte;
av: sålal, se Il. Jfr namnet Malter-salal
Has-bas. Se: Fånga 13, Plundra 11,
Röva 4.
S) utf.ord.
6) baz, l ~
rov, byte; av: båzaz, se Röva 7. Ordet
är ofta övers. byte, t.ex. 4.Mos.14:3;
Jes.10:6; Hes.2s:7. Jfr namnet Maltersalal Has-bas. Se: Plundra 14.

7
2
7
5
7
2
8

Själv griper jag mitt r.
om det ej funnit ngt l.
griper sitt r. utan räddning
unga lejonen förtärde l.
Var är lejonet s. tog I.
uppfyllde sina hålor med r.
när han störtar sig över l.

Hos. 5:14
Am. 3:4
MIka 5:8

Nab. 2:11
2:12
2:12
Hab. 1:8

ROVDJUR
I biblisk tid förekom i Palestina sådana
rovdjur som lejon, panter och björn;
de tycks till och med ha varit rätt
vanliga. ~umera är de utdöda i dessa
trakter, även om björnen lär leva kvar
på Libanon. Däremot förekommer
ännu varg, schakal och räv. Se: Djur.
PS.63:11.
ROVFÅGEL
Bland de i Bibeln nämnda rovfåglarna
kan särskilt nämnas örnen, gamen,
gladan, falken, höken och ugglan. Se:
Fågel.
ROVFAGEL
r.tar sJogo ned på kropparna
l.Mos.15:11
Jes.ll:14
ss. r.Jar skoJa de sJå ned
till pris åt r.1ama på bergen
18:6
18:6
r.lama skola där hava sina nästen
min arvedel ss. en brokig r.
Jer.12:9
må ock r.lar komma emot henne
12:9
till mat åt r.Jar av alla sJag
Hes.39:4
dit skoJa r.1ama församla sig
Matt.24:28
skoJa ock r.1ama församla sig
Luk.17:37

7) !årap, <] 1~

ROVGIRIG

riva el. slita av, riva el. slita sönder;
(om rovdjur) röva, taga rov. Jfr ~al i
Ps.7:3, övers. sönderslita; part. i
Ps.22:14, övers. glupande; nif. i 2.Mos.
22:13; Jer.s :6, övers. bliva ihjälriven.
Se: Krossa 7, Rasa 10.
8) 'ålsal, 'I d ~
äta; i PS.s9:16 inf. för att äta. Se:
Fördärva 8, Förgöra 7, Förstöra 2,
Leva 6, Mat 1, Måltid 2.
9) gäzel, 'I l •
något som m~ har rivit till sig el.
rövat, rov; av: gåzal, se Röva 2. Se:
Våld S.
10) gezelä, il ~ .1 ~
= gåzel, se 9. Se: Röva 6, Våld 6.
11) sålal, 'I 'I tO
draga el. fö ra"' ~ t; plundra, utplundra; i
Hes.39:10 övers. taga rov av. Jfr
Rut 2:16, övers. draga ut. Se: Avväpna l, Plundra 9, Röva S.

den r.e talar förgripligt
profeter ss.. rytande, r.a lejon
Furstarna äro ss. r.a VargaI'

Ps.10:3
Hes.22:25
22:27

RUBBA
rättfärdigas rot kan icke r.s
utan att r. eder från det hopp

Ords. 12:3
Kol. 1 :23

RUBEN
hebr. se, en son!
l. Rubens stams område öster om
Döda havet, mellan floderna Arnon
och Jarrnuk, jfr s.Mos.3:16 f. Dorn.
5:15,16.
2. I profetisk belysning det messianska
Israels land med den nya heliga staden.
Av dess tre portar mot norr är Rubens
port den första. Hes.48:6,7,31.

honom ädla och ridderliga karaktärsdrag. När J osefs bröder rådslog om att
dräpa sin broder, var det Ruben som
föreslog att de hellre skulle kasta
honom i en brunn, för att han sedan
skulle kunna »rädda honom undan
deras händer och föra honom tillbaka
till hans fader», I.Mos.37:22. När han
senare upptäckte att Josef var borta,
blev han bedrövad och rev sönder sina
kläder, v.29 f.
När bröderna många år senare drog
till Egypten för att köpa säd, accepterade Ruben de prövningar han och
bröderna mötte. Han tog dem som en
berättigad straffdom för förbrytelsen
mot Josef, 42:22. Det var också Ruben
som gick i god för sin yngste broder
Benjamins säkerhet, när Jakob tvekade
att sända honom till Egypten enligt
Josefs befallning. »Mina båda söner må
du döda, om jag icke för honom åter
till dig», v.37.
I förteckningen över de israeliter,
som korn till Egypten, flnns Ruben
och hans fyra söner Hanok, Pallu,
Hesron och Karrni, 46:9.
RUBEN
(Lea) gav hm namnet R.
l.Mos.29:32
R. fann då kärJeksåpplen
30:14
gick R. åstad och Jägrade Bilha
35:22
Leas söner vore R., Jakobs förstfödde 35:23
när R. hörde detta, ville han rädda
37:21
Ytterligare aade R. till dem
37 :22
När R. kom tillbaka till brunnen
37:29
R. svarade dem
42 :22
Då svarade R. sin fader
42:37
Jakobs förstfödde var R.
46:8
R.s söner Hanok, Pallu, Hesron, Karmi46:9
Jikasom R. och Simeon
48:5
R., min förstfödde är du
49:3
(till Egypten) R.
2.Mos. 1:2
R.s söner Hanok och Pallu
6 :14
Dessa voro R.s släkter
6 :14
avkomlingarna av R.s söner
4.Mos. 1 :20
Datan och On, av R.s söner
16:1
R. var Israels förstfödde
26:5
gjorde.med Eliabs, R.s sons
6.Mos.l1:6
Bohans, R.s sons, sten
Jos.15:6; 18:17
Israels söner: R .• Simeon
l.Krön. 2:1
R.s söner, Israels förstföddes
5:1
R.s söner vora Hanok och Pallu
6:3

2. Rubens efterkommande som stam,
rubeniterna. Några rubeniter var inblandade i upproret mot Mose under
ökenvandringen, 4.Mos.16: l. Stammen
räknade 46.500 stridbara män över
tjugo år efter uttåget ur Egypten, men
vid den senare mönstringen, strax före
intåget i Kanaan, hade antalet gått ned
till 43.730. Det betydde att de vid det
förra tillfållet intog sjunde och vid det
senare tillfället nionde platsen bland
stammarna. De fick sitt stamområde
öster om Jordan med floden Arnon
som sydgräns. I norr gränsade deras
område till gaditemas.

ROV
l om morgonen förtär r.
1.Mos.49:27
2 förrän det har ätit r.
4.Mos.23:24
3 över det tagna r.et beräkning
31 :26
3 dela r.et i två delar
31:27
3 r.et, återstoden av det byte
31:32
4 jämte r.et från de städer
5.Mos. 2:35
4 boskapen och r.et toga vi ss.
3:7
4 allt r. du får där, ss. byte
20:14
4 du må då DJuta av det r.
20:14
4 mån I behålla r.et
Jos. 8:2
4 r.et från (Ai) tollo israeliterna
8:27
4 allt r.et togo Isrsels barn
11 :14
12 ryckte r.et ur munnen
1.Sam.17:31i
6 r. och byte för fiender
2.Kon.21:14
2 ty det finner Intet r.
Job 4:11
5 (Gud) griper sitt r.
9:12
2 ryckte r.et undan hs tänder
29:17
2 jagar upp r. åt lejoninnan
39:1
7 lejon s. längtar efter r.
PS.17:12
8 De driva omkring efter r.
59:16
9 icke fåfängligt hopp till r.
62:11
2 de unga lejonen ryta efter r.
104:21
2 ej gav oss till r.
124:6
5 Den s. skiftar r. med tjuv
Ords. 29:24
10 r. från fattiga är i edra hus
Jes. 3:14
2 !Irlpa sitt r. och bära bort det
5:29
4 för att taga r.
10:6
2 Ss. ett lejon ryter över sitt l.
31:4
9 jag. H .. hatar orättfärdigt r.
61:8
4 boskap skaJl bliva edert r.
Jer.49:32
4 ss. r. åt ogudaktigaste
Hes. 7:21
100m han icke tager r.
18:7
10 tager r., Icke giver pant
18:12
10 icke fordrar pant eller tager r.
18:16
2 han lärde sig att taga r.
19:3,6
9 Folket i landet tager r.
22:29
4 taga r. därifrån och göra bytd
29:19
6 mina får hava lämnats till r.
34:8
6 så att de icke mer bliva till r.
34:22
6 städerna s. hava lämnats till r.
36:4
4 du vill taga r. och göra byte
38:12
4 kommit för att taga r.
38:13
4 till att taga stort r.
38:13
11 tala r. av sina rövare
39:10
4 byte och r. och gods strö ut
Dan.11 :24

RUBEN
hebr. se, en son!
l. Patriarken Jakobs äldste son, stamfader till Rubens stam. Jakob fick
Ruben med Lea medan de ännu bodde
hos Laban i Mesopotarnien, I.Mos.
29:32. Om Rubens barndom är ingenting känt, bortsett från episoden med
kärleksäpplena, som han hade funnit
ute på marken, och som Rakel utbad
sig av sin syster Lea, 30:14 ff.
När Ruben åter omtalas, befmner
sig Jakob med sin familj vid MigdalEder. Här begår Ruben sitt stora felsteg, då han går in till sin faders
bihustru Bilha, 35:22. Jakob glömde
aldrig denna sin förstföddes synd, och
på sitt dödsläger fördömde han denna.
onda gärning, 49:4.
Rubens vanhelgande av sin faders
läger skulle visa sig få ödesdigra följder
både för honom själv och för hans
efterkommande. Som den förstfödde
skulle han ha intagit en ledande ställning i förhållande till sina bröder. Som
Jakobs kraft och hans »)Styrkas förstling» skulle han ha varit den främste i
myndighet och makt, 49 :3, men i
stället blev förstfödslorätten fråntagen
honom, 49:4, och given åt Josefs söner
Efrairn och Manasse, l.Krön.s:l f. Det
fmns ingenting som tyder på att
Rubens efterkommande som stam
någon gång blev ledande i Israel.
Trots Rubens synd o.ch dess tragiska konsekvenser, fmns det dock ej
anledrIing att fullständigt frånkänna

RUBEN
biträda eder: av R. Elisur
4.Mos. 1:5
1:21
av R.s stam Inmönstrades 46500
R. skaJl Jägra sig söderut
2:10
2:10
R.s barns hövding Elisur
Inmönatrade s. tillhöra R.s läger
2:16
7:30
kom hövdingen för R.s barn
Därefter bröt R.s läger upp
10:18
(spejare) av R.s stam: Sammua
13:0
R.s barn voro: Av Hanok
26:5
R.s barn hade boskapshjordar
32:1
32:2
kommo R.s barn och sade till Mose
32:6
Mose sade till R.s barn
32:25
Gads barn och R.s barn talade
R.s barn gå över Jordan
32:29
32:31
Gads barn och R.s barn svarade
åt Gads och R.s barn Sihons och Olls 32:33
RoS barn byggde upp Hesbon
32:37
Beser i öknen för R.s stam
5.Mos. 4:43
uttala förbannelsen: R.
27:13
Mi R. leva och icke dö
33:6
R_s barn drogo väpnade
Jos. 4:12
Mose gav land åt R •• barns stam
13:15
griinsen för R.s bam var Jordan
13:23
Detta är R .• barns arvedel
13:23
R. redan fått sin arvedel
18:7
(fristad) Inom R.s stam Beser
20:8
Meraris barn fingo ur R.s stam
21:7
22:9
vände då R.s barn tillbaka
När R.s barn kommo till Jordan
22:10
R.s barn hava byggt ett altare
22:11
22:13
sände Pinehas till R.s barn
22:15
när dessa kommo till RoS barn
22:21
svarade R.s barn huvudmännen
Jordan gräns mellan oss och R_s barn 22:25
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12) tzå!ap, <]!JO

gripa, röva bort; övers. gripa sitt rov.
Jfr Röva IS.

Pinebas hörde vad R.s barn talade
22 :30
Pinehas sade till RoS barn
22:31
Pinehas tillbaka från R.s barn
22:32
det land där R.s barn bodde
22:33
R.s barn givo namn åt altaret
22:34
Bland R.s ätter stora rådslag
Dom. 5:15
av R.s ätter fördes överläggningar
5:16
R.s barn utgjorde 44760
1.Krön. 5:18
Meraris barn fingo ur R.s stam
6:63
(åt Meraris barn) ur R •• stam Beser
6 :78
av R.s stam 1 2 0 0 0 '
UPp. 7:5

RUBENITER
Dessa voro r.Das släkter
4.Mos.26:7
r.nas barns stam sin arvedel
34:14
gav den del åt r.na
5.Mos. 3:12
åt r.na gav jag landet
3:16
gåvo det till arvedel åt r.na
29:8
till r.na och gaditema sade Josua Jos. 1 :12
landet till besittning åt r.na
12:6
r.na och gaditema fått sin arvedel
13:8
kallade Josua till sig r.na
22:1
(Hasael) Intog r.nas land
2.Kon.10:33
(Beera) var hövding för r.na
1.Krön. 5:6
i fångenakap, såväl r.na
5:26
rubeniten Adlna, huvudman bland r.na11 :42
av r.na, gaditema
12:37
satte konung David över r.na
26:32
furste för r.na var Elieser
27:16

RUBENSPORT
Den första av de tre portarna mot norr
i den nya heliga staden, framställd i
profetisk belysning. Hes.48 :31.
RUBIN
En högröd ädelsten. Rubiner nämns
bland staden Tyrus' handelsvaror i
Hesekie1s profetia. Enligt Jesaja skall
Herren göra Israels tinnar av rubiner.
Jes.s4:12; Hes.27:16.
RUFUS
lat. räd. Son till Simon från Cyrene.
Möjligen är han densamme Rufus, som
Paulus hälsade till i sitt brev till romarna. Mark.ls:21; Rom. 16:13.
RUHAMA

hebr. hon som finner förbarmande.
den profetiska framställningen av
Israel skall kvinnorna kallas Ruhama.
Hos.2:1.
RUIN
göra edra städer till r.er
3.Mos.26:31
edra städer skoJa bliva r.er
26:33
bygga upp dess r.er
Esr. 9:9
jag är as. en uggla bland r.er
Ps.102:7
jag skaJl upprätta r.erna där
Jes.44:26
om du förut låg i r.er
49:19
varkunna sig över dess r.er
51:3
bristen ut i jubel, I Jerusalems r.er
52:9
skoJa bygga upp de gamta r.ema
58:12
de skoJa bygga upp de gamta r.erna
61:4
de s. bo ibland r.erna
Hes.33:24
de s. bo bland r.erna skoJa falla
33:27
göra dina städer till r.er
35:4
säger H. till de förödda r.ema
36:4
r.erna åter byggas upp
36:10
skoJa r.ema åter byggas upp
36:33
upprätta dess r.er och bygga upp Am. 9:11
dess r.er skall jag bygga upp
Apg.15:16

-rulla
RULLA
hoprulla Hebr.I:12
RULLA
en kornbrödskaka kom r.nde
på hm r.r den tillbaka
Han skaJl r. dig tillhopa
och vagnar r. åstad
när en bokrulle r.s tillhopa

Dom. 7:13
Ords.26:27
Jes.22:17
Nab. 3:2
Upp. 6:14

RULLE
-rune
bokrulle Upp.5:2,9
RULLE
ur deD r. må du läsa upp H. ord
Jer.36:6
Tag med dig den r. varur du läst
36:14
36:14
Baruk tog r.n med sig
lämnat r.D i förvar i EJisamas
36:20
sände konungen Jehudi att hämta r.n 36:21
skar han av r.n med pennkniven
36:23
hela r.n var förtärd av elden
36:23
icke bränna upp r.n
36:25
sedan konungen bränt upp r.D
36:27
Tag dig åter en annan r.
36:28
vad s. stod i den förra r.D
36:28
Du har bränt upp denna r.
36:29
Då tog Jeremia en annan r.
36:32
ät upp denna r.
Hes. 3:1
han gav mig r.n att äta
3:2
mätta din buk med den r. jagpver
3:3

RUM
-rum

fångeiserum Apg.16 :24
förvaringsrum Ps.33:7
mellanrum l.Mos.32 :16
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Ruma-Rllt
stänka på altaret r. omkring
29:20
med rent guld, dess väggar r. omkring 30:3

pinorum Luk.16:28
sovrum 4.Mos.25:8
tabernakelrum Hebr.9:6,8
tempelrum Hes.4l :15
vilorum Jes.14:l8
RUM
r. finnes för kamelerna

orättrådighet ägt r.
r.met skall bliva helgat

l.Mos.24:31

2.Mos.22:9
29:43

vid uppbrott tåga i andra r.rnet 4.Mos. 2:16
vid uppbrott tåga i tredje r.met
2:24
I bergsbygden finnes icke r.
Jos.17:16
du skaffade r. för mina steg
2.Sam.22:37.
inrättade t.met därinne
loKon. 6:16
både i det inre r.rnet och det yttre
6:29
i det inre r.met och i det yttre
6:30
tillrett ett r. för arken
8:21
mura upp ett r. på taket
2.Kon. 4:10

fick (Elisa) taga in i r.met

4:11

gick fram och tillbaka i r.met
4:35
Se, r.rnet är för trångt
6:1
mönsterbild av.. de inre r.men l.Krön.28:11
där han nu berett r.
2.Krön. 3:1

tillredde han det r.

3:8

till det r. s. var det allraheligaste
intet r. må den finna
s. i trångmål skaffar mig r.

du skaffade r. för mina steg
Du röjde r. för det
intill dess att r. ej mer finnes

giv r. så att jag kan bo

till r.met under skattkammaren

gick in i det innersta r.met
in emot det inre r.met
togo bort mer r. från dem

3:10
Job 3:6
Ps. 4:2
18:37
80:10
Jes. 5:8

49 :20

Jer.38:11
Hes.41:3
41 :17
42:5

heblandning skall äga r.
där skall icke finnas r. nog

Dan. 2:43
Sak.10:10

icke r. för dem i härbärget
Jag har ju icke r. nog
men här är ännu r.
upplopp s. hade ägt r. i staden
bort för att bereda eder r.
om jag än går bort att bereda r.

Luk. 2:7

ett r. till boning åt Jakobs Gud

12:17
14:22
23:19
Joh.14:2
14:3

Apg. 7:46

ett sken lyste i r.met
12:7
Guds ord i första r.met förkunnas
13:46
lämnen r. för vredesdomen
Rom.12:19
det r. I haven i vårt inre
2.Kor. 6:12
i edra hjärtan allenast litet r.
6:12
Bereden oss ett r. i edra hjärtan
7:2
I haven ett r. i vårt bjärta
7:3

kärleken till sanningen r.

2. Tess. 2:10

i första r.met dessa lära sig
i tabernaklet ett främre r.

1. Tim. 5:4
Hebr. 9:2

detta r. kallas det heliga

ett annat r. i tabernaklet
ingen förändring äger r.

9:2

9:3
Jak. 1 :17

RUMA
hebr. höjd.
l. Stad i Juda bergsbygd, mellan Heb·
ron och Beer·Seba. Dess nuvarande
namn är ed-Daume. Jos.15:52.
2. Konung Jojakims moder Sebidas
hemort. Sedan gammalt har man anta.git, att Ruma är identiskt med Aruma,
i närheten av Sikem. Men man har
även utpekat den galileiska staden
Rumeh, nära Nasaret, omkring 4 km
norr om Sepforis. 2.Kon.23 :36.

RUND
-rund
himlarund Job 22:14
RUND (subst.)

Jes.30:33
40:22

dess r. är fylld av eld
den s. tronar över jordens r.

RUND (adj.)
öppningen i detta var r.
sidolisterna fyrkantiga, icke r.a
på vart ställ en r. uppsats
en r. skiva av bly lyfte sig

RUNDA
Ditt sköte är en r.d skål

loKon. 7:31
7:31
7:35
Sak. 5:7
HV.7:2

RUNDEL
En r. har han välvt ss. gräns
Job 26:10
Gå in mellan r.lama
Hes.10:2
Tag eld från platsen mellan r.larna
10:6

hörde att hjulen kallades r.lar
RUNDKAKA

10:13

2.Mos.29:23

du skall taga en r.

RUNDKLIPPA
icke r. kanten av huvudhår

RUNDNING
Dina höfters r. ss. bröstspänne

3.Mos.19:27
HV.7:1

RUNT
dess område r. omkring
l.Mos.23:17
edra kärvar ställde sig r. omkring
37:7
grävde r. omkring Nilfloden
2.Mos. 7 :24
låg

dagg fallen r. omkring lägret

en gräns för folket r. omkring
en rand av guld r. omkring

en rand av guld r. omkring
r. omkring skall du göra en list
r. omkring listen en rand av guld
Alla stolparna r. omkring förgården
granatäpplen r. omkring fållen

bjällror mellan dessa r. omkring
r. omkring fållen på kåpan
blod på altaret r. omkring
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16:13

19:12
25 :11

25 :24
25 :25
25 :25
27:17
28:33

28:33
28 :34
29:16

en rand av guld därpå r. omkring
gjorde en rand av guld r. omkring
r. omkring gjorde (Besalel) en list

30:3
37:2,11
37:12

rent guld, dess väggar r. omkring
en rand av guld r. omkring
omhängena r. omkring förgården
pluggarna r. omkring av koppar
fotstyckena till förgården l.
förgåJ'dens pluggar, r. omkring

37:26
37:26
38:15
38:20
38:31
38:31

bjällror r. omkring fållen
r. omkring fållen på kåpan
förgårdshägnaden r. omkring

39:25
39 :26
40:8

förgårdshägnaden r. omkring
40:33
blodet r. omkring på det altare 3.Mos. 1:5
dess blod på altaret r. omkring
1 :11

blodet på altaret r. omkring

dess blod på altaret r. omkring
dess blod på altaret r. omkring
strök på altarets horn r. omkring

3:2

3:8,,13
7:2
8:15

stänkte blodet på altaret r. omkring
8:19
stänkte Mose på altaret r. omkring
8 :24
stänkte det på altaret r. omkring
9:12,18
stryka på altarets horn r. omkring
16:18
hedningarna s. bo r. omkring
r. omkring tabernaklet
r. omkring vittnesbördets
r. omkring uppenbarelsetältet

25:44
4.Mos. 1 :50
1 :53
2:2

stolparna till förgården r. omkring
stolparna till förgården r. omkring
ställa sig r. omkring tältet
r. omkring lägret

3:37
4:32
11:24
11 :31

bredde ut dem r. omkring lägret
ifrån platsen r. omkring Koras

11:32
16:24

ifrån platsen r. omkring Koras

16:27

s. stod r. omkring dem
16:34
äta upp allt r. omkring oss
22:4
landets städer r. omkring
32:33
edert land, med gränser r. omkring
34:12
utmarker r. omkring dessa städer
35:2
folks gudar s. bo r. omkring
5.Mos. 6:14
ro för alla fiender r. omkring
12:10
gudar hos de folk s. bo r. omkring
13:7

städer s. ligga där r. omkring

21:2

ro för alla dina fiender r. omkring
25:19
Tågen r. omkring staden en gång Jos. 6:3
H. ark omkring staden, r. den en gång 6:11
Juda barns gränser r. omkring
15:12
arvedel med gränser r. omkring
18:20
byar s. lågo r. omkring dessa städer
19:8
Hebron med utmarker r. omkring
21:11
staden och tillhörande utmarker r.
21:42
ro för dessa fiender r. omkring
23:1
i fienders hand r. omkring
Dom. 2:14
stöta i basunerna r. omkring lägret
7 :18
stodo stilla, r. omkring lägret
7:21
räddat från fienders hand r. omkring
8:34

i bakhåll mot Gibea, r. omkring
från fienders hand r. omkring
krig mot fiender r. omkring

20:29

1.Sam.12:11
14:47

folket var lägrat r. omkring (SauJ)

26:5

Abner och folket lågo r. omkring
26:7
uppförde David byggnader r.
2.Sam. 5:9
ro r. omkring för alla hs fiender
7:1

Dan-Jaan och så r. omkring till Sidan 24:6

muren r. omkring Jerusalem
loKon.
fred på alla sidor, r. omkring
ryktet gick ut bland folk r. omkring
fienderna r. omkring ansatte hm
ytterbyggnad s. gick r. omkring
gjorde sidokamrar r. omkring
avsatser på huset r. omkring
husets väggar r. omkring utsirade
förgårdsmuren där r. omkring
två rader gingo r. omkring
granatäpplena i rader r. omkring

r. allt omkring

3:1
4 :24
4:31
5:3
6:5
6:5
6:6
6:29
7 :12
7:18
7 :20

7:23

sirater s. omgåvo det r. omkring
7 :24
så att de gingo r. omkring havet
7 :24
blomsterslingor r. omkring
7 :36
vattnet flöt r. omkring altaret
18:35
en här lägrat sig r. omkring
2.Kon. 6:15
vagnar av eld, r. omkring Elisa
6 :17
ställa eder r. omkring konungen
11:8
drabanterna r. omkring konungen
11:11
på offerhöjderna r. omkring Jerus.
23:5
belägringsmur l. omkring (Jerusalem) 25:1
kaldeerna lågo r. omkring staden
25:4
murarna l . omkring Jerusalem blötos 25:10

på pelarhuvudet r. omkring

25:17

byar r. omkring dessa städer
loKrön. 4:33
Hebron med dess utmarker r. omkring 6:55
om natten r. omkring Guds hus
9:27

befästningsverk r. omkring staden

11 :8

fred med sina fiender r. omkring
kamrarna r. omkring för Guds hus'

22:9
28 :12

r. omkring nedantill voro bilder
omgåvo det r. omkring
omslöto havet r. omkring
r. omkring med murar och tom
intogo alla städer r. omkring Gerar
ställa sig r. omkring konungen
folket r. omkring konungen

4:3
4:3
4:3
14:7
14:14
23:7
23:10

r. allt omkring

2.Krön. 4:2

mur... r. omkring Ofel

33:14

ifrån folken r. omkring oss
Neh. 5:17
från nejden r. omkring Jerusalem
12:28
byggt byar r. omkring Jerusalem
12:29

lägra sig r. omkring min hydda
Job 19:12
mina barn stodo r. omkring mig
29:5
pilträd hägna (Behemot) r. omkring 40:17
lägra sig mot mig r. omkring
Ps. 3:7
r. omkring dem vandra ogudaktiga
12:9
över mina fiender r. omkring
27:6
vandren r. därom (Sion)
48:13
i sitt läger r. omkring sin boning
78:28
utgjutit blod r. omkring Jerusalem
79:3

trofasthet är r. omkring dig
läger r. omkring dig (Ariel)

din

förbränner hs ovänner r. omkrina:
slå

förbrändes därav r. omkring
mot alla dess murar, r.omkring
samla de sig r. omkring henne
sina tält l. omkring henne
förtära allt där r. omkring
över alla folken här r. omkring
svärdet frossar r. omkring dig
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89:9
97:3
Jes.29:3

42:25
Jer. 1:15
4:17
6:3
21 :14
25:9
46:14

lägren eder r. omkring det
60:29
byggde en belägringsmur r. omkring
52:4
kaldeema lågo r. omkring staden
52:7
alla murar r. omkrine: Jerus. brötos
52:14
på pelarhuvudet r. omkring
52:22
granatäpplena på nätverket r. omkring 52:23
eld förtär allt r. omkring
Klag. 2:3
lötarna med ögon r. omkring
Hes. 1 :18
omgivet r. omkring av ngt ss. eld
1 :27
såg skenet ut där r. omkring
1 :28
murbräckor mot den r. omkring
4:2
slå med svärdet där r. omkring
5:2
Jerusalem med länder r. däromkring
5:5
mer gensträvigt än länderna r.
5:6
värre än hednafolken r. omkring
5:7
s. bo r. omkring eder
5:7
falla för svärd r. omkring dig
5:12
smälek bland folken r. omkring
5:14
skräck för folken r. omkring dig
5:15
förströ edra ben r. omkring altaren
6:5
slagna män r. omkring sina altaren
6:13
inristade r. omkring på väggama
8:10
hjulen, fulla med ögon r. omkring
10:12
hednafolksrätters. bor. omkring
11:12
folk mot hm r. omkring från länderna 19:8
sköldar hängde de upp r. om
27:11
r. omkring hm sin gravplats
32:22

r. omkring ligger hs skara
vilande r. omkring hs grav
r. omkring (Elam) sin gravplats

32:23
32:24
32:25

r. omkring har denna sin gravplats
landet r. omkring min höjd
åt de övriga folken r. omkring
folken r. omkring eder lida smälek
folk s. äro kvar l. omkring
förde mig fram r. omkring
en mur utomkring huset, r. omkring
sträckte sig porten r. omkring
slutna fönster i porten r. omkring
fönstren sutta r. omkring invändigt
stengolv anlagt r. omkring förgården
fönster på dess förhus r. omkring
fönster på dess förhus r. omkring
förhus funnos r. omkring
fönster på dess förhus r. omkring
fönster funnos på den r. omkring

32:26
34:26
36:4
36:7
36 :36
37:2
40:5
40:14
40:16
40:16
40:17
40:25
40:29
40:30
40:33
40:36

r. omkring hela huset
mur s. sträckte sig r. omkring
ovanpå övervåning r. omkring

41:5
41:6
41:7

mellanrummet ... r. omkring hela huset
platsen fem alnar bred, r. omkring
byggnadens mur fem alnar r. omkring
avsatserna på framväggen r. omkring
platsen invid tröskeln r. omkring
utefter hela väggen r. omkring

41 :10
41:11
41:12
41 :16
41 :16
41:17

kanten på ramen r. omkring
Kanten r. omkring höll en halv aln
dess bottenram en aln l. omkring
blod på avsatsens hörn och r. omkring

43:13
43:17
43:17
43:20

en liksidig fyrkant r. omkring
till utmark där r. omkring
r. omkring inuti dem en mur
r. omkring i alla fyra
nedtill vid muren r. omkring

45:2
45:2
46:23
46:23
46:23

sutto där r. omkring hm
från städerna r. omkring Jer.s
från Jerusalem och r. omkring

Mark. 3:34
Apg. 5:16
Rom.15:19

dubhelkrokar fästa r. omkring

s. sträckte sig r. däromkring

40:43

41:8

på hela huset r. omkring
41:19
han mätte platsen r. omkring
42:15
500 stänger r. omkring
42:16,17
dess område r. omkring högheligt
43:12

heligt till sitt omfång r. omkring

45:1

R. omkring skall den hålla 18000
48:35
för alla folk r. omkring
Sak.12:2
förbränna alla folk r. omkring
12:6
tillhopa från alla folk r. omkring
14:14

i sju dagar gått r. omkring

Hebr.1l :30

r. omkring tronen en regnbåge
Upp.
24 andra troner r. omkring tronen
r. omkring tronen fyra väsenden
r. omkring fullsatta med ögon
röster av änglar r. omkring tronen
alla änglar r. omkring tronen

4:3
4:4
4:6
4:8
5:11
7 :11

RUNTOM
R. hs tänder bor förskräckelse
klagoropen ljuda r. i Moabs land

Job 41:5
Jes.15:8

RUS
Se även: Berusa, vin, drucken, dryckenskap, drinkare, nykter, hänryckning.
RUS
När Noa vaknade upp från r.et LMos. 9:24
Laga så att r.et gär av dig
loSam. 1:14
när r.et hade gått av Nabal

RUSA

(=

25:37

berusa)

Ps.60:5

iskänkt åt oss r.nde vin

RUSA
lej on s. 1'.1' ned från
r.r med sina fötter i nätet
(hästen) r.r mot väpnade skaror
hästar s. r. åstad i striden
I staden r. de in, på murarna
störta överända, där de r.

ungt

RUSDRYCK

5.Mos.33:22
Job 18:8
39:24
Jer. 8:6
Joel 2:9
Nab. 2:5
Ords. 20:1
Jes.24:9

en lannare är r .en
r.en kännes bitter

RUSIG
mitt svärd druckit sig r.t
dricker sig r.t av blod

svärdet dricka sig r.t

Jes.34:5
34:7
Jer.46:10

RUSSINKAKA

AbigaiJ tog 100 r.or

givit hm två r.or att äta
åsnor s. buro 1001'.01'
tillförde dem l.or
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loSam.25:18
30:12
2.Sam.16:1
loKrön.12:40

RUSTA
-rusta
krigsrustad l.Krön.12:3 5
stridsrustad J ob 15 :24
utrusta 3.Joh.v.6
RUSTA
1'.1' sig med järn och spjutskaft 2.Sam.23:7
r.de med sköld och spjut
1.Krön.12:8

r.de till krig med alla slags vapen
12:33
stridbara män, r.de till krig
12:36
r.de till strid
2.Krön.17:18
Hästar r.s ut för stridens dag
Ords.21:31
R.en eder, I skolen dock krossas Jes. 8:9
Ja. r.en eder, I skolen dock krossas
8:9
r.de ss. kämpar till strid
Jer. 6:23
etiopier och puteer r.de med sköldar 46:9

och ludeer r.de med bågar
r. sig till strid mot (Babel)
R.en eder till strid mot Babel

46:9
50:9
50:14

r.de ss. kämpar till strid
och 1'.1' allt i ordning
r.de med skärmar anfalla dig

50:42
Hes. 7:14
23:24

hs söner r. sig till strid

Dan.11 :10

R. dig (Gog) och gör dig redo

skall ock r. sig till strid
r.d med tro och gott samvete
ss. hästar, r.de till strid
RUSTKAMMARE

38:7

11 :25
l.Tim. 1:19
Upp. 9:7
Jer.50:25

H. öppnade sin r.

RUSTNING
Se även: Vapen, krigsredskap, sköld,
pil, hjälm, svärd, kamp, här, krigsfolk,
stridsman, angrepp.
-rustning
vapenrustning Rom. 13 :12
Rustning
Från Israels tidigaste historia finns
ingen detaljerad beskrivning av soldaternas utrustning i krig. Vid intagandet
av löfteslandet använde man svärd och
båge, Jos.24:l2, och under domartiden
förekom också sköld och spjut, Dom.
5:8, samt slunga, 20:16. Saul bar pansar och hjälm, 1. Sam. 17 :38, men
sådant var på den tiden sannolikt
förbehållet konungen. Golj ats kopparhjälm och fjällpansar samt benskenor
av koppar var tydligen ett undantag
även bland fIlisteerna, 17 :5,6. Senare
tycks emellertid den enskilde soldaten
ha försetts med dylik rustning. Sålunda heter det om konung Ussia att
han försåg hela sin här med sköldar,
spjut, hjälmar, pansar, bågar och slungstenar. Liknande krigsutrustning finns
omtalat i Jer.46:3,4.
Det romerska och grekiska fotfolket bar hjälm, sköld, bröst- och
ryggpansar, en kort klädnad med beslag samt benskenor, allt av metall.
I N.T. talas också om en rustning av
andlig art. För att kunna stå emot
djävulens listiga angrepp, bör den troende ikläda sig hela Guds vapenrustning, som är sanning, rätWirdighet,
beredvillighet, tro, frälsning, Guds ord,
bön, Ef.6:lO-l8.
Hela Guds vapenrustning, Ef.6:l0-20.
1) Bältet - sanningen, v.14. 2)
Brynjan - rättHirdigheten, v.14, jfr
Jes.59:17. 3) Fotbeklädnaden - fridens evangelium, v.15. 4) Skölden den övervinnande tron, v.16, jfr l.Joh.
5:4.5) Hjälmen - frälsningen, v.17. 6)
Svärdet - Guds ord, v.17. 7) Det
kompletterande vapnet - bönen, v.18.
RUSTNING
försök att taga hs r.
2.Sam. 2:21
Jisbo-Benob iklädd en ny r.
21:16
träffade i en fog på r.en
loKon.22:34
träffade i en fog på r.en
2.Krön.18:33
till dödsriket i sin krigiska r.
Hes.32:27
allasammans i präktig r.
38:4
39:9
invånarna ... taga r.ar
39:10
de skola elda med r.arna
RUT
hebr. vänskap. En moabitiska, som var
sonhustru till Noomi, en kvinna från
Bet-Lehem som hade begivit sig till
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Ruta - Ryttare
Moab under en tid av hungersnöd i
hennes hemland.
Till Moab hade Noomi åtföljts av
sin man Elimelek och deras båda söner. Sönerna skaffade sig moabitiska
hustrur, Rut och Orpa. Efter en tid
dog Elimelek och tio år senare de båda
sönerna. Noomi beslöt då att resa
tillbaka till Juda. Rut och Orpa följde
henne på vägen. Noomi uppmanade
dem emellertid att återvända till sitt
land och sin gud.
Orpa lät övertala sig, men Rut stod
fast vid sitt beslut att följa Noomi. Sin
hängivenhet för svärmodern uttryckte
hon med orden: »Sök icke intala mig
att övergiva dig och vända tillbaka
ifrån dig. Ty dit du går vill ock jag gå,
och där du stannar vill ock jag stanna.
Ditt folk är mitt folk, och din Gud är
min Gud. Där du dör vill ock jag dö,
och där vill jag bliva begraven», Rut
1:16 f.
Noomi och Rut kom till Juda vid
tiden för kornskördens inbärgning.
Rut bestämde sig nu för att plocka ax
efter någon, »inför vilkens ögon jag
finner nåd», 2 :2, och »det hände sig så»
att hon kom att samla ax på en åker,
som tillhörde Boas, en släkting till
Noomis man. Det slutade med att Boas
löste in Noomis åker och tog Rut till
sig som sin hustru. De fick en son,
Obed, som blev fader till Isai, konung
Davids fader, kap.2-4. Som lön för sin
trofasthet och kärlek blev Rut alltså
stammoder till Davids ätt, den ätt som
Guds Son såsom människa i köttet är
kommen från, Rom.I:3. Rut har kallats »Gamla Testamentets Maria».
RUT
den eDa hette Orpa, den andra R. Rut
R. höll sig alltjämt intill henne
R. svarade (Noomi)
Så kom N oomi tillbaka med R.
moabitiskan R. sade till Nomni
Då sade Boas till R.
Moabitiskan R. sade
sade Noomi till sin sonhustru R.
Hon svarade (Boas): Jag är R.
köper du den ock av moabitiskan R.
har jag ock köpt moabitiskan R.
Så tOg då Boas R. till sig
Boes födde Jobed med R.
Matt.

1:4
1 :14
1:16
1 :22
2:2
2:8
2:21
2:22
3:9
4:5
4:10
4:13
1:5

RUTA
En starkt doftande kryddväxt, som
under forntiden betraktades som ett
universalmedel mot alla slags sjukdomar. Ruta odlades av både judar och
romare. Också av denna lilla växt gav
fariseerna tionde. Luk.l1:42.

Ruta.
RUTIG
(för Aron) r. livklädnad
2.Mos.28:4
väva en r. livklädnad av vitt garn
28 :39

RUTINA
ett stycke trä s. icke r.r
fiskarna r. och dö av törst
han skall låta deras kött r.
deras ögon skola r.
och deras tunga skall r.
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Jes.40:20
50:2
Sak.14:12
14:12
14:12

RUVA
och r.r dem ovanpå sanden
Lik en rapphöna s. r.r på ägg

Job 39:17
Jer.17:11

RYCKA
-rycka
bortrycka 1. Tess.4:17
upprycka Jud.v.12
RYCKA
Uppdelning: allmänt; rycka: an, bort, fram,
undan, upp.
RYCKA (allmänt)
lät 318 män r. ut
loMos_14:14
r.te allt närmare (Ai)
Jos. 8:11
(Simson) r.te loss dem jämte
Dom.16:3
r.te loss vävpluggen
16:14
bland Silos döttrar r. till sig
21 :21
och (manteln) r.tes sönder
l.Sam.15:27
H. har i dag r.t Israels konungarike
15:28
r.te rovet ur munnen på det
17:35
H. har r.t riket ur din hand
28:17
de arameer skulle r. ut
2.Sam.10:16
(Benaja) r.te spjutet
23:21
r. riket ifrån dig
1.Kon.11:11
ur din sons hand skall jag r. det
11:12
icke r. hela riket ifrån hm
11 :13
r.te sönder (manteln) i 12 stycken
11:30
jag vill r. riket ur Salomos hand
11 :31
r.t riket från Davids hus
14:8
storm s. r.te loss berg
19:11
när han r.t Israel från Davids
2.Kon.17:21
r.te spjutet ur egyptiernas
l.Krön.11:23
arameer skulle r. ut
19:16
r.te av mig huvudhår och skägg
Esr. 9:3
r.te jag i skägget
Neh.13:25
r. makten från gudlösa mskor
Job 34:30
Vem mäktar r. av hm hs pansar
41:4
r. dig ut ur din hydda
PS.52:7
r.te oss ur våra ovänners våld
136:24
de r.te av mig min mantel
HV. 5:7
r. fångarna ifrån den s. har
Jes.49:24
r. bytet ur den väldiges hand
49 :25
s. r.te mig i skägget
50:6
skulle jag dock r. dig därifrån
Jer.22:24
s. r.er oss ur deras våld
Klag. 5:8
r.tes vingarna av djuret
Dan. 7:4
han s. r.er emot hm
11:16
ss. en brand r.t ur elden
Am. 4:11
den r.es ifrån mig
Mika 2:4
en brand. r. t ur elden
Sak. 3:2
när jag r. t blodmaten ur
9:7
storma fram och r. det till sig
Matt.11:12
och begynte r. av ax och äta
12:1
slet och r. te den orene anden
Mark. 1 :26
hs lärjungar begynte r. av axen
2:23
slet och r.te anden hm
9:20
slet och r. te gossen svårt
9 :26
(J.) lärjungar r.te av axen
Luk. 6:1
anden sliter och r.er hm
9 :39
den onde anden slet och r.te hm
9:42
ingen skall r. dem ur min hand
Joh.l0:28
ingen kan r. dem ur min Faders hand 10:29
skeppet av denna r.tes med
Apg.27:15
frälsa dem gm att r. dem ur elden Jud. v.23
RYCKA (an)
arameernas här r. te an
kon. i Nordlandet skall r. an
r. an med hela sitt rikes makt

2.Krön.24:24
Dan.11:15
11:17

RYCKA (bort)
(H.) r.te dem bort därur
5.Mos. 2:15
l skolen r.s bort ur det land
28 :63
Bäcken Kison r.te dem bort
Dom. 5:21
Om H.A. skulle r. bort dig
loKon.18:12
hyddas fäste r.es bort
Job 4:21
när så Gud r.er bort hm
8 :18
Ur sin hydda r.es han bort
18:14
lika agnar s. stormen r.er bort
21 :18
r.es en sådan bort av strömmen
24:18
när hs själ r.es bort av Gud
27:8
kunde ej min skapare r. mig bort
32:22
de väldege r. bort. utan mskohand
34:20
deras själ skall r.s bort av döden
36:14
folken r.s bort ifrån sin plats
36:20
r. bort henne utan räddning
Ps. 7:3
Ryck icke min själ bort
26:9
skogarnas klädnad r.er den bort
29:9
skall en glödvind r. det bort
58:10
gm din förtörnelse r.s vi bort
90:7
jag r.es bort ss. gräshoppssvärm
109:23
Ryck icke sanningens ord bort
119:43
s. vika av ... dem r.e H. bort
125:5
de trolösa r.s bort
Ords. 2:22
Den högmodiges hus r.er H. bort
15:25
förrän silversnöret r.es bort
Pred.12:6
väl r.te (H.) bort det
Jes.27:8
så att Israel icke r.tes bort
49:5
han r. tes bort ifrån de levandes
53:8
fromma mskor r.s bort
57:1
gm ondskans ... r.es rättfärdige bort
57:1
Ryck dem bort ss. får att slaktas Jer.12:3
r. dem bort ur deras land
12:14
sedan jag har r.t dem bort
12:15
och så r.s de bort
Hes.21 :23
komma att med makt r.s bort
21 :24
icke mer r.s bort av hunger
34:29
Den vinden r.er bort de skatter
Hos.13:15
fåren r.s bort ur fållorna
Hab. 3:17
Jag skall r. bort och förgöra
Sef. 1:2
r.te H.A. bort Filippus
Apg. 8:39

RYCKA (undan)
r.er hm undan från hs plats
Job 27:21
29:17
r. te rovet undan hs tänder
Ps.35:17
Ryck min själ undan det fördärv
Jer.12:14
Juda hus skall jag r. undan
druvsaften är r.t undan eder mun Joel 1:5
Apg. 8:33
hs liv r.es undan från jorden
r. hm undan dem (Rådet)
23:10
RYCKA (upp)
r.te H. dem upp ur deras land 5.Mos.29 :28
H. skall r. upp Israel
loKon.14:15
då skall jag r. upp dem
2.Krön. 7 :20
han r.e ...· upp mitt hopp
Job 19:10
31:8
vad jag planterat må r.s upp
Pred. 3:2
r. upp det planterade sin tid
vars pluggar aldrig r.s upp
Jes.33:20
(Hiskia:) Min hydda r.es upp
38:12
det måste jag r. upp
Jer.45:4
Skall man icke r. upp dess rötter Hes.17:9
r. te man upp det i vrede
19:12
de skola icke mer r.s upp
Am. 9:15
Ekron skall r.s upp med roten
Sef. 2:4
då kunden I r. upp vetet
Matt.13:29
15:13
skall r.s upp med rötterna
Ryck dig upp med rötterna
Luk.17:6

RYGG
han lade det på (Hagars) r.
l.Mos.21 :14
böjde han sin r. under bördor
49:15
skall du få se mig på r.en
2.Mos.33:23
vände alltså r.en i striden
Dom.20:39
en lans av koppar på sin r.
1.Sam.17:6
kastat mig bakom din r.
l.Kon.14:9
Jehu sköt Joram i r.en
2.Kon. 9 :24
för att falla dem i r.en
2.Krön.13:13
ifrån H. boning och vände hm r.en
29:6
kastade din lag bakom sin r.
Neh. 9:26
sköldars r.ar i sluten hop
Job 15:26
den kommer ut ur hs r.
20:25
lade en tung börda på vår r.
Ps.66:11
På min r. hava plöjare plöjt
129:3
till oförståndiges r. hör ris
Ords.l0:13
och slag för dårarnas r.
19:29
riset för dårarnas r.
26:3
på åsnors r.ar sina rikedomar
Jes.30:6
mina synder bakom din r.
38 :17
min r. åt dem s. slogo mig
50:6
göra din r. likasom till en mark
51 :23
vända r.en till mig
Jer. 2:27
ropa med full hals bakom din r.
12:6
jag skall visa dem r._en
18:17
De vände r.en till mig
32:33
vänder icke Moab r.en till med blygd 48 :39
s. vände r.arna åt H. tempel
Hes. 8:16
deras r ... fulla med ögon
10:12
kastat mig bakom din r.
23:35
böj deras r. alltid
Rom.11 :10

RYGGA
Uppdelning: rygga, till rygga.
RYGGA
jag kan icke r. det
4.Mos.23:20
Gud. han r.r icke sin vrede
Job 9:13
(hästen) r.r icke tillbaka för svärd
39:25
ed s. han icke skall r.
Ps.132:11
(H.) r.r icke sina ord
Jes.31:2
jag skall ej r. mitt ord
42:16
ett ord s. icke kan r.s
45:23
profetian skall icke r.s
Hes. 7:13
skall (H.) icke r. mitt beslut
Am. 1:3
skall jag icke r. mitt beslut
1 :6,9,11,13
2:1,4,6
RYGGA (till rygga)
s. den redan lagt till r.
2.Kon.20:11
steg s. den redan lagt till r.
Jes.38:8

RYGGRAD
svansen, frånskild invid r.en

3.Mos. 3:9

RYGGSTYCKE
tronens r. ovantill avrundat

l.Kon.10:19

RYGGSTÖD
sidostödet av silver, r.et av guld

HV. 3:10

RYKA
syntes en r.nde ugn
ss. en r.nde eld mot mannen
varför r.er din vredes eld
(H.) rÖr vid bergen. och de r.
H. rör vid bergen så att de r.
dessa två r.nde brandstumpar
en r.nde veke skall han icke

loMos.15:17
5.Mos.29:20
Ps.74:1
104:32
144:5
Jes. 7:4
Matt.12:20

RYKTE
-rykte
vanrykte Tit.1:6

en man (prövas) gm sitt r.
27:21
bävar man vid r. t om Tyrus
Jes_23:5
37:7
ett r. s. han skall få höra
r.t därom till jordens ända
48:20
När vi höra r. t om dem
Jer. 6:24
hade fått höra r.t därom
37:5
konungen i Babel hör r. t
50:43
r.t om dig gick ut bland
Hes.16:14
sedan du hade fått sådant r.
16:15
få höra r.n s. förskräcka
Dan.11:44
r.t om (J.) gick ut
Matt. 4:24
r.t gick ut över hela det landet
9:26
utspridde r.t om hm
9:31
(J.) förbjöd att utbreda r.t
12:16
fick Herodes höra r.t om J.
14:1
I skolen få höra r.n om krig
24:6
r.t om (J.) gick strax ut
Mark. 1:28
när I fån höra r.n om krig
13:7
r.t om allt detta gick ut
Luk. 1:65
r.t om hm gick ut i hela trakten
4:14
r.t om hm spriddes åt alla håll
4:37
r.t om hm spridde sig dess mer
5:15
R.t härom nådde församlingen
Apg.11:22
under ont r. och gott r.
2.Kor. 6:8

RYMD
-rymd
himlarymd Ef.6:12
nordanrymden Job 26:7
RYMD
ned till jordens lägre r.er

Ef. 4:9

RYMLIG
till ett gott och r. t land
2.Mos. 3:8
5.Mos.33:20
s. gav så r. t land åt Gad
(H.) förde mig ut på r. plats
2.Sam.22:20
sutto i det r.a och bördiga land
Neh. 9:35
en r. plats, där intet trångmål
Job 36:16
Han förde mig ut på r. plats
Ps.18:20
ställer mina fötter på r. plats
31:9
H. ställde mig på r. plats
118:5
Låt mig gå fram på r. plats
119:45
bygga ett stort hus med r.a salar
Jer.22:14

RYMMA
Uppdelning i betydelsen: innehålla, fly.
RYMMA (innehåna)
säd. så mycket de kunna r.
silver och guld hs hus r.er
silver och guld s. hs hus r.er
(kopparhavet) r.de 2000 bat
40 bat r.de vart bäcken
Himlarna...r. dig (Gud) ju icke
för litet för att ... kunna r.s där
Himlarna r. (H.) ju icke
Det r.de och höll 3000 bat
himlarnas himmel r. dig icke
icke kunde r. brännoffret
bat-måttet r.er tiondedelen av
icke ens platsen ... kunde r.
icke hela världen r. de böcker
RYMMA (fly)
tjänare s. r. från sina herrar
annars måsten I r. ur världen

loMos.44:1
·4.Mos.22:18
24:13
loKon. 7:26
7:38
8:27
8:64
2.KrÖn. 2:6
4:5
6:18
7:7
Hes.45:11
Mark. 2:2
21:25
l.Sam.25:10
l.Kor. 5:10

RYSA
Av fruktan för dig r.er mitt kött Ps.119:120
deras konungar stå r.nde
Hes.27:35

RYSNING
med r. fyllde den alla ben
österns män gripas av r.

Job

4:14
18:20

RYTA
kom ett ungt lejon r.nde
Dom.14:5
Efteråt r.er så dånet
Job 37:4
Ss. glupande och r.nde lejon
Ps.22:14
de unga lejonen r. efter rov
104:21
Lik ett r.nde lejon
Ords. 28:15
r.nde gripa de sitt rov
Jes. 5:29
denne ropade ss. ett lejon r.er
21:8
Ss. ett lejon r.er, ett ungt lejon
31:4
Jag måste r. ss. ett lejon
38:13
Lejon r. mot hm
Jer. 2:15
Alla r. de nu ss. lejon
51 :38
ss. r.nde, rovgiriga lejon
Hes.22:25
(H.) skall r. ss. ett lejon
Hos.11 :10
R.er ett lejon i skogen
Am. 3:4
När lejonet r.er. vem skulle frukta
3:8
Furstarna äro r.nde lejon
Sef. 3:3
Hör huru de unga lejonen r.
Sak.11:3
går omkring ss. ett r.nde lejon
l.Pet. 5:8
ss. när ett lejon r.er
Upp.l0:3

RYTANDE
ss. ett ungt lejons r.
Ords.19:12
Ss. ett ungt lejons r. är den skräck
20:2
r. över folket höres den dagen
Jes. 5:30
likt r.t av ett hav
5:30
H. upphäver ett r. från höjden
Jer.25:30
han upphäver ett högt r.
25:30
förfärat vid dånet av hs r.
Hes.i9:7
han skall upphäva ett r.
Hos.11:10
H. upphäver ett r. från Sion
Joel 3:16
H. upphäver ett r. från Sion
Am. 1:2

RYCKA (fram)
r. fram mot staden
Jos. 8:5
r.te fram mot Benjamins barn
Dom.20:24
r.te fram till strid
loSam. 7:10
filisteerna läto en utpost r. fram
13:23
r.te Joab fram mot arameerna 2.Sam.l0:13
r.te Joab fram med sitt folk
l.Krön.19:14
i öknen r. förhärjare fram
Jer.12:12
och r.en fram till strid
46:3
konungen i Babel har r.t fram
Hes.24:2
r. fram och svämma över
Dan.l1:10

RYKTE
När r.t spordes i Faraos hus
l.Mos.45:16
icke utsprida falskt r.
2.Mos.23:1
sprider ut ont r. om henne
5.Mos.22:14
han har spritt ut ont r.
22:19
r.t om hm gick ut över hela
Jos. 6:27
vi hava hört r.t om (H.)
9:9
Det r. jag hör är icke gott
l.Sam. 2:24
r.t om att Guds ark var tagen
4:19
kom till David ett r.
2.Sam.13:30
vid blotta r.t hörsammade de mig
22:45
Då r.t härom kom till Joab
l.Kon. 2:28
r.t om (Salomo) gick ut
4:31
fick höra r.t om Salomo
10:1
långt mer än jag gm r.t hade hört
10:7
ett r. s. han skall få höra
2.Kon.19:7
r.t om David gick ut
l.Krön.14:17
fick höra r. t om Salomo
2.Krön. 9:1
vida förmer än jag gm r.t hört
9:6
r.t om (Ussia) sträckte sig
26:8
r.t om hm gick ut vida omkring
26:15
framkalla ont r. om mig
Neh. 6:13
(Mordokais) r. gick ut
Est. 9:4
Vid blotta r.t hörsammade de
Ps.18:45
utbreda r.t om din- stora godhet
145:7
ditt r. ont för beständigt
Ords.25:10

RYTTARE
Ryttare förbinds vanligen med hästar.
l Israel hade man icke mycket hästar
före Salomos tid, men sedan infördes
de i stora mängder. Salomo hade icke
mindre än 4000 ridhästar, förutom
vagnhästar i ett ännu större antal. Från
och med hans tid utgör ryttaren en
viktig beståndsdel i den israelitiska
hären. Som riddjur i vardagslag nyttja-
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RYTARE
r.ns röst måste tystna

Job

4:10

Ryttarhär - Råda
des dock inte hästen, utan åsnan,
mulåsnan och kamelen.
På Patmos fick aposteln Johannes i
en av sina syner se en ryttare komma
på en vit häst, följd av himmelens
härskaror, även de på vita hästar,
Upp.19:11 ff.; 6:2. Vidare fick han se
en vit, en röd, en svart och en gul häst,
var och en med ryttare, 6:4 ff. Se:
Häst.
RYTTARE
r.n faller baklänges av
l.Mos.49:17
foro ditupp både vagnar och r.
50:9
alla Farao•..•r. förföljde dem
2.Mos.14:9
förhärliga mig på hs vagnar och r.
14:17
förhärligar mig på hs vagnar och r.
14:18
alla Faraos l. förföljde dem
14:23
egyptierna, deras vagnar och l.
14:26
vattnet övertäckte vagnarna och l.na 14:28
när Faraos hästar med vagnar och l.
16:19
förföljde med vagnar och l.
Jos.24:6
deras tappra l. jagade framåt
Dom. 5:22
30000 v8/lllar och 6000 r.
l.Sam.13:5
vagnar och r. ansatte (Saul)
2.Sam. 1:6
David tog till fånga 1700 r.
8:4
David dräpte 40000 r.
10:18
(Adonia) skaffade sig r.
1.Kon. 1:5
Ben-Hadad kom undan, jämte nåara l. 20:20
för Israel är både vagnar och r. 2.Kon. 2:12

att man skulle taga en r.
R.n red (Jehu) tiU mötes
Då sände (Joram) en annan r.
icke mer folk än 50 r.

9:17
9:18
9:19
13:7

för Israel är både vagnar och r.
13:14
om du kan skaffa dig r. till dem
18:23
i hopp om att få vagnar och r.
18;24
David tog till fånga 7000 r.
l.Krön.18:4
silver för att leja vagnar och r.
19:6
(Sisak) kom med 60000 r.
2.Krön.12:3
väldig här, med vagnar och r.
16:8
av kon. begära krigsfolk och r.
En. 8 :22
konungen hade sänt med mig r.
Neh. 2:9
ett tåg, r. par efter par
Jes.21:7
ett tåg av män, r. par efter par
21:9
v8/lllskämpar och r. följde (Elam)
22:6
r.na hade fattat stånd vid I'orten
22:7
s. sätta sin förtrö stan på r.
31:1
om du kan skaffa dig r. till dem
36:8
i hopp om att få vagnar och r.
36:9
För larmet av r. och bågskyttar
Jer. 4:29
krossade jag häst och r.
51:21
(assyrierna) r. s. redo på hästar
Hes.23:6
Assurs söner r. s. redo på hästar
23:12
Nebukadressar med hästar och r...
26:7
Vid dånet av hs r.
26:10
med bela din här, hästar och r.
38:4
storma fram med vagnar och r.
Dan.11 :40
frälsa dem, icke gm hästar och r. Hos. 1:7
ej heller kan r.n rädda sitt (liv)
Am. 2:15
R. komma i fyrsprång
Nah. 3:3
r. jaga fram i fyrsprång
Hab. 1:8
fjärran ifrån komma dess r.
1:8
hästarna stupa med sina r.
Hagg. 2:23
r.na på sina hästar på skam
Sak.10:5
slå ... deras r. med vanvett
12:4
avgå till Cesarea 70 r.
Apg.23:23
läto r.na färdas vidare
23:32
r. i de ridande skarorna
UPP. 9:16
äta kött av hästar och deras r.
19:18
de andra blevo dräpta med r.ns svärd 19:21

RYITARHÄR
(Ahab) slog både r.en och

l.Kon.20:21

RÅ (adjektiv)
icke äta ngt därav r. tt
icke kokt kött, utan r.tt
medan köttet ännu är r.tt
förvandlas det r.a i hennes

2.Mos.12:9
1.8am. 2:15
Ps.58:10
Pred. 8:1

RA (om)
mannen s. r.dde om huset
mannen s. r.dde om huset

Dom.19:22
19:23

RÅD
Se även: Råda, rådslå, rådslag, rådslut,
rådföra, rådgivare, rådsherre, Kristus,
ord (Guds), lag, vägleda, förmana, visa,
lära, undervisa, ränker, funder.
Råd
Guds råd
Guds råd är hemligt, Job 15:8.
Bliver beståndande, Ords. 19 :21; Rom.
9:11. Består evinnerligen, Ps.33:11.
Kallas hans viljas hemlighet, Ef.1 :9.
Hans viljas råd, Ef.1 :11. Är ett bestämt
rådslut, Apg.2:23. - Vem kan få tillträde till Herrens råd? Jer.23:18.
Råd/rån Gud
Herren ger råd, Ps.16:7; Upp.3:18.
Ger råd med sitt öga, Ps.32:8. Leder
efter sitt råd, Ps.73:24. Kallar efter sitt
rådslut, Rom.8:28. Är underbar i råd,
Jes.28:29. Stor i råd, Jer.32:19.
Människorna låter allt Guds råd
fara, Ords. 1:25. Vill icke följa hans
råd, Ords. 1 :30. Israel rådfrågade icke
Herren, Jos.9:14. Fariseerna och de
4705

skriftlärde föraktade Guds rådslut,
Luk.7:30.
Goda råd
Kloka råd, Ords.S:2. Råd som har
framgång, Ords. 16:3. Den som är vis
lyssnar till råd, Ords.12:1S; 19:20.
Dåliga råd
Onda råd, 4.Mos.25:18. Listiga anslag, Ps.52 :4; 83 :4. Skadliga råd,
2.Sam.17:7. Skändliga anslag, Jes.32:7.
Onda funder, Job 21:27; Ps.10:2;
21 :12; Dan.8:23. Ogudaktigas rådslag,
Job 10:3.
Herren omintetgör hedningarnas
råd, Ps.33:10. Fiendens råd, Neh.4:1S.
RÅD

1) nåfsal, '; ~ J
bedraga, handla bedrägligt; hithp. i
l.Mos.37:18 övers. lägga råda om; i
Ps. I 05 :25 med prep. be, övers. lägga
onda råd mot. J fr 4. Se: Bedragare 2.
2) sog, , i O
råd, rådslag; hemligt råd; hemlighet.
Se: Anslag 5, Församling 5, Förtrolighet I, Hemlig 6, Hemlighet 4.
3) jå'a~, l'
råda, giva råd; rådslå. I Ords.13:10 står
nif. part. plur., övers. de som taga
emot råd. Se: Besluta 7, Plan 8, Rådgivare 2, Rådslag 4, Rådslå l.
4) nt?fsäl, 'I J J.
bedrägeri, bakSlughet; av: nä1.<:al, se l.
Ordet förekommer endast i 4_Mos.
25:18, där det står i plur., övers. onda
råd. Det står på detta ställe tillsammans med pi. av nä1.<:al, här övers.
lägga.
5) utf.ord.
6) 'eså, i1 ~ J)
råd, ~ådslai ·~ådslut, plan; rådklokhet,
vishet; av: jä·a~, se 3. Se t.ex. Beslut 3,
Plan 5, Rådgivare 4, Rådslag 2, Råd·
slut 1, Vishet 4.
7) [målak], l 'ID
råda, giv~ råd; end. nif. övers. gå till
råds med sig själv.

16) boul~, ~ouAiI
avsikt, vilja; beslut, rådslut. Se: Mening 9, Rådslag 5, Rådslut 7.
17) gn8me, -yvwf.lT/
kunskap, insikt; sinne, förnuft; mening, åsikt; avsikt; beslut; råd. Se t.ex.
Mening II, Tänkesätt 1.
18) I Apg.S :40 står ordagrant: de
lydde honom.
19) presbyterion, 'fr p €a~UT €PLO V
de äldstes råd el. församling; av: pres·
by teros, äldste. I Apg.22:5 avser ordet
judarnas äldste, dvs. deras ledare, vilka
var medlemmar av Stora rådet, synedriet, i Jerusalem.
20) symboulion, aUf.li3ovAwv
råd (som ges); råd (samling av rådgivare); av: symboulos, se Rådgivare 5.
Se: Beslut 7.
21) symbouleuö, aUf.l~ouA€vw
giva råd, råda. Se: Rådslå 4.

15) 'åmar, lD X
säga, tala; till;äga, mana. Se t.ex. Befalla 2, Besluta 6, Förkunna 9.

RAD
1 lade r. om att döda (Josef) l.Mos.37:18
2 Min själ inlåte sig ej i deras r.
49:6
3 jag vill giva dig ett r.
2.Mos.18:19
4 angripit eder gm de onda r. 4.Mos.25:18
5 s. söker r. hos de döda
5.Mos.18:11
6 Läggen fram förslag och r.
Dom.20:7
6 H .• gör Ahitofels r. till
2.Sam.15:31
6 göra Ahitofels r. om intet
15:34
6 Given nu ett r.
16:20
6 r. s. Ahitofel gav lika mycket
16:23
6 s. om man hade frågat Gud till r.s 16:23
6 så mycket gällde r. av Ahitofel
16:23
6 r. Ahitofel givit är icke gott
17:7
3 (Husai:) Därför är nu mitt l.
17:11
6 Arkiten Husais r. är bättre
17:14
6 än Ahitofelsr.
17:14
6 Ahitofels goda r. om intet
17:14
3 Det r.et har Ahitofel givit
17:15
3 givit (Absalom) det r.et
17:15
3 det l.et har Ahitofel givit
17:21
6 att man icke följde hs l.
17:23
5 I Abel fråga till r.s
20:18
8 kvinnan med sitt kloka r.
20:22
6 jag vill giva dig ett r.
l.Kon. 1 :12
6 aktade icke på det r. de gamle
12:8
6 aktade icke på det r. de gamle
12:13
6 talade efter de unga männens r.
12:14
6 veta l. och hava'makt
2.Kon.18:20
6 det r. de gamle givit
2.Krön.10:8
6 aktade icke på de gamles r.
10:13
6 efter de unga männens r.
10:14
6 deras r. (Ahasja) följde
22:5
6 icke vill höra på mitt r.
25:16
6 gm sina r. gjorde rådslag
En. 4:5
6 Gud gjort deras r. om intet
Neh. 4:15
7 gått till r.s med mig själv
5:7
10 avvända Hamans onda r.
Est. 8:3
6 hos hm r. och förstånd
Job 12:13
2 åhörare i Guds hemliga l.
15:8
3 Vilka r. har du givit den ovise
26:3
6 lyssnade under tystnad på mitt r. 29:21
6 s. icke vandrar i ogudaktigas l. Ps. 1:1
3 lova H., ty han giver mig r.
16:7
3 jag vill giva dig r.
32:8
6 hedningarnas l. om intet
33:10
6 H. r. består evinnerligen
33:11
2 för de ondas hemliga r.
64:3
11 redo med det r. vi uttänkt
64:7
6 Du skall leda mig efter ditt r.
73:24
2 Gud förskräcklig i de heJigas r.
89:8
1 lägga onda r. mot hs tjänare
105:25
6 de förbidade icke hs r.
106:13
6 föraktat den H. r.
107:11
2 tacka H. i de rättsinnigas r.
111:1
12 furstar lägga r. mot mig
119:23
6 I läten mitt r. fara
Ords. 1 :25
6 ej heller ville följa mitt r.
1 :30
6 Hos mig finnes r. och utväg
8 :14
6 den s. är vis lyssnar till r.
12:15
3 s. taga emot r. är vishet
J.3:10
6 Hör r. och tag emot tuktan
19 :20
6 H. r., bliver beståndande
19:21
6 intet r. förmår ngt mot H.
21 :30
13 meddelat dig r. och insikt
22:20
6 vän s. giver välbetänkta r~
27:9
3 hs namn: Underbar i r.
Jes. 9:6
6 skall vila r.s och starkhets A.
11:2
6 Giv oss r.
16:3
6 deras r. skall jag göra om intet
19:3
6 rå.dgivare giva oförnuftiga l.
19:11
6 (H.) är underbar i r.
28:29
6 allenast munväder att du vet r.
36:5
6 vem kan giva hm r.
40:13
3 Går (H.) till r.s med ngn
40:14
14 prästerna styra efter r.
Jer. 5:31
6 ej heller de vise med r.
18:18
6 göra om intet Judas r.
19:7
2 fått tillträde till H. r.
23 :18
2 hade tillträde till mitt r.
23:22
6 du s. är stor i r.
32:19
3 om jag giver dig ett r.
38:15
6 Hören det r. H. lagt mot Edom
49:20
6 Nebukadressar har lagt r.
49:30
6 det r. s. H. lagt mot Babel
50:45
6 de äldste med sina r.
Hes. 7 :26
9 låta mitt r. täcka. dig
Dan. 4:24
5 frågar sin stock till r.s
Hos. 4:12
2 hava uppenbarat sitt r.
Am. 3:7
18 de lydde (Gamaliels) r.
Apg. 5 :40
19 de äldstes hela r. giva mig
22:5
20 Festus överlagt med sitt r.
25:12
17 giver allenast ett r.
loKor. 7:25
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2;

8) I}åfsmå, i1~? O
visdom, vishet; i 2.Sam.20:22 övers.
klokt råd. Se vidare: Vishet 1.
9) melafs, l:2 t;l
aram. råd. Jfr i
lO) rå 'å, i1 J) l
något ont, det som är ont; i Est.8:3
övers. ont råd. Se t.ex. Ogärning 1,
Ond 2, Ondska 1.
11) I}epäi, 10.~ r1
efterforskning; undersökning, plan; av:
J.läpas, se Rannsaka 4. I början av
Ps.64:7 är J.lapas övers. tänka ut. Pu.
part. meJ.luppäs står som bestämnin~
till J.lepäs; uttrycket är övers. det råd VI
hava uttänkt.

12) dål]ar, l ~~
säga, tala; nif. tala sinsemellan (vanligen i ond mening); i Ps. 119:23 med
prep. be, övers. lägga råd mot. Jfr nif.
av dåbar i Hes.33:30 (med prep. be),
övers: orda om; Ma1.3:13 (med prep.
'al), övers. tala mot. Se t.ex. Besluta 5,
Förkunna 3, Samtal 1.
13) mo'e~å, i1 ~ J) i D
råd, rådslag; av~ jä'a~, se 3. Se: Rädslag 3.
14) jåg, , ~
hand, handflata; i Jer.S :31 'al je~ehäm,
på el. i deras händer; övers. efter deras
råd. Se t.ex. Ledning 1.

17 Det är allenast ett r.
16 allting efter sin viljas r.

2.Kor. 8:10
Ef. 1:11

RAD (= möjlighet)
giva efter r. och lägenhet
Den s. icke har r. att offra
jag vet mig knappt ngn r.

5.Mos.16:10
Jes.40:20
GaJ. 4:20

RADA
Se även: Råd, härska, regera, myndighet, makt, överhet, konung, rådsherre.
-råda
förråda I.Krön.12:17
orättrådig Hos.12:7
RÅDA

l) mämsålå, il~~9~
makt, herradöme, välde; av: masal, se
2. Se: Välde 3.
2) måsal, 'I t:i~
härska, regera. Se vidare: Regera 8.
3) råcjå, il ~ ~
trampa ned, förtrampa; underkuva, betvinga, härska; här med prep. be, övers.
råda över. Jfr Jer.S:31, övers. styra. Se:
Anförare 5, Fördärva 21, Härska 3,
Härskare I, Makt 5.
4) håjå, i1' i1
bliva; vara; h~r med prep. 'al, övers.
råda över. Se: Regera lO.
5) gäljar, l:1 j
vara stark; v~r; mäktig. Se: Förhäva 3,
Högmod 3, Makt 27, Mäktig 6.
6) utf.ord.
7) I Jes.23:IS står ordagrant: såsom en
enda konungs dagar.
8) mm, D 1l
resa sig upp; vara hög; i Ps.12:9 övers.
vara rådande. Se t.ex. Förhäva l,
Högmodig 1, Stark 8.
9) nåhal, 'I i1 )
ärva, taga i ~;; i Ps.82:8 övers. råda
med arvsrätt. Se t.ex_ Arv I, Arvedel 2,
Arvslott 1, Utskifta 2.
lO) måså', x::m
uppnå, . fmna," ~töta på; i Ords.8 :12
övers. råda över. Se t.ex. Falla 18,
Märka 6, Möta 1.
11) Sälar, ~'?~
råda, härska, ha makt. Se: Makt 22.
12) selet, ~ 7t&
aram. = hebr. sälat, se Il. Se: Falla 41,
Herre 12, Makt 41.
13) sallit, ~, ';I~;
aram. mäktig, makthavande, en som
har makt; av: selet, se 12. Se: Herre 14,
Hövitsman 3, Makt 42, Mäktig 21.
14) jåras, 10 l '
taga i besittru;;g~ i Ob.v.17 (med plur.
av moräs, besittning, som objekt)
övers. råda över. Se vidare: Utrota 11.
IS) utf.ord.
16) kyrieuö, KUpt€VW
vara herre, härska, råda ( över); av:
kyrios, herre, härskare. Se: Herre 21.

17) archö, äpxw
vara först el. främst; härska, råda
(över). Se: Furste 20.
18) exousilizö, E~ouatcirw
ha makt el. myndighet (över), härska,
råda (över), behärska; av: exousia,
makt, myndighet. Se: Makt 69.
19) authenteä, ave €VT€W
vara självhärskare, ha fullständig makt
el. myndighet (över), fullständigt behärska; av: autMntes (autoimtes), en
som med egna vapen (med egen hand)
dödar andra eller sig själv; även allmänt: en som gör något själv, upphovsman; en som handlar på sina egna
vägnar, mästare. Jfr vårt låneord
'autentisk'.
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Rådet - Rådslag
RÅDA
Uppdelning i betydelsen: härska, förhärska,
giva råd.
RADA (= härska)
1 ljuset att r. över dagen
loMas. 1:16
1 ljuset att r. över natten
1:16
2 r. över dagen och natten
1 :18
3 må de r. över fiskama i havet
1 :26
3 r.en över fiskarna i havet
1 :28
2 han skall r. över dig
3:16
2 men du bör r. över henne
4:7
2 och skulle du r. över oss
37:8
5 .å länge Mose ...r.de Israel
2.Mos.17:11
5 hand sjunka, r.de Amalek
17:11
3 s. hata eder r. över eder
3.Mos.26:17
6 Gud •. r.er över allt kötts
4.Mos.16:22
6 •. r.er över allt kött. anda
27:16
2 du .kall r. över många
5.Mos.15:6
2 de skola icke r. över dig
15:6
6 härnere r. bs eviga armar
33:27
2 SihOD s. r.de över landet
Jos.12:2
2 (Og) r.de över Hermons bergsbnd 12:5
2 Råd du över oss
Dom. 8:22
2 Jal vill icke r. över eder
8 :23
2 min son skall icke heller r.
8:23
2 utan H. skall r. över eder
8:23
2 70 män r. över eder
9:2
2 eller en enda man r.er
9:2
2 r.de filisteema över Israel
14:4
2 vet att fillsteema r. ·över oss
15:11
2 s. r.er över mskorna rätt
2.Sam.23:3
2 s. r.er i Guds fruktan
23:3
3 (Salomo) r.de över landet
l.Kon. 4:24
4 till att r. över mitt folk
8:16
6 r.er över riken på iorden
2.Kon.19:15
2 du (H.) r.er över allt
l.Krön.29:12
4 David utvalt till att r.
2.Krön. 6:6
2 då avkomling icke r.er över
7:18
2 I.er över hednafolkens riken
20:6
3 dessa fingo r. över dem
Neh. 9:28
2 r. över våra kroppar
9:37
8 uselheten är r.nde
Ps.12:9
2 (H.) r.er över hedningarna
22:29
2 Gud s. r.er i Jakob
59:14
2 Gm sin makt r.er han evinnerligen 66:7
9 med arvsrätt r.er du
82:8
2 Du r.er över havets uppror
89:10
2 r. över all hs egendom
105:21
2 s. hatade... fingo r.
106:41
1 solen att r. över dagen
136:8
1 månen att r. över natten
136:9
10 r.er över eftertänksam insikt Ords. 8:12
2 förståndig tjänare r. över
17:2
2 träl till att r. över furstar
19:10
2 Den rike r.er över fattiga
22:7
11 skall han få r. över allt
Pred. 2:19
2 självsvåld skall få r.
Jes. 3:4
2 kvinnor r. över (Juda)
3:12
3 r. över sina plågare
14:2
2 grym konung skall få r.
19:4
7 ss. r.de en och samma konung
23:15
2 I bespottare, Is. r.en
28:14
6 den s. r.er över alla riken
37:16
2 i framtiden r. över Juda
Jer.22:30
2 dem •. skola r. över Abrahams
33:26
2 Trälar få r. över oss
Klag. 5:8
3 icke kunna r. över folken
Hes.29:15
12 skall r. över hela jorden
Dan. 2:39
13 den Högste r.er över mskors
4:14
13 den Högste r.er över mskor.
4:22,29
13 den högste Guden r.er
5:21
2 till att r. över många
11 :39
14 få r. över sina besittningar
Ob. v.17
15 nu r.er mörkrets makt
Luk.22:53
16 döden r.er icke mer
Rom. 6:9
16 .ynden skall icke r.
6:14
16 lagen r.er över en mska
7:1
17 för att r. över hedningarna
15:12
18 Hustrun r.er icke själv
l.Kor. 7:4
18 r.er ej heller mannen
7:4
15 världshärskare s. r. här
Ef. 6 :12
19 ej heller r. över sin man
1.Tim. 2:12
RADA (= förhärska)
hungermöd r.de i Kanaans
l.Mo •. 42:5
vänskap r.de mellan Jabin
Dom. 4:17
vänskap r.de mellan Hiram
l.Kon. 5:12
frid och trygghet få r.
2.Kon.20:19
glädje r.de i Israel
l.Krön.12:40
stor förvlrrin& r.de
2.Krön.15:5
där r.de mycket .tor glädje
Nah. 8 :17
glädje r.de i Juda
12:44
lagen att intet tvång skulle r.
Est. 1:8
bestörtningr.de i staden Susan
3:15
där dödsskugga och förvirring r.er Joh 10:22
där intet trån&mål r.de
36:16
ondska och olycka r.er
Ps.55:11
fördärv r.er därinne
55:12
ondska r.er i deras boning
55:16
stor frid r.e, till dess ingen måne
72:7
där evig förödelse r.er
74:3
när mörker r.de
Ords. 7:9
när ogudaktiga förgås, r.er juhel
11:10
bland redliga r.er gott behag
14:9
på domarsätet r.de orättfärdighet Pred. 3:16
där nu ångest r.er
Je •. 9:1
Frid och trygghet skola ju få r.
39:8
men se, mörker r.er
59:9
I havet r.er oro
Jer.49:23
om än våld r.er på jorden
51 :46
där allenast falskbet r.er
Hos.12:1l
sen huru stor förvirring där r.er
Am. 3:9
Rätt så, stillhet må r.
6:10
ja, .tillhet må r.
8:3
tomhet .kall r. i din buk
Mlka 6:14
skall jaelåta friden r.
Hage. 2:10
dem emellan rått ovänskap
Luk.23:12
uppblåsthet och oordnine r.
2.Kor.12:20
i följd av den okunnighet s. r.er
Ef. 4:18
den ordning s. r.er bland eder
KoL 2:5
förgängelse s. r.er i världen
2.Pet. 1:4
r.er oordning och allt vad ont är Jak. 3:16
RADA (= giva råd), ordanaly., se Råd
3 r.en I mill att giva
1.Kon.12:6
3 Vilket svar r.en I oss att giva
12:9
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3 Vilket svar r.en I mig
2.Krön.10:6
3 Vilket svar r.en I oss att giva
10:9
15 s. Hepi, kvinnovaktaren, r.de Est. 2:15
3 dessa män s. r. till vad ont
Hes.11:2
21 r.er jag dig att du köper
Upp. 3:18

RÅDET
Se även: Rådsherre, råd, rätt, domstol.

Stora rådet
Rådsförsamlingen, hebr. sanhedrin,
gIek. synedrion, var på Jesu tid judarnas högsta politiska, juridiska och religiösa myndighet. Den bestod av 1)
översteprästerna, dvs. ledande män
bland prästerna, 2) de skriftlärde och
3) de äldste. Ordförande var alltid den
tjänstgörande översteprästen. Efter
mönstret av de äldste på Mose tid,
hade rådet ca 70 medlemmar. Av dessa
skulle minst 23 vara tillstädes i
rådsmötena, om rådet skulle vara beslutmässigt. Rådet höll vanligen sina
möten i en sal inne på tempelplatsen.
Hur länge denna institution hade
existerat, vet man icke med säkerhet.
Rabbinerna förde den tillbaka till de
äldste på Mose tid, 4.Mos.ll :16, men i
verkligheten var den betydligt yngre.
Första gången källorna nämner Stora
rådet är på Antiokus den stores tid,
223-187 f.Kr. I N.T. omtalas det
särskilt i samband med Jesu lidandeshistoria och de första kristnas verksamhet. Det var denna instans, som fållde
dödsdomen över Jesus. Rådet hade
emellertid, enligt Joh.18:3l, icke rätt
att verkställa dödsdomen, något som
det därför överlämnade åt Pilatus. Visserligen lät rådet i Stefanus' fall en
dödsdom gå i verkställighet, men det
skedde antagligen som ett undantag
från regeln, Apg.7 :S7 f. De första kristna inkallades flera gånger till synedriet,
som strängt förbjöd dem att förkunna
Kristus och ibland även gisslade dem,
Apg.4:l ff.; S:2l ff.; 6:12-7:S9. Även
Paulus anklagades inför Stora rådet,
Apg.22:30; 23:1 ff.
Jerusalems förstöring år 70 e.Kr.
medförde att Stora rådet upplöstes.
Några av dess funktioner ombesörjdes
en tid av den rabbinska akademien i
Jabne, se d.o. Se: Äldste.
RADET
Gamaliel stod då upp i R.
alla s. sutto i R. fäste sina ögon
Paulus fäste ögonen på R.
sade med ljudetig rö.t inför R.
tillsammans med R. hemstiUla
låter föra Paulus ned till R.

RÅDFRÅGA
I gamla förbundets tid var det vanligt
att »rådfråga» Herren. Detta kunde ske
dels genom det institutionella prästerskapet, där översteprästen hade »urim
och tummim» (se d.o.), och dels
genom Herrens profeter.
I Nya Testamentet fmner vi icke
spår aven sådan andlig orakelverksamhet. Dock gIänsar »lottkastningen»
Apg.l :24-26 till denna.
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r.de Rehabeam med de gamle 1.Kon.12:6
r.de sig med de unga män
12:8
r.de sig med sina tjänare
2.Kon. 6:8
David r.de sig med
l.Krön.13:1
r.de Rehabeam med de gamle 2.Krön.10:6
r.de sig med de unga män
10:8
(Josafat) hade r.t sig med folket
20:21
(Hiskia) r.de sig med sina förnämsta
32:3
r.de mig icke med ugn m.ka
Gal. 1:16

RÅDGIVARE
Gamla Testamentets »rådgivare» är vanligtvis en man, som sitter i konungens
råd eller som på annat sätt tillhör
konungens närmaste krets. Ibland kan
dock ordet användas även om andra
som ger råd.
RÅDGIVARE

1) 'ilb, :lX
fader; i l.Mos.4S:8 brukat som hederstitel för Faraos närmaste man, övers.
högste rådgivare. Se: Fader 1, Fäder l.
2) jil'~, r!!:
råda, giva råd; rådslå; här part. jo 'e~,
rådgivare; i 2.Krön.22:3 part. fem.,
rådgiverska. Se: Besluta 7, Plan 8,
Råd 3, Rådslag 4, Rådslå l.

3) je 'a!, ~ lZ. :
aram. = hebr. Ja a~; här part. jå 'et,
rådgivare. Se: Rådslå 3.

2.Mo •. 33:7
Jos. 9:14
Je •• 30:2
He•• 21:21

3) [dtihamJ, t:l il1

slå med häpnad ~{ fÖIVåning; end. nif.
part. nighåm, häpen, fÖIVånad,
förbryllad.
4) aporia, å1Topia
svårighet att passera; hjälplöshet,
rådlöshet, rådvillhet; av: aporos, se
Rådvill 1.
S) exaporeo, E~a1Topew
helt sakna utväg el. medel, vara helt
hjälplös el. rådlös; med, vara helt
rådlös inom sig själv, icke veta sig
någon levande råd; förstärkt form av
aporeö, se Rådvill 1. Kontrasten mellan aporeö och exaporeo (som båda
står i med. part. plur.) i 2.Kor.4:8 är i
den svenska kyrkobibeln återgiven:
»rådvilla, dock icke rådlösa». Bland
andra översättningar av gIundtextens
uttryck kan nämnas: »tvivlande men
icke förtvivlande» och »icke seende
någon utväg men icke utan utväg».
Pass. av exaporeo är i 2.Kor.l:8 övers.
misströsta.
RADLöS
1 (Jakob:) Varför stån I .å r.a
2 Ty ett r.t folk äro de
a Varför är du lik en r. man
4 r.a vid havets och vålornas
5 rådvilla, dock icke r ••

fili.teernas hövdiugar r. t

råd, rådslag; av:jå'3$, se 2. I Ps. 119:24
står ordagIant: mitt råds män; övers.
mina rådgivare. Se vidare: Råd 6.
S) symboulos, OV/li30VAO~
rådgivare; av: {lrep. syn, (tillsammans)
med, och boule, se Råd 16.

RÅDPLÄGNING

RADGIVARE
1 mig till Faraos högste r.
1.Mos.45:8
2 Ahitofel, David. r., från GUo 2.Sam.15:12
2 Men Jonatan var r.
l.Krön.27:32
2 Abitofel var konungens r.
27:33
2 tog (Ahasja) sina r.
2.Krön.22:4
2 satt dig till konungens r.
25:16
3 sänd av konungen och hs sju r. Esr. 7 :14
3 guld •. konungen och hs r. givit
7:15
2 finna nåd inför konungen och h. r.
7 :28
2 given av konungen och hs r.
8:25
4 de äro mina r.
Ps.119:24
2 Faraos visaste r. giva blott
Jes.19 :11
5 vem har varit (H.) r.
Rom.11 :34

RÅDGIVERSKA
2 (Ahasjas) moder var hs r.

2.Krön.22:3

RÅDIGHET
Har all r. försvunnit

Jer.49:7

RÅDKLOK
Sakarja. en r. man
har du icke mer ngn r. man

l.Krön.26:14
Mika 4:9

1) !aJ.zbulä, il~ Dt:1D
(end. plur. ta\I.bullo!) ego band, förpliktelse; anvisning, råd; rådplägI)ing;
av: i).å~al, binda, förplikta. Jfr i).ä!?äl,
tåg, rep. Se: Rådslut 3.
RADKLOKHET
1 förvärvar den förståndige r.
Ords. 1:5
1 Där ingen r. finne •...på fall
11:14
1 de ogudaktigas r. går ut på svek
12:5
20:18
1 med r. må man föra krig
1 med r. skall man föra krig
24:6

RÅDLIG
1) sympherö, oV/lt/!epw

föra el. bära samman; gagna, vara
nyttig; opers. sympherei, det är till
gagn el. nytta. Se t.ex. Nytta 2.
RADLIG
1 icke r.t att gifta sig

Matt.19:10

RÅDLÖS
1) ril'il, il X l
se, skåda; i 1.Mos.42:1 hithp. i betydelsen: se på varandra (underförstått:
utan att kunna bestämma sig); övers.
stå rådlös. Se t.ex. Märka 2.
2) 'obad 'esot, n i ~ V , :l'X
ego fÖrl~rad' i- fråga ~~ råd; rådlös;
'o!?ag, part. cstr. av 'å!?a~, se t.ex.
Förgås S, Förlora 3; 'e~o!, pIur. av 'e~,
se Råd 6.
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l.Mos.42:1
5.Mo•. 32:28
Jer.14:9
Luk.21:25
2.Kor. 4:8

RÅDPLÄGA

4) 'e~il, il'; ~

RÅDKLOKHET
Ap&. 5:34
6:15
23:1
23:6
23:15
23:20

RADET (Stora rådet)
Matt. 5:22
hemfallen åt Stora r.s dom
26:59
hela Stora r. sökte etter falskt
Stora r. sökte efter vittnesbörd Mark.14:55
15:1
Stora r. hade fattat sitt beslut
Luk.22:66
föra (J.) inför sitt Stora råd
Ap&. 5:21
Stora r., alla Israels äldste
5:27
förde dem fram inför Stora r.
6:12
förde (Stefanus) inför Stora r.
22:30
hela Stora r. komma tillsammans
23:28
ställa (Paulus) inför deras Stora råd
24:20
när jag stod inför Stora r.

RADFRAGA
s. ville r. H. måste gå ut
men r.de icke H. mun
utan att hava r. t min mun
han r.r sina husgudar

RÅDFÖRA

sedan Amasja hållit r.
Där r. fattas varda planerna
Kalfas s. under r.en sagt

1.Krön.12:19
2.Krön.25:17
Ords.15:22
Joh.18:14

RÅDSFÖRSAMLING
sammankallade en r.
befallde dem gå ut från r.en
(apostlarna) gingo ut från r.en

Joh.ll:47
Apll. 4:15
5:41

RÅDSHERRE
I Gamla Testamentet en beteckning,
som närmast motsvarar »rådgivare», se
d.o. N.T. använder ordet rådsherre om
medlemmar av Stora rädet, t.ex. Nikodemus, Josef från Arimatea och den
rike ynglingen. Se: Rådet.
RADSHERRE
Likaledes skrevo r.n Rehum och Esr. 4:8
skreva då r.n Rehum och sekreteraren 4:9
följande svar till r.n Rehum
4:17
vid sidan av konungar och r.ar
Job 3:14
R.ar utblottar han
12:17
sådana r.ar •• du förut ägde
Jes. 1 :26
r.ar och slöjdkunnigt folk
3:3
Nehukadnessar frågade sina r.ar Dan. 3:24
konungens r.ar församlade sig
3 :27
mina r.ar och stormän sökte upp mig
4:33
r.ama hava rådslagit
6:7
Josef från Arimatea, en ansedd r.Mark.15:43
kallade Pilatu. tillhopa r.ama
Luk.23:13
r.ama drevo glick med (J.)
23:35
Nu var där en r. vid namn Josef
23:50
överstepräster och r.ar utlämnat
24:20
Nikodemus., en av judarnas r.ar
Joh. 3:1
Hava då r.ama blivit förvissade
7 :26
Har då ngn av r.ama trott på (J.)
7:48
bland r.ama många •. trodde
12:42
I .åväl s. edra r.ar gjort
Apg. 3:17
församlade sig deras r.ar
4:5
I folket. r.ar och äldste
4:8
och deras r.ar icke kände (J.)
13:27

RÅDSLAG
l) tzO[c, j)'n
något som är bestämt el. beslutat;
förordning, stadga. I Dom_S:lS står
~e~e-lel>, hjärtats beslut; övers.
rådslag. Detta uttryck står parallellt
med ~re-lel>, hjärtats undersökningar; övers. överläggningar. Se: Besluta 11, Lag I, Rådslut 2, Rätt 4.
2) 'e~il, il~ ~

råd, rådslag; rådslut, plan; av: jå '3$, se
4. Se vidare: Råd 6.
3) mo'esil, il ~ V iD

råd, rå&lag; a;: j'å'3$, se 4. Se: Råd 13.
4) jil'a~,

r lZ. :

råda, giva råd, rådslå. Se t.ex. Råd 3.
S) boulJ, i30v M

avsikt, vilja; beslut, rådslut.
Mening 9, Råd 16, Rådslut 7.
RADSLAG
1 höllos stora r.

Se:

Dom. 5:15
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Rådslut - Rädda
2 gjorde deras r. om intet
Esr. 4:5
2 illfundiga förhasta sig i r.
Job 5:13
2 ditt ljus lysa över ogudaktigas r.
10:3
2 hs egna r. bringa hm på fall
18:7
2 ogudaktigas r. fjärran ifrån
21:16
2 ogudaktigas r. fjärran ifrån
22:18
2 Den betrycktes r ..•• på skam
Ps.14:6
2 fullborde alla dina r.
20:5
3 fingo vandra efter sina egna r.
81:13
2 söken dölja edra r. för H.
Jes.29:15
2 r. s. icke komma från mig
30:1
2 fullbordar sina sändebuds r.
44:26
2 arbetat dig trött med många r.
47:13
3 vandrade efter sina egna r.
Jer. 7:24
2 Israel på skam med sina r.
Hos.10:6
3 ty efter dessas r. är det l
Mika 6:16
4 vilkens r. vore fördärv
Nab. 1:11
4 Med dina r. drager du skam
Hab. 2:10
2 fridens r. mellan båda
Sak. 6:13
5 icke samtyckt till deras r.
Luk.23:51
5 ett r. och verk av mskor
Apg. 5:38
5 uppenbara alla hjärtans r.
l.Kor. 4:5

Se: Råd.

RÅDSLUT

-rådslut
utkorelserådslut Rom.9:l1
RÅDSLUT

1) 'eså, n::l)l
råd, ~ådslai; "rådslut, plan. Se vidare:
Råd 6.
2) I}olf:, p n
något som är bestämt el. beslutat;
fOrordning, stadga. Se: Besluta 11,
Lag 1, Rådslag 1, Rätt 4.

3) tal}bulä,

n? 1 J r. l'I

(end. plur. ta.Q.bullo!) ego band, för·
pliktelse; anvisning, råd; rådplägning.
Se: Rädklokhet l.

4) mikdåS, 01 pr.)

helig plats, heIg~ciom; något heligt; i
PS.73:l7 plur. övers. heliga rådslut. Se
t.ex. Helgedom 1, Helig 4.

5) musådii,

n,

D 1 r.)

grund, g~ndvai; ~ordning, befallning;
av: jåsag, se Rådslå 2. Se: Grundval 6.

6) gezerii, n l ) ,
aram. avgörel;~; :beslut; av: gezar =
hebr. gäzar, se Besluta 9.
7) boul~, !3ov Ari
avsikt, vilja; beslut, rådslut. I Apg.
13 :36 är ordet övers. vilja. Se: Mening
9, Råd 16, Rådslag 5.
8) prbthesis, 1fp68 faLe;
framställande; föresats, beslut; av: protithemi, ställa fram; föresätta sig, i
förväg fastställa. Se t.ex. Beslut 13,
Mäl 6, Sträva 7.
9) myst~rion, /lvaTiJpwv
hemlighet, mysterium. Se vidare: Hemlig 12.
10) I Ef.3:9 står ordagrant: vilken den
från evigheterna i Gud, som har skapat
allt, fördolda hemlighetens förvaltning
är (= hur det förhäller sig med förvalt·
ningen av osv.). Beträffande ordet för
hemlighet, se 9, Hemlighet 7.
RADSLUT
11 kraft av H. r.
2 mer än egna r. aktat hs muns
3 alltefter hs r. och de uppdrag
4 trängde in i Guds heliga r.
1 utför r. ifrån fordom tid
5 H. efter sitt r. låter den falla
1 Mitt r. skall gå i fullbordan
l ifrån fjärran land mitt r.s man
6 förordnat gm änglarnas r.
6 detta är den Högstes r.
1 de förstå icke hs r.
2 innan ännu r.et är fullgånget
2 mina r. träffade edra fäder
7 lagkloke föraktade Guds r.
7 vad Gud i sitt r. bestämt
7 vad ditt r. fönat bestämt
7 förkunna för eder allt Guds r.
8 s. äro kallade efter hs r.
10 huru det r. blivit utfört
8 efter sitt r. och sin nåd
7 oryggligheten av sitt r.
9 är Guds hemliga r. fullbordat

Esr.10:3
Job 23:12
37:12
PS.73:17
Jes.25:1
30:32
46:10
46:11
Dan. 4:14
4:21
Mika 4:12
Sef. 2:2
Sak. 1:6
Luk. 7:30
Apg. 2:23
4:28
20:27
Rom. 8:28
Ef. 3:9
2.Tim. 1:9
Hebr. 6:17
Upp.10:7

RÅDSLÅ

ma; här nif. i betydelsen: rådslå. Jfr
sog, råd, rådslag (se Lex. Råd 2); detta
ord står i PS.83:4 (övers. anslag) parallellt med jå 'a~, se 2. Se t.ex. Grunda l,
Stadga (verb) 10.
3) je'a!, t:l ~ :
här ithpa. rådSlå, ha rådplägning. Se:
Rådgivare 3.

4) symbouleuö,

aV/l!3ovAEvw

giva råd, råda; rådgöra med andra,
rådslå; av: prep. syn, (tillsammans)
med, och bouleuö, i N. T. end. i med.
bouleuomai, se Beslut 8, Besluta 19.
Se: Råd 21.
RADSLA
1 r.n och sägen edert ord
Dom.19:30
1 så att vi få r. med varandra
Neh. 6:7
2 furstarna r. med varandra mot H. Ps. 2:2
2 De r. med varandra mot mig
31 :14
1 De r. allenast om att stöta hm
62:5
1 r. så med varandra
71:10
1 r. mot dem s. du beskyddar
83:4
1 endräktigt r. de med varandra
83:6
1 alla tillhopa må r.
Jes.45:21
3 rådslagit om att kunglig
Dan. 6:7
4 rådslogo om att gripa J.
Matt.26:4
4 rådslogo judarna om att röja
Apg. 9:23

RÅDVILL
1) aporea, G.1TOpfW
sakna utväg el. medel, vara hjälplös el.
rådlös; med. vara rådlös inom sig själv,
icke veta sig någon råd; av: åporos,
utan övergång el. genomgång; utan
utväg el. medel, hjälplös, rådlös (av:
neg. a· och p6ros, övergång aven flod,
genomgång; bro; väg; utväg, medel). I
2.Kor.4:8 står aporeö tillsammans med
exaporM, se Rådlös 5. Akt. av aporeö
är i Mark.6:20 övers. bliva betänksam;
med. i Joh.13:22 undra; Apg.2S:20
vara villrådig; Gal.4:20 knappt veta sig
någon råd. Jfr Rådlös 4. Se: Tänka 31.
RADVILL
1 r.a, dock icke rådlösa

2.Kor. 4:8

RÅDVIS
där de r.a äro många
Ords.11:14
beståndande, där de r.a äro mån",
15:22
där r.a äro många, där går det väl
24:6
RÅKA
Om din broder r.r i armod

3.Mos.2S:25
25:35,39
25:47
Konungarna hava r.t i strid
2.Kon. 3:23
mitt på dagen r. de ut för mörker Job 5:14
har landet r.t I brand
Jes. 9:19
En man ... r.de ut för rövare
Luk.10:30
r. in i frestelser och snaror
1.Tim. 6:9

Om din broder r.r i armod
din broder r,r i armod hos hm

RÅMA
(korna) gingo där r.nde
icke r.r oxen vid sitt foder

l.Sam. 6:12
Job 6:5

RÅMÄRKE

1) gel]ul, '7 1 ) l
gräns. Ordet är ofta övers. gräns, t.ex.
4.Mos.34:3 ff.; S.Mos.3:16; Jos.13:23;
2.Kon.3:21. Jfr Jer.S:22, övers. damm.
Se: Land 3, Rike 4.
RAMARKE
1 Icke flytta din nästas r.
1 r. s. förfäderna satt UPP

1 den s. flyttar sin nästas r.
l Se. r.n flyttar man undan
1 änkans r.låter han stå fast
1 Flytta icke ett gammalt r.
1 Flytta icke ett gammalt r.

RÅMÄRKSFL YTTARE
Juda furstar blivit r.s likar

5.Mos.19:14
19:14
27:17
Job 24:2
Ords.15:25
22:28
23:10
Hos. 5:10

-rån
tempehån Rom.2:22
helgerånare Apg.19:37
-råtta
jordråtta l.Sam.6:4

RÄCKA
-räcka
uträcka 2.Mos.6:6
RÄCKA
Uppdelning: allmänt, i betydelsen: vara till·

räcklig, pågå, nå.

grunda, grundlägga; anordna, bestäm-

RÄCKA (allmänt)
Må han icke r. ut sin hand
1.Mos. 3;22
Då r.te (Noa) ut sin hand
8:9
Då r.te männen ut sina händer
19:10
Abraham r.te ut sin hand
22:10
(Jakob) r. te hm vin. och han drack
27:25
Men Israel r.te ut sin högra hand
48:14
(H.) skall r. ut min hand
2.Mos. 3:20

4713

4714

1) jå'O§, Y l,' ~

råda, giva råd, rådslå. Se t.ex. Råd 3,
Rådslag 4, Sinne IS, Tånka 11.

2) jåsarj, , Q ~

H. sade till Mose: Räck ut din hand

4:4
Då r.te han ut sin hand
4:4
när jag r.er ut min hand över
7:5
räck ut din hand över egyptiernas
7 :19
till Aron: Räck ut din hand
8:5
r.te Aron ut sin hand över Egyptens
8:6
Siigtill Aron: Räck ut din stav
8:16
Aron r.te ut sin hand med sin stav
8:17
r.t ut min hand för att slå
9:15
Räck din hand upp mot himmelen
9 :22
r.te Mose sin stav upp mot him.
9:23
Räck ut din hand över Egyptens
10:12
r.te .Mose ut sin stav över Egyptens
10:13
Räck din hand upp mot himmelen
10:21
r.te Mose sin hand upp mot himmelen 10:22
räck ut din hand över havet
14:16
Mose r.te ut sin band över havet
14:21
Räck ut din hand över havet
14:26
r.te Mose ut sin hand över havet
14:27
Du r.te ut din högra hand
15:12
Arons söner r.te hm blodet
a.Mos. 9:12
r.te (Aran) brännofferadjuret
9:13
Arons söner r.te hm blodet
9:18
hon därvid r.er ut sin hand
5.Mos.25:11
Räck ut lansen
Jos. 8:18
Då r.te Josua ut lansen
8:18
så snart ban r.te ut sin hand
8:19
med vilken han rät ut lansen
8 :26
Ehud r.te ut sin vänstra hand
Dom. 3:21
Sin hand r.te (Jael) ut efter
5:26
H. ängel r.te ut staven
6:21
(Simson) r.te ut sin hand
15:15
Räck hit manteln
Rut 3 :15
r.te (Jonatan) ut staven
1.Sam.14:27
r.te Ussa ut sin hand mot Guds 2.Sam. 6:6
r.te (Absalom) ut sin hand
15:5
(H.) r.te ut sin hand från höjden
22:17
när ängeln r. te ut sin hand
24:16
r.te (Jerobeam) ut sin hand
1.Kon.13:4
handen s. han r.t ut förvissnade
13:4
r.te mannen ut sin hand
2.Kon. 6:7
så räck mig din hand
10:15
Då r.te han hm sin hand
10:15
r.te Ussa ut sin hand
l.Krön.13:9
r.t ut sin hand mot arken
13:10
r.er ut den gyllene spiran
Est. 4:11
r.te ut mot Ester den gyllene spira
5:2
r.te konungen ut den gyllene spiran
8:4
till plundring r.te de icke ut
9:10,15.16
Men räck ut din hand
Job 1:11
mot hm själv må du icke r. ut
1:12
Men räck ut din hand
2:5
r. ut sin hand och avskära mitt liv
6:9
mot Gud r. te han ut sin hand
15 :25
Han r.te ut sin hand från höjden
Ps.18:17
du r.er ut din hand till värn
138:7
Räck ut dina händer från höjden
144:7
när jag r.te ut min hand
Ords. 1 :24
en ärekrona skall hon r. åt dig
4:9
r.er ut sina armar mot den fattige
31 :20
Min vän r.te ut sin hand
HV. 5:4
sin stav s. han r.te ut
Jes.10:26
H. skall r. ut sin hand
11 :11
Han r.te ut sin hand över havet
23:11
om man r.er en sådan åt ngn
29 :11
r.er den åt ngn s. icke kan läsa
29:12
H. skall r. ut sin band
31:3
Mot vem r.en I ut tungan
57:4
H. r. te ut sin hand
Jer. 1:9
hon r.er ut sina händer
4:31
Räck ut din hand åter och åter
6:9
Ovännen r. te ut sin hand
Klag. 1 :10
Sion r.er ut sina händer
1:17
schakalerna r. spenarna åt ungar
4:3
r.te ut ngt s. var ss. en hand
Hes. 8:3
Då r.te keruben där ut sin hand
10:7
r.te ban bespottarna handen
Hos. 7:5
räck icke ut din hand
Ob. v.13
Kalken skall i sin ordning r.s
Hab. 2:16
r.er sin son en sten
Matt. 7:9
s. r.er hm en orm
7:10
Då r.te (J.) ut handen
8:3
Räck ut din hand
12:13
Och han r.te ut den
12:13
(J.) r.te ut handen mot sina lärj.
12:49
Och strax r.te J. ut handen
14:31
r.te de hm vin att dricka
27:34
r. te ut handen och rörde vid
Mark. 1 :41
Räck ut din hand
3:5
ban r.te ut den, hs hand blev frisk
3:&
r.te hm vin, blandat med myrra
15:23
r.te man (J.) Esalas' bok
Luk. 4:17
R.te (J.) ut handen och rörde vid
5:13
Räck u t din hand
6:10
i stället för fisk r.er hm en orm
11 :11
s. r .er hm en skorpion
11 :12
krigsmännen r.te (J.) ättikvin
23:36
tog (J.) brödet och r.te åt dem
24:30
r.te hm ett stycke stekt fisk
24:42
åt vilken jag r.er brödstycket
Joh.13:26
(J.) r.te (brödstycket) åt Judas
13:26
Räck hit ditt finger
20:27
och räck hit din hand
20:27
(Petrus) r.te (Tabita) handen
Apg. 9:41
Då r.te Paulus ut handen
26:1
r.te mig och Barnabas handen
Gal. 2:9
Gud r.te det kalken
Upp.16:19
RACKA (vara tillräcklig)
landet r.te icke till för dem
1.Mos.13:6
landet r.te icke till åt dem
36:7
får i sådan mängd att det r.er
4.Mos.ll:22
fiskar så att det r.er till för dem
11:22
r.te ingalunda till för dem
Dom.21:14
om Samarias grus skall r. till
1.Kon.20:10
den skulle ingalunda r. till
Matt.25:9
RACKA (pågå)
r. intill vinbärgningen
3.Mos.26:5
vinbärgningen r. intill såningstiden
26:5
(hungersnöden) r. i sju år
2.Kon. 8:1
Huru länge kan din resa r.
Neh. 2:6

s. på längden ... r.er över
nätet r.er upp till mitten
r. från länderna ned på låren
(gallret) r.te upp till mitten
H .• upp i him. r.er din nåd
med sin topp r.er bland molnen
vattnet r. te mig till fotknölama
vattnet r.te mig till knäna
vattnet ... r. te mig till länderna
så högt att det r.te upp till
det r.te upp till himmelen
dalen skall r. ända till Asel
synder r. upp till himmelen

26:13
27:5
28:42
38:4
Ps.36:6
Hes.31:3
47:3
47:4
47:4
Dalt. 4:8
4:17
Sak.14:5
Upp.18:&

RÄDAS
1) pän-, -1 'fl
nekad villk~rskonj.: på det att icke, för
att icke. Ordet har en varnande eller
avvärjande innebörd. Se: Frukta 9.
2) jåre', X l '
frukta. Se L~; Frukta l, Modlös 2.
3) på1:laq, , [) ~
darra el. skälva av fruktan; (plötsligt
förskräckas, frukta. Verbet står i
PS.27:1 parallellt med jåre', se 2,
Frukta l. Se: Frukta 5, Fruktan 6.

4) 'ånå, n ) V

vara nedböjd ~l. nedtryckt. Verbet står
i J eS.3l:4 parallellt med nif. av /;Iå!a!,
se Rädsla 2 (här övers. skrämmas
bort). Se: Kränka 1, Plåga 6.

5) då'ag,

j~ ~

ängslas, bli el. vara orolig, rädas. I
J eS.S7 :11 står verbet tillsammans med
jåre', se 2, Frukta 1. Se: Orolig 2.
6) deil6s, of LAO,
ängslig, rädd; feg; av: deidö, frukta;
vara ängslig. Ordet står här tlllsantmans
med verbet eimi, vara: ordagrant: var·
för ären I rädda? I Upp.2l:8 är deil6s
övers. feg. Jfr verbet deilåö i Joh.
14:27, övers. vara försagd. Jfr Rädd·
håga 2.
7) phobeomai, </Jo!3eO/laL
frukta, hysa fruktan; av: ph6bos, se
Räddhåga 3. Se t.ex. Frukta 18, Fruktan 13.
RADAS
1 r.es att olyckan hinner mig
l.Mos.19:19
2 tala utan att r. för hm
Job 9:35
3 för vem skulle jag 1'.
Ps.27:1
2 jag r.es för dina domar
119:120
4 icke r.es för deras larm
Jes.31:4
5 För vem r.es och fruktade du då
57:11
& Jag r.es för de judar
Jer.38:19
5 hungersnöden s. I r.ens för
42:16
6 I klentrogne. varför r.ens I
Matt. 8:26
6 Varför r.ens l
Mark. 4:40
7 s. r.es är icke fullkomnad i
1.Joh. 4:18

RÄDD
Se även: Rädsla, ångest, förfåran, anfåktad, orolig, ängslig, bekymrad, fiende, fruktan, bävan, skälva.
RÄDD

1) J;.iirerj, , J Q
.
verbaladj. som skälver, bävar el. fruk·
tar. I Dom.7:3 står ordet jämsides med
verbaladj. jåre', se Frukta 2. Se:
Frukta 13, Oro l.
2) J;.iimal, '7 12 Q
(med prep. 'al) ha medlidande med,
förbarma sig över; skona, spara; i J ob
20:13 övers. vara rädd om. Se t.ex.
Misskund 2.
RADD
l Om ngn fruktar och är r.
2 r. om den och ej vill gå miste

Dom. 7:3
Job 20:13

RÄDDA
Se även: Befria, frälsa, frigöra, förlossa,
återlösa.
RÄDDA

1) sii'ar, lx0
nif. återstå, -;ara kvar; här övers. bliva
räddad. Se: Leva 25.

2) piili!, D ' '7~

RACKA (nå)
tom vars spets r.er upp
l.Mos.11:4
övre ände r.te upp till himmelen
28:12
överskottet... det s. r.er över
2.Mos.26:12
den halva s. r.er över hänga ned
26:12

en som har undkommit genom flykt;
en som har blivit räddad; i Hes.24:26
övers. räddad flykting; av: pålat, se 7. I
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Räddare - Räddning
Jos.8:22; Jer.42:l7; 44:14a; Klag.2:22
står pälit jämsides med såri~, se 4 (här
övers. slippa undan). Se: Flykting l.
3) [nå~al], '; ii .lhif. hi~~il, rycka undan, rädda, befria;
nif. bliva räddad el. befriad. Se: Be·
fria 5, Fly 4, Fria 2,
Försvar 5,
Hjälp 21, Hjälpa 4, Räddning 4.
4) sårig, l ' 1to
en som har u~dflytt el. undkommit;
av: såra~, se S. Jfr 2.
5) sårad, 11to
undko~ma, ~~dfly. Verbet förekom·
mer end. i Jos.10:20, där det står som
predikat till plur. av säri~, se 4.
6) hålas, r '; n
draga sig unda~; pi. rädda, befria; nif.
bli räddad. Se: Befria 6, Hjälpa 10.
7) pålat, t:I '? ~
undkomma, undfly; pi. och hif. rädda,
befria; i 2.Sam.22:2; Ps.18:3; 144:2 pi.
part. räddare, befriare. Se: Befria 4,
Räddning 7, Tillflykt 10.
8) [målat], t:I,?~
pi. och hif. rädda; nif. bli räddad,
räddas. Se: Fly 14, Flykting 2, Fred 8,
Fri 23, Frälsa 6, Hjälpa 8.
9) utf.ord.
10) peletå, il~ '.';~
undkommande, räd'dning; i konkret
betydelse: de som undkommer el. blir
räddade; ofta övers. räddad skara; av:
pålat, se 7. Se: Räddning l.
11) sezil.!, ;) ) 't?
aram. (avassyr.) befria, rädda; i Dan.
6:27 part. befriare, räddare.
12) J:tåsa~, DIf' Q
vara bunden (vid) el. förenad (med); i
synnerhet: vara fast vid någon i till·
givenhet och kärlek. Se vidare: Kär·
lek 8.
13) jåså',
gå ut.' Se t.;x~ Fly 13, Fri 6, Lös l,
Undkomma 4, Utlämna 3.
14) håjå, il' n
leva: vara el.\lva vid liv; pi. och hif.
låta leva, hålla vid liv; i Hes.3:18;
13 :22 övers. rädda (någons) liv; i
l.Mos.19:l9 rädda (med näpäs, se
liv 3, som objekt). Se: Förnya 2, Helbrägda 2, Leva 1, Levande 4, Liv 6.
15) ml.!, ;) 1 to
vända om, vända tillbaka; hif. föra
tillbaka. Se t.ex. Avvända 2, Betala 4,
Förvandla 10, Omvända 1, Ro 31,
Räddning 6.
16) zöogomiö, ~WOrOVEW
föda till livet, gö;a levande; hålla vid
liv. Se: liv 38.
17) exairtiö, €~alp EW
taga ut; befria, rädda; av: prep. ek, (ut)
ur, från, och haireo, taga. Se:
Frälsa 13.
18) s6zö, aw~w
göra frisk, hela, bota, frälsa, bevara
(hel och oskadd). Se Lex. Frälsa 10,
Hjälpa 17, Räddning 11.

övers. rädda sig undan; av: prep. apa,
(bort) från, och pheugö, fly. Verbet är
i 2.Pet.1 :4, 2 :20 övers. undkomma.
RÄDDA
Uppdelning: rädda, rädda liv, rädda själ,
räddad skara.

19) diasbzö, 8laaw~w
frälsa el. bevara tvärsigenom; föra
välbehållen iaenom; av: prep. dia, genom, och sözö, se 18. Se: Bota 7,
Frälsa 14, Oskadd 4, Välbehållen 4.
20) ryomai, !JlJOl1al
rycka (ur fara), rädda. Se: Frälsa 11.
21) sötena, aWTT/pia
frälsning, salighet, hälsa; av: s6zö, se
18. Se t.ex. Frälsning 7, Räddning 12.
22) apopheugö, å,7rO</!EVrW
fly bort från, undfly; i 2.Pet.2:18

RÄDDA (allmänt)
1 allenast N 03 r.des
l.Mos. 7 :23
2 en av de r.de berättade detta
14:13
3 R. mig undan min broder Esaus
32:11
3 ville (Ruben) r. hm
37:21
3 Han ville nämligen r. (Josef)
37:22
3 r. dem ur egyptiernas
2.Mos. 3:8
3 ingalunda r.t ditt folk
5:23
3 r. eder från träldomen
6:6
3 min faders Gud r.de mig
18:4
3 buru H. hade r.t dem
18:8
3 r. t dem ur egyptiernas hand
18:9
3 H. s. r.t eder ur egyptiernas
18:10
3 H. s. r.t folket undan
18:10
4 förgöra dem s. r. sig dit
4.Mos.24:19
3 menigheten skall r. dråparen
35:25
3 ingen finnes s. kan r.
5.Mos.32:39
3 (Rahab:) r. oss från döden
Jos. 2:13
2 ingen av (ajiterna) r. sig
8 :22
5 några lyckades r. sig
10:20
3 r.t Israels barn undan H. hand
22:31
3 jag r.de eder ur hs hand
24:10
3 r.t eder från egyptiernas
Dom. 6:9
3 H. s. r.t dem
8:34
3 r. eder från Midjans hand
9:17
3 Allenast r. oss denna gång
10:15
3 Vem kan r. oss
l.Sam. 4:8
3 r. eder ifrån filisteernas
7:3
3 r.de eder icke allenast undan
10:18
3 r. oss från fienders hand
12:10
3 r.de eder från fienders hand
12:11
3 avgudar varken hjälpa eller r.
12:21
3 (Saul) r.de så Israel
14:48
3 H. s. r.de mig undan lejon
17:37
3 skall ock r. mig undan denne
17:37
3 han r.r mig ur all nöd
26 :24
3 David r.de allt
30:18
3 sina hustrur r .de David
30 :18
3 icke ngt av bytet s. vi r.t
30:22
3 r.t dig ur Sauls hand
2.Sam.12:7
3 konungen skall r. mig
14:16
3 Konungen har r.t oss
19:9
3 när H. r. t (David)
22:1
3 r.de mig från min starke fiende
22:18
6 r.de mig, ty han hade behag
22:20
7 r.de mig ur mitt folks strider
22:44
3 r.t mig från våldets man
22:49
13 r.de ur arameernas hand
2.Kon.13:5
3 r. eder ur edra fienders hand
17:39
3 (Hiskia) förmår icke r. eder
18:29
3 H. skall förvisso r. oss
18:30
3 H. skall r. oss
18:32
3 r.t sitt land ur assyriske
18:33
3 r.t Samaria ur min hand
18:34
3 r.t sitt land ur min hand
18:35
3 H. skall r. Jerusalem
18:35
3 Och du skulle bliva r.d
19:11
3 blivit r.de av sina gudar
19:12
3 r. dig och denna stad
20:6
3 församla oss och r. oss
l.Krön.16:35
3 r. sitt eget folk
2.Krön.25:15
3 kvarleva s. r. ts undan assyriska
30:6
3 H .. vår Gud, skall r. oss
32:11
3 förmått r. sina länder
32:13
3 ngn gud s. förmått r. sitt folk
32:14
3 eder Gud förmår r. eder
32:14
3 förmått r. sitt folk ur min hand
32:15
3 eder Gud r. eder ur min hand
32:15
3 r. sina folk ur min hand
32:17
3 lika litet skall Hiskias Gud r.
32:17
3 vår Guds hand r.de oss
Esr. 8:31
3 r.de efter din barmhärtighet
Neh. 9 :28
3 Sex gånger r.r han dig
Job 5:19
8 r. mig undan min ovän
6 :23
3 ingen finnes s. kan r.
10:7
8 icke r. sig med sina skatter
20:20
8 r.r ock den s. ej är-fri
22:30
8 gm händers renhet r.s sådan
22:30
8 jag r.de den betryckte
29:12
6 Gm lidandet r. den lidande
36:15
3 fräls mig... och r. mig
Ps. 7:2
3 när H. r.t hm från fienders
18:1
3 r.de mig från min starke fiende
18:18
6 han r.de mig, han hade behag till
18:20
7 r.de mig ur folkets strider
18 :44
3 r.t mig från våldets man
18:49
7 du r.de dem
22:5
3 Befall dig åt H ... han r.e hm
22:9
9 r.r mig undan vildoxarnas
22:22
3 Bevara min själ och r. mig
25:20
3 r. mig snarligen
31:3
3 r. mig från mina fienders hand
31 :16
3 en hjälte r.s icke gm sin kraft
33:16
8 med sin styrka r. icke
33:17
3 ur min förskräckelse r.de han mig 34:5
3 H. r.r dem ur all deras nöd
34:18
3 H. r.r hm ur allt
34:20
3 du s. r.r den betryckte
35:10
3 Värdes, o H., r. mig
Ps.40:14
7 r. mig ifrån falska mskor
43:1
3 R. mig undan blodstider, Gud
51:16
3 ur all nöd r.r det mig
54:9
7 r.s med all sin ondska
56:8
3 R. mig, min Gud
59:2
3 R. mig från ogärningsmännen
59:3
6 dina vänner må varda r.de
60:7
3 R. mig ur dyn
69:15
3 låt mig bliva r.d
69:15
3 R. mig och befria mig
71:2
3 ty det finnes ingen s. r.r
71:11
3 r. den fattige s. ropar
72:12
3 r. oss och förlåt oss
79:9
6 I nöden ropade du, jag r.de dig
81:8
3 r.en hm för ogudaktigas hand
82:4
3 han skall r. dig
91:3
6 jag skall r. hm
91 :15
3 ur ogudaktigas hand r.r han
97:10
3 Många gånger r.de han dem
106:43
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3
8
6
3
6
3
6
3
3
3
3

han r.de dem ur deras trångmål
107:6
(H.) r.de dem från graven
107:20
att dina vänner må varda r.de
108:7
så må du då r. mig
109:21
Se till mitt lidande och r.
119:153
r. mig efter ditt tal
119:170
R. mig, H .. från onda mskor
140:2
r. mig från mina förföljare
142:7
R. mig från mina fiender. H.
143:9
r. mig ur de stora vattnen
144:7
r. mig ur främlingarnas hand
144:7,11
3 r. dig från det ondas väg
Ords. 2:12
3 r. dig ifrån främmande kvinnor
2:16
3 göra detta för att r. dig
6:3
3 rättfärdigheten r.r från döden
10:2
3 rättfärdighet r.r från döden
11:4
3 redligas rättfärdighet r.r dem
11:6
6 Den rättfärdige r.s ur nöden
11:8
6 bliva de rättfärdiga r.de
11:9
3 de redliga r.s gm sin mun
12:6
3 R. dem s. släpas till döden
24:11
8 ogudaktigheten icke r.
Pred. 8:8
8 denne r.de staden gm vishet
9 :15
3 ingen finnes s. r.r
Jes. 5 :29
l vad s. blivit r.t från Assyrien
11:11
1 kvarleva r.d från Assur
11 :16
10 ett lejon över Moabs r.de
15:9
3 och han skall r. dem
19 :20
3 r.de undan konungen i Assyrien
20:6
8 han skall skona och r.
31:5
3 ty (Hiskia) förmår icke r. eder
36:14
3 H: skall förvisso r. oss
36:15
3 ngn av folkens gudar r.t
36:18
3 hava de r.t Samaria
36:19
3 gudar har väl r.t sitt land
36:20
3 H. skall r. Jerusalem
36:20
3 du skulle nu bliva r.d
37:11
3 blivit r.de av sina gudar
37:12
3 jag skall ock r. dig (Hiskia)
38:6
3 ingen finnes s. r.r
42:22
3 ingen kan r. från min hand
43:13
3 R. mig. ty du är min gud
44:17
2 I r.de s. ären kvar av folken
45:20
8 de kunna icke r. ngn börda
46:2
8 jag skall bära och r. (Juda)
46:4
3 då må ditt avgudafölje r. dig
57:13
2 några av dem s. bliva r.de
66:19
3 (H.) r.r fattiges själ
Jer.20:13
3 r.en den plundrade
21:12
3 r.en plundrade ur förtryckarens
22:3
3 dig skall jag r. på den dagen
39:17
8 Ismael r.de sig med åtta män
41:15
3 r. eder ur hs hand
42:11
2 r. sig från den olycka
42:17
2 skall ingen kunna r. sig
44:14
2 några få s. bliva r.de
44:14
8 ej ens hjälten kan r. sig
46:6
8 ingen stad skall kunna r. sig
48:8
8 fråga kvinnorna s. söka r. sig
48:19
2 söka r. sig ur Babels land
50:28
2 I s. haven lyckats r. eder
51 :50
2 ingen s. blev r.d
Klag. 2:22
2 r.s undan svärdet
Hes. 6:8
2 edra r.de tänka på mig
6:9
2 om några av dem bliva r.de
7:16
3 silver och guld skall icke r.
7:19
3 r. mitt folk ur eder hand
13:21,23
3 dessa tre män icke kunna r.
14:16
3 allenast de själva skulle r.s
14:16
3 icke r. söner eller döttrar
14:18
3 allenast de själva skulle r.s
14:18
3 icke r. vare sig son eller dotter
14:20
10 Likväl skola några r.de bliva kvar 14:22
10m några bliva r.de
17:21
2 en r.d flykting komma till dig
24;26
3 rättfärdighet skall icke r.
33:12
3 jag skall r. mina får
34:10
3 r. dem från alla de orter
34:12
3 r.r dem från de mskors hand
34:27
11 vilken är den gud s. kan r.
Dan. 3 :15
110m vår Gud förmår r. oss
3:17
11 skall han r. oss ur den brinnande
3:17
11 sände sin ängel och r.de
3 :28
11 huru han skulle kunna r. Daniel
6:14
11 Din Gud må r. dig
6:16
11 Daniel har väl din Gud kunnat r.
6 :20
11 han s. r.t Daniel ur lejonens
6:27
3 ingen kunde r. ur hs våld
8:4
3 ingen fanns s. kunde r. väduren
8:7
3 ingen skall r. henne
Hos. 2:10
8 ej heller kan ryttaren r.
Am. 2:15
3 ur lejonets gap r.r benpipor
3:12
3 skola Israels barn bliva r.de
3:12
9 ingen släcka den till att r. Betel
5 :6
8 ingen av dem kunna r. sig
9:1
3 r. oss från Assur
Mika 5:6
7 ändå icke kunna r.
6:14
7 vad du r.r skall jag giva åt
6:14
3 eller guld skall kunna r.
Sef. 1 :18
8 Upp, Sion! R. dig
Sak. 2:7
3 icke r. ngn ur deras hand
11:6
16 s. mister det, skall r. det
Luk.17 :33
17 stigit ned för att r. dem
Apg. 7 :34
17 H. har r.t mig ur Herodes' hand
12:11
17 r. dig från ditt eget folk
26:17
18 så kunnen I icke r.s
27:31
19 hövitsmannen ville r. Paulus
27:43
19 Först sedan vi blivit r.de
28:1
19 blivit r.d undan havet
28:4
17 för att r. oss från nuvarande
Gal. 1:4
20 blev jag r.d ur lejonets
2.Tim. 4:17
20 H. skall r. mig
4:18
21 en ark för att r. sitt hus
Hebr.11:7
22 med knapp nöd r. sig
2.Pet. 2:18
RÄDDA (rädda liv)
14 då du vill r. mitt liv
3 har mitt liv blivit r.t
8 i natt r.r ditt liv
8 fastän de r.t ditt liv
8 må kunna r. ditt liv
9 för att r. sitt liv
9 flytt för att r. sina liv
3 R. mitt liv ur hundarnas
3 sannfärdigt vittne r.r liv
3 icke r. sitt liv ur lågornas
8 Flyn, r.en edra liv
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l.Mos.19:19
32:30
l.Sam.19:11
2.Sam.19:5
l.Kon. 1:12
19:3
2.Kon. 7:7
Ps.22:21
Ords.14:25
Jes.47:14
Jer.48:6

8 var och en söka r. sitt liv
51:6
8 var och en söka r. sitt liv
51 :45
14 varna ogudaktige och r. hs liv Hes. 3:18
14 vänder om ... och r.r sitt liv
13:22
3 r. allenast sina egna liv
14:14
3 gm rättfärdighet r. sina egna liv
14:20
8 så hade han r.t sitt liv
33:5
8 hjälten kan icke r. sitt liv
Am. 2:14
8 snabbfotade kan icke r. sitt liv
2:15
18 r. ngns liv, eller att döda
Mark. 3:4
18 r. ngns liv, eller förgöra
Luk. 6:9
RÄDDA (rädda själ)
15 r. hs själ från graven
Job 33:30
6 Vänd åter, H .. r. min själ
Ps. 6:5
7 r. min själ från ogudaktige
17:13
3 R. min själ från svärdet
22:21
3 r. deras själ från döden
33:19
3 r.t min själ från döden
56:14
3 r.r min själ ur dödsrikets djup
86:13
8 Vem r.r min själ från dödsrikets
89:49
8 Ack H., r. min själ
116:4
6 du har r.t min själ från döden
116:8
3 H., r. min själ från lögnaktiga
120:2
3 r.r hs själ undan dödsriket
Ords.23:14
12 I din kärlek r.de du min själ
Jes.38:17
3 icke förstår att r. sin själ
44:20
3 (H.) r.r den fattiges själ
Jer.20:13
3 du själv har r.t din själ
Hes. 3:19
3 du själv har då r.t din själ
3:21
3 du själv har r.t din själ
33:9
RÄDDA (räddad skara)
10 den r.de skara av Juda hus 2.Kon.19 :30
10 en r.d skara från Sions berg
19:31
10 låtit en r.d skara bliva kvar
Esr. 9:8
10 låtit en skara av oss bliva r.d
9:13
10 allenast blivit kvar en r.d skara
9:15
10 den r.de skara s. fanns kvar
Neh.. 1:2
10 för den r.de skaran i Israel
Jes. 4:2
10 den r.de skaran av Jakobs hus
10:20
10 den r.de skara av Juda hus
37:31
10 en r.d skara från Sions berg
37:32
10 på Sions berg en r.d skara
Joel 2:32
10 på Sions berg en r.d skara
Db. v.17

RÄDDARE
7
7
7
11

H .. min borg och min r.
H., min r.
mitt värn och min r.
Han är en r. och hjälpare

2.Sam.22:2
Ps.18:3
144:2
Dan. 6:27

RÄDDHÅGA
1) mäsas, DDt:!
nif. smälta, ~pplösas; (om le~, hjärta)
smälta el. upplösas av ångest el.
förfaran; i S.Mos.20:8 övers. bliva uppfylld av räddhåga. Jfr Js:al av mäsas i
Jes.l0:18, övers. täras bort; nif. i
Ps.22:1S; Mika 1:4, övers. smälta;
2.Mos.16:2l; Dom.1S:14 smälta bort;
Jes.34:3 flyta; Jos.2:11; 7:5 bliva
förHirad; Jes.13:7; Hes.21:7 förfaras.
2) deos, 8 EO<;
(långvarig) fruktan, (respektfylld)
bävan; av: deidö, frukta; vara ängslig.
Ordet, som i N.T. end. förekommer i
Hebr.12 :28, står där tillsammans med
eulilbeia, se Fruktan 12. Jfr Rädas 6.
3) phbbos, </!6{30<;
förskräckelse, förfaran, fruktan. Se
t.ex. Fruktan 14, Skräck 17.
RÄDDHAGA
1 hjärtan uppfyllda av r.
5.Mos.20:8
2 med helig fruktan och r.
Hebr.12:28
3 R. finnes icke i kärleken
l.Joh. 4:18
3 fullkomlig kärlek driver ut r.n
4:18
3 i r.n ligger tanke på straff
4:18

RÄDDNING
l) pele,tä, il t:I \ '; El

undkommand~, ~äddning; av: pälat, se
7. I Jer.2S:3S står ordet parallellt med
månos, flykt (övers. undflykt). Se:
Rädda 10.
2) utf.ord.
3) l.Sam.27:1 ordagrant: För mig fm·
nes intet bättre än (to~ min) att jag
flyr osv.
4) [näsal], ';:; )
hif. hi~~il, ry(i~ undan, rädda, befria;
nif. bliva räddad el. befriad. Se t.ex.
Rädda 3.
5) hassälä, il '; 11 il
räddn~g, befrlels;; av: [riå~~], se 4.
Ordet står tillsammans med räwl$, se
Hjälp 10.
6) Sul.!, ;) 1 iV
vända om, vända tillbaka. Se t.ex.
Rädda 15.
7) pålat, t:I '; El
undko~a, ~~dfly; pi. rädda, befria; i
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Rädsla - Ränta
PS.32:7 pi. inf. pallet, övers. räddning.
Se vidare: Rädda 7.
8) tosä'ä, nx:> i 1'1
det v~rifrån ~ågot utgår; det som g~r
ut, utlöpare; i PS.68:21 bildligt i betydelsen: utgång, räddning; av: jä~å', gå
ut. Jfr Gruva (subst.) 1.
9) marpe', X ~ l72
helande, läkande', bot; hälsa. Se: Bot 3,
Hela 3.
10) sälom, tJ i 'no'
helt el. oskadat tillstånd, hälsa; ordning, fred (frid), säkerhet, trygghet. Se
t.ex. Fred 3, Frid 1, Helbrägda 1,
Hälsa 3, Lycka 5.
11) s6zö, aWlw
göra frisk, bota, frälsa, bevara. Se t.ex.
Rädda 18.
12) sötena,

aWTf/pia

frälsning, salighet, hälsa; av: sÖzö, se
11. Se t.ex. Rädda 21.
13) katapheugö, Kapa<!>ev-yw
fly ned el. undan; i Hebr.6:18 övers.
söka sin räddning i; av: prep. kata (här
i betydelsen ned el. undan) och
pheugö, fly. Se: Fly 19.
RÄDDNING
1 ja, till r. för många
l.Mos.45:7
2 ett tecken, eder till r.
2.Mos.12:13
3 Ingen annan l. finnes
l.Sam.27:1
4 binna upp dem och skaffa r.
30:8
1 inlen annan l. finnes
2.Sam.16:14
1 intet kvar och ingen r. funnes Esr. 9:14
5 skall hjälp och r. boredas
Est. 4:14
4 förtrampas i porten utan l.
Job 5:4
2 skall han vakna upp till din r.
8:6
6 intet hopp om r. ur mörkret
15 :22
4 rycka bort henne utan r.
Ps. 7:3
7 med r.ens jubel ompver du mig
32:7
4 icke sönderriva eder utan l.
60:22
8 hos H. finnes r. från döden
68:21
4 Gud, kom till min r.
70:2
4 Sök r. ss. en gasell
Ords. 6:5
9 oförtänkt krossad utan r.
6:15
9 oförtänkt krossad utan r.
29:1
10 intet kött kan finna r.
Jer.12:12
1 finnes icke mer ngn l.
25:36
10 förskräckelse utan ngn r.
30:5
10 söka r., ingen att finna
Hes. 7:25
4 släpar det bort utan r.
Hos. 5:14
1 undan dem finnes ingen l.
Joel 2:3
4 Babel, där skall du finna r.
Mika 4:10
4 griper sitt rov utan r.
5:8
11 icke mer ngt hopp omr.
AP1-27:20
12 skall förhjälpa eder till r.
27:34
13 vi s. hava sökt vår l.
Hebr. 6:18

nif. i betydelsen: hålla (hållas) räkenskap med. Se Lex. Akta 16, Anse 3,
Besluta 15.
2) mispär, l~ 9D
tal, antal; av: såpar, räkna. iJob 31:37
står ordet som objekt till hif. av
[näga~l, se t.ex. Kungöra 4; ordagrant:
Jag skall (skulle) kungöra mina stegs
antal.
3) !e'em, tJ p. ~
aram. smak; omdöme; förstånd; i Dan.
6:2 i betydelsen: rapport, räkenskap.
Jfr Esr.S :5, övers. sak. Se: Befalla 8,
Befallning 8, Förståndig 10, Välde 13.
4) lOgos, ;\.o-yo<;
ord, tal; tanke, förnuft; beräkning;
räkenskap. Jfr 5. Se t.ex. Predika 15,
Samtal 6.
5) utf.ord.
Verbet synairö, lyfta upp (tillsammans
med andra) i Matt.18:24 ansluter sig
till v.23, där verbet liksom i 25:19 har
logos (se 14) som objekt; i samtliga fall
övers. hålla räkenskap.
RÄKENSKAP
1 man häll Icke ngn r,
2.Kon.12:15
1 icke hålla ngn r. med dem
22:7
2görar. föralia mina steg
Job 31:37
3 skulle satraperna avlägga r.
Dan. 6:2
4 göra r. på domens dag
Matt.12:36
4 konung hålla l. med sina tjänare
18:23
5 när han begynte hålla r.
18:24
4 och höll r. med dem
25:19
4 Gör r. för din förvaltning
Luk.16:2
4 inför Gud göra r. för sig
Rom.14:12
4 inför hm skola vi göra r.
Hebr. 4:13
4 de skola avlägga r.
13:17
4 göra r. inför hm s. är redo
I.Pet. 4:5

RÄKNA
-räkna
beräkna 3,Mos.27:18
frånräkna Dom.20:17
medräkna Dom.20:1S
tillräkna Apg.7 :60
skatte räknare Jes.33 :18
RÄKNA
Uppdelning: allmänt, räkna (= anse), räkna
till godo, räkna till rättfärdighet, räkna ut.

räk~a, b~rä~a: i 2.Kon.12:1S pi., 22:7

RÄKN A (allmänt)
kan ngn r. stoftet på jorden
1.Mos.13:16
skall ock din säd kunna r.s
13:16
r. stjärnorna, om du kan r. dem
15:5
man icke skall kunna r. den
16:10
ss. havets sand s. man icke kan r.
32:12
När du r.r antalet av Israels
2.Mos.30:12
sikeln r.d till 20 gera
30:13
r. sju dagar och två
3.Mos.15:13
r. sju dagar och sedan vara ren
15:28
r. sju fulla veckor
23:15
50 dagar skolen I r.
23:16
du skall r. sju årsveckor
25:8
r. efter huru många år
25:27
r.s till landets åkermark
25:31
r. efter huru lång tid
25:50
r. efter detta, sig till godo
25:52
sikeln r.d efter 20 gera
27:25
R.en antalet av Israels
4.Mos. 1:2
vart namn r.t särskilt
1:18,20,22,24,26
1:28,30,32,34,36,38,40,42
icke r. antalet av (leviterna)
1:49
man r.de alla dem av mankön
3 :22
r.de alla (kehatlter) av mankön
3:28
r.de alla (merariter) av mankön
3 :34
r. antalet av deras namn
3:40
förstfödde, vart namn r.t särskilt
3:43
sikeln r.d till 20 gera
3:47
r.de dem s. voro lösta am leviterna
3 :49
R.en antalet av Kehats barn
4:2
R. ock antalet av GersoDs barn
4:22
helgedomssikelns vikt, r.d till 20
18:16
Vem kan r. Jakob
23:10
R.en antalet av Israels barn
26:2
s. äro 20 år gamla skola r.s
26:4
Dina tjänare hava r.t antalet
31:49
sju veckor r. åt dig
5.Mos.16:9
skall du r. sju veckor
16:9
r.s till Kanaans land
Jos.13:3
Beerot r.s till Benjamin
2.Sam. 4:2
Gå åstad och r. Israel och Juda
24:1
sedan (David) låtit r. folket
24:10
talrikt att det icke kan r.s
l.Kon. 3:8
icke täljas eller r.s
8:5
r.de sedan de penningar
2.Kon.12:10
efter att hava r. t dem
1.Krön. 9 :28
Satan uppeggade David att r. Israel
21:1
Gån åstad och r.en Israel
21:2
Levi och Benjamin Icke r. t
21:6
befallde att folket skulle r,s
21 :17
leviterna blevo r.de
23:3
Moses söner r.des till Levi
23:14
Levi barn vart namn r.t särskilt
23:24
r.des av Levi barn de .s. vara
23:27
Salomo lät r. främmande
2.Krön. 2:17
icke kunde täljas eller r.s
6:6
ingen kunde r. det folk
12:3
r.de upp dem åt Sesbassar
Ear. 1:8
från Juda r.de till Benjamin
Neh.11 :36
flera än ngn kan r.
Job 5:9
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RÄDSLA
Se även: Rädd, fruktan, förfåran,
försagd, förskräcka, förskräckelse,
skräck, ångest, ängslan, bekymmer,
bävan, skälva, fasa.
RÄDSLA

1) järe', X l '
frukta, vara rädd för. Se t.ex.
Frukta 1, Fruktan 2, Försyn 1.
2) hätat, n n n
gru~db~t. bli-(;önder)krossad el. (ned)
bruten; bli förfårad el. förskräckt; hif.
göra förfårad el. förskräckt. I J ob
31 :34 står ordagrant: emedan jag blev
förskräckt för (se Fruktan 11) den
stora hopen och stamfränders förakt
gjorde mig förfårad. Jfr hif. i Jer.
49:37, övers. göra förfårad; nif. i J ob
39:25, övers. känna förfåran. Se t.ex.
Fly 17,Krossa 10.
RÄDSLA
1 fruktade av r. för faders hus
2 av r. för stamfränder. förakt

Dom. 6:27
Job 31:34

RÄFST
Se även: Aga, bestraffa, förebrå,
fönnaning, straffa, tillrättavisning.
RÄFST
i sinnet att hålla l. med ord
Job 6:26
när han biller r. med eder
13:9
när han bölle r., vad kunde jag då
31:14
att hs vrede ej hlller ngn r.
35:15

RÄFSTETIDER
har den Allsmäktige inga r.

Job 24:1

RÄKENSKAP

1) häsab, )!V n

3·IIlustrerat Bibel-lexikon

9:10
flera än ngn kan r.
14:16
du skulle då r. mina steg
25:3
s. förmår r. (Guds) skaror
31:4
r.r han ej alla mina steg
R.r du månaderna de gå dräkti,&a
39:5
Jag kan r. alla mina ben
Ps.22:18
de stå icke till att r.
40:6
lidanden, flera än jag kan r.
40:13
r.en (Sians) tom
48:13
Du har r.t min flykts dagar
56:9
r. så: Dessa äro födda där
87:6
Skulle jag r. dem
139:18
r.s hennes barmhärtighet
Ords.19:22
Lik (honung) må du r. visheten
24:14
gode r.s lika med syndaren
Pred. 9:2
De träd skola vara lätt r.de
Jes.10:19
16:14
ss. dagakarlen r.r åren
21:16
ss. dagakarlen r.r året
22:10
Husen i Jerusalem r.den I
33:18
den s. r.de tomen
40:26
för härskaran fram i r.de hopar
53:12
r.d bland överträdare
Jer.29:17
r.s lika med odugliga fikon
33:13
hjordar förbi herdar s. r. dem
46:23
ja, de kunna ej r.s
Hes.14:10
profetens missgärning r.s lika
44:26
r. för hm ytterligare sju dagar
45:14
olja, r.t efter bat av olja
Dan. 5:26
Gud har r. t ditt rikes dagar
Hos. 1:10
icke mäta, ej heller r.
Joel 1:6
mäktigt, ett s. ingen kan r.
Matt.10:30
huvudhåren allasammans r.de
Luk.12:7
huvudhåren allasammans r.de
22:37
Han blev r.d bland ogärningsmän
(Judas) var ju r.d bland oss
Apl- 1:17
8:33
Vem kan r. hs släkte
19:19
r.de vad böckerna voro värda
2.Kor.10:12
icke dristiga att r. oss till
Hebr.11:12
stjärnorna s. man icke kan r.
Upp. 7:9
stor skara s. ingen kunde r.
RÄKNA (= anse)
(Jakob:) r.s ss. stulna
l.Mos.30:33
r. ss. en styggelse
3.Mos.11:11
bland fåglarna r. ss. styggelse
11 :13
Främlingen skall r.s ss. inföding
19:34
r.s också de för rafaeer
5.Mos. 2:11
Ss. ett rafaeernas land r.s
2:20
Du skall r. det ss. skändlighet
7 :26
r.s i edra ögon ss. förstockat
Job 18:3
mörkret r.s av dem alla ss. morson
24:17
sina ovänner r.r han för intet
Ps.10:5
för att kunna r.s ss. mska
Ords.30:2
intet s. kan r.s för vinnil18
Pred. 2:11
bördiga fältet r.s ss. vildmark
Jes.29:17
bördiga fältet r.s ss. vildmark
32:15
msk or r.r han för intet
33:8
r.s de icke ss. lerkärl
Klag. 4:2
kött s. r.s för vederstyggJigt
Hes. 4:14
silver s. kan r.s för slagg
22:18
r.s de för en främlings lagar
Hos. 8:12
skuld s. kan r.s för synd
12:8
r. ss. en styggelse
Am. 5:10
furstar r. de för lekverk
Hab. 1:10
r.en I sådant icke för ont
Mal. 1:8
r.en I ej heller såd8l)t för ODt
1 :8
r;s för en av de minsta
Matt. 6:19
r.s för en stor i himmelriket
5:19
r.s för folkens furstar
Mark.10:42
r.s ss. helgat åt H.
Luk. 2:23
s. skulle r.s för den störste
22:24
(Mattias) r.d ss. apostel
API. 1:26
icke r. ngn mska för ohelig
10:28
Dianas helgedom r.d för intet
19:27
r.s ss. omskuren
Rom. 2:26
barn efter löftet, r.s för säd
9:8'
r.des för själva stödjepelarna
Gal. 2:9
icke r.de jämlikheten med Gud
Fil. 2:6
det r.r jag icke för ngt besvär
3:1
för K. skull r. t ss, förlust
3:7
r.r i sannina: allt ss. förlust
3:8
r.r det ss. avskräde
3:8
r.s för gudfruktip
1. Tim. 2:10
RÄKNA (tillgodo)
skall det Icke r.s till godo
r. efter detta, sig till godo
r. mig det till godo
min Gud. r. mig det till godo

3.Mos. 7:18
25:52
Neh. 5:19
13:31

RÄKNA (till rättfärdiahet)
r.de hm det till rättfärdighet
l.Mos.15:6
hm r. t till rättfärdighet
Ps.106:31
det r.des hm till rättfärdighet
Rom. 4:3
hm r.s hs tro till rättfärdighet
4:5
tron r.des Abraham till rättfärdiahet
4:9
r.des det hm ock till rättfärdighet
4:22
r.des hm till rättfärdighet
Gal. 3:6
r.des hm till rättfärdighet
Jak .. 2:23
RÄKNA (ut)
prästen r. ut beloppet
3.Mos.27:23
har förstånd, r.e ut betydelsen
Upp.13:18

RÄKNING
-räkning
folkräkning 2.Sam.24:2

Pred. 1:15
6:2
Hes.29:20
Hos. 2:18
3:3
Sak. 7:6
Ef. 3:2
Fil. 4:15
Filem. v.18
v.19
Hebr. 6:7

kan ej komma med i ngn r.
för sin r. intet saknar
för min r. utfört sitt verk
för deras r. sluta förbund
bliva sittande för min r.
för eder egen r. I äten
nådesuppdrag givet för eder r.
r. föras över utgivet
för upp det på min r.
För upp det på din r.
till .gagn fqr vilkens r.

RÄMNA
-rämna
klipprämnor Jes.2 :21
RÄMN A (subst.)
H. gjort en r. bland Israels
r.orna begynte igentäppas
icke mer fanns ngn r. i den
Ss. gm en bred r. bryta de in
när ingen r. brutits i muren
Davids stad hade många r.or
gm närmaste r. i muren
RÄMNA (verb)
r.de marken under dem
jorden kunde r. av deras rop
altaret (i Betel) skall r.
altaret r.de
en räv komma stenmur att r.
kommit iorden att bäva och r.
jorden r.r, ja, den r.r
O att du läte himmelen r.
klipporna r. inför hm
Oljeberget skall r. mitt itu
då r.de förlåten i templet
Då r.de förlåten I templet
förlåten i templet r.de
den stora staden r.de sönder

Dom.21:15
Neh. 4:7
6:1
Job 30:14
Ps.144:14
Jes.22:9
Am, 4:3
4.Mos.16:31
l.Kon. 1:40
13:3
13:5
Neh. 4:3
Ps.60:4
Jes.24:19
64:1
Nab. 1:6
Sak.14:4
Matt.27:51
Mark.15:38
Luk.23:45
Upp.16:19

RÄNKER
1) mezimmä, n~ m
tanke; plan, besl~t; :underfundig plan,
ränker; av: zåmam, tänka; tänka ut
(underfundiga) planer. Se: Besluta 10,
Funder 1, Tanke 10.
2) I}alalf;lalf;lf;o!, n i fl ~ i? ~ D.
hala el. glatta platser; håIhet, glatthet
(också i överförd betydelse); av: J:1.ä1~,
vara hal el. glatt. Ordet är i Ps.3S:6
övers. slipprig; Jer.23 :12 slipprig stig;
Dan. 1 1:34 skrymteri. Jfr art. Hal.
RÄNKER
1 fångas i de r. de uttänkt
1 de tänkte ut r., förmå Intet
1 den man s. umlås med r.
l s. tala om dig med r. i sinnet
2 bemäktiga sig riket lD1 r.

Ps.10:2
21:12
37:7
139:20
Dan.11:21

RÄNKFULL
en r. mun. det hatar jag
den r.e varder av (H.) fördömd
en r. man bliver hatad

Ords. 8:13
12:2
14:17

RÄNKSMIDARE
hm må man kalla en r.

Ords.24:8

RÄNNA
-räffila
klipprännor Jes.2:21
kringränna PS.88:18
RÄNNA (subst.)
lade han klpparna i r.orna
lade Jaka b käpparna i r. aIDa
åt regnflödet öppnat en r.
intill de två a:yllene r.or

1.Mos.30:38
30:41
Job 38:25
Sak. 4:12

RÄNNIL
Mina bröder... lika bäckarnas r.ar

Job

6:15

RÄNNING
flätorna i r.en till din väv
Dom.16:13
ryckte loss vävpluggenjämte r.en
16:14

RÄNSEL
Brödet är slut i våra r.lar
Icke ngn r. för eder färd
icke r.n, icke penningar
varken stav eller r.
ingen penningpung, ingen r.
sände eder åstad utan r.
s. har en r., göre sammalunda

l.Sam. 9:7
Matt.10:10
Mark. 6:8
Luk. 9:3
10:4
22:35
22:36

RÄNTA

RÄKNING
upphöra hålla r. på den
l.Mos.41:49
omöjligt att hålla r, på den
41 :49
för dens r. s. skall renas
3.Mos.14:4
låta leva för eder r.
4.Mos.31:18
Icke ngt av detta för din r.
o.Mos. 7:25
praktvävnader för Siseras r.
Dom. 5:30
(GIdeon) tog för sin r. prydnader
8:21
Sen eder för min r. om
l.Sam.16:17
för dina bröders r. en efa ax
17:17
för min herre konuna:ens r.
l.Kon. 1:2
för din r. inrätta handelskvarter
20:34
kan ingen r. hållas
l.Krön.22:16
Joab begynte r.en
27:24
giva för dina tjänares r.
2.Krön. 2:10
likasom David anställt en r.
2:17
för konungens r. söka upp
Est. 2:2
påle ... sätta upp för hs r.
6:4
med sin vishet r. på skyarna
Job 38:37

Se även: Lån, rikedom, ocker, pant.
Ränta
Mose lag förbjöd israeliten att ta ränta
aven broder, dvs. en landsman, men
däremot var det tillåtet att ta ränta av
en främling, en utlänning, S.Mos.
23:19 f. Att ta ränta av folkets egna
förbjöds med tanke på de fattiga, som
var beroende av lån, 2.Mos.22:2S;
3.Mos.2S :36 f. Lånet skulle helt vara
en barmhärtighetsgärning, jfr S.Mos.
15:7 f. Av Ps.lS:S och Hes.18:8,13
framgår, att detta förbud icke alltid
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Rät-Rätt
respekterades. Det gick antagligen med
det som med förordningen om att all
skuld skulle efterskänkas vart sjunde
och vart femtionde år, s.Mos.1s:1-3;
3.Mos.2s:1O; 2.Kon.4:1; Neh.s:3-s.
Luk.19:23 tyder på att Jesus icke
såg något fel i att man följde den
vanliga seden inom romarriket att sätta
in sina pengar i bank för att få ränta.
RÄNTA
icke pålägga hm ngn r.
2.Mos.22:25
icke ockra eller taga r.
3.Mos.25:36
icke lämna av dina livsmedel mot r.
25:37
icke taga r. av din broder
5.Mos. 23 :19
eller på annat varpå r. kan tagas
23:19
Av utlänningen må du taga r.
23:20
skänken r. på penningarna
Neh. 5:11
förökar gods gm ocker och r.or Ords.28:8
om han icke ockrar eller taler r. Hes.18:8
ockrar och tager r.
18:13
ej heller ockrar eller tager r.
18:17
du ockrar och tager r. och skinnar
22:12
fått igen mitt med r.
Matt.25:27
fått uppbära dem med r.
Luk.19:23

RÄT (se även RÄTT. adv.)
gören r.a stigar för edra fötter

Hebr.12:13

RÄTA
oxpikarnas uddar behövde r.s
icke kunde r. upp sin kropp
strax r.de hon upp sig

1.5am.13:21
Luk.13:11
13:13

RÄTSIDA
frätfläck på avigsidan eller r.n

3.Mos.13:55

RÄTT

Se även: Domstol, domare, döma,
skuld, straff, vittne.

-rätt
arvsrätt PS.82:8
bördesrätt Rut 4:4,6
förstfödslorätt I.Mos.2s :31
medborgarrätt Apg.22:28
orätt I.Mos.16:s
äktenskapsrätt 2.Mos.21:1 O
Rätt, rättsväsen
Rättsväsendet i den israelitiska folkgemenskapen var i äldsta tid mycket
enkelt. All rättslig makt tillliörde husfadern, han rådde över liv och död, jfr
I.Mos.38:24. Efter hand som familjerna växte, tillföll domarfunktionen naturligt nog familjeöverhuvudena.
Med Mose lag utvecklades rättsväsendet starkt. Till att börja med var
Mose den ende, som skipade rätt i
Israel under ökentiden, men omsider
tillsattes dugande män till föreståndare
och domare över större eller mindre
enheter. Dessa skulle alltid döma folket, 2.Mos.18:23-26. Svårare ärenden
hänsköt de till Mose, men ringare
ärenden avdömde de själva, v.26. Mellan domarna inbördes var det sannolikt
också en fördelning. Efter intagandet
av Kanaan tillsattes domare i alla
städer, jfr s.Mos.l6:18-20.
Rä ttegången var ertkel. Parterna
förde fram sina vittnen, någon förundersökning företogs icke. Efter vittnesförhör fålldes domen, som genast
verkställdes av den dömande myndigheten. Objektivitet var starkt inskärpt i
lagen: »1 skolen icke hava anseende till
personen, när I dömen, utan höra den
ringe likaväl som den höge; I skolen
icke frukta för någon människa, ty
domen hör Gud till», s.Mos.l:17. Att
detta påbud icke alltid följdes, kanske
i synnerhet i senare tid, är en sak för
sig, jfr Am.2:6 f.; 5:12; Mika 7:3;
Hab.1 :4; Mal.3:s.
Under domartiden var det vanligt
att också profeter och andra gudsmän'
dömde i rättsfrågor, jfr I.Sam.7 :15-17.
Även de s.k. domarna i specifik mening övervakade lag och rätt i landet,
jfr Debora, Dom,4:s. Under konungatiden var konungen den högsta doms-
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instansen och inför honom kunde en
dom appelleras, liksom han också
dömde i särskilt svåra frågor, jfr
I.Kon.3:16 ff.
Som generella rättsregler gällde
följande: l) Ingen som vållade en
annans död, kunde undgå rättegång;
4.Mos.3s:16 ff. 2) Ingen fick dömas
skyldig endast på ett vittnes ord,
s.Mos.19:1s. 3) Straff kunde icke
överföras på andra, 24:16. 4) En mans
hus var okränkbart, 24:10. 5) En träl
som hade flytt kunde göra anspråk på
skydd, 23:15,16. 6) Jordegendom
kunde icke avyttras, 3.Mos.2s :23 ff. 7)
En man kunde icke mot sin vilja
kvarhållas som träl i mer än sex år,
2.Mos.21 :2.
Beträffande frågor om straff vid
rättslig uppgörelse praktiserades i stor
utsträckning den s.k. jus talionis: öga
för öga och tand för tand, 3.Mos.
24:19; S.Mos.19:16-21. Detta skedde
dock under domstolens kontroll. I
lindrigare fall ålades bot allt efter
domarens omdöme,
2.Mos.21:22;
22:3; 3.Mos.24:21; 5.Mos.22:19. En
förbrytare kunde hållas i förvar tills
hans sak var avgjord, 3.Mos.24:12,
men först efter fångenskapen i Babel
talas det om fångelsestraff, Esr. 7 :26.
Mose lag påbjöd dödsstraff för
sabbatsbrott, 2.Mos.3s :2, för offer av
barn åt Molok, 3.Mos.20:2, för
hänvändelse till besvärjare och spåmän,
20:6,27, för förbannelse av fader eller
moder, 20:9, för olika slag av äktenskapsbrott och otukt, 20:10-21, för
hädelse av Herrens namn, 24:14, för
uppsåtligt dråp, 4.Mos.3s :16-21. Den
vanligaste formen för dödsstraffets
verkställande var stening, 3.Mos.20:2,
men ibland användes också svärdet,
S.Mos.13:1s. I vissa fall brändes den
dömde. 3.Mos.21 :9.
I nytestamentlig tid var ockupationsmaktens guvernörer, landshövdingarna, högsta domsinstans, och de
avgjorde frågor om dödsstraff, jfr Joh.
18:31. För övrigt hade judarnas eget
Stora råd en utsträckt myndighet både
när det gällde arresteringar och domsavkunne1ser, jfr Matt.s:22; 26:47 ff.;
Apg.4:1; 5:17 f. Nu hör vi också om
häktning för rannsakning, 12:4 ff.;
21 :33 ff., och om vanligt fångelsestraff, Matt. l l :2 med par.; 18:30.
Se även: Dom (människor som
domare), Rådet (Stora rådet), Straff.
RÄTT

l) ~illj.alf:, i) l "
vara rättfårdig
oskyldig; ha rätt; h~r
övers. vara i sin rätt, hava rätt, få rätt;
hif. och pi. övers. giva rätt, skaffa rätt.
Jfr Orätt 6. Se t.ex. Döma 13, Oskyldig 3, Rättfårdig S.
2) mispåt, t:l~o/~
dom, domslut; rätt, rättvisa; det som
är rätt; i Hes.22:29 övers. lag och rätt;
av: såpat, se 19. I Klag.3 :59 står
ordagrant: döm min dom (min rätt). I
Jes.28:26 är lamnuspåt (prep. le och
best. form av mispå t) övers. det rätta
sättet. Jfr Lag 1. Se t.ex. Dom 2,
Lag 4, Laglydnad 1.
3) utf.ord.
ÖVers. »en rätt hustru» i Ords.18:22
kan bero på att en del äldre översättningar här har läst 'isså to~å, en god
hustru, en läsart som också påträffats i
en hebreisk handskrift. - Beträffande
Jer.3:14; 31:32, se Herre 10.

e!.
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4) I)olf;, D'n
något som är bestämt el. beslutat;
förordning, stadga; i 3.Mos.10:13,14
övers. stadgad rätt; av: i).~,*, hugga
ut, rista in; skriva upp; fastställa, stadga, bestämma. Se Lex. Lag 1, Rådslut 2.
5) ~d4älf:, i)! ~
rättfårdighet: rätt; av: ~åga1.c, se 1. Jfr
Orättfårdig 14. Se: Riktig 1, Rättfårdig 4.
6) ge'ullå, il ~ ~ !
friköpande, lösande (av person el.
egendom); rätt att friköpa el. lösa; här
övers. rätt att återbörda; av: gå'al,
befria, återlösa, friköpa, lösa. Se vidare: Återbörda 1.
7) ~e4ålf:å, n ~ ~ ~
rättfårdighet, rätt; rättfårdig handling
el. gärning; av: ~åg,*, se 1. I Joel 2 :23
är li~g~ (prep.le och "eg~å) övers. i
rätt tid. Jfr Lag 4. Se: Hjälp 20,
Rättfårdig 2.
8) din. i ' 'i
(subst.) dom, domstol; rättssak, process; domslut; rätt. I Jer.22:16 står
substantivet som obj. till verbet din, se
21, övers. skaffa rätt. I Est. 1 :13 står
din tillsammans med då!, se Lag 3. Se:
DomS.

9) jåsår, 'if ~
rak, jämn; rätt, riktig; det som är rätt;
av: jåsar, se 37. Se: Lyckosam 4, Redlig 2, Rättfårdig 3, Rättsinnig 2, Rättvis 2.
10) misor, 1 j tV '~
något rakt el. jämnt; rätt, redlighet; av:
jåsar, se 37. Se: Redlig 8, Rättvis 8.
11) mesårim, D' 1tV ,~
rakhet, jämnhet; ~ätt," rättfårdighet,
redlighet; av: jäSar, se 37. Se: Förlikning 2, Redlig 9, Rättvis 3.
12) 'ämät, nt:l~.
fasthet, säkerhet, pålitlighet, trofasthet; sanning; av: 'åman, se 36. Se t.ex.
Pålitlig 1, Redlig 7, Riktig 2, Sanning 3, Trofast 3, Uppriktig l.

13) ~dilf:, D' ~~
rättfårdig, oskyldig; den som har rätt; i
Jes,49:24 övers. den som har segerns
rätt; av: ~åd,*, se 1. Se: Oskyldig 2,
Rättfärdig r
14) 'dpäs,
~
ände; intet; av: 'åpas, upphöra, få en
ände, ta~a slut. bli till intet. I Jes.s2:4
står: be'äpäs. för intet, förgäves, utan
orsak; övers. utan all rätt.
15) 'fimunå, il ~ 1 ~~:
fasthet, säkerhet, pålitlighet, trofasthet; sanning; i Jes.S9:4 övers. vad till
rätten hör; av: 'åman, se 36. Se t.ex.
Fast 22, Redbar 2, Redlig 4, Sanning 8, Trofast 2.
16) hukkå, n Pn
stadga, 'fÖrordnk av: i).~a1.c, se 4. Se:
Fast 24, Lag 7.
17) jatab, tob, j j t:l j t:l '
vara ei. bli~a god; hif. gör; ~d; handla
väl el. rätt; här övers. hava rätt. Se
t.ex. Bättra 1.
18) tol}, j j t:l
god; rätt. I 2.Mos.18:17 står ordagrant:
Saken som du gör är icke god. Se t.ex.
Gagn 2, Godhet 2, Nyttig l, Välbehaglig 5.

D"

20) jaSär, 1 tV '
det som är rätt el. riktigt; uppriktighet,
redbarhet, redlighet; av: jasar, se 37.
Se: Plikt 1, Redbar 1, Redlig 10,
Rättsinnig 1, Rättvis 9, Uppriktig 3.
21) din, 1 ' 'i

(verb) styra,' leda; döma; här ofta
övers. skaffa rätt (åt); i Jer.S:28 tillsanlmans med subst. din, se 8; övers.
hålla rätten vid makt. Se: Dom 6,
Döma l, Lag 9.
22) fjåsa'] , )) tV '
hif. befria. fräl;a, bringa hälsa el.
välgång; i I.Sam.2S:26,31,33 med
prep. le, övers, skaffa sig rätt. Se:
Frälsa 1, Frälsning 2, Hjälp 3, Hjälpa 3.
23) [jå~al)], n ~ ~
grundbet. vara el. bliva klar; hif. (göra
klar =) avgöra, döma; tillrättavisa,
tukta, straffa; i Job 16:21; Jes.2:4;
Mika 4:3 med prep.le, övers. skaffa el.
skipa rätt åt; i Job 13:3; PS.50:8 med
prep. 'äl, resp. 'al, övers. gå till rätta
med; i Jes.1:l8 nif.. övers. gå till rätta
med varandra; Mika 6:2 hithp. med
prep. 'im, övers. gå till rätta med
varandra. Se: Aga 3, Bestraffa 1,
Dom 1, Döma 3, Försvar 7, Klaga 18,
Lag Il, Motp3rt 2.
24) [pålal], ':> ':>:J
grundbet. a) sökaTel. fråga efter, undersöka, eller b) klyva, skilja, träda emellan; pi. döma, skipa rätt. Se t.ex.
Bedja 2, Bönfalla 4, Medla 1, Tänka 3,
Ursäkt 1.
25) pelilija, n..:. ~ '~~
dom, rättskipning; av: [pälal], se 24.
26) sepa!im, D' t;lf! 0/

domar, straffdomar; av: såpat, se 19. I
Hes.s:10,ls står sepåpm som obj. till
verbet 'åså, göra; övers. skipa rätt. Se:
Dom12.
27) din, l ' ~

aram. = hebr. din, se 8.
28) jåsar, 1 D '
tukta, tillrätta~sa; i Job 4:3 pi. övers.
visa till rätta. Se: Förmana 1, Mana 7,
Tukt 2, Undervisa 2.
29) rib, j '1
(verb) -strida, 'tvista (i synnerhet inför
rätta); här övers. gå till rätta. Se:
Avgöra 2, Hämna 5.
30) jåril}, j ' ! ~
motpart, vedersakare, motståndare; av
verbet ri~, se 29. I PS.3s:1 står jeri~aj,
mina vedersakare (motståndare); övers.
de som gå till rätta med mig. Se:
Motståndare 8.
31) tur,

~,·1

f,

döma, skipa ~( skaffa rätt; nif. bli
dömd; skaffa sig rätt; här övers. komma inför rätta; gå till rätta (med). Se
t.ex. Dom 8, Domare 2, Döma 2, Regera 3.

grundbet. gå, vandr3 (omkring); sedan:
bespeja, utspana; hif. i Ords.12:26
övers. visa till rätta. Om man i stället
för merea', vän, läser mir'ä, bete, blir
översättningen: Den rättfardige ser
efter sitt bete (sin betesmark). Jfr hif.
av tur i Dom. 1 :23, övers. bespeja. Se:
Utrannsaka 4.
32) [nåsal], ,;>,,)
hif. hi~~, ryckäu1dan, rädda, befria; i
Ords.19:19 övers. ställa till rätta. Senare hälften av nämnda vers kan efter
grundtexten översättas: ty om du
räddar [honom], måste du fortsätta
[därmed]. Se t.ex. Befria 5, Hjälpa 4,
Rädda 3.
33) ril}, j ' !
(subst.) strid. tvist; av verbet ri12, se 29.
Se: Genstridig l, Motståndare 7, Oro 4.
34) nåkoah, ii'J l
belägen" mitt ~m;t el. mitt framför;
rak, rät; rätt, redlig; som subst. rätt,
redlighet. I Jes.s7:2 står ne!,<oi).o
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19) såpat,

t:l:J

t:i

Rätt
(nä~oa1.l och suff. 3.mask. sing.), övers.
rätt fram; i Jes.59:l4; Am.3:10 fem.
n,e~o1.lä, övers. vad rätt är; i Jes.26:10
'ärä~ ne~o1.loJ (plur. av ne~o1.lä), övers.
det land där rätt skulle övas. Jfr 44.
35) ken, 12
fast, rätt, riktig. Se: Fast 37, Redlig 1.
36) 'åman, 1~:J K
nif. vara fast ~I~ säker; vara pålitlig el.
trofast; vara sann; i 5.M os. 7:9 part.
fast, säker; pålitlig, trofast. Se t.ex.
Fast 11, Förlita 2, Hopp 4, Orygglig 3,
Pålitlig 2, Ro 14, Sann 1.

37) jåsar, l~ ~

vara rak el. jämn; vara rätt el. riktig;
vara uppriktig; pi. göra rak el. jämn;
hålla för rätt el. riktig. I 2.Krön.30:4
står jäsar btfene, vara rätt el. riktig i
(någons) ögon. I Ords.9:15; 15:21,har
pi. av jäsar 'ora1.l, väg, stig, resp. lä~äJ
(inf. cstr. av häla~, gå, vandra); övers.
vandra sin stig rätt fram, resp. gå sin
väg rätt fram. Jfr Behag 15. Se: Leda
(verb) 6.
38) za~, l l
ren, klar, glänsande; oblandad; oskyldig, rättskaffens. Jfr Ords.16:2, övers.
god. Se: Ren 3, Rättskaffens 2.
39) [kun], 1 1:1

grundbet. vara fast, ha ett fast el.
riktigt läge; nif. här övers. vara rätt;
hif. i Job 11 :13, övers. rätt bereda. I
Job 42:7,8 står nif. fem. part. ne~onä
som subst., övers. vad rätt är. Se t.ex.
Fast 1, Grunda 3, Makt 53.
40) M 'åh, n K n
interjektion s~'uttrycker tillfredsställelse el. (skade)glädje: ha! här övers.
rätt så. Jfr Job 39:28, övers. huj! Jes.
44:16 gott.
41) 'åsar, l t? ~
skrida, gå (rakt fram); pi. föra, leda
(rätt). I Ords.23:l9 står ordagrant: och
led ditt hjärta (rätt) på vägen. Se t.ex.
Leda (verb) 13.
42) sålom, D i ';l tV
helt el. oskadat tillstånd, hälsa; ordning, fred (frid), säkerhet, trygghet;
här övers. »Allt står rätt tilb> e.dyl. Se
t.ex. Fred 3, Frid 1, Hälsa 3.
43) nagäcj, l .J f.

ego det som är 'synligt (för någon); som
prep. inför, framför, i (någons) åsyn;
här nägdo, framför sig; övers. rätt
fram. Jfr nägdä~ä, framför dig, Ords.
4:25; övers. rakt ut. Se vidare: Åsyn 2.
44) no~a~, n J 'J
prep. mitt emclt, mitt framför; i Ords.
4:25 leno~a1.l, övers. rätt framåt; uttrycket står parallellt med nägdä~å, se
1.
45) måså',

x 1Ll

uppnå, 'finna,T ;töta på; i Dom.14:12
övers. gissa rätt. Se t.ex. Möta 1
46) 'et, n P.
tid; i synnerhet: bestämd el. lämplig
tid. Här står bi!'itto (i Jer.33 :20 be'ittärn), i sin tid; övers. i rätt tid, jfr
Ords. 15 :23, övers. i sinom tid.
47) 'bpän,

Wx

grundbet. m6jl. varv, rotation; end. i
Ords.25:11, i dual. i uttrycket 'al'åpnåw, trol. i enlighet med sina omständigheter el. förutsättningar. Jfr
'opan ('opan), hjul.
48) I Jes.58:5 står: jorn 'annot 'ådärn
napso, som kan översättas: en -dag, då
människan plågar sin själ (sig själv). .
40) ÖVers. »rätt lära sig» i Jer.12:16
beror på att verbet lärnag (se Lära 2)
här är. förstärkt med en infinitiv av
samma verb.
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50) Beträffande Jer.5:28, se Dom 8.
51) dikaibö, öLKaLow
förklara el. döma rättfårdig; ge (någon)
rätt; pass. få rätt; av: dikaios, se 73.
Beträffande övers. av Matt. 11 :19, se
Barn 24. Se: Fria 3, Rättfårdig 9,
Rättfårdiggöra 1.
52) krfsis, KpiuLe;
dom, domshandling; domslut; rätt,
rättfårdighet; . av: krinö, se 62. Ordet
motsvarar i LXX och N.T. ofta hebr,
mispåt, se 2. Se t.ex. Dom 14.
53) dika{öma, ö LI< aiwJl a
rättsanspråk, rättskrav, det som rättvisan el. lagen kräver; rättsbestämmelse; av: dikaioö, se 51. I Rom_l :32 står:
tö dikaiöma tou theou, Guds rättsanspråk. Se t.ex. Dom 21, Rättfårdiggöra 3.
54) nikaö, VLK aw

segra, vinna seger; i Rom.3:4 övers. få
rätt. Se: Seger 14.
55) hyiothesfa, vioOeuia
en sons ställning el. rättighet; av:
hyios, son, och tithemi, ställa, sätta,
insätta. Ordet är på övriga ställen
övers. barnaskap. Se art. Barnaskap.
56) kal5s, KaAwc;

adv. vackert; gott, väl, rätt, riktigt; i
Mark.7:9 övers. rätt så; av: kalos,
vacker; god.
57) exous{a, E~ovuia

rätt, rättighet, frihet (att handla och
verka); fullmakt, makt, myndighet; av:
exesti, det är tillåtet, det står (någon)
fritt, (någon) får. Se t.ex. Makt 56,
Myndighet S, Rättighet 1.
58) utf.ord.
Beträffande I.Tess.S:12, se Uppskatta 4.
59) paradidömi, 1fapaö iö WJlL
överlämna, överlåta; här i betydelsen:
utlämna (till en domstol osv.); övers.
draga inför rätta. Se t.ex. Prisgiva 6.
60) pros!Jgö, 1fpoua'Yw

föra till, föra fram; här i betydelsen:
draga inför rätta; av: prep. pros, (fram)
till, och agö, föra, leda.
61) engkaleä, €'YK aAEw
kalla in, kalla inför rätta, anklaga; här
övers. göra upp saken inför rätta. Se:
Anklaga 7.
62) krfnö, Kpivw

skilja, särskilja; urskilja, bedöma;
döma; här pass. dömas; gå till doms;
övers. stå inför el. till rätta, gå till
rätta. Se t.ex. Döma 15, Mening 8.
63) dika{ös, ö LK aiw c;
adv. rättfårdigt; rätt, rätteligen; rättvist; här övers. med all rätt; av: dikaios,
se 73. Beträffande 1.Kor.lS:34, se
Nykter 4. Se: Rättfårdig 11.
64) endikos,

€VÖ LKOC;

i enlighet med rätten el. rättvisan;
rättvis; av: prep. en, i och dike, rätt,
rättvisa. I Rom.3:8 står ordagrant:
vilkas dom är rättvis. Se: Rättvis 13.
65) gnesios, 'YV1]UWC;

av äkta härkomst; sedan allmänt: äkta,
sann. I Fil.4:3 står ordagrant: min äkte
Synsygus el. min äkte medhjälpare. Se
vidare: Sannskyldig S.
66) ekdikeä, EK Ö LK EW
utkräva rätt el. rättvisa, skaffa rätt. Se:
Hämna 10, Näpsa 4.
67) ekd{kesis, EKÖiKT)ULe;

utkrävande av rätt el. rättvisa, hämnd,
straff; av: ekdikeö.
68) diakrfnö, ö WK P ivw
åtskilja; urskilja, bedöma; döma; här
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med. diakrinomai med prep. pros, till;
skilja sig från (någon) genom att ha en
avvikande uppfattning, tvista el. strida
med; övers. gå till rätta med. Verbet
kommer av prep. dia, genom (här med
förstärkande innebörd), och krinö, se
62. Se: Dom 24, Döma 19, Strid 32,
Tveka 1, Tvist 16, Tvivel 4, Åtskillnad4.
69) krlma, KpiJla

rättssak, process; domshandling; av:
krinö, se 62. I I.Kor.6:7 står ordagrant: att I haven rättssaker med varandra. Se: Dom 16, Döma 24.
70) orthbs, öpOwe;

intransitivt: skilja sig, avvika, vara olik;
utmärka sig, vara förmer; av: prep. dia,
genom (i sammansättningar ofta =
isär), och pherö, bära, föra. I Rom.
2 :18; Fil. l :10 står neutr. part. plur. tll
diapheronta, det som är förmer; övers.
vad rättast är. Se: Driva 67, Värd 9.
RÄTI
Uppdelning: A. substantiv: allmänt, evärdlig
rätt, håDa rätter, vränga rätten, rätt (= mat~
rätt). B. adverb, adjektiv: allmänt, rätt dom,
rätt tid, rätt väg, med rätta, till rätta, stå
rätt till, inför rätta, rätt fram, rätt så, rätt

emot.
A. RÄTI (substantiv)

bära el. föra igenom; föra isär, åtskilja;

RÄTT (allmänt)
2 öva rättfärdighet och r.
l.Mos.18:19
21 Gud har skaffat r. åt mig
30:6
1 Hon är i sin r. mot mig
38:26
21 Dan skall skaffa r. åt sitt folk .. 49:16
2 förelade (H.) lag och r.
2.Mos.15:25
2 de r .er du skall förelägga
21 :1
2 förunne han henne döttrars l.
21:9
3 njuta sin r. i dessa tre
21:11
l icke giva r. åt ngn s. är skyldig
23:7
2 Mose förunnade det alla (H.) r.er 24:3
4 stadgade r. av H. eldsoffer 3.Mos.10:13
4 stadgade r. av Israels barns
10:14
2 Efter mina l.er skolen I göra
18:4
6 r. att återbörda
25:24
6 r. att återbörda det
25:29
2 om edra själar försmå mina l.er
26:15
2 förkastade mina r.er
26:43
2 stadgar och r.er och lagar
26:46
2 samma r. skall giilla
4.Mos.15:16
2 r.er S. H. gm Mose gav
36:13
2 hör de stad_ och r.er
5.Mos. 4:1
2 lärt eder stad_ och r.er
4:5
2 har stad_o och r.er rättfärdiga
4:8
2lära eder stadgar och l.er
4:14
2 r.er S. Mose föredrog
4:45
2 stad_ och r.er jag framställer
5:1
2 r.er s. du skall lära dem
5:31
2 bud, stad_ och r.er
6:1
2 Vad betyda de r.er s. H. givit
6:20
2 håll de r.er s. jag giver dig
7:11
2 S. skaffar änkan r.
10:18
2 efter dessa stadgar och l.er
26:16
21 H. skall skaffa r. åt sitt folk
32:36
2 min hand tager till att skipa r.
32:41
2 lära Jakob dina r.er
33:10
7 H. r. utförde (Gad)
33:21
2 (Debora) skulle skipa r.
Dom. 4:5
2 förkunna den konun.. r.
1.Sam. 8:9
2 Detta bliver den konWlp l.
8 :11
2 kungjorde konungadömets l.
10:25
22 skaffa r. med egen hand
25 :26
22 min herre har skaffat sig r.
25:31
22 skaffa mig r. med egen hand
25:33
2 till lag och r. i Israel
30:25
7 David skipade lag och r.
2. Sam. 8:15
7 Vad har jag då r. att begära
19:28
3 ej heller r. att döda nlPl
21:4
2 alla (H.) r.er för öionen
22:23
13 s. råder över mskoma l.
23:3
2 Guds vishet att skipa r.
l.Kon. 3:28
2 om du gör efter mina r.er
6:12
19 där han skulle skipa r.
7:7
19 skaffa dina tjänare r.
8:32
l i det att du skaffar r.
8 :32
13 åt den S. har r.
8:32
2 må du (H.) skaffa dem r.
8:45,49
2 skaffar r. åt sin tjänare
8:59
2 och r. åt sitt folk Israel
8:59
7 att du skall skipa !ag och r.
10:9
2 efter mina stadgar och l.er
11:33
2 göra icke efter den r.
2.Kon.17:34
7 skipade lag och r.
1.Krön.18:14
2 efter de stadgar och r.er
22:13
2 efter mina bud och r.er
28:7
19 och skaffa dina tjänare r.
2.Krön. 6:23
1,13 skaffar r. åt den S. har r.
6:23
2 och skaffa dem r. .
6 :35
2 må du då skaffa dem r.
6 :39
7 du skall skipa !ag och r.
9 :8
2 må gälla rtIldgar och r.er
19:10
2 efter de stadgar och r.er
33:8
2 undervisa i lag och r.
Esr. 7:10
2 r.er s. du gav din tjänare
Neh. 1:7
7 ingen r. i Jerusalem
2:20
2 du gav dem rättfärdiga r.er
9:13
2 syndade mot dina r.er
9 :29
2 göra efter alla H. r.er
10:29
8 alla i lag och r. kunniga
Est. 1:13
1 en mska hava r. mot Gud
Job 4:17
2 Skulle väl Gud kunna kränka r.en
8:3
1 skulle en mska hava r. mot Gud
9:2
1 om jag än hade r.
9:15
2 gäller det r.: Vem ställer mig
9:19
l hade jag än r., så dömde
9:20
l jag skall befinnas hava r.
13 :18
23 skaffa r. åt en man mot Gud
16:21
l en mska hava r. mot Gud
25:4
2 S. förhållit mig min r.
27:2
l att jag skulle giva eder r.
27:5
2 kränkt min tjänares r.
31 :13
1 menade sig hava r. mot Gud
32:2
9 väl kränkte jag r.en
33:27
l ty gärna gäve jag dig r.
33:32
2 Gud har förhållit mig min r.
34:5
2 Fastän jag har r ... stå ss. lölPlare
34:6
2 Allsmäktige icke kränka r.en
34:12
5 påstå att du har r. mot Gud
35:2
5 åt min skapare skaffa r.
36:3
2 åt de arma skaffar han r. .
36:6
2 hm s. ej kränker r.en
37:23
2 Vill du göra min r. om intet
40:3
19 skaffa mig r., H.
Ps. 7:9
2 utfört min r. och min sak
9:5
19 faderlöse och förtryckte r.
10:18
2 Av dig må jag få min r.
17:2
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adv. rätt, riktigt; av: orthos, rak, rät.
71) alethbs, åAT)OWC;

adv. sanperligen, verkligen, förvisso;
av: alethes, se 81. Se: Förvissa 4, Sanning 12.
72) alethinos,

åAT)OLVOC;

sann, äkta, genuin; av: aleth~s, se 81. (I
J ojl.8: 16 har flera handskrifter alethes.) Se vidare: Sann 1S.
73) dlkaios, ö iK awe;
som iakttar rätt el. rättvisa, rättfårdig
(inför lagen el. inför Gud); i överensstämmelse med rätt el. rättvisa, rätt,
rättvis; här ofta övers. rätt och tillbörlig; av: dike, rätt, rättvisa. Se:
Rättfårdig 8.
74) eplgnösis, €1f i'Y VW U Le;

(noggrann) kunskap, insikt; av: epiginÖskö, se 76. Se vidare: Insikt 14,
Kunskap 10.
75) dokimdzö, ÖOKItl

ÖOKLJlQ.\W

pröva; undersöka; (pröva och) fmna
rätt, lämplig, värdig osv. Se vidare:
Prov 7, Pröva 13.
76) epigin5skö, E1fL'YLVWUKW

noga lära känna; väl känna el. känna
igen; erkänna; i I.Kor .16: 18 övers. rätt
uppskatta. Se t.ex. Känna 32, Märka 24, Påminna 3.
77) I Gal.4:20 står ordagrant: Jag
önskade vara hos eder nu och förändra
min röst.
78) I Ef.6:20; Ko1.4:4 står ordagrant:
såsom jag bör tala.
79) ontös,

ÖVTWC;

adv. verkligen, sannerligen; av: on,
neutr. part. av eimi, vara. Ordet är
vanl. övers. verkligen, t.ex. Mark.
11 :32; Luk.23:47; Joh.8:36.
80) orthotomeö,

ÖpOOTOJlEW

skära rakt; dela rätt; övers. rätt förvalta; av: orthos, rak, rät, och temnö,
skära; dela.
81) alethes, åAT)01]e;

sann, sanningsenlig, verklig; sannfårdig,
pålitlig, trofast. Se vidare: Sann 14.
82) eu,

di

adv. gott, väl; här övers. rätt så.
83) kairos, KaLpoc;

(passande, lämplig, läglig) tid, (bestämd) tidpunkt; här övers. rätt tid.
Jfr. Ef.S:16; KoI.4:S, övers. lägligt
tillfålle.
84) eukairos, eVKaLpoe;

i rätt tid, passande, lämplig, läglig; av:
eu, se .82, och kairas, se 83. Ordet är i
Mark.6:2l övers. läglig. Jfr adv. eukairös i Mark.14:11, övers. då lägligt var;
2.Tim.4:2 i tid. Jfr Otid 2.
85) dikaiosfme, ö LK awuvvT)
rätt, rättfårdighet; av: dikaios, se 73.
Ordet motsvarar i LXX framför allt
hebr. ~ä!!~, se S, och ~g~å, se 7.
Se: Rättfårdig 10, Rättfårdighet 6.
86) diapherö, ÖWrpEPW

Rätt
gästabud med feta r .er
med feta, märgfulla r.er
förnöja eder med feta r .er
vederkvicka med feta r.er

Jes.25:6
25:6
55:2
Jer.31:14

18:23
2 alla hs r.er för öa:onen
2 H. r.er äro sanning
19:10
26:1
19 Skaffa mig r .• H.
2 Han älskar rättfärdighet och r.
33:5
2 stå upp för att skaffa mig r.
35:23
19 Skaffa mig r. efter din
35:24
35:27
5 jubla ... s. unna mig min r.
2 dina r.er ss. stora havsdjupet
36:7
2 din r. ss. middagens sken
37:6
19 Skaffa mig r., o Gud
43:1
19 Gud är den s. skipar r.
50:6
21 Gud, skaffa mig r. gm din makt
54:3
2 Gud. giv åt konungen dina r.er
72:1
19 skaffe r. åt de betryckta
72:4
81:5
2 är en Jakobs Guds r.
82:3
19 Skaffen arme och faderlöse r.
2 Rättfärdighet och r. din trons
89:15
89:31
2 icke vandra efter mina r.er
2 rättfärdighet åter gälla i r.en
94:15
97:2
2 rättfärdighet och r. hs trons
99:4
2 r. och rättfärdighet övar du
2 Om nåd och r. vill jag sjunga
101:1
2 H. skaffar r. åt förtryckta
103:6
24 Pinehas skipade r.
106:30
2 händers verk trofasthet och r.
111:7
2 s. stöder sin sak på r.
112:5
2 lära din rättfärdighets r,er
119:7
2 förtäljer alla din muns r.er
119:13
2 ständig trängtan efter dina r.er
119:20
2 dina r.er har jag ställt framför
119:30
2 ty dina r.er äro goda
119:39
2 tacka för rättfärdighets r.er
119:62
119:91
2 Till att utföra dina r.er
119:102
2 viker icke ifrån dina r.er
2 taga rättfärdighets r.er i akt
119:106
2 H., lär mig dina r.er
119:108
2 Jag över r. och rättfärdighet
119:121
2 mig vid liv efter dina r.er
119:149
2 mig vid liv efter dina r.er
119:156
2 r.er vara evinnerligen
119:160
2 för din rättfärdighets r.er
119:164
2 låt dina r.er hjälpa mig
119:175
21 H. skaffar r. åt sitt folk
135:14
2 H. skall skaffa de fattiga r.
140:13
2 skaffar r. åt de förtryckta
146:7
2 för Israel sina stadgar och r.er
147:19
2 hs r.er känna de icke
147:20
2 Av dem kan man lära r.
Ords. 1:3
2 Då skall du förstå r.
2:9
13 först lägger fram sin sak har r.
18:17
2 öva rättfärdighet och r.
21:3
2 rättfärdiges glädje att r. skipas
21:15
2 av H. får var och en sin r.
29:26
8 förvända r.en för eländets barn
31:5
8 skaffa alla hjälplösa r.
31:8
8 skaffa betry ckte ocb fattiIIe r.
31:9
2 r. våldföres i landet
Pred. 5:7
19 skaffen den faderlöse r.
Jes. 1:17
1:21
2 (Sion) var full av r.
1:23
19 faderlöse skaffa de icke r.
1:27
2 Sion skall gm r. bliva förlossad
2:4
23 skipa r. åt många folk
2 gm r.ens och reningens ande
4:4
5:23
7 beröva oskyldige hs r.
5:23
1 s. giva den skyldige r.
10:2
2 beröva de fattiga deras r.
24:5
4 de hava förvandlat r.en
26:10
34 i det land där r. skulle övas
28:6
2 r.ens ande för den s. skipar r.
25 de vackla när de skipa r.
28:7
28:17
2 låta r.en vara mätsnöret
29:21
23 snärjde den s. skulle skipa r.
32:7
2 fattig s. har r. i sin talan
32:16
2 r.en taaa sin boning i öknen
33:5
2 H. uppfyller Sion med r.
2 min r. är försvunnen
40:27
2 utbreda r.en bland folken
42:1
2 i trofasthet utbreda r.en
42:3
2 grundat r.en på jorden
42:4
43:9
1 och bevisa sin r.
1 gm H. får Israels släkt sin r.
45:25
48:18
7 din r. ss. havets böljor
49:4
2 min r. är hos H.
49:24
13 ifrån den s. har segerns r.
51:4
2 min r. skall jag sätta till ljus
51:5
19 mina armar skola skaffa r.
52:4
14 förtryckte Assur dem utan all r.
54:17
7 den r. de skola undfå
58:2
2 icke övergåve sin Guds r.
58:2
2 fråga om rättfärdighetens r.er
58:8
5 din r. skall gå framför dig
59:4
15 redlighet i vad till r.en hör
59:8
2 r.en följer ej i deras spår
59:9
2 är r.en fjärran ifrån oss
59:11
2 vi bida efter r.en
59:14
2 R.en tränges tillbaka
59:15
2 att det icke fanns ngn r.
5 dess r. går upp ss. solens
62:1
2 folken skola se din r.
62:2
2 svärja i sanning. r. och
Jer. 4:2
2 känna icke H. väg, sin Guds r.
5:4
5:5
2 måste känna H. väg, sin Guds r.
5:28
8 hålla icke r.en vid makt
5:28
8 icke den faderlöses r.
8:7
2 mitt folk känner ej H. r.er
9:24
2 jag är H. s. gör nåd, r.
12:1
13 behåller du dock r.en
22:3
2 öven r. och rättfärdighet
2 övade r. och rättfärdighet
22:15
8 den betryckte ocb fattige r.
22:16
2 r. och rättfärdighet på jorden
23:5
32:7
2 ss. bördeman r. att köpa den
2 r. och rättfärdighet på jorden
33:15
51:10
7 H. har låtit vår r. gå fram
2 skaffa mig r.
Klag. 3:59
2 gensträvigt mot mina r .er
Hes. 5:6
5:6
2 de förkastade mina r.er
2 icke gjort efter mina r.er
5:7
2 icke ens efter hednafolks r.er
5:7
2 skipa r. inför hednafolkens
5:8
26 jag skall skipa r. i dig
5:10
26 när jag så skipar r. i dig
5:15
19 Jag skall skipa r. ät dem
7:27
7:27
2 ss. r. är åt dem
2 icke gjort efter mina r.er
11:12
2 utan efter de hednafolks r.er
11:12
2 hålla mina r.er och göra efter
11:20.
18:5
2 övar r. ocb rättfärdighet

18:17
s. gör efter mina r,er
sonen övade r. och rättfärdighet
18:19
övar r. och rättfärdighet
18:21
övar r. och rättfärdighet
18:27
2 kungjorde för dem mina r.er
20:11
20:13
2 föraktade mina r.er
2 de föraktade mina r.er
20:16
20:19
2 hållen mina r.er
2 icke gjorde efter mina r.er
20:24
2 Därför gav jag dem r .er
20:25
21:27
2 han kommer, s. har r. därtill
22:29
2 öva väld. utan lag och r.
23:24
2 döma dig efter sina r.er
33:14
2 vänder om och övar r.
2 övat r. och rättfärdighet
33:16
2 ogudaktige övar r.
33:19
37:24
2 skola vandra efter mina r.er
44:24
2 avdöma dem efter mina r.er
45:9
2 öven r. och rättfärdighet
27 r. skipad åt den Högstes
Dan. 7:22
1 helgedomen komma till sin r.
8:14
9:5
2 vikit av ifrån dina bud och r.er
2 i rättfärdighet ocb r.
Hos. 2:19
5:11
2 och hs r. våldföres
12:6
2 håll fast vid kärlek och r.
2 förvandlen r.en till malört
Am. 5:7
2 hållen r.en vid makt i porten
5:15
2 må r,en flöda fram ss. vatten
5:24
2 förvandla r.en till giftplanta
6:12
23 skipa r. åt mäktiga hednafolk Mika 4:3
2 utför min sak och skaffar r.
7:9
2 r.en kommer aldrig fram
Hab. 1:4
2 så framstår r.en förvrängd
1:4
2 r. och myndighet tager det
1:7
13 fördärvar den s. bar r.
1:13
2 sin r. gå fram i ljuset
Sef. 3:5
2 på Horeb stadgar och r.er
Mal. 4:4
51 Visheten har fått r.
Matt.11:19
52 förkunna r.en bland folken
12:18
52 fört r.en fram till seger
12:20
52 viktigast i lagen, r .en
23:23
51 gav folket s. hörde hm Gud r. Luk. 7:29
51 Visbeten har fått r.
7:35
52 icke akten på r .en
11:42
66 Skaffa mig r. av min motpart
18:3
66 vill jag ändå skaffa benne r.
18:5
67 Gud skaffa r. åt sina utvalda
18:7
67 snart skaffa dem r.
18:8
56 J. sade: Du bar r.
Joh. 4:17
56 Hava vi icke r., då vi säga
8:48
53 veta vad Gud stadgat ss. r.
Rom. 1:32
57 r. att få mat ocb dryck
1.Kor. 9:4
9:5
57 r. att få ss. hustru föra med
57 icke r. att vara fritagna
9:6
58 så har jag r. till lön
9:17
55 att vi skulle få söners r.
Gal. 4:5
57 s. vi ej hade haft r.
2.Tess. 3:9
57 icke hava r. att äta
Hebr.13:10
57 få r. att äta av livets träd
Upp.22:14

RÄTT (maträtt)
red till en smaklig r.
1.Mos.27:4
red till åt mig en smaklig r.
27:7
tillreda en smaklig r.
27:9
hs moder tillredde en smaklig r.
27:14
27:17
åt Jakob den smakliga r.en
tillredde också han en smaklig r.
27:31
bära av r.ema på sitt bord
43:34
såg r.erna på (Salomos) bord
1.Kon.10:5
och såg r .erna på hs bord
2.Krön. 9:4
Job 36:16
ditt bord fullsatt med feta r.er
ej lysten efter hs smakliga r.er
Ords.23:3
23:6
var ej lysten efter hs smakliga r.er

B. RÄTT (adverb, adjektiv)
RÄTT (allmänt)
2 icke göra vad r. är
1.Mos.18 :25
35 Mose: Du har talat r.
2.Mos.10:29
9 Om du gör vad r. är i bs ögon
15:26
18 till väga på det r.a sättet
18:17
13 du skall icke dräpa den s. har r.
23:7
5 du skall döma din nästa r.
3.Mos.19:15
35 Selofhads döttrar talat r.
4.Mos.27:7
35 Josefs stam har talat r.
36:5
17 De hava r. i allt
D.Mos. 5:28
9 göra vad r. är i H. ögon
6 :18
36 H. är den r.e Guden
7:9
9 vad hm tyckes vara r.ast
12:8
9 när du gör vad r. är i H. ögon
12:25
9 gör vad gott och r. är i H. ögon
12:28
9 gör vad r. är i H. ögon
13:18
2 förkunna för dig vad s. är r.
17:9
2 r. att få av folket
18:3
17 De hava r. i vad de talat
18 :17
9 göra vad r. är i H. ögon
21:9
5 där offra de r.a offer
33:19
9 Vad dig synes gott och r.
Jos. 9:25
35 att uttala ordet r.
Dom.12:6
45 sägen lösningen och gissen r.
14:12
34 Din sak är god och r.
2.Sam.15:3
3 icke r. förstår
l.Kon. 3:7
2 förstånd att akta på vad r. är
3:11
9 icke gjort vad r. är
11 :33
9 gör vad r. är i mina ögon
11 :38
9 David gjorde vad r. var
14:8
9 David gjorde vad r. var
15:5
9 Asa gjorde vad r. var i H. ögon
15:11
9 (Josafat) vad r. var i H. ögon
22:43
3 Detta är icke r.a vägen
2.Kon. 6:19
3 eller den r.a staden
6 :19
35 Vi bete oss icke r.
7:9
9 väl utfört vad r. var
10:30
9 Joas gjorde vad r. var i H. ögon
12:2
9 (Amasja) vad r. var i H. ögon
14:3
9 (AsaJja) vad r. var i H. ögon
15:3
9 (Jotam) vad r. var i H. ögon
15:34
9 (Ahas) gjorde icke vad r. var
16:2
9 (Hiskia) gjorde vad r. var
18:3
9 (Josla) gjorde vad r. var
22:2
11 behag till vad r. är
1.Krön.29 :17
9 Asa gjorde vad r. var
2.Krön.14:2
9 (Josafat) gjorde vad r. var
. 20:32
9 J oas gj orde vad r. var
24:2
9 (Amasja) gjorde vad r. var
25:2
9 (Ussia) gjorde vad r. var
26:4
9 (Jotaro) gjorde vad r. var
27:2
9 (Ahas) gjorde icke vad r. var
28:1
1 (Hiskia) gjorde vad r. var
29:2
37 syntes r. att göra så
30:4
9 (Hiskia) vad gott och r. var
31 :20
9 (Josla) gjorde vad r. var
34:2
18 Vad I gören är icke r.
Neh. 5:9
1 stortalig man få r.
Job 11:2
38 Vad jag lär är r.
11:4
39 Om du r. bereder ditt hjärta
11 :13
3 visst ären I det r.a folket
12:2
2 jag ropar, men får icke r.
19:7
2 icke äldsta förstå bäst vad r. är
32:9
2 utvälja åt oss vad r. är
34:4
2 regera s. hatade vad r. är
34:17
39 icke talat om mig vad r. är
42:7
39 icke talat om mig vad r. är
42:8
5 Offren r.a offer
Ps. 4:6
5 den s. gör vad r. är
15:2
9 H. befallningar äro r.a
19:9
2 Han leder de ödmjuka r.
25:9
9 Ty H. ord är r.
33:4
2 H. älskar vad r. är
37:28
2 hs tunga säger vad r. är
37:30
5 skall du undfå r.a offer
51 :21
5 mer än att tala vad r. är
52:5
11 Dömen I ss. r. är
58:2
10 ty du dömer folken r.
67:5
3 sina tecken ss. r.a tecken
74:4
11 så dömer jag dock r.
75:3
2 i sin makt älskar vad r. är ,
99:4
2 Saliga de s. akta på vad r. är
106:3
37 håller befallningar för r.a
119:128
2 var mig nådig, ss. r. är
119:132
2 beskyddar det r .as stigar
Ords. 2:8
20 övergivit det r.as stigar
2:13
20 jag leder dig på det r.as stigar
4:11
11 till att säga vad r. är
8:6
9 r.a för dem s. funnit kunskap
8:9
5 stadga furstarna vad r. är
8:15
2 mitt på det r.as stigar
8:20
2 tankar gå ut på vad r. är
12:5
5 s. talar vad r. är
12:17
2 Våg och r. vägning från H.
16:11
9 den s. talar vad r. är
16:13
3 s. funnit en r. hustru
18:22
2 ont vittne bespottar vad r. är
19 :28
2 icke vilja göra vad r. är
21:7
12 r. kan svara den s. sänt dig
22:21
11 när dina läppar tala vad r. är
23:16
34 när ngn giver ett r. svar
24 :26
35 ocb inser vad r. är
28:2
2 Onda mskor förstå icke vad r. är
28:5
12 konung s. dömer de arma r.
29:14
35 sådana s. gjort vad r. var
Pred. 8:10
2 faren efter det s. r. är
Jes. 1 :17
2 furste s. far efter vad r. är
16:5
2 Gud lärt hm det r.a sättet
28 :26
11 s. talar vad r. är
33:15
2 lära hm den r.a stigen
40:14
13 kunde säga: Du hade r.
41 :26
11 H. s. förkunnar vad r. är
45:19
2 Akten på vad r. är
56:1
48 en r. späkningsdag
58:5
34 vad r. är kan ej komma fram
59 :14
2 jag, H .. älskar vad r. är
61:8
17 Du har sett r.
Jer. 1:12
3 ty jag är -:der r.e herre
3:14
2 om där är ngn $. gör r.
5:1
2 om Idömen r. mellan man och man 7:5
39 att r. styra sina steg
10:23
2 tala med dig om vad r. är
12:1
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RÄTT (evärdlig rätt)
16 prästadömet ss. evärdlig r.
2.Mos.29:9
4 ss. evärdlig r. av Israels barn
29:28
4 evärdliga r. av H.
3.Mos. 6:18
7:34
4 evärdlig r. av Israels barn
16 givas till en evärdlig r.
7:36
4 ss. evärdlig r. tillhöra dig
10:15
4 hs evärdliga r. av H. eldsoffer
24:9
25:32
6 evärdlig r. att återbörda husen
4 gåvor ss. evärdlig r.
4.Mos.18:8
4 giver det till evärdlig r.
18:11
4 gåvor ss. evärdlig r.
18:19
16 evärdlig r. för beständigt
Hes.46:14
RÄTT (hålla rätter)
2 bålla mina stadgar och r .er 3.Mos.18:5
2 hållen mina stadgar och r .er
18:26
19:37
2 skolen I hålla mina r.er
2 skolen I hålla mina r .er
20:22
2 mina r.er skolen I hålla
25:18
2 håll de r.er jag giver
5.Mos. 7:11
2 hören dessa r.er och hållen
7:12
2 icke håller hs bud och r .er
8:11
11:1
2 skall du hålla r.er och bud
2 Hållen r.er s. jag förelägger
11:32
2 r.er I skolen hålla och iakttaga
12:1
2 hålla stadgar ocb bud och r .er
26:17
2 hålla bud ocb stadgar och r.er
30:16
2 håller hs r .er
l.Kon. 2:3
2 att vi alltid hålla hs r .er
8:58
2 att du håller mina r.er
9:4
2 r.er, dem skolen I hålla
2.Kon.17 :37
2 håller stadgar och r .er
2.Krön. 7:17
2 icke hållit de r.er du gav
Neh. 1:7
2 så att de hålla mina r .er
Hes.11:20
2 om han håller mina r .er
18:9
2 icke hålla (fädernas) r .er
20:18
20:19
2 hållen mina r.er
2 de höllo icke mina r.er
20:21
36:27
2 att I hållen mina r.er
RÄTT (vränga rätten)
3 och vränger r .en
2.Mos.23:2
2 icke i ngn sak vränga r .en
23:6
2 icke vränga r.en
5.Mos.16:19
2 icke vränga r.en för främlingen
24:17
2 Förbannad den s. vränger r.en
27:19
2 vrängde r .en
1.Sam. 8:3
2 han skall vränga r.ens vägar
Ords.17:23
2 vränga r.en för oskyldige
18:5
3 gm lögn vrängde r .en
Jes.29:21
2 att man vränger en mans r.
Klag. 3:35
3 vrängen r.en för de fattiga
Am. 5:12
3 vränga r.en för främlingen
Mal. 3:5

49 r.lära mitt folks vägar
12:16
9 gören vad eder gott och r. synes
26:14
2 palatset stå på sin r.a plats
30:18
3 fastän jag var deras r.e herre
31 :32
9 gjort vad r. är i mina ögon
34:15
9 synes gott och r. att gå
40:4
3 glömde sin r.a lägerplats
50:6
2 sköta det ss. r. är
Hes.34:16
34 förstår icke göra vad r. är
Am. 3:10
23 den s. försvarar vad r. är
5:10
2 att veta vad r. är
Mika 3:1
2 hållen för styggelse vad r. är
3:9
2 än att du gör vad r. är
6:8
12 R. undervisning var i hs mun Mal. 2:6
56 r. profeterade Esaias
Matt.15:7
56 R. profeterade Esaias
Mark. 7:6
56 Mästare, du har i sanning r.
12:32
70 Då sade (J.): R. dömde du
Luk. 7:43
70 R. svarade du
10:28
73 edert inre döma vad r. är
12:57
70 du ta,lar och undervisar r.
20:21
56 Mästare, du har talat r.
20:39
71 denne är en r. israelit
Joh. 1 :47
72 s. giver eder det r.a brödet
6 :32
56 kallen mig H., och I sägen r.
13:13
56 bar jag talat r., varför slår du
18:23
73 Om det är r. inför Gud
Apg. 4:19
85 fiende till allt vad r. är
13:10
56 R. talade den h.A.
28 :25
86 kan du döma vad r.ast är
Rom. 2:18
54 På det att du må få r.
3:4
74 icke med r. insikt
10:2
75 ngt s. han prövat vara r.
14 :22
63 Vaknen upp till r. nykterhet 1.Kor.15:34
76 r. uppskatta sådana män
16:18
77 min röst r. bevekande
Gal. 4:20
73 detta är r. och tillbörligt
Ef. 6:1
78 tala därom med de r.a orden
6 :20
73 r. ocb tillbörligt
Fil. 1:7
86 kunnen döma om vad r .ast är
1 :10
73 vad värdigt, vad r.
4:8
74 r. kunskap om Guds hemiighet Kol. 2:2
73 edra tjänare vad r. och billigt
4:1
78 uppenbara med de r.a orden
4:4
58 r. uppskatta de män
1.Tess. 5:12
79 r.a, värnlösa änkor
l.Tim. 5:3
79 En r., värnlös änka
5:5
79 understödja r.a, värnlösa änkor
5:16
58 Fatta r. vad jag säger
2.Tim. 2:7
80 r. förvaltar sanningens ord
2 :15
58 r. utöva goda gärningar
Tit. 3:8
58 r. utöva goda gärningar
3:14
81 den nåd ... är Guds r.a nåd
LPet. 5:12
73 för r. och tillbörligt
2.Pet. 1 :13
58 hoppas att r. snart
3.Joh. v.14
85 icke vad r. är inför Gud
Jak. 1 :20
56 tror att Gud är en. Däri gör du r.
2:19
RÄTT (rätt dom)
50 fälla de icke r. dom
Jer. 5:28
2 Fällen var morgon r. dom
21 :12
12 r.a domar mskor emellan
Hes.18:8
12 Dömen r.a domar
Sak. 7:9
12 dömen r.a och fridsamma domar
8:16
73 utan dömen en r. dom
Joh. 7:24
72 så är min dom en r. dom
8:16
72 r.a och rättfärdiga dina domar Upp.16:7
72 r.a och rättfärdiga äro hs domar
19;2
R Ä TT (rätt tid)
46 giva eder regn i r. tid
3.Mos.26:4
46 giva regn i r. tid
5.Mos.11 :14
46 giva åt ditt land regn i r. tid
28:12
46 giva deras mat i r. tid
Ps.104:27
46 giver dem deras mat i r. tid
145:15
47 ord s. talas i r.an tid
Ords.25:11
46 H. s. giver regn i r. tid
Jer. 5:24
46 icke dag och natt i r. tid
33:20
46 låta regn falla i r. tid
Hes.34:26
7 giver höstregn, i r. tid
Joel 2:23
83 giva mat i r. tid
Matt.24:45
83 N är r.a tiden var inne
Mark.12:2
83 i r. tid giva deras kost
Luk.12:42
83 När sedan r.a tiden var inne
20:10
84 nåd till hjälp i r. tid
Hebr. 4:16
RÄTT (rätt väg)
12 ledsagat mig på r.a vägen
2 alla hs vägar äro r.a
9 lär eder den r.a vägen
3 Detta är icke r.a vägen
3 eller den r.a staden
5 han leder mig på r.a vägar
9 han ledde dem på en r. väg
39 O att mina vägar vore r.a
39 låt alla dina vägar vara r.a
9 tycker sin väg vara den r.a
9 håller sin väg för den r.a
9 håller sin väg för den r.a
9 tycker sin väg vara den r.a
41 låt ditt hjärta gå r.a vägar
3 leda dig på den r.a vägen
27 hs vägar äro r.a
9 Ty H. vägar äro r.a
72 r.a äro dina vägar
RÄTT (med rätt)
2 döme betryckta med r.
20 ord s. med r. kunde
11 med r.a har man dig kär
2 befästas och stödjas med r.
63 vederfares detta med all r.
64 Sådana få med r.a sin dom
65 du s. med r.a bär namnet

1.Mos.24:48
5.Mos.32:4
1.Sam.12:23
2.Kon. 6:19
Ps.23:3
107:7
119:5
Ords. 4:26
12:15
14:12
16:25
21:2
23:19
Jer. 2:17
Dan. 4:34
Hos.14:10
Upp.15:3
PS.72:2
Pred.12:10
HV.1:4
Jes. 9:7
Luk.23:41
Rom. 3:8
Fil. 4:3

RÄTT (till rätta)
2 dråparen stått till r.a
4.Mos.35:12
2 stått till r.a inför
Jos.20:6
3 till r.a inför menigheten
20:9
19 gå till r.a med eder
1.Sam.12:7
28 många har du visat till r.a
Job 4:3
29 Vill han gå till r.a med henne
9:3
23 lyster mig gå till r.a med Gud
13:3
29 Huru kan du gå till r.a med hm
33:13
29 Gå till r.a, H.
PS.35:1
30 med dem s. gå till r.a med mig
35:1
23 vill jag gå till r.a med dig
50:8
29 Han går icke ständigt till r.a
103:9
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Rätta - Rättfardig
31 rättfärdiga visar till r.a
Ords.12 :26
32 om du vill ställa till r.a
19 :19
19 vis man vill gå till r.a
29 :9
21 icke gå till r.a med hm
Pred. 6:10
23 låt oss gå till r.a med
Jes. 1 :18
29 H. står redo att gå till r.a
3:13
19 låt oss gå till r.a med
43 :26
29 vill gå till r.a med sin Skapare
45:9
29 vem vill gå till r.a me d mig
50:8
2 för att gå till r.a med dig
54:17
29 icke evinnerligen gå till r.a
57 :16
2 jag skall gå till r.a
Jer. 1 :16
29 vidare gå till r. med eder
2:9
29 med edra barnbarn gå till r.a
2:9
29 Huru kunnen I gå till r.a
2:29
19 jag vill gå till r.a med dig
2:35
2 nu vill jag gå till r.a med dem
4:12
29 H., om jag vill gå till r.a
12:1
19 han går till r.a med allt kött
25:31
19 gå till r.a med eder
Hes.20:35
19 gick till r.a med edra fäder
20:36
19 skall jag ock gå till r.a med eder
20:36
19 jag skall gå till r.a med hm
38:22
29 till r.a med eder moder
Hos. 2:2
29 gån till r.a
2:2
29 icke så mycket gå till r.a
4:4
29 bör gå till r.a med prästen
4:4
33 H. skall gå till r.a med Juda
12:2
23 med Israel gå till r.a
Mika 6:2
62 om ngn vill gå till r.a
Matt. 5:40
68 gå till r.a med (Petrus)
Apg.11:2
62 där stå till r.a inför mig
25:9
62 där stå till r.a i denna sak
25 :20
62 står jag till r.a för vårt hopp
26:6
62 till r.a icke inför heliga
l.Kor. 6:1
62 brodern gå till r.a med den andre
6:6
69 en brist att I gåo till r.a
6:7

na (till skillnad från de s.k. apokryfiska böckerna).

RÄTTESNöRE
l) kanon, Kavwv
rak stav el. käpp som brukas för att
göra el. hålla något rakt, mätstav, linjal
osv.; därav: (avgränsat verksamhets-)
område (se 2.Kor.l0:13-16); i Gal.
6:16: rättesnöre, regel, norm (för lära
och liv). Ordet är besläktat med kånna,
som i sin tur har att göra med hebr.
~ånä, (vass)rör. - Vårt låneord 'kmon'
(med betoning på första stavelsen)
betecklIar i kristet språkbruk framför
allt de bibelböcker, som räknas som
förpliktande för den kristna kyrkans
lära och liv, de s.k. kanoniska böcker-

Grundläggande för bruket av
rättfardighetsbegreppet (~<J~ä) är
förbundsförhållandet. Rättfardighetskomplexet hör helt hemma i förbundsrätten, sådan denna konkret är ut·
tryckt i Sinaiförbundet. Se art. Förbund. Därför är rättfardighetsbegreppet ett religiöst kvalificerat begrepp.
Det är icke uttryck för en abstrakt
etisk norm eller för en ide, det är icke
idealet för en sedlig världsordning eller
opartisk vedergällningslag o.dyl. Rättfardighet hör helt hemma i Israels
förbundsförhållande till Herren. Detta
förbund förutsätter hos båda parter en
ömsesidig rättfardighet, som bäst kan
bestämmas som solidaritet och förbundstrohet. Rättfardig är den som
infriar de krav, som den andra parten
har på honom i ett givet gemenskapsförhållmde. I Israels förbundsgemenskap är parterna icke likställda: Gud är
Herre, och Israel är tjänare. Förbundsförhållmdet blir till på Guds nådiga
initiativ och utkorelse av ett syndigt
folk.
Detta förhållmde präglar uppfattningen
om
Guds rättfardighet.
Rättfardigheten är teocentriskt orienterad. Gud bevisar sin rättfardighet
först och främst som bevarande förbundstrohet. Guds rättfardighet består
i att hm som konungslig härskare över
sitt folk visar sin gränslösa solidaritet
och trofasthet mot sina förbundslöften
och uppfyller sina förbundsförpliktelser inom förbundsrätten. Guds
rättfardighet (~eg,~ä) och hms barmhärtighet, nåd (I:räsäg) - bäst förstått i
uppenbarelsesammanhmget som förbundstrogen kärlek - samt hans

fasthet, trohet ('ämunä), är intimt
förbundna i skriftordet, S.Mos.32:6;
Ps.88:12-13; 89:15; 98:2 f.; 36:6 f.
bl.a. »Min nåd skall jag ej taga ifrån
honom, och jag skall icke svika i
trofasthet. Jag skall icke bryta mitt
förbund, och vad mina läppar hava
talat
skall
jag
ej
förändra»,
Ps.89:34-3S, jfr 103:17; Jes.S4:10.
»Och jag skall trolova mig med dig för
evig tid; jag skall trolova mig med dig i
rättfardighet och rätt, i nåd och barmhärtighet. Ja, i trofasthet skall jag
trolova mig med dig, och du skall så
lära känna Herren», Hos.2:19 f. Guds
rättfardighet är frälsningsbringande
rättfardighet (justitia salutifera). Gud
uppfyller sina förbundslöften därför
att han är rättfardig. »Du uppfyllde
dina ord, ty du är rättfardig», Neh.9 :8.
Gud är den som »utför rätten»,
S.Mos.33:21, vakar över den och för
den till seger, när den kränks. All rätt
och rättfardighet orienteras utifrån det
i förbundet givna gudsförhållandet.
Genom Guds domar inom förbundsramen lär folket rättfardighet. När
Guds domar drabbar jorden, lär sig
jordkretsens inbyggare rättfärdighet,
Jes.26:9 b. Guds lagbestämmelser, bud
(mispatim) utgör hms vägledning
(torä), 2.Mos.24:12. Gud själv är all
rätts källa, och hans vilja i lagen är
rättfardighetens norm. »Rätt och
rättfardighet är hos Herren.» Hm införlivar i sig all rätt och har kllutit
folket till sig i förbundet som dess
rättsherre och rättspartner. Rätten är
ingen abstrakt storhet, var och en har
sin särskilda rätt och plikt (Gud, konungen, prästen, den förstfödde, israeliten, främlingen osv.). Alla kallas i
detta förhållande till att förverkliga
rättfardighetens uppgift till främjande
av förbundsrättens stabilitet och intakthet, så att förbundets kraft och
välsignelsefullhet kan råda i det
förhållmde, som är rättfärdighetens
mål: frid (sälom), se art. Frid.
Israel kallas i förbundsrätten att
visa solidaritet och förbundstrohet
mot Herren i lydnad såväl mot lagens
kultiska och etiska som mot dess
sociala bud. Rättfardighet som
mänskliga bestämningar är också primärt förbundstrohet mot Herren.
Rättfardig (~dd*) är den som är
förbundstrogen, den som är fast och
stadig i Herrens förbundsvilja. Den
rättfardige är den gudfruktige och
fromme, som trofast och uppriktigt
vandrar i
Herrens
föresk.rifter,
Ps.32:11; 33:1; 97:11; 140:14. »Om nu
en man ...vandrar efter mina stadgar
och håller mina rätter, i det att han
gör, vad redligt är, då är han rättfardig
och skall förvisso få leva, säger Herren,
Herren», Hes.18:S,9. Gud beskyddar
de rättfardiga, PS.S :13; 7:9 ff., uppehåller dem, 37 :17, hans ögon är vända
till dem, 34:16, han är deras värn,
37 :39, välsignar dem, 37 :25, låter dem
få besitta landet, 37 :29. Rättfardighet
leder till Guds erkännande både i tiden
och i domen, S.Mos.6:2S; Ords.ll :4-6,
18-19; 12:28; 13:6.
Den rättfardige är i sin trohet dock
icke detsamma som den etiskt fullkomlige. Rättfardig är först och främst
en religiös bestämning. De rättfardiga
är som förbundstrogna de botfardiga,

Under Israels avfallighetstid kom
tron på Guds vilja till förbundstrohet
att genomgå anfaktelsens väldiga
prövning. Guds vredesdomar över folket uppenbarade Guds dömande
rättfardighet till den grad, att det
kände hela sin existens hotad. »Ty om
än ditt folk, Israel, vore såsom sanden i
havet, så skall dock allenast en kvarleva där omvända sig. Förödelsen är
oryggligt besluten, den kommer med
rättfardighet såsom en flod» (straffmde rättfardighet), Jes.l0:22. Men i
frälsningsprofetim framb ryter, med
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RATT (stå rätt till)
42 Allt står väl r. till
1.Sam.16:4
42 Allt står väl r. till
2.Kon. 4:26
42 Allt står väl r. till
5:21; 9:11
42 fråga om allt stode r. till
9:17
42 Allt står väl r. till
9:18,19
42 Allt står väl r. till, Jehu
9:22
42 Huru skulle det kunna stå r. till
9:22
42 Allt står väl r. till, Simri
9:31
RATT (inför rätta)
2 de komma inför r.a
5.Mos.25:1
19 När han kommer inför r.a
Ps.I09:7
2 med varandra träda inför r.a
Jes.41:1
59 drager eder inför r.a
Matt.1O:19
59 av avund dragit J. inför r.a
27:18
59 och drager eder inför r.a
Mark.13:11
59 av avund dragit J. inför r.a
15:10
Apg.12:6
60 tänkte draga hm inför r.a
61 göra upp saken inför r.a
19:38
62 s. jag står här inför r.a
23:6
62 i dag står inför r.a här
24:21
58 första försvar inför r.a
2.Tim. 4:16
RA TT (rätt fram)
43 draga in r. fram
Jos. 6:5
43 drog in i (Jeriko) r. fram
6:20
44 Låt dina ögon skåda r. framåt Ords. 4:25
37 där vandra sin stig r. fram
9:15
37 förståodig går sin väg r. fram
15:21
34 vandrat sin väg r. fram
Jes.57:2
43 mätsnöret dragas r. fram
Jer.31:39
RA TT (rätt så)
~R.~L~_~vi

h.~

40 R. så, det gick ss. vi ville
35 :25
40 R. så, r. så!
40:16; 70:4
40 ropar: R. så! över helgedom
Hes.25:3
40 R. så, uppbruten är folkets
26:2
~ fienden säger: R. så
36:2
3 R. så, stillhet må råda
Am. 6:10
82 R. så, du gode och trogne
Matt.25 :21
82 R. så, du gode och trogne
25:23
56 R. så, I upphäven Guds bud Mark. 7:9
82 R. så, du gode tjänare
Luk.19:17
RATT (rätt emot)
9 vingar utbredda r. emot

Hes. 1:23

RÄTTA
-rätta
upprätta PS.1l9 :28
uträtta Pred.9:1O
RATTA
efter befallningar r. sig
r. sig efter önskan
r.r han sig icke därefter

1.Mos.41 :40
Est. 1:8
Ords.29:19

RÄTI'EUGEN
r. hör till hs rening
borde r. ingen fattig finnas
r. sitta till bords med
kände jag mig r. för ringa
vad vi r. böra bedja om
ss. nådde vi icke r. fram

3.Mos.14:32
5.Mos.15:4
1.Sam.20:5
2.Sam. 6:22
Rom. 8:26
2.Kor.l0:14

RATTESNöRE
1 vandra efter detta r.

Gal. 6:16

RÄTTFÄRDIG
Se även: Rätt, rättfardighet, helig, ren,
obesmittad, frälsning.
-rättfardig
orättfardig 2.Sam.7:10
Rättfardig, rättfardighet
Rättfardighetstmken intar en central
plats i Skriften. Den är väsentligen
representerad i G.T. genom de begrepp, som kommer av ordstammen
~åljalf; föver 500 gånger): subst. ~eljålfä
och fiiljälf;, som är nästm synonyma
och betyder rättfärdighet, rätt; samt
adj. ~addilf;, rättskaffens, rättfardig.
Stundom brukas även subst. mispa!,
dom (hmdlingen att döma), rätt,
rättsbud, rättsnorm, rättsföreskrift,
och vidare: hok, det fastställda, bud,
föreskrift, jo'Sä'-, rätt, rättvisa, rättskaffenhet, rättsinne, samt adj. jåsår, rätt,
rak (motsatsen till krokig).
N.T.s vanligaste ord för »rättfardighet» är dikaiosyne (förekommer 91
gånger), av dike, rätt, ett ord som
också förekommer i betydelsen (straffmde) rättHirdighet (endast 3 gånger).
Stundom mvänds också subst. dika{6mil (10 gånger), rättskrav, rättsförordning; rättfardighetsgärning. Det vanligaste ordet för »rättfardig» är dikaiös
(79 gånger). De nytestamentliga
rättsbegreppen bestäms huvudsakligen
av de g3lllffialtestamentliga ~s!ä~ä och
~add~.

G.T.

de nådesökande, de som lever av Guds
barmhärtighet sådm den tillflyter dem
i förbundets kult, icke minst i dess
sonmde, syndaförlåtande nådemedel.
De rättfardiga böjer sig för Guds dom
och beder i uppriktighet om förlåtelse.
Att vara 'ånäw, fattig, ödmjuk, ha »ett
förkrossat hjärta» och »en bedrövad
ande» är karakteristiska drag hos de
rättfardiga. De har orsak att hoppas på
Guds frikännande dom och på äterupprättelse utifrån förbundsrätten,
Ps.34:l6-21. I den utlovas försoning
och förlåtelse för de botfardiga,
143:1-2; Mika 7:9. De troendes ödmjuka erkännande av Guds vrede med
förväntan om Guds eskatologiska
förlossning blir en hållning, som inte
minst kännetecknar de »rättfardiga»,
och den har löften om Guds rättfardiggörelse (erkännande i domen), Jes.
57:15; Ps.34:19; 51 :19; 138:6; 147:3.
Se närmare: Rättfardiggörelse.
De rättfardiga erkänner förbehållslöst Herren som den rättfardige domaren (sofet ). »Gud är en rättfardig domare», Ps.7:12, jfr 119:137. »Domen
hör Gud till», 5 .Mos.l :17. Allt vad
Herren gör, är rätt, hans domar är
oomtvistliga, J er.12 :l.
De är för
människoförnuftet outrannsakliga. Jfr
Jobs bok. Herren är »vår klippa ostraffliga äro hans gärningar, ty alla
hans vägar äro rätta. En trofast Gud
och utan svek, rättfardig (~add~) och
rättvis (jäsär) är han», 5 .Mos.32 :4.
Under Herrens rättsordning och rättsavgöranden böjer sig därför den
rättfärdige och gudfruktige. Genom
dem är allt som det skall vara, ingenting är oriktigt, villkorligt eller nyckfullt, Ps.9:9; 96:13, allt är normbestämt av hms eget heliga väsen,
Jes.S :16.
Guds rättfardighet omvittnas med
väldig styrka också som en straffande
rättfardighet (justitia retributiva) gentemot alla förbundsföraktare i folket,
alla fräcka upprorsmän mot förbundet.
Herren är den okränkbare, som med
»nitälskan» hemsöker dem som upplöser rätten. »Men Herren Sebaot bliver
hög genom sin dom, Gud, den helige,
bevisar sig helig genom rättfardighet»
(straffande rättfardighet), Jes.S:16, jfr
10 :22; 28: 17 ff. Med straffande
rättfardighet hemsöker han även folkets yttre fiender, Mika 6:5; I.Sam.
12:7;
Dom.11:27; 2.Sam.18:31.
Genom sin dömande rättfardighet
hjälper hm alla dem som lider orätt,
till deras rätt, Jes.SO:8 ff.; 54:17;
Ps.9:S; 35:23 ff.; 43:1; 76:10; 94:2;
143:1-3,11. Det är Herren som »utför
min sak och skaffar mig rä tt ... han för
mig ut i ljuset, så att jag med lust får se
på hms rättfardighet», Mika 7:9.

Rättfärdig
enastående styrka och klarhet, Guds
löfte att han - när domen är över skall låta sin rättfårdighet vända om
till förbannande kärlek i trofasthet
mot förbundet. Genom sin rättfårdighet vill han förverkliga sin frälsningshistoria med sitt folk, förlossa det och
genom dess frälsningskonung Messias
skapa rätt och rä ttfårdighet över hela
jorden, 2:1-4; 9:6-7; 11 :1-5.
Den botfårdiga kvarlevan av
rättfårdiga väntar därför i ödmjukhet
under Guds vredesdomar på Guds
frälsande eskatologiska rättfårdighetsingripande. Medveten om synd mot
Herren, säger en av profeterna, »vill jag
bära hans vrede, till dess att han utför
min sak och skaffar mig rätt, till dess
att han för mig ut i ljuset, så att jag
med lust får se på hans rättfårdighet»,
Mika 79. »Sion skall genom rätt bliva
förlossad och dess omvända genom
rättfårdighet», Jes.1 :27. Särskilt i sista
delen av Jesajas bok (från kap.40) är
rättfårdighet (~4ål,(å) synonymt med
den eskatologiska frälsningen GeSa '),
45:8; 46:13; 51:5; 59:17; 61:10. »Med
underbara gärningar bönhör du oss i
rättfårdighet, du vår frälsnings Gud»,
PS.65 :6. sedåkå betecknar Guds förlossande gäiniiig' för upprättandet av hans
rike i världen, hans frälsande konungavälde. I sin rättfårdighet skall han
återupprätta det förbund, som Israel
på ett graverande sätt har brutit. Han
skall grunda ett nytt förbund på bättre
löften, i det att han utlovar en fullkomlig slutgiltig syndaförlåtelse och en
omedelbar gudsgemenskap genom
Andens allmänna utgjutande. Därigenom skrivs hans rättsvilja i hjärtana,
och han själv verkar en ny livsrättfårdighet i sin församling, en ny laguppfyllelse. Så utlovas det i de väldiga
frälsningsprofetiorna, t.ex. Jer.33:8 ff.;
31:31-34; Hes.36:23 ff.
Det är genom »den rättfårdige», den
eskatologiske frälsningskonungen, som
Herren skall uppenbara sin rä ttfårdighet till frälsning. Redan tidigt har
rättfårdighetsbegreppet varit särskilt
knutet till konungen i Israel som representanten för Guds bevarande och
hjälpande rättfårdighet i teokratien,
2.Sam.8:15; 1.Kon.109; Jes.16:5_
Genom Messias ställs nu Guds
rättfårdighet som hjälpbudskap in i ett
strålande ljus. Hans konungarike skall
»befåstas och stödjas med rätt och
rättfårdighet från nu och till evig tid»,
9:7. »Rättfårdighet skall vara bältet
omkring hans länder», 11 :5, och »med
rä ttfårdighet skall han döma de arma
och med rättvisa skipa lag åt de ödmjuka på jorden», v.4. »Se, dagar skola
komma, säger Herren, då jag skall låta
en rättfårdig telning uppstå åt David.
Han skall regera såsom konung och
hava framgång, och han skall skaffa
rätt och rättfårdighet på jorden», Jer.
23:5, jfr 33:15; Jes.60:16-21. Under
messiastiden skall »rättfårdighetens sol
gå upp med läkedom under sina
vingar», Mal.4:2. Och om den eskatologiska församlingen heter det: »Och i
ditt folk skola alla vara rättfårdiga»,
Jes.60:21.
Särskilt i sångerna om Herrens
Tjänare framställs Messias som »den
rättfårdige», Jes.53 :11, som genom sitt
lidande och sin försoning, kap.53, är
förbundets förnyare och återupprät-
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tare, 42:6. Han utbreder rätten på
jorden, 42:4, på ett sadant sätt att
även hedningarna får delaktighet i
förbundets rättfårdsskapande kraft.
»Han skall utbreda rätten bland folken», 42:1, jfr v.3; 49:6. Allt detta sker'
oförskyllt, ty både Israels och hedningarnas synd är uppenbar, 53:12. Guds
frälsningshandling i sin tjänare blir
därför till de gudlösas rättfårdiggörelse. Ingen mänsklig prestation, utan
endast den genom Herrens Tjänare
skänkta rättfårdigheten, skapar det
nya gudsförhållandet. »Genom sin kunskap skall han göra många rättfårdiga,
han, den rättfårdige, min tjänare, i det
han bär deras missgärningar», 53:11,jfr
Sak.99 ff.
Rättfårdighetens verk skall vara frid
(~lom), ett uttryck för det tillstånd
där rättfårdigheten råder, där den
ömsesidiga solidariteten och förbundstroheten är fullkomlig, där kraften och
välsignelsen i förbundsrätten frambryter i hela sin fullhet. Se: Frid. Målet
för Guds rättfårdighetsverksamhet är
att rättfärdighet och frid skall kyssas,
PS.85 :11 ff. Guds rättfärdighet skapar
till sist rättfärdighet i förhållandet
människorna emellan, Jes.60:17b, personlig rättskaffenhet och förbundstrohet inför Gud, 60 :21, samt kosmisk
rättfärdighet (fruktbarhet), 45 :8.
Senjudendomen
I senjudendomen sker det en mer
antropocentrisk orientering när det
gäller rättfärdighetstanken. Rättfårdighet blir först och främst en mänsklig
aktivitet, en mänsklig dygd vid sidan
av andra dygder. Att öva rättfärdighet
inskränks mer eller mindre till att
utföra barrnhärtighetsgärningar, ge allmosor. (Rättfårdighet är ofta liktydigt
med allmosor, jfr Matt.6:2.) Efter det
att den profetiska anden dog ut, förlorade judendomen en klar syn på Guds
förlösande och aktiva rä ttfårdighet.
Uppenbarelsen blev en det länge sedan
förflutnas uppenbarelse och som sådan
väsentligen uppfattad som laguppenbareise, nu nedtecknad i skrift.
Rättfårdighetstanken försköts till det
juridiska och forensiska (dömande).
Man tänkte sig att människan skulle
och kunde återställa gudsgemenskapen
(förbundet) genom nitisk laguppfyllelse. Lagen förstods som en samling
juridiska föreskrifter och Gud väsentligen som den upphöjde domaren, som
i den eskatologiska dornen skulle
värdera människans aktiva livsrättfårdighet (laguppfyllelse ) och antingen
rättfärdiggöra henne (förklara henne
rättfärdig) eller fördöma henne.
Judendomen kände icke den »evangeliska» förkunnelsen om att Gud
rättfårdiggör dem som ingen förtjänst
har, Jes.53, jfr Paulus' brev. Dock
kände man till tanken om att Gud som
domare dömer efter en viss billighet
och barmhärtighet. Utan en viss eftergivenhet hos Gud skulle ingen bestå i
dornen. Nännast den genuina profetiska förkunnelsen av Guds rättfärdighet kommer ett ensamt ord i 4.Esraboken 8:36: »Därigenom uppenbaras
din rättfärdighet och godhet, att du
förbarmar dig över dem som icke har
någon skatt av goda gärningar». Se
även: Lag (Lagen i G.T., 3), Rättfärdiggörelse (G.T.).

N.T.
1. Rättfårdigheten (dikaiosyne) står
som uttryck för det följdriktiga och
rätta i Guds dom, Apg.17:31; Upp.
19:11; Rom.2:6. Dornen normeras av
hans rättfårdighet sådan denna är
uppenbarad i hans vilja och tolkad och
uttalad av Jesus Kristus i Bergspredikan och eljest i hans bud och befallningar, Matt.7:24 fr. Gud dömer i sin
rättfårdighet envar efter hans gär·
ningar, utan anseende till personen,
Rom.2:6·13. I dornen gäller endast ett
rätt utförande av hans vilja, endast
»lagens görare» skall förklaras rättfårdiga, 2:13, när det uppenbaras att Gud
är en rättvis domare (diakaiokrisis),
2:5,jfr Matt.7:21 ff.; 25:31 ff.
2. Rättfårdighet används vidare ofta
om människans livsrättfärdighet inför
Gud, hennes beteende i överensstämmelse med Guds vilja. Rättfärdighet är
den hållning, den handel och vandel,
som är rätt och riktig inför Gud, den
som han har behag till och erkänner,
närmast detsamma som rättskaffenhet.
Denna rättskaffenhet är dock icke
endast uttryck för yttre korrekthet
och ostrafflighet i förhållande till juridiska (opersonliga) föreskrifter, utan
representerar människans solidaritet
gentemot Gud, är kvalificerad av gudsfruktan och inre personlig hängivenhet
till Guds (resp. Kristi) vilja. Rättskaf·
fenhet är liktydig med G.T.s »förbundstrohet», uttryck för G.T.s >>ett
hjärta som är hängivet åt Herren».
Rättskaffens är alltså icke lika med
etiskt fullkomlig, de rättfårdiga är de
som vandrar uppriktigt och oskrymtat
i gudsgemenskapen (bot, syndrnedvetande, ödmjukhet, fattigdom i anden
inbegripes), Matt.5:3-6, jfr v.lO; Luk.
2:25.
De rättfärdiga vet sig vara helt och
hållet beroende av Guds nåd genom
förlossningen i Kristus Jesus, Fil.3:
7-11; Ef.5:8 f.
Matteusevangeliet har ett i det
nännaste enhetligt bruk av dikaiosyne,
lika med: rättskaffenhet, det rätta utförandet av Guds vilja. I 3 :15 heter
det: »Låt det nu så ske; ty det höves
oss att så uppfylla all rättfårdighet»,
dvs. det som är rätt och riktigt inför
Gud enligt hans (frälsnings)vi1ja eller
råd. I 5:6 omtalas »de som hungra och
törsta efter rättfärdighet», dvs. efter en
vandel som svarar mot Guds vilja. Och
i 5 :10: »de som lida förföljelse för
rättfärdighets skull», dvs. för rättskaffenhetens skull. I 5 :20 heter det: »om
eder rättfårdighet icke övergår de
skriftlärdes och fariseernas», dvs. eder
livsrättfärdighet, eder laguppfyllelse.
21 :32 talar om att »Johannes korn och
lärde eder rättfårdighetens väg», dvs.
krävde den livsrä ttfårdighet, som svarar mot Guds vilja. Slutligen uppmanas
i 6 :33 : »Söken först efter hans rike och
hans rättfårdighet», dvs. den rättskaffenhet som hör riket till.
Två av de redovisade ställena,
nämligen 5:6 och 6:33, kan också ges
en forensisk innebörd, alltså att det är
fråga om Guds rättfårdiggörelsedom,
hans förklaring att han godkänner
människan (nämligen på dornens dag).
För övrigt finns hos Matteus också
en rad andra ställen, där »rättfårdig»
står i betydelsen rättskaffens, gudfruk-

tig, trogen i gudsförhållandet och mot
Guds vilja, 1:19; 5 :45; 10:41;
13:17,43,49; 23:28,35; 25:37,46. Den
rättskaffenhet (livsrättfårdighet) som
Jesus uppmanar sina lärjungar att söka,
5 :6, och bli bärare av, 5 :20, är överallt
en frukt av att Guds rikes förlossningskrafter är nära. De mättas med den,
5:6, den är en del av Guds rike, 6:33.
Lukaslitteraturen använder »rättfärdighet» på samma sätt. Ställen som
Apg.13:10; 24:25; 10:35 visar, att Gud
söker rättfårdighet, alltså en rättskaffens vandel även hos hedningarna och
erkänner dess relativa betydelse. Beträffande rättfärdig =rättskaffens, gudfruktig, se Luk.l :6; 2:25; 23:50; 14:14;
Apg.1O:22.
I Pehuslitteraturen förekommer
likaledes ordet rättfårdighet i betydelsen rättskaffenhet, 1.Pet.2:24; 3:14;
2.Pet.2:5. Libertinisterna (de som använde sig av den kristna friheten för
att ge köttet tillfålle) har lämnat
»rättfärdighetens väg» = rättskaffenhetens väg, Guds viljas väg. De troende
kallas rättfårdiga därför att de vandrar
i Guds vilja, 1.Pet.3:12; 4:18; 2.Pet.
2:7.
Ilohanneslitteraturen är rättfärdigheten mer kristologiskt orienterad:
Kristus är »den rättfärdige» och inkorporerar i sig all rättfårdighet för
människorna, Joh.16:8,10. Antinomistema (de som drar felaktiga slutsatser
av de troendes frihet från lagen) blir
stående vid att Kristus är rättfårdig, de
har icke förstått att dra konsekvensen
av detta i en kallelse att själv öva
rättfårdighet, liksom han är rättfärdig,
l.Joh.3:7,jfr 2:20;3:10.
Hela N.T. förkunnar Kristus som
»den rättfårdige», Apg.3 :14; 7 :52;
22:14 (beteckningen är hämtad från
sångerna om Herrens Tjänare, Jes.42),
ja, som den ende rättfårdige genom
vilken all rättfärdighet fönnedlas till
människorna, 1.Kor.l :30. Med väldig
profetisk styrka förkunnar Pauluslitteraturen att allt vad människa heter är i
avsaknad av livsrättfärdighet. »Ingen
rättfårdig fmnes, icke en enda», Rom.
3:10. Människors faktiska rättfårdighet
är antingen otillräcklig för rättfärdiggörelse på dornens dag, Gal.2:16; Fil.
3:6 ff., eller fördöms emedan den som
lagrättfärdighet är egenrättfårdighet
och dänned syndig självförbättring
inför Gud, Rom. 10 :2-4. Jesus går till
öppen kamp mot sin samtids fariseer,
som utifrån sin lagiska förtjänsttanke
»förtröstade på sig själva och menade
sig vara rättfärdiga», Luk.189, och han
karakteriserar dem som »utvärtes
rättfärdiga», Matt.23 :28. Han anklagar
ofta deras »rättfårdighet» som skrymtaktig, Matt.15:7, som försök till att
göra 'sig själva rättfärdiga inför människorna, Luk.16:15.
Sann livsrättfärdighet fmns enligt
N.T. endast hos de fromma i G.T.,
vilka levde av förbundsnåden och tron
på den kommande förlossningen, Matt.
13:17; Luk.2:25, och hos de troende i
N.T., som är förlossade genom Kristi
rättfårdighet. Rättfårdighetens frukt
kommer genom Jesus Kristus, Fil.l :11.
All rättfårdighet i betydelse av rättskaffenhet kan endast verkas genom
det nya gudsrikets förlossningsnåd ,
Matt.6:33; 5:6,20; Rom.14:17, utifrån
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Rättfärdig
livsgemenskapen med Kristus i den
helige Ande, Rom.6-8; Gal.S. Särskilt i
Rom.6 beskrivs hur de troende i livsgemenskapen med Kristus ställs under
rättfärdigheten även som en formande
livsmakt, som ställer dem i »rättfärdighetens tjänst» (douleia, ego träldom),
6:18 f., så att de kan vara »rättfärdighetsvapen», 6:13. Via rättfärdiggörelsen ställs de in under rättfärdigheten
som normerande princip för trons
vandring och tjänst, så att rättfärdighet
som religiös-etisk dygd framfostras,
Fil.1 :11; Ef.S:9; 6:14; 2.Tim.3:16; 4:8.
Enligt hela N.T.s förkunnelse kan
människans rättfärdighet som livsrättfärdighet (förbundstrogen lydnad mot
Guds vilja) komma till stånd endast
genom Guds rättfärdighet (fattad, liksom i G.T., såsom Guds förlossande
och nyskapande uppenbarelseverk).
3. Rättfärdighet förkunnas dock i N.T.
framför allt som Guds frälsningsverk i
Kristus. »Rättfärdighet från Gud» är
evangeliets fanfar i Romarbrevet, 1 :17;
3:21 ff.; 10:3, jfr Fil.3:7 ff.; 2.Kor.S:2
(grt.). Rättfärdigheten från Gud är ett
utomordentligt innehållsrnättat begrepp, som i sig bär icke bara rättfärdiggörelsens gåva, utan hela frälsningens innehåll. Se: Rättfärdiggörelse.
Rättfärdigheten från Gud har sitt
ursprung i Guds egen rättfärdighet och
förbundstrogna kärlek (nåd), Rom.3:S.
Den är såtillvida en egenskap i Guds
heliga väsen, 3 :25. Men då alla Guds
egenskaper är operativa, dynamiskt
verksamma, så att Gud meddelar av
sina egenskaper, så är rättfärdigheten
från Gud först och främst uttryck för
hans frälsande rättfärdighetsgärning.
Genom sin rättfärdighet skänker och
framskapar Gud rättfärdighetens tillstånd både i personlivet och naturlivet.
Rättfärdigheten från Gud är en verksam makt, som övervinner all orättfärdighet och laglöshet och upprättar
>mya himlar och en ny jord, där
rättfärdighet bor», 2.Pet.3 :13. Genom
sin rättfärdighet leder han världen
fram till frid Ofr G.T.s sålom), Ef.
2:14-17.
Rättfärdigheten från Gud uppenbaras som uppfyllelse av frälsningslöftena genom Messias och hans verk,
Rom.3:21 f. Denna rättfärdighet har
fått sin kontaktpunkt med människan
framför allt i Jesu Kristi kors, 3 :24 ff.;
I.Kor.l :17-18. Där är den uppenbarad
i en enhet av straffande och förlösande
rättfärdighet - straffande då det gäller
ställföreträdaren, som dör under
rättfärdighetens absoluta och omutliga
st~affkrav
på lagöverträdarna
förlösande med avseende på lagöverträdarna till vilkas bästa denna död
sker, Rom.3 :26. På försoningens grund
är det möjligt för den rättfärdige
Guden att utan att uppge sin straffande rättfärdighet realisera sin förlösande
och nådiga rättfärdighet mot syndare.
»Den som icke visste av någon synd,
honom har han för oss gjort till synd,
på det att vi i honom må bliva
rättfärdighet från Gud», dvs. bli
rättfärdiga inför honom, bli föremål
för Guds rättfärdiggörelsedom, 2.Kor.
5:21.
I kraft av Kristi försoning kan Gud
rättfärdiggöra syndare (frikänna från
syndens skuld, skänka syndernas
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förlåtelse) och restituera gudsförbundet (adoptera i barnaskap). Därmed
ställer Gud de rättfärdiggjorda in
under sin rättfärdighet också som
nyskapande
livsmakt,
I.Pet.2 :24;
Rom.6 :17 ff., så att han meddelar dem
livsrättfärdighet under helgelsens progressiva växt, 6:22. Gud verkar den
nya laguppfyllelse, som är välbehaglig
för honom och som han godkänner på
domens dag, 2:13; GaI.S:22-23.
Motsatsen till rättfärdigheten från
Gud (i Fil.3:9 kallad »rättfärdigheten
av Gud») är »den rättfärdighet, som
kommer av lagen», Rom. 10:5, som
åstadkommer sin egen rättfärdighet,
10:3, och som i domen döms som
otillräcklig för rättfärdiggörelse. Rättfärdighet såsom den religiös-etiska
egenskap Gud då ser efter kan icke
vinnas genom människans laggärningar,
Rom.3:20; Gal.2:21; 3:21. Rättfärdigheten från Gud kan endast mottagas
genom tron, Rom. 1 :17; 3 :22,26;
4:3 ff.,13; 9:30; 10:4,6,10. Den kallas
därför »den rättfärdighet, som hör tron
till», Hebr.11 :7, emedan tron »räknas
till rättfärdighet», Rom.4:3,S,6,9,11,
22; Gal.3:6, på grundval av Kristi
förlossning, Rom.3:24 ff. Se närmare:
Tro.

13:9, jfr PS.97:11. Hans väg är jämn,
Jes.26:7. Hans stig är lik gryningens
ljus, Ords.4:18. Hans frukt är ett livets
träd, Ords.11 :30. Hans hus består,
Ords.12:7. Hans avkomma går fri från
det onda, Ords. 11 :21. Hans barn går
det väl, Ords.20:7.
Den rättfärdiges mun talar visdom,
PS.37 :30. Bär vishet såsom frukt, Ords.
10:31. Han tänker vad rätt är, Ords. 12:
S. Skyr lögnaktigt tal, Ords. 13 :5. Hans
önskan får i allo en god fullbordan,
Ords. 1 1 :23. Han har sin glädje i att
rätt skipas, Ords.21 :15. Är barmhärtig
och givmild, Ps.37:21; Ords.21:26.
Vårdar sig om de armas sak, Ords.29:7.
Vägleder sin vän, Ords.12:26. Har omsorg om sin boskap, Ords.12:1O. Det
lilla han har är bättre än många ogudaktigas stora håvor, PS.37:16. Hans rot
skjuter skott, Ords.12:12. Han vandrar
i ostrafflighet, Ords.20:7. Reser sig
efter fall, Ords.24:16. Är frimodig in i
döden,Ords.14:32.
Gud är rättfärdig
1) När han dömer den ogudaktige,
PS.7:12. 2) När han rättfärdiggör den
troende, Rom.3 :26. 3) När han förlåter den fallne, I.Joh.1:9.
RÄTTFÄRDIG

1) ~add*, p , 1 ~

Rättfärdig

rättfärdig, oskyldig; den som har rätt;
av: ~ågal:c, se S. Se t.ex. Rätt 13,
Rättfärdighet 1.

Gud är rättfärdig

2) ~eqälf;ä, il ~ ~ ~

PS.11 :7; Jes.4S:21; S.Mos.32:4. Han
är rättfärdig i alla sina vägar,
PS.14S:17. En rättfärdig domare, Jer.
11 :20. Alla hans rätter är rättfärdiga,
PS.19:1O. Alla hans domar är rättfärdiga, Neh.9:32 f.; Upp.16:7.
Jesus

Är rättfärdig, 1.10h.2:1. I honom
blir vi rättfärdiggjorda inför Gud,
Rom.S:19; 2.Kor.S:21. Hans rättfärdiggörelsedom blir för alla människor
en rättfärdiggörelse till liv, Rom.S:18.
Hans dom är rättvis, Joh.S :30. Pilatus'
hustru omvittnade att han var
rättfärdig, Matt.27:19. Likaså hövitsmannen vid korset, Luk.23:47.
Messias 'kallades en rättfärdig telning, Jer.23 :5. En rättfärdig konung,
Sak.9:9. Den rättfärdige, Jes.S3:11.
Herren och de rättfärdiga

Han älskar dem, Ps.146:8. Frälsar
dem, PS.37:39. Känner deras väg,
PS.l :6. Välsignar dem, Ps.5:13. Bönhör
dem, Ords.lS:29. Uppfyller deras
önskningar, Ords. 10:24. Upphöjer
deras horn, PS.7S :11. Uppehåller dem,
PS.37 :17. Prövar dem, PS. 11 :5. Är hos
de rättfärdigas släkte, PS.14:S. Hans
ögon är vända till dem, I.Pet.3:12.
Han ger dem evigt liv, Matt.2S :46.

rättfärdighet, rätt; rättfärdig handling
el. gärning; av: ~ågal:c, se 5. I Dom.
5: 11 ; Mika 6 :5 står plur. ~gal:co!,
övers. rättfärdiga gärningar, resp.
rättfärdighets gärningar. Se t.ex.
Rätt 7, Rättfärdighet 2.
3) jäsär, 10 '
rak, jämn; rlitt, riktig; uppriktig, redlig.
Se vidare: Rätt 9.
4) ~qälf;, p!. ~
rättfärdighet," rätt; i PS.17:1 övers. en
rättfärdig sak; av: ~gal:c, se S. Se t.ex.
Rätt 5, Rättfärdighet 4.
5) sädak, p 1 :!1
var~ ~ättfärdig T el. oskyldig; i1.Mos.
44:16 hithp. göra sig själv rättfärdig,
rättfärdiga sig. Se t.ex. Rätt 1,
Rättfärdighet S.
6) zä~ä, il J i
vara ren, va-;:aT fläckfri el. oskyldig. Se
t.ex. Ren 7.
7) utf.ord.
8) dikaios,

oiK aw,

som iakttar rätt el. rättvisa, rättfärdig
(inför lagen el. inför Gud); i överensstämmelse med rätt el. rättvisa, rätt,
rättvis; av: dike, rätt, rättvisa. Se:
Rätt 73, Rättfärdighet 8.

otK atow

De rättfärdiga och Herren

9) dikaioö,

De uppmanas att glädjas i honom,
Ps.32:11. Att jubla i honom, PS.33:1.
De
skall prisa Herrens namn,
PS.140:14. Skall leva genom sin tro,
Hab.2 :4, jfr Rom. 1 :17. Skall grönska
likasom löv, Ords. 11 :28. De lönas med
gott, Ords.13 :21. Skall icke vackla,
PS.SS :23; Ords.12 :3. Skall vara i evig
åminnelse, PS.112:6. Skall besitta landet, PS.37 :29. Skall lysa som solen i sin
Faders rike, Matt.13:43.

förklara el. döma rättfärdig, frikänna;
ofta övers. göra rättfärdig; pass. bli
förklarad rättfärdig; ofta övers. bliva
rättfärdig; av: dikaios, se 8. I Luk.
18:14 står perf. part. pass. förklarad
rättfärdig. Se: Fria 3, Rätt 51, Rättfärdiggöra l.

Den rättfärdige

Har evig grundval, Ords.lO:2S.
Glädje att vänta, Ords.lO:28. Räddas
ur nöden, Ords.11:8; 12:13;Ps.34:20.
Drabbas icke av det onda, Ords.12 :21.
Grönskar såsom ett palm träd , Ps.
92:13. Hans bön förmår mycket,
Jak.5 :16. Hans ljus brinner glatt, Ords.
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10) dikaiosjme,

otK awavvT)

rätt, rättfärdighet; av: dikaios, se 8. I
Rom.IO:1O står ordagrant: Ty med
hjärtat tror man till rättfärdighet, och
med munnen bekänner man till frälsning. Se: Rätt 85, Rättfärdighet 6.
11) dika{ös,

otK a iw ,

adv. rättfärdigt; rättvist; av: dIkaios, se
8. Se: Rätt 63, Rättvis 14.
RÄTTFÄRDIG
1 Noa var en r. man
1 ty dig har jag funnit r.
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l.Mos. 6:9
7:1

1
1
1
1
1

Vill du då förgöra den r.e
18:23
18:24
Kanhända finnas 50 r.a i staden
icke skona för de 50 r.as skull
18:24
döda den r.e tillika med
18:25
den r.e likasom ogudaktige
18:25
18:26
1 i Sodorn finner 50 r.a
18:28
1 fattas fem i de 50 r.a
1 dräpa också r.a mskor
20:4
2.Mos. 9:27
1 Det är H. s. är r.
23:8
1 mutor förvrida r.as sak
4.Mos.23:10
3 få dö de r.as död
5.Mos. 4:8
1 r.a s. hela denna lag
1 mutor förvrida r.as sak
16:19
32:4
1 r. och rättvis är han
2 lovprisar H. r.a gärningar
Dom. 5:11
1 Du är r.are än jag
l.Sam.24:18
1 två män s. voro r .are
l.Kon. 2:32
1 (Rehabeam:) H. är r.
2.Krön.12 :6
Esr. 9:15
1 H., Israels Gud, du är r.
Neh. 9:8
1 ty du (H.) är r.
9:13
3 du gav dem roa rätter
9·:33
1 du är r. vid allt s. kommit
4 ty min sak är r.
Job 6:29
12:4
1 ler åt en s. är r.
5 av kvinna född ... vara r.
15:14
1 den r.e håller fast vid sin väg
17:9
5 båtnad av att du är r.
22:3
1 De r.a skola se det och glädja
22:19
1 den r.e s. får kläda sig i
27:17
1 Job höll sig själv för r.
32:1
5 om du är r., vad giver du hm
35:7
1 tager ej sina ögon från de r.a
36:7
5 för att själv stå ss. r.
40:3
1 i de r.as församling
Ps. 1:5
1:6
1 H. känner de r.as väg
1 du, H .. välsignar den r.e
5:13
1 men håll den r.e vid makt
7:10
7:10
1 so prövar hjärtan är en r. Gud
1 Gud är en r. domare
7:12
9:5
4 på din tron ss. en r. domare
1 vad kan då den roe uträtta
11:3
11:5
1 H. prövar den r.e
1 Ty H. är r.
11:7
1 Gud är hos de r.as släkte
14:5
17:1
4 Hör. o Ho. en r. sak
5 H. rätter allasammans r.a
19:10
3 H. är god och r.
25:8
1 tala vad fräckt är mot den r oe
31:19
1 och fröjden eder. I r.e
32:11
1 Jublen i H., I r.e
33:1
1 Ho ögon äro vända till de r.a
34:16
7 När de r.a ropa, då hör H.
34:18
1 Den r.e måste lida mycket
34:20
1 de s. hata den r.e
34:22
1 ogudaktige stämplar mot den r.e
37:12
1 Det lilla So en r o har är bättre
37:16
1 H. uppehåller de roa
37:17
1 den r.e är barmhärtig och givmild 37:21
1 icke sett den r.e övergiven
37:25
1 De r.a skola besitta landet
37:29
1 Den r.es mun talar visdom
37:30
1 ogudaktige vaktar på den r.e
37:32
1 Till r.a kommer frälsning
37:39
4 himlarna förkunna att han är r.
50:6
5 finnas r. i dina ord
51:6
1 de r.a skola se det och frukta
52:8
1 tillstädja att den r.e vacklar
55:23
4 Talen I i eder stumhet vad r.t är
58:2
1 Den r.e skall glädja sig
58:11
1 den r.e får sin lön
58:12
1 Den r.e skall glädja sig i H.
64:11
1 Men de r.a äro glada
68:4
1 icke uppskrivna bland de r.a
69:29
1 I hs dagar blomstre den r.e
72:7
1 den r.es horn varda upphöjda
75:11
1 Den r.e grönskar ss. palmträd
92:13
3 förkunna att H. är r.
92:16
1 där de tränga den r.es själ
94:21
1 Ljus är utsått för den r.e
97:11
1 Glädjens. I r.e. i H.
97:12
1 går upp ... barmhärtig och r.
112:4
1 den r.e i evig åminnelse
112:6
1 H. är nådig och r.
116:5
1 frälsning i de r .as hyddor
118:15
1 de r.a skola gå in gm den
118:20
4 Ho, dina domar äro r.a
119:75
119:137
1 H .• du är r.
4 Dina vittnesbörd äro r.a
119:144
4 ty alla dina bud äro r.a
119:172
1 icke förbliva över r.as arvslott
125:3
1 r.a ej må uträcka sina händer
125:3
1 Men H. är r.
129:4
1 de r.a skola prisa ditt namn
140:14
1 Må den r.e slå mig i kärlek
141:5
1 Omkring mig skola r.a församlas 142:8
5 inför dig är ingen levande r.
143:2
1 H. är r. i alla sina vägar
145:17
1 H. älskar de r.a
146:8
1 hålla dig på de r.as stigar
Ords. 2:20
1 de r.as boning välsignar han
3:33
1 De r .as stig är lik gryningens
4:18
4 Roa äro alla min muns ord
8:8
1 undervisa den r.e
9:9
1 H. lämnar ej den r .es hunger
10:3
1 Välsignelser över den r.es huvud
10:6
1 Den r.es åminnelse i välsignelse
10:7
1 Den r.es mun är en livets källa
10:11
1 Den r.es förvärv hm till liv
10:16
1 Den r.es tunga är utvalt silver
10:20
1 Den r .es läppar vederkvicka
10:21
1 vad de r.a önska varder givet
10:24
1 den r.e är en grundval
10:25
1 De r .as väntan får glad
10:28
1 Den r.e skall aldrig vackla
10:30
1 Den r.es mun bär vishet ss. frukt
10:31
1 Den r.es läppar förstå
10:32
1 Den r.e räddas ur nöden
11:8
1 gm sitt förstånd r.a räddade
11:9
1 När det går de r.a väl
11:10
1 de r .as avkomma får gå fri
11:21
11:23
1 Vad de r.a önska
1 de r.a grönska likasom löv
11:28
1 Den r .es frukt är livets träd
11:30
1 den r.e får sin lön på jorden
11:31
1 de r.as rot kan icke rubbas
12:3
1 De r.as tankar gå ut på vad rätt
12:5
1 de r.as hus består
12:7
1 Den r.e vet huru hs boskap
12:10
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Rättflirdiga - Rättflirdiggöra
1 de r.as rot skjuter skott
12:12
1 den l.e undkommer ur nöden
12:13
1 Intet ont vederfares den l.e
12:21
1 Den r.e visar sin vän till rätta
12:26
1 Den r.e skyr lögnaktigt tal
13:5
1 De r.as ljus brinner glatt
13:9
1 de r.a få till lön vad gott är
13:21
1 syndarens gods förvaras åt l.e
13:22
1 Den r.e får äta
13:25
1 ogudaktiga vid den l.es portar
14:19
1 den l.e är frimodig in i döden
14:32
1 Den l.es hus gömmer rikedom
15:6
1 Den r.es hjärta betänker
15 :28
15:29
1 de r.as bön hör (H.)
4 R.a läppar behaga konungar väl
16 :13
17 :26
1 pliktfälla den r.e är icke
1 den l.e hastar dit och varder
18:10
1 s. vandrar ss. en r. man
20:7
1 den l.es glädje att rätt skipas
21 :15
1 ss. lösepenning för den l.e
21 :18
1 den l.e giver och spar icke
21 :26
1 Stor fröjd har den r.es fader
23:24
1 Lura icke på i.es boning
24:15
1 den r,e faller sju Sånger
24:16
1 en l. s. vacklar inför
26:2-6
1 de l.a äro oförskräckta
28:1
1 N är de r.8 triumfera
28 :12
1 när de förgås, växa de r.a till
28 :28
l N är de r.a växa till, gläder sia
29:2
1 den r.e får jubla och glädjas
29:6
1 r,e vårdar sig om armas sak
29:7
1 r.a se deras fall med lust
29:16
1 en styggelse för de r.a
29:27
1 den r.e skall Gud döma
Pred. 3:17
1 mången r. s. förgåtts
7:16
1 Var icke alltför l.
7:17
1 ingen mska är så r. på jorden
7 :21
8:14
1 r.a finnas vilka det går ss.
1 ss. de gjort r.as gärningar
8:14
1 huru r.a äro i Guds våld
9:1
1 går den r.e ss. den ogudaktige
9:2
1 Om den r.e mån I tänka
Jes. 3:10
1 En härlig lott får den r.e
24:16
1 ett r.t folk får draga därin
26:2
1 den r .es väg är jämn
26:7
1 åt den r.e bereder du jämnad
26:7
1 gm lögn vrängde rätten för r.e
29 :21
5 för att du må finnas r.
43 :26
1 ingen Gud s. är r.
45 :21
5 gm kunskap göra många r.a
53:11
1 han, den r.e, min tjänare
53:11
1 Den r.e förgås, inlen tänker
57:1
1 gm ondskans makt ryckes r.e bort 57:1
1 i ditt folk skola alla vara r.a
60 :21
Jer. 3:11
5 bevisat sig r.are än Juda
4 H. Sebaot är en r. domare
11 :20
1 låta en r. telning uppstå
23:5
2 låta en r. telning vlixa upp
33:15
1 H. är r., jag var gensträvic
KlaK. 1:18
1 därinne utgöto de r.as blod
4:13
1 om en r. man vänder om
Hes. 3:20
1 om du har varnat den r.e
3:21
1 att han, den r .e, Icke skall synda
3 :21
1 gjort den r.e försagd i hjärtat
13:22
5 dina systrar att synas r.a
16:51
5 stå de nu ss. r.a
16:52
5 dina systrar att synas r.a
16:52
1 Omnu en man ärr.
18:5
1 då är han r. och skall fåleva
18:9
1 över den r.e hs rättfärdighet
18:20
1 om den r.e vänder om
18:24
1 Om den r.e vänder om
18:26
1 utrota både r.a och oeudaktiga
21:3,4
1 r.a män skola döma dem
23:45
1 Den r.es rättfärdighet skall
33:12
1 s. den r.e skall kunna leva
33:12
1 Om jag tiger till den r.e
33 :13
10m den r.e vänder om
33:18
2 Du, H., är r.
Dan. 9:7
1 ty H., vår Gud, är r.
9:14
2 vad r.t vi hava gjort
9:18
1 på dem vandra de r.a
Hos.14:10
1 I den r.es förtryckare
Am. 5:12
6Vorejagr.,omjagfördroge Mika 6:11
1 H. är r. därinn.
Sef. 3:5
1 oeudaktige snärjer den r.e
Hab. 1:4
1 den r.e skall leva gm tro
2:4
1 r. och segerrik är han
Sak. 9:9
1 skillnad mellan r.e och
Mal. 3:18
8 regna över både r.a och
Matt. 5:45
8 icke kommit för att kalla r.a
9:13
8 den s. tager emot en r. man
10:41
8 därför att det är en r. man
10:41
8 skall få en r. mans lön
10:41
9 efter dina ord dömas r.
12:37
8 r.a män åstundade att se
13 :17
8 skola de r.a lysa ss. solen
13:43
8 skilja de onda från de r.a
13 :49
8 utvärtes för mskoma r.a
23:28
8 s. pryden deras r.a grifter
23:29
8 över eder komma allt r.t blod
23:35
8 ända Ifrån den r.e Abels blod
23:35
8 Då skola de r.a svara hm
25:37
8 men de r.a till evigt liv
25:46
8 Befatta dig icke med denne r.e
27 :19
8 icke för att kalla r.a
Mark. 2:17
8 Johannes var en r. och hellg
6:20
8 De vara båda r.a Inför Gud
Luk. 1:6
8 ohörsamma till r .as sinnelag
1 :1 7
2:25
8 Simeon. en r. och from man
8 icke kommit för att kalla r.a
5:32
8 vedereällning vid r.as uppståndelse 14:14
8 än 99 r.a s. ingen bättring
15:7
9 göra sig r.a inför mskoma
16 :15
8 menade sig vara r.a
18:9
9 gick hem igen r. mer än
18:14
8 denne (J.) verkligen en r. man
23:47
8 Josef, en god och r. man
23 :50
8 R.e Fader, världen har icke
Joh.17:25
8 förnekaden den helige och r.e Apg. 3:14
8 Kornelius. en r. och gudfruktig
10:22
9 var och en s. tror bliver r.
13:39
8 döda uppstå, r.a och orättfärdiga 24:15
8 Den r.e skall leva av tro
Rom. 1:17
8 icke lagens hörare äro r.a
2:13
9 lagens görare förklarasr.a
2:13
9 du må finnas r. i dina ord
3:4
8 Ingen r. finnes, icke en enda
3:10
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9 av laggämingar intet kött r.t
3:20
10 visa att han dock var r.
3:25
10 lämna beviset för att han är r.
3:26
8 skulle han befinnas vara r.
3:26
9 och göra den r. s. låter det bero
3:26
9 mskan bliver r. gm tro
3 :28
9 göra de omski.ll'll8. r Ta av tro
3 :30
9 Om Abraham. blev r. av gärningar
4:2
9 s. gör den ogudaktige r.
4:5
8 dö ens för en r. man
5:7
8 de många stå ss. r.a
5:19
8 budordet heligt och r.t och gott
7:12
10 gm hjärtats tro bliver man r.
10:10
9 icke r. av laggärningar
Gal. 2:16
9 vi skola bliva r.a av tro på K.
2:16
9 av laggämingar intet kött r.t
2:16
9 sökte att bliva r.a i K.
2:17
9 ingen i kraft av lag r. inför
3 :11
3 :11
8 Den r.e skall leva i tro
9 vi skola bliva r.a av tro
3 :24
9 bliva r.a i kraft av lagen
5:4
11 huru r.t vi förhöllo oss
l.Tess. 2:10
8 lagen icke för r.a mskor
1.Tim. 1:9
8 H., den r.e domaren
2.Tim. 4:8
8 bör fastmer leva r. t
Tit. 1:8
11 att leva tuktigt och r.t
2:12
8 min r.e skall leva av tro
Hebr.10:38
8 vittnesbördet att (Abel) var r.
11:4
8 till fullkomnade r.ss andar
12 :23
8 H. ögon äro vända till de r.a 1.Pet. 3 :12
8 r. led (K.) för orättfärdiga
3:18
8 r.e med knapp nöd frälst
4:18
8 han frälste den r.e Lot
2.Pet. 2:7
8 s. (Lot) den r.e mannen~ måste se
2:8
8 plågades i sin r.a själ
2:8
8 så är han trofast och r.
loJoh. 1:9
8 förespråkare~ JK.~ s. är r.
2:1
8 Om I veten att han är r.
2 :29
10 s. gör vad r.t är
2:29
10 Den s. gör vad r.t är
3:7
8 han är r., likasom Han är r.
3:7
10 s. icke gör vad r.t är, icke av Gud
3:10
8 (Kains) broders gärningar r.a
3:12
9 Abraham. r. av gärningar
Jak. 2:21
9 av gärningar en mska bliver r.
2 :24
9 (Rahab) r. av gärningar
2:25
8 I haven dömt den r.e skyldig
5:6
8 Mycket förmår en r. mans bön
5 :16
8 r.a och rätta dina vigar
Upp.15:3
8 R. är du, du s. är och s. var
16:5
8 rätta och r.a äro dina dOlJl8I
16:7
8 rätta och r.a äro hs domar
19:2
8 den s. är r., han fortfare
22:11

Begreppet rättflirdiggöra möter oss
pä mänga ställen i G.T. Det är pielformen ~iddelf;, eller oftast hifilfonnen
hi~dilf;, båda av verbet ~alf;, som
används, och betydelsen är: förklara
rättflirdig, frikänna från skuld. Orden
förekommer i G.T. ca 40 gånger, och
inom det gammaltestamentliga för·
bundsförhållandet har »rä ttfardig»
(~ddiJ.c) och »rättfardiggöra» alltid
denna forensiska betydelse, dvs. dessa
ord hänsyftar på Guds rättfardiga
dom, jfr Ps.ll:7: »Herren är rättfardig,
han älskar rättflirdigheten».
Den fromme och förbundstrogne
åkallar Herren med orden: »min

rättflirdighets Gud», Ps.4:1, och beder
att Herren i sin gudomliga rättfardighet, 35 :24, skall ge sina utvalda deras
rätt, 18:21,25. Den som förblir i
förbundet, kan vänta sig att bli dömd
rättfardig (motsatsen till att bli föddarad skyldig och fördömd) i sitt
förhållande till Herren och att bli
förklarad rättflirdig (fä sin rätt) av Gud
gentemot alla motståndare och anklagare. Guds rättfardiga dom innebär att
han skaffar den förtryckte och orätt·
fardigt behandlade rätt gentemot
förtryckaren, se t.ex. Ps.7:10-12;
10:17-18; 82:2-4; 103:6, jfr Luk.l8:
1-8. Den gudomliga rättflirdiggörelsedomen innefattar alltid en aktiv handling från Guds sida.
G.T. talar emellertid icke endast om
förbundsrättflirdighet, utan känner
också en rent etisk rättflirdighetstanke.
Den fromme israeliten vet att han icke
är rättfårdig i den betydelsen. Ä ven
om han åberopar sig på sin rättflirdighet och till och med får den erkänd
hos Gud, är han dock djupt medveten
om att hans egen rättflirdighet är
relativ och därför aldrig kan utgöra
grundvalen för hans gudsförhållande.
Hans liv motsvarar icke rättflirdigheten
som nonnbegrepp, enligt lagen är han
icke rättfårdig. Han vet att i sig själv är
ingen människa rättflirdig: »ty inför dig
är ingen levande rättflirdig», Ps.143 :2.
»Vem kan säga: Jag har bevarat mitt
hjärta rent, jag är fri ifrån synd?»
Ords.20:9. Därför är det i G.T. tal om
rättfårdiggöreIse, icke på laguppfyllelsens, utan på försoningens grund, en
rättflirdiggörelse som till sitt väsen är
syndaförlåtelse och som består i att
Herren icke tillräknar missgärning,
Ps.32:1-2, alltså icke ett frikännande
av den etiskt rättflirdige, utan en
rättflirdiggörelse av syndaren, och
detta utgör det väsentliga och centrala
i det gammaltestamentliga rättfardiggörelsebegreppet. Ordet i Jes.61:10 är
här mycket belysande, först därför att
det talar om en rättflirdighet, SOm är
liktydig med och detsamma som Her·
rens frälsning, vidare därför att denna
rättfardighet är något som man blir
iklädd av Herren själv. Se: Rättflirdig,
rättfardighet.
Den nytestamentliga rättflirdiggörelsetanken har alltså sin grund i
G.T. och är faktiskt klart utfonnad
redan här. Detta är ju såtillvida också
rimligt, ty de nytestamentliga författarna bygger på gamla förbundets
heliga skrifter, och det var för dem
något helt otänkbart att de på något
sätt skulle stå i motsatsförhållande tl1l
dessa. Tvärtom hänvisar de till Skriften
för att underbygga och ge skäl för sin
lära. I Romarbrevets första kapitel
citerar Paulus först profeten Habackuk: »den rättflirdige skall leva
genom sin tro», Hab.2:4, jfr Rom.l:17.
Med orden »vad säger skriften» fortsätter han så med att citera de grundläggande orden: »Abraham trodde Gud
och det räknades honom till rättflirdighet», l.Mos.15:6, jfr Rom.4:3. Så
hänvisar han till Davids ord: >>Salig är
den man, som Herren icke tillräknar
synd», Ps.32:2, jfr Rom.4:8. Det är
tydligt att vi här står inför det centrala
i gamla förbundet, som till sitt väsen
icke endast var ett lagförbund, utan i

sig bar budskapet om nåd och förlåtel·
se.
Själva lagens princip går dock ända
tillbaka till urtillståndet, då livet beror
på att människan lyder skaparens bud,
l.Mos.2:16·17. Att överträda budet är
att bryta förbundet, Hos.6:7, jfr Rom.
5 :12 ff. Lagens väg kan aldrig bli en
frälsningsväg för den fallna människan,
men lagens princip står likväl fast. Just
detta att Gud förordnar blodiga offer
till soning för folkets dödsskuld, är ett
vittnesbörd om att lagens straff är
oförändrat: den som syndar skall dö,
l.Mos.2:17, syndens lön är döden,
Rom.6:23. När Gud förordnar dessa
offer för synd, ger han dänned till
känna att människan endast kan frälsas
genom en ställföreträdare, som bär
hennes straff. På laguppfyllelsens väg
når aldrig den fallna människan fram
till Gud. Men detta att ingen - icke
har
ens den gudfruktige Abraham
gärningar att berömma sig av inför
Gud, omintetgör likväl icke lagens
löfte och lön, den rättfardighetsprincip
som Paulus uttrycker så: »Den som
håller sig till gärningar, honom bliver
lönen tillräknad icke på grund av nåd,
utan på grund av förtjänst», Rom.4:4.
Både lagens straff för synd och dess
lön för rätWirdighet står· fast. När
lagen säger att den. människa, som gör
efter Herrens lagar och bud, skall leva
genom dem, 3.Mos.18:S, jfr Rom. 10:5,
så är detta en princip som hävdas lika
klart i N.T. Varken Paulus eller någon
annan av de nytestamentliga författarna förnekar, att den som uppfyller
lagen, blir rättflirdiggjord genom lagen.
När det likväl hävdas, att »en människa
icke bliver rättflirdig av laggärningar»,
GaI.2:16, så har det sin enkla grund i
den omständigheten att det icke finns
någon människa, som verkligen har
uppfyllt lagen, »de rättflirdigas klass
har inga medlemmar», alla har syndat.
Men detta är icke en insikt, som är
främmande för G.T. Tvärtom kan
Paulus citera Gamla Testamentet som
stöd och grundval för den anklagelse
han riktar mot både judar och hedningar, nämligen att de alla är under
synd; också här kan han använda
orden »som skrivet är»: »ingen f11ll1es
som gör vad gott är, det finnes ingen
enda», Ps.14:3, jfr Rom.3:12 med kontex ter. Därför är varje människa under
lagens förbannelse, S.Mos.27:26, jfr
Gal.3:10; Jak.2:1O, och stär skyldig
inför honom, som är hela jordens
domare, I,Mos.18:2S. Likväl visar
ga.mla förbundets heliga skrifter klart,
att det fmns en väg till frälsning, ty
Herren är icke endast den rättflirdige
Guden, som straffar den skyldige, han
är också barmhärtighetens Gud som
förlåter överträdelse och utplånar miss·
gärning, 2.Mos.34:6 f.; S.Mos.4:31;
Neh.9:17; Ps.86:S; 103:8 ff.; Joel 2:13;
Jona 4:2.
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RÄTTFÄRDIGA
5
9
9
9

huru skola vi r. oss
ville r. sig och sade till J.
därigenom är jag icke r.d
Han s. blev r.d i anden

l.Mos.44:16
Luk.10:29
loKor. 4:4
1.Tim. 3:16

RÄTTFÄRDIGE, den
Den R. giver akt på ogudaktiges Ords.21 :12
att den R.skulle komma
Apg. 7 :52
utsett dig att se den R.
22:14

RÄTTFÄRDIGGÖRA
Se även: Gud, Kristus, tro, förlåtelse,
nåd, frigörelse, frälSning, utplåna, helga, fullkomna, kors,' blod, Lammet,
offerlamm, nådastol.
Rättflirdiggörelse
Begreppen »rättflirdiggöra» och »rättfardiggörelse» hör till de allra viktigaste i hela den kristna tron.
Rättflirdiggöra och rättfardiggörelse är
forensiska (rättsliga) termer. Att en
människa blir rättflirdiggjord, betyder i
Skriften att hon av Gud förklaras
rättflirdig i det att hon frikänns från
syndaskuld och tillräknas Guds (Kristi)
rättflirdighet, för Kristi skull (propter
Christum), genom tron (per fidem).
Rättflirdiggörelsens realgrund är Kristi
fOrsoningsverk, vår synd tillräknas
honom. Rättflirdiggörelsens personliga
tillägnande sker genom tron allena
( sola fide), dvs. genom förtröstan på
Kristi verk.
G.T.

När Israel uppfattar Herren som sin
lagstiftare och domare, sker det under
bilden aven konung, som råder över
sina undersåtars hela liv. Gud är icke
en domare, som skall flilla sin dom
efter en lag eller en nonn som är högre
än han själv, Gud själv är nonn för
rättflirdigheten. Rättflirdig är den
människa, som godkännes av sin konung. Endast mot denna bakgrund kan

Rättfärdiggöra

Det grekiska ord, som ligger till
grund för svenska bibelöversättningens
»rättfårdiggöra», »göra rättfårdig», är
verbet dikaioun, förklara rättfårdig,
frikänna (från skuld). Subst. dikaiösis,
rättfårdiggörelse, frikärmande, förekommer på två ställen, Rom.4:25;
5:18. Både verbet och substantivet har
strikt deklaratorisk och forensisk mening. Grundtextens ord har använts i
legal, juridisk mening, icke i etisk, som
det lätt kan uppfattas utifrån det ord
den svenska översättningen använder
(»göra» rättfårdig, i stället för »förklara» rättfårdig). Motsatsen till »rättfårdiggöra», är »döma» och »fördöma»,
jfr Rom.8:1, där rättfårdiggörelsen uttrycks med »ingen fördömelse» (eg.
ingen fållande dom).
Den . nytestamentliga rättfårdiggörelseläran är väsentligen bestämd av
motsatsen till den judisk-fariseiska och
utvecklar den genuint profetiskganunaltestamentliga frälsningsläran,
som förkunnar att Herren av fri nåd
tar syndare in i sin förbundsgemenskap
på försoningens grund. Mot denna
dubbla bakgrund bör hela N.T.s
rättfårdiggörelsebegrepp och frälsningslära ses. Paulus har i Romarbrevet
utformat rättfårdiggörelsetanken i en
teologisk lära, men själva saken kommer tydligt fram i alla nytestamentliga
skrifter, även i evangelierna och i
Jesus-orden där.

1 de synoptiska evangelierna förekommer dikaioun på följande ställen,
där ordet överallt har samma forensiska betydelse som sedan möter oss
hos Paulus:
1 Matt.ll:19 och Luk.7:35 heter
det: »Men Visheten har fått rätt (grt.
rättfårdigförklarats) av sina barn».
Matt.12:37 återger Jesu ord: »Ty efter
dina ord skall du dömas rättfårdig, och
efter dina ord skall du dömas skyldig».
Luk.7 :29 förklarar: »Så gav allt folket
som hörde honom Gud rätt (grt.
rättfårdigförklarade Gud)>>. Luk.l0:29:
»Då ville han rättfårdiga sig och sade
till Jesus: Vilken är då min nästa?»
Och i Luk.16:15 säger Jesus: »1 hören
till dem som göra sig rättfårdiga inför
människorna», samt i Luk.18:14: »Denne gick hem igen rättfårdig (grt.
rättfårdigad) mer än den andre».
Jesu inställning till den egenrättfårdighet, som hade blivit förhärskande
inom judendomen, framgår med särskild klarhet och skärpa i det sista av
de anförda skriftställena, det som
handlar om fariseen och publikanen i
templet. För det första påvisas det
förkastliga och skrymtaktiga i att
framställa sig själv som rättfårdig, vare
sig det sker inför människor eller inför
Gud, och för det andra framhälls klart
att endast genom Guds nåd, genom
syndernas förlåtelse, kan en människa
uppnå verklig rättfårdighet inför Gud.
Ett något varierande innehåll får
rättfårdiggörelsetanken hos de olika
riktningarna på Jesu tid, men det var
den fariseiska synen som efter hand
blev den dominerande. Enligt denna
skall den som häller lagen bli rättfårdigförklarad i Guds dom, och i enlighet därmed sökte man så att bygga upp
en sin egen rättfårdighet, Rom. 10:3,
en lagrättfårdighet.
Det fariseiska begreppet zäkut har
här en central plats. Ordet betyder
ursprungligen oskuld, det att vara eller
befInnas vara oskyldig till något man
är anklagad för, det att besitta rätten
eller ha rätten på sin sida. Därifrån har
så ordets användning utvecklat sig i
riktning av att betyda: det att vara
tillerkänd större rätt. Att äga zäkut är
att vara oskyldigförklarad, vara förklarad värdig, vara godkänd, i bästa fall:
att ha fått ett särskilt företräde. Ordet
betyder alltså icke utan vidare detsanuna som religiös förtjänst. Den
»förtjänsttanke» som ligger i begreppet,
går egentligen icke tillbaka på den
människa, som äger zäkut. Gud är
nämligen enligt fariseisk uppfattning
både den som tillerkärmer zäkut och
den som sätter en människa i stånd att
vinna zäkut. Därför ser vi också att
fariseen i templet prisar och tackar
Gud för att han är den han är, att Gud
har förunnat honom att kunna avhälla
sig från syndares usla levnadssätt. Vad
han djupast sett tackar Gud för, är att
Gud har gjort honom så god, att han
på grundval av sin godhet och laguppfyllelse skall kunna räkna med att bli
förklarad rättfårdig.
Det var denna rättfårdiggörelsetanke, som på Jesu tid gjorde sig starkt
gällande bland fariseerna. Människans
»fria vilja» var här bestämmande, man
var förvissad om att när en människa
på allvar gick in för att uppfylla lagen,

skulle Gud låta det lyckas till den grad
att man kunde anse det som en verklig
laguppfyllelse. Visserligen skulle även
den mest rättfårdige endast ofullkomligt efterleva lagens bud, men detta
problem löste man genom att å ena
sidan pruta av på lagens absoluta krav
och genom att å andra sidan hävda den
synen att Gud skulle godta även en
bristfållig laguppfyllelse, om endast
sinnelaget var gott, om endast viljan
fanns. Den som gör allt så gott som
möjligt, skall ha ett berättigat hopp
om att det är gott nog!
Hela N.T. och urkristendomen står i
klar motsats till den fariseiska frälsningsläran, som trots all förklädnad
icke är annat än självfrälsning och
egenrättfårdighet. Jesus själv reser det
skarpaste motstånd, å ena sidan genom
att hävda lagens krav oavkortat och i
sin fulla andliga mening, å andra sidan
genom att förkunna evangeliet om
Guds nåd som den enda och sanna
vägen till frälsning. Det är själva den
lagiska principen Jesus underkänner,
uppfattningen att egen gärning kan bli
frälsningsgrundval. Vägen till frälsning
är därför icke en bättre och mer
fullkomlig laguppfyllelse, utan syndaförlåtelse av nåd genom tro på Guds
Messias, jfr Joh.6:29; 8:24.
Detta får icke förstås som att Jesus
genom att utestänga laggärningarna
som frälsningsväg skulle göra omvändelse till goda gärningar obehövlig.
Tvärtom är Jesu förkunnelse, liksom
Johannes döparens, Matt.3:2,8, från
första stund ett omvändelsebudskap
med krav på gärningar som är omvändelsen värdiga. Den livsrättfårdighet
som krävs av Jesu efterföljare, måste
övergå de skriftlärdes och fariseernas,
Matt.5 :20, icke genom att vara »fullständig» - ännu mer nogräknad och
detaljistisk - utan genom att den till
sitt djupaste väsen är annorlunda. Den
framspringer icke av lagen utan av
nåden. Den är icke tänkt som en bro
till Gud, utan är en frukt av den
gudsgemenskap, som har upprättats på
syndaförlåtelsens grund. Just därför
att fördömelsen är borttagen, heter
det: »synda icke härefteo>, Joh.8:11.
Själva omvändelsen är i Jesu förkunnelse något annat än vad som ligger
i begreppet enligt fariseisk uppfattning. Omvändelsen i evangelisk mening
är icke en förbättring av den gamla
människan, ett försök att få ett dåligt
träd till att bära god frukt, Matt.7:18.
Den är icke människans »fria vilja»,
som visar sin makt i att uppfylla Guds
lag och därmed låter människan
rättfårdiggöra sig själv. Tvärtom är
sann omvändelse den frivilliga, ödmjuka överlåtelsen åt Gud, det att inse
sitt totala beroende av Guds nåd i
Kristus som enda vägen till frälsning.
Redan av Jesus är omvändelsen klart
och tydligt utformad, icke endast som
en omvändelse från synd, utan även
som en omvändelse från döda gärningar, Matt. l l :28-29, jfr Hebr.6:1, ett
uppgivande av laggärningar som frälsningsväg. Det hat intill döden som
judafolkets religiösa ledare mötte Jesus
med, visar vilken djup motsättning det
var, och understryker allvaret i konflikten mellan deras sätt att se. Se:
Omvändelse.
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det bibliska rättHirdiggörelsebegreppet
rätt förstås. Det är Herren allena, som
med suverän rätt dömer och frikänner,
han har makt att straffa, han har rätt
att förlåta och rättfårdiggöra. Förbundsförhällandet mellan Gud och
människor framställs i Skriften ofta i
ett juridiskt språk. Rättfårdiggörelsetanken hör hemma i detta språkbruk.
Tanken om en rättsprocess står bakom. Herren har sak med sitt avfålliga
folk, Hos.4:1, han går till dorns med
sitt folks äldste och dess furstar, Jes.
3:14, han kallar också alla hednafolk
inför sin tron, Joel 3 :17, han avkunnar
dom över folken, Ps.9 9. Bibeln visar
de kosmiska dimensionerna av denna
väldiga sak mellan Skaparen och hans
skapelse, Jes.24:21 ff. När människan
ställs inför sin Gud, står hon som den
anklagade inför sin domare. Här har
ingen något att kräva, människans
ställning är fullständigt beroende av
konungens barmhärtighet och godhet,
så som psalmisten framställer det i
Ps.143:1-2 och 11-12.
1 Psaltaren ljuder emot oss så gott
som hela registret av evangeliska sanningar, som är knutna till den nytestamentliga läran om rättfårdiggörelse,
föregripen och förenad med gannnaltestamentlig tro och gudsdyrkan. Här
är samma bekännelse av synd,
Ps.51 :5-6, samma överbevisning om
skuld och ovärdighet, 130:1-3, sannna
fruktan för Guds rättfårdiga dom, 6:2,
samma känsla av oundviklig fördömelse på grund av Guds lag, 143 :2, sanuna
enträgna rop om oförtjänt nåd, 51:3,
sannna tro på Guds rättfårdighet och
frälsningsvilja, 25 :8, sanuna hopp om
förlossning, 130:7-8, samma åkallan av
Guds nanm, 25 :11, samma trons glädje
och fröjd, 89:16-17, sanuna tillit till
Gud och hans löften, 89:2-3, samma
förtröstan på syndarnas Frälsare, 2 :12,
sannna bön om en ställföreträdare och
borgensman, 119:122, samma tåliga
och hoppfulla förväntan, 62:2 ff.
(J.Buchanan.)
Det är tydligt, att det här gäller en
nådens rättfårdiggörelse, en rättfårdiggörelse som är fjärran från all
egen gärningsrättfårdighet. Visserligen
kräver G.T. sann omvändelse och
rättskaffens vandel, Mika 6:8, men
gärningar som är omvändelsen värdiga
krävs med lika stort allvar i N.T. utan att detta skulle vara i konflikt
med rättfårdiggörelse genom tro.
Allt måste Israel förvänta från Herren, folkets verklige konung. När deras
rättfårdige konung och domare, han
som uttryckligen har sagt: »jag skall
icke giva rätt åt någon som är skyldig»,
2.Mos.23:7, likväl kan fålla en
rättfårdiggörande dom, dvs. genom
syndernas förlåtelse föra syndaren in i
sitt förbund och insätta honom i rätt
ställning till sig själv, så kan detta
endast ske på offrets och fö rsoningens
grund. Hela det gamla förbundets offertjänst understryker att »utan att
blod utgjutes gives ingen förlåtelse»,
Hebr.9:22. Offren skulle bringa försoning och skapa grundval för Guds
förlåtelse, 3.Mos.4:20,26,31,35; 5 :6,
10,13,16,18; 6:7. Men denna offertjänst, som visar sin otillräcklighet
genom att djuroffren ständigt måste
upprepas, jfr Hebr.1O:1 ff., pekar över
sig själv och hän på det fullkomliga

offer, som Gud i tidens fullbordan
skulle bringa i och med Messias'
ställföreträdande offerdöd för syndare.
Liksom G.T. har klara ord för att
rättfårdiggörelsens subjektiva medel är
tro, I.Mos.15:6; Hab.2:4, så är det
också här sagt vad som är rä ttfårdighetens realgrund. Från profetians
högsta utsiktspunkt lyser ordet om
Herrens Tjänare och hans oskyldiga
lidande och död: »Ja, han var sargad
för våra överträdelsers skull och slagen
för våra missgärningars skull; näpsten
var lagd på honom, för att vi skulle få
frid, och genom hans sår bliva vi
helade. Vi gingo alla vilse såsom får,
var och en av oss ville vandra sin egen
väg, men Herren lät allas vår missgärning drabba honom», Jes.53:5 f. Liksom det i detta kapitel talas om
tillräknad synd, så talas det också om
tillräknad rättfårdighet. Det heter
nämligen vidare: »genom sin kunskap
skall han göra många rättfårdiga, han,
den rä ttfårdige, min tjänare, i det han
bär deras missgärningao>, v.ll. Det är
genom trons hängivenhet till Messias
och genom förtröstan på hans verk,
som rättfårdiggörelsen sker. Ordet
rättfårdiggöra (göra rättfårdig) har här
som eljest en klar forensisk betydelse,
vilket också framgår av hela sammanhanget, ej rninst av de tillfogade orden
om det som är rättfårdiggörelsens
grund, nämligen att »han bär deras
missgärningao>.
1 harmoni med Gamla Testamentets
profetiska karaktär får framställningen
av rättfårdiggörelsen sitt· klaraste och
högsta uttryck genom hänvisandet till
den kommande Messias, han som bär
nanmet »Herren vår rättfårdighet», Jer.
23:6.
Se för övrigt: Lag, Försoning, Fullkomlig, Fallet, Judendom.
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Rättfärdiggöra
Här är förklaringen till den förbittring det väckte i dessa religiösa kretsar,
när Jesus åt och drack med publikaner
och syndare, Matt_9:11. Som svar på
kritiken proklamerade Jesus, att han
hade kommit just för syndare och
endast för dem, 9:13_ Syndare behöver
en frälsare, likasom det är den sjuke
som behöver läkare, 9:12, och endast
syndare var villiga till att låta sig
frälsas_ »Ja, sannerligen säger jag eder:
Publikaner och skökor skola förr gå in
i Guds rike än 1», 21 :31, jfr Luk_7:29,
30_ Det stora problemet, som den
fariseiska lagrättflirdigheten skapade,
var att den höll människan tillbaka
från att komma till Jesus Kristus,
Matt.23:13. Den som har händerna
fulla av egna gärningar, har svårast för
att ta emot rättfardiggörelsens gåva, jfr
Luk.7:36 ff.
Det skulle emellertid vara fel att
uppfatta det så, som att Jesus stötte
bort människor, som hade tagit sin
religion på allvar. Han inbjöd dem,
ropade till alla som trälade under
lagens ok: »Kommen till mig, I alla,
som arbeten och ären betungade»,
Matt.ll :28. Och den frälsningsväg som
han visar till är icke laguppfyllelsens
rättfardiggörelse, utan den messianska,
som profeterna hade talat om. Han
sjäiv är både dörren och vägen, Joh.
10:9; 14:6.
Klarare kan icke motsättningen
mellan rättfardiggörelse av gärningar
och rättfardiggörelse av tro preciseras
än genom att Jesus ställer sin egen
person i centrum. Icke laggärningar
rättfardiggör, utan tron på honom som
Gud har sänt, Joh.6:29. Det avgörande
för om en människa skall bli erkänd
hos Gud, är icke egen laguppfyllelse,
utan hennes ställning till Jesus som
Messias, Matt.10:32. Därför är det en
huvudsak för Jesus att göra sig känd
för sina lärjungar som Messias, Guds
Son, 16:13 ff., och när de har lärt
känna honom som den han är, börjar
han genast att tala om nödvändigheten
av sin försoningsdöd, 16 :21 ff. Han
skall giva sitt liv till lösen för många,
20:28. Hans blod skall utgjutas för
många till syndernas förlåtelse, 26:28.
Alltså är det Jesus Kristus själv, som
förbereder och lägger grunden till den
nytestamentliga läran om rättfardiggörelse. Denna lära är endast en naturlig utveckling av innehållet i evangeliernas Jesus-ord, den bör föras tillbaka
till Jesu messianska självmedvetande,
hans makt att förlåta synder och hans
tal om sin försoningsdöd för syndare.
Här är redan läran om rä ttfardiggörelse
genom tro i sak tillstädes, här har den
sin grundval och sin utgångspunkt.
Med den riktning som är given ända
från begynnelsen, är den paulinska
räUfardiggörelseläran endast en naturlig konsekvens.
I Paulus' brev har rättfardiggörelsen
fått sin fulla läromässiga utformning
som en rättfardiggörelse genom tro,
och denna lära utgör grundvalen och
kärnan i en klar och sanunanhängande
teologisk framställning, en soteriologi
som måste betecknas som själva den
nytestamentliga frälSningsläran. Vad
som är nytt hos Paulus är - såsom
redan påvisat - icke själva sanningen
om oförskylld syndaförlåtelse och

rättfardiggörelse, utan den läromässiga
formuleringen av denna evangeliska
sanning, som han preciserar på ett
strikt teologiskt språk, avgränsar gentemot en exklusiv judendoms lagrättfardighet och låter framträda i universell
giltighet som ett nådesbudskap till alla
folk.
Aposteln Paulus är den centrala
gestalten bland dem som under
Andens ledning utformade den nytestamentliga frälsningsläran. Hans
epokgörande insats framspringer icke
ur ett rent teoreti~kt intresse för
saken, utan är på det intimaste knuten
till hans personliga frälsningserfarenhet
och till hans livsgärning som hednamissionär. Paulus tillhörde judendomens strängaste parti (fariseismen),
och med sin kompromisslösa moraliska
nitälskan försökte han gå dess väg
orubbligt konsekvent. Han kände
judendomen från grunden. Hans tidigare uppväxt och senare uppehåll på
grekiskt område gjorde, att han också
hade kännedom om hednisk filosofi.
En sådan bakgrund hade den man,
som klarare än någon annan skulle
fixera kristendomens förhållande till
judendomen å ena sidan och till hednisk filosofi å den andra. Han var en
jude för judar och han knöt förbindelsen mellan evangelium och G.T.s profetior, samtidigt som han icke för ett
ögonblick gav efter för den riktning,
som ville blanda upp evangelium med
lagväsen, Gal.2:5, nämligen den s.k.
judaismen, den villolära som icke klart
skiljer mellan lag och evangelium. Han
var en grek för greker; just genom att
han icke tillät för evangeliet främmande element att tränga in i den
kristna läran, anpassade han evangelii
budskap så att det fick en öppen väg
till hedningarna, samtidigt som han
också höll vakt mot all inblandning av
världslig vishetslära och hednisk mysticism (gnosticism, mysteriös filosofisk
kunskapslära), KoI.2:16-23. Alla senare kristna generationer står i skuld till
honom för de linjer han drog upp och
för den utformning han gav den kristna läran, den lära som har som sitt
huvudinnehåll och som sin centrala
sanning att människan icke kan bli
rättfardiggjord genom laggärningar,
utan endast av Guds fria nåd. Se art.
Paulus.
Termen rättfardiggöra är det teologiskt mest utvecklade uttrycket i N.T.
för den centrala evangeliska sanningen
att Gud förlåter synd, och det är detta
uttryck Paulus företrädesvis använder.
Rättfardiggörelse är för honom det att
Gud icke tillräknar syndaren hans
synd, utan av nåd tillräknar honom
rättfardighet genom tron på Jesus
Kristus, Rom.3:23-26; 4:5-8; 5:19.
Paulus' huvudbehandling av ämnet
fmns i Romarbrevet, där han ger en
samlad framställning av de grundläggande kristna lärosatserna, med
rättfardiggörelsen som centralt tema.
Han behandlar saken även i Galaterbrevet, som är en kampskrift, där
apostlen framhäver rättfardiggörelsen
genom tron gentemot dem som trots
lagens uppfyllelse i Kristus, ständigt
söker uppnå rättfardighet genom laggärningar.
Romarbrevet är skrivet till en församling, som bestod av både judar och

hedningar. Det är tydligt, att Paulus
räknar med medlemmarnas kännedom
om de gammaltestamentliga skrifterna,
likaså att judendomens syn på
rättfardiggörelse genom laggärningar
förutsätts vara känd.
Bakgrunden till Paulus' framställning är den judiska läran att det skall
komma en domens dag, då Gud skall
döma och straffa alla som har brutit
mot hans lag, samt upprätta rättfardighetens rike. Denna förståelse bygger på
profeternas förkunnelse av Herrens
dag, Jes.2:10-22; 13:6-11; Jer.46:10;
Am.5:18 ff.; Ob.v.15 f.; Sef.1 :14 ff.;
2 :2, och blir stadfast av Herren själv,
Matt.11:22 ff.; 12:36; 25:31 ff. Paulus
framhåller att Jesus Kristus är den som
Gud har bestämt till domare, Apg.
17:31; Rom.2:16, jfr Joh.5:27 ff.
Vidare påvisar han att både judar och
hedningar har syndat, Rom.3:9, och
därför är hemfallna åt Guds dom,
2:5 ff. Ingen kan bli rättfardiggjord
genom laggämingar, därför att ingen
har hållit lagen, 2:23-25. Därför kan
lagen icke uppfattas som en vägledning
till frälsning. I stället är den en anklagelseskrift och ett skuldbrev, jfr Kol.
2:14, genom lagen har hela världen
gjorts skyldig inför Gud, Rom.3:19-20.
Vidare för Paulus in det som för
judendomens uppfattning måste stå
som fullständigt revolutionerande,
nämligen att den sanna rättfardigheten
inför Gud över huvud taget lcke kommer från lagen, utan är en trosrättfardighet som Herren tillräknar den ogudaktige (Rom.4:3,5,6,9,11,22; Gal.3:6).
Utan lag har Gud nu uppenbarat sin
rättfardighet, genom förlossningen i
Kristus Jesus, som han ställde fram i
hans blod såsom ett försoningsmedel
genom tro, Rom.3:21-25. På försoningens grund kan Gud för det första
rättfardiggöra sig själv, dvs. visa sin
rättfardighet för hela universum, så att
det blir klart varför han har haft
fördrag med de synder, som förut hade
blivit begångna, v.25, och vidare kan
Gud nu »befmnas vara rättfardig och
göra den rättfårdig, som låter det bero
på tro på Jesus», v.26. Därefter konkluderar Paulus med orden: »Vi hålla
nämligen före, att människan bliver
rättfårdig genom tro utan laggärningan>, v.28.
Det vore ett stort misstag att fatta
det så, att det här för Paulus skulle
vara fråga om något slags teologiskjuridisk transaktion av enbart teoretiskt intresse. Det lärosystem han
bygger upp, har de mest vittgående
följder för hans eget folk, samtidigt
som det har universella aspekter, men
det framspringer ur det djupaste personliga engagemang. Vad Paulus skriver om rättfårdiggörelsen är »helig
skrift», det är inspirerat av Herrens
Ande. Han skriver som Kristi utvalde
apostel. Den personliga bakgrunden till
den paulinska rättfardiggörelseläran får
dock icke förloras ur sikte. Det är
utifrån bitter erfarenhet Paulus kan
tala om »det som lagen icke kunde
åstadkomma», Rom.8:3 f., och när det
i Gal.2 :16 heter: »då vi nu veta, att en
människa icke bliver rättfardig av laggärningan>, är detta. ett personligt vittnesbörd. Paulus hade icke varit ytlig
när det gällde att hålla lagen. I fråga

om rättfårdighet, den som vinnes i
kraft av lagen, var han en ostrafflig
man, Fil.3 :6. Men i ljuset av upplevelsen på vägen till Darnaskus framträdde
det klart hur fåfång denna laguppfyllelse ändå var, hur litet den höll måttet
inför Guds absoluta krav. Hans nitälskan för lagen hade förvisso icke
kunnat rättfardiggöra honom, tvärtom
hade den drivit honom ut i den värsta
synd, gjort honom till en hätsk motståndare till Guds Messias och till en
förföljare av Guds församling. Här
kommer Paulus' fariseiska fromhet till
ett sanunanbrott, hans judiska optimism som tilltror sig att kunna .nå
fram till rättfårdighet genom laguppfyllelse kommer på skam. Den samvetsgrannaste laguppfyllelse är så fullständigt otillräcklig och förgäves. För
honom finns nu endast en möjlighet
till frälsning: att bli rättfårdiggjord
»utan förskyllan, av hans nåd, genom
förlossningen i Kristus Jesus», Rom.
3 :24. När denna rättfårdiggörelsens
gåva är mottagen, har han kommit in
på det område, där all Guds välsignelse
flyter. Här finns ingen fördömelse, 8:1,
ingen anklagelse, 8:33. »Då vi nu hava
blivit rättfårdiggjorda av tro, hava vi
frid med Gud», 5:1. Det finns en livets
rättfårdiggörelse, 5 :17. Rättfårdiggörelsens gåva är Guds fundamentala
välsignelsehandling, grundläggande för
hela det kristna livet.
Rättfårdiggörelsen genom tro, som
alltså för Paulus var något personligt
tillägnat, har en vidsträckt tillämpning.
För det första gäller den hans eget
folk. Paulus hade gått längre i judiskt
väsen än många av hans samtida och
ännu mer nitälskat för fådemas stadgar, Gal.l :14. Därigenom att han var
en så mönstergill jude, kom hans misstag att framstå som typiskt för hela
hans folk. Efter Damaskusupplevelsen
måste fariseismens frälsningsväg komma att stå för Paulus som en fruktansvärd villfarelse och det just i dess
djupaste intention: i fariseismens
försök att bygga upp en egen rättfärdighet på lagens grund, i stället för att
ge sig under rättfårdigheten från Gud i
Kristus, Rom. 10:3. Faktiskt hade den
vilsefarna judendomen kommit att
bedriva något som liknade avgudadyrkan med Mose lag, och den
självrättfårdiggörelse som stod så högt
i människornas ögon, var idel vederstyggelse för Gud, jfr Luk.16:15.
I Israel fanns mycket av sarm gudsfruktan och Messiasförväntan, men för
en betydande del av folket, särskilt
inom de ledande kretsarna, hade judendomen redan på Paulus' tid upphört att vara en messiansk frälsningsreligion och var på god väg att bli en
lagreligion u tan någon arman frälsningsgrund än egenrättfårdigheten.
Men detta är något helt armat än det
budskap, som G.T. förkunnar. Här för
så Paulus in sina tankar om den sanna
judendomen: »Ty den är icke jude,
som är det i utvärtes måtto, ej heller är
det omskärelse, som sker utvärtes på
köttet. Nej, den är jude, som är det i
invärtes måtto, och omskärelse är
hjärtats omskärelse», Rom.2:28 f. Ej
heller Israels förbundstecken, omskärelsen, är en rent yttre sak. »Ty vi äro
de omskurna, vi som genom Guds
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Rättfärdiggöra
Hebreerbrevet uppmanar till att
träda fram inför nådens tron för att
undfå barmhärtigl1et och finna nåd,
4: 16. Kristi blod renar samvetet från
döda gärningar, dvs. från att söka
vinna frälsning genom laggämingar,
9:14. Kristus har en gång för alla blivit
offrad fö r att bära mångas synder,
9 :28, och genom detta enda offer har
han för alltid fullkomnat dem som blir
helgade, 10:14. (Se: Helig, Helgelse.)
De kan därför med frimodighet gå in i
helgedomen, 10:19, i full trosvisshet,
10:22. Genom tron fick Abel vittnesbördet att han var rättfärdig, 11 :4, och
Noa fick till arvedel den rättfärdighet
som hör tron till, 11:7.

Även här går Paulus' argumentation
tillbaka på hans egen omvändelse. Han
hade själv fått lämna lagens väg, då han
insåg att den icke förde fram till
rättfärdighet, och han hade blivit
rättfärdiggjord genom tro på Kristus.
När han, som var jude och en lagens
son, icke kunde fruna någon hjälp i
lagen, hur orimligt vore det då icke att
lagen skulle vara frälsningsväg för hedningarna, Gal.2:15 ff. Hänvisningar till
G.T. har han också här. Först analogien mellan den förste Adam och »den
andra människan», »den siste Adam»,
Jesus Kristus, Rom.5:12 ff.; 1.Kor.15:
45 ff. Mänskligheten står inför Gud
genom två representanter. Genom sin
olydnad förde den första människan
fördömelse och död över hela släktet.
Den andra människan åvägabragte
genom sin lydnad en rättfärdighetsgåva
till liv för alla människor, Rom.5:16 ff.
Därnäst anför Paulus löftet till Abraham: )>Och eftersom skriften förutsåg,
att det var av tro, som hedningarna
skulle bliva rättfärdiggjorda av Gud, så
gav den i förväg åt Abraham detta
glada budskap: I dig skola alla folk
varda välsignade», Gal.3 :8. Om frälsningen kunde uppnås genom lagen, då
vore den endast för lagens folk, men
nu är evangelium för alla folk: »Alltså
bliva de som låta det bero på tro
välsignade tillika med Abraham", honom som trodde», 3:9.

Det strängt forensiska i Paulus' syn
på rättfärdiggörelsen anfäktas ej av
invändningar vare sig från judiskt lagnit eller från grekisk idealism. Han är
väl medveten om att hans förkunnelse
av somliga misstolkas därhän, att det
står var och en fritt att göra det onda,
för att det skall komma gott därav,
Rom.3 :8, och att det gäller att förbli i
synden, för att nåden skall bli så
mycket större, 6:1. När han så starkt
avvisar dessa beskyllningar, gör han det
utan att slå av det allra minsta på sin
rättfärdighetslära. Likväl sprängs det
rent forensiska betraktelsesättet av
själva rikedomen hos evangelium. Guds
rättfärdiggörelsedom är ett skapande
gudsord, även i betydelsen av att Guds
rättfärdighet som livsmakt börjar verka
i den rättfärdiggjorde. Rättfärdiggörelsen, som sker i Herren Jesu namn,
meddelar även Guds Ande, 1.Kor.6:11.
Andens livgivande och livsomskapande
kraft tar sin boning i den som tror,
Rom.5 :5; Ef.l :13.
Så är den paulinska rättfärdiggörelseiäran en koncentrerad framställning
avevangelii centrala och grundläggande innehåll. Nåd och rättfärdigllet,
soning och försoning, omvändelse och
tro har här satts i ömsesidigt förhållande till varandra. Allt väsentligt, som
kristen teologi senare har haft att säga
om detta ämne, har sin grundval och
källa särskilt i de apostoliska skrifterna
av Paulus' hand.
I de övriga nytestamentliga skrifterna omtalas rättfärdiggörelsen direkt
endast på några få ställen. Verbet
dikaioun förekommer 2 gånger i
Apostlagärningarna och 3 gånger i
Jakobs brev. Själva saken behandlas
dock av samtliga nytestamentliga
författare. Men medan Paulus utreder
begreppet läromässigt, är rättfärdiggörelsen hos de övriga författarna mer
föru tsatt och underförstådd. Oftast
brukas andra uttryck för att framställa
saken_
De tal som återges i Apostlagärningarna belyser klart ämnet. Petrus
hävdar att omvändelse och tro på Jesus
Kristus och hans verk är den enda
grunden för syndaförlåtelse och
frälsning, 2:38; 4:12; 10:43. Beskyllningen mot Stefanus var att han talade
emot lagen, 6:13, och i sitt tal till
rådet svarar han med att anklaga folkets ledare för att de icke har hållit
lagen, 7:53. Paulus säger i sitt tal till
judarna i synagogan i det pisidiska
Antiokia, att allt som de icke kunde
rättfärdiggöras från genom Mose lag,
rättfärdiggöres i Kristus för var och en
som tror, och han sätter likhetstecken
mellan syndernas förlåtelse och
rättfärdiggörelse, 13:38,39.
Viktigt i detta sammanhang är också skildringen av det s.k. apostlamötet
i Jerusalem, där den frågan är uppe om
hedningarna skall åläggas att hålla
Mose lag. Detta avvisas bestämt sedan
Petrus har hävdat, att det endast skulle
vara att fresta Gud, om man ålade de
hednakristna ett ok, som judarna själva
icke har kunnat bära, Apg.15:10. Han
påminner om att Gud redan genom
Andens utgjutande har visat att hedningarna blir frälsta genom tro, och
han tillfogar: »det är genom Herren
Jesu nåd, som vi bliva frälsta, vi likaväl
som de», v.9-11.

Även Petrus' brev utesluter all
tanke på rättfärdiggörelse genom laggärningar. Trons slutmål är själens
frälsning, och denna frälsning av nåd som också profeterna har vittnat om förkunnas nu genom evangelium,
I.Pet.1 :9-12. Vi är lösköpta genom
Kristi dyra blod, 1 :18 f., han bar våra
synder i sin kropp upp på korsets trä,
2:24. Kristus led en gång döden för
synder, rättfärdig led han för orättfärdiga, för att han skulle föra oss till
Gud, 3: 18, dvs. vår synd tillräknas
honom för att vi skall fä tillträde till
Gud.
Johannesskrifternas centrala uttryck för frälsningen är evigt liv, men
detta eviga liv är oskiljaktigt förbundet
med att Guds vredesdom borttages
genom tro på Kristus, Joh.3:14-18,36.
Liksom hos Paulus, jfr Ef.2:4 ff.; Tit.
3:4-7, förs allt tillbaka till Guds kärlek,
som visar sig i att Gud gav sin Son till
försoning för våra synder, 1.Joh.4:10,
jfr Rom.5:6-9. I l.Joh.1:9 är Guds
trofasthet och rättfärdighet grundvalen
för syndernas förlåtelse, vilket endast
är möjligt på försoningens grund, och
syndernas förlåtelse är lika med att bli
renad från all orättfärdighet, alltså att
stå ren inför Gud i Kristi blod, 1:7.
Men denna tillräknade rättfärdighet
måste alltid visa sig i praktisk livsrättfärdighet, ty den som gör rättfärdighet
(poiefn dikaiosynen, göra rättfärdighet), han är rättfärdig, liksom Kristus
är rättfärdig, 3:7.
Samma uttryckssätt (poiein dikaiosynen) förekommer i Upp.22 :11 i de
handskrifter, som ligger till grund för
de flesta nutida översättningar. Några
handskrifter (på vilka textus receptus
bygger) har här en passiv form av
verbet dikaioun. Utifrån denna läsart,
som enligt verbets vanliga betydelse
måste syfta på den forensiska rättfärdiggörelsen, skulle detta ställe översättas: »och må den som är rättfärdiggjord i fortsättningen rättfärdiggöras
(= rättfärdigförklaras)>>. Ordet kan då
avse rättfärdiggörelsen ej blott som en
avslutad akt, utan som en bestående
ställning, en ständig nutidsform av
rättfärdiggörelsen, så som vi också
möter den i citatet från David i Rom.
4:6-8 om den som Gud tillräknar
rättfärdighet och icke tillräknar synd,
jfr 3 :24. Detta korresponderar med
nutidsformen i I.Joh.l:7: Om vi vandrar i ljuset, så renar Jesu blod oss från
all synd.
Ett viktigt och nödvändigt komplement till den nytestamentliga
rättfärdiggörelseläran möter oss i Ja-

kobs brev, 2:14-26. Medan Paulus
framhåller att rättfärdiggörelsen icke
sker genom laggämingar, utan genom
tro, understryker Jakob här att den
tro, som har verkat rättfärdiggörelse,
icke är en död tro, utan en tro som
visar sig i goda gärningar. Paulus är,
som förut antytt, själv klar över att
hans rättHirdiggörelselära kan misstolkas och missbrukas, vilket över
huvud taget är fallet med evangeliets
nådesbudskap, och han vänder sig med
starka ord emot en sådan misstolkning:
»Sådana få med rätta sin dom», Rom.
3:8. Det är denna sak som också är
Jakobs angelägenhet. Hans avsikt är
icke att korrigera eller draga ifrån
något i den gemensamma urkristna
läran om rättfärdiggörelsen genom tro,
utan att vägleda dem som missförstår
och att tillrättavisa dem som
förvränger denna lära till sin egen
undergång, jfr 2.PeU:16.
J akob begagnar sig av samma centrala ord som Paulus: rättfärdiggörelse,
tro, gärningar - men i det avsnitt det
här gäller lägger han till en del en
annan mening i dessa termer, även om
han annars kan bruka orden i deras
djupa evangeliska betydelse, jfr 1:3,6;
2:1; 5:15. Det är nödvändigt att vara
uppmärksam på denna olikhet i ordens
valör, annars kan det komma att se ut
som om Jakob och Paulus motsäger
varandra. Medan det hos Paulus är
fråga om hjärtats tro, Rom.l0:l0, den
frälsande tron på Kristus, är »tro» i
Jak.2:14-26 däremot mer det att
acceptera en lära, förståndets samtycke, försaniliållande. Den tro som
det här talas om är faktiskt en död,
overksam tro, en tro som är så onyttig
och hjärtlös, som om man uppmanade
en naken och hungrig att kläda sig
varmt och äta sig mätt utan att också
ge honom medlen därtill, 2:16. Det är
här fråga om en tro som till och med
djävlarna är i besittning av, 2: 19. Om
en sådan tro heter det: Kan väl tron
(M pistis), denna bestämda tro, en tro
som man endast säger att man har,
men som man icke i gärning visar att
man har, kan väl en sådan overklig tro
frälsa någon? 2:14. Svaret är att det
måste ett helt annat slags tro till_
Medan gärningar i detta sammanhang hos Paulus är »laggärningaD>,
Rom.3 :28, dvs. de gärningar den naturliga människan .gör på lagrättfärdighetens grund för att förtjäna sig
frälsning, Ef.2:9; Gal.2:l6 (i motsats
till de gärningar som framspringer av
tron på evangeliet), är de gärningar
Jakob framhåller som nödvändiga
sådana som kommer av äkta och levande Kristus-tro, Jak.2:1, troslydnadens
gärningar, 1 :3,6; 2:18,21,22,25, sådana
gärningar som Paulus kallar Andens
frukt, Gal.5 :22.
Begreppet rättfärdiggöra synes
Jakob förstå i två betydelser. När han
citerar det grundläggande stället om
Abrahams rättfärdiggörelse: »Abraham
trodde Gud, och det räknades honom
till rä ttfardighet», tycks det vara klart
att han lägger samma mening i detta
som Paulus. Å andra sidan är det
tydligt, att han ger ordet rättfärdiggöra
en mer generell betydelse, när han
talar om att Abraham mer än tjugo år
senare blev rättfärdiggjord av gär-
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Ande tjäna Gud och berömma oss av
Kristus Jesus och icke förtrösta på
köttet», Fil.3:3. Kristendomen med sin
lära om rättfärdiggörelse genom tro är
den sanna judendomen, icke den fariseiska legalismen. Kristendomen är icke
en ondartad utväxt på judendomen,
icke en urartning av den judiska religionen, utan tvärtom är tron på Jesus
Kristus målet för och flIllkomningen av
den gammaltestamentliga messianska
religionen_ Evangelium har i förväg utlovats i de heliga skrifterna, Rom. l :12, och det förkunnas med stöd av skrifterna, 16:26. Rättfärdiggörelsen genom tro står i full överensstämmelse
med G.T. »Den rättfärdige skall leva av
tro», 1:17, jfr Hab.2 :4. »Abraham
trodde Gud, och det räknades honom
till rättfärdighet», RomA:3, jfr LMos.
15 :6. Och David prisar den salig, som
Gud tillräknar rättfärdighet utan gärningar: »Salig är den man, som Herren
icke tillräknar synd», RomA:8, jfr
PS.32:1-2. För Paulus blir brytningen
med fariseismens
lagrättfärdighet
nödvändig för att kunna hålla fast vid
den trosrättfärdighet, som G.T. förkunnar redan från början.
Den paulinska rättfärdiggörelseiäran
fastslår kristendomens universella karaktär, Rom.3:28-30. För Paulus gäller
här något vida mer än en kamp lära
gentemot fariseernas och judaisternas
gärningshelighet.
Rättfärdiggörelsen
genom tro är det klaraste uttrycket för
kristendomens väsen som nådens och
trons religion och för evangeliet som
frälsningsbudskap för alla folk. Om
rättfärdighet kunde uppnås genom
lagen, så skulle hedningarnas väg till
frälsning gå genom judendomen. Men
genom Kristi· verk har nu både judar
och hedningar tillträde till Gud i en
och samma Ande och på samma grundval, Ef.2:11 ff.

Rättfärdiggörelse - Rättfärdighet
ningar, när han offrade sin son Isak på
altaret, Jak.2:21·23. Denna rättnirdig·
görelse genom gärningar är uppenbarligen menad som en bekräftelse på och
stadfästelse av den rättfärdiggörelse
genom tro, som Abraham hade blivit
tillerkänd redan många år tidigare. Det
vore ju en omöjlig tanke att Jakob
skulle mena, att Abraham icke hade
mottagit rättfärdiggörelse i betydelse
av syndernas förlåtelse och antagande i
nådesförhållande till Gud, innan han
offrade !sak. Om man tillägger Jakob
en sådan uppfattning, skulle det kosta
lika mycket möda att bringa Jakob i
harmoni med sig själv, som det skulle
kosta att få honom till att stämma
överens med Paulus. Abraham blev, så
som Jakob säger det, rättfardiggjord
genom gärningar, när han i troslydnad
visade äktheten av sin tro genom att
offra Isak. Han blev rättfärdigförklarad
med dessa ord från Guds mun: )mu vet
jag att du fruktar Gud, nu då du icke
har undanhållit mig din ende som),
I.Mos.22:12.
Av detta framgår att Jakob (liksom
Paulus) ser på gärningarna (helgelsen)
som rättfärdiggörelsens naturliga och
nödvändiga följd. Gärningarna måste i
livet (och i domen) »rättfärdiggöra»
trons äkthet (jfr »av gärningarna blev
tron fullkomnad», Jak.2:22). Den troende måste i sin gärning visa, att han är
en rättfärdiggjord människa, i annat
fall visar frånvaron aven verksam
kärlek till nästan att hans tro är död
och utan verkan och att hans påstående om att vara rättfärdiggjord av tro
är en villfarelse och ett självbedrägeri.
Om detta råder fullkomlig enighet
mellan Paulus och Jakob. En blick på
några av de ställen, där Paulus hävdar
gärningarnas nödvändighet, är nog för
att övertyga därom, GaI.5:6; 6:15;
I.Kor.7:19; Ef.2:1O; Fil. 1:10. Se:
Dom.
Varje mo tsä ttningsfö rhållande är i
verkligheten uppkonstruerat. Medan
Paulus hävdar att en människa blir
rättnirdiggjord genom tro, säger Jakob
- ej i motsättning till, utan snarare
som en komplettering av detta: Och
den tro som rättfärdiggör är icke en
död tro, utan en levande tro, som skall
visa sig i goda gärningar. Medan Paulus
är upptagen med motsatsen mellan tro
och brist på tro (vantro), intresserar
Jakob sig för motsatsen mellan sann
tro och en falsk tro, som icke är tro i
kristen mening. Medan Paulus behandlar motsatsen mellan lagrättfärdighet
och trosrättfärdighet, understryker
Jakob särskilt trosrättfärdighetens
äkthet. Paulus är den store läraren när
det gäller rättfärdiggörelsen av nåd
genom tro, och Jakob är den av de
nytestamentliga författarna, som starkast understry ker kravet på att den
rättfärdiggörande tron måste visa sig i
goda gärningar.
Rättfärdiggörelse genom tro

Läran om rättfärdiggörelse genom
tro har en central plats i Nya Testamentet och är huvudtesen i hela den
kristna tron. Det är icke här fråga om
någon spekulativ teologisk åskådning,
som i första hand har rent teoretiskt
intresse. Rättfärdiggörelse genom tro
är en fundamental evangelisk sanning,
som själva vår eviga frälsning är bero-
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ende av. Läran om rättfärdiggörelsen
genom tron är reformationens centrala
lära, och så betydelsefull är denna lära
att man faktiskt kan tala om en
återupprättelse av kristendomen i och
med reformationen. Liksom läran om
Skriften som enda rättesnöre för lära
och liv är reformationens formalprincip, så är läran om rättfärdiggörelsen
genom tron allena dess materiaIprincip. Luther betecknar (i De schrnaIkadiska artiklarna) rä ttfärdiggörelsen
genom tron som huvudartikeln och
säger, att det är »den lära varmed
kyrkan står eller fallen) (articulus stantis vel cadentis ecclesiae). En kyrka
som går ifrån denna lära; kan svårligen
kallas en kristen kyrka.
Läran om rättfärdiggörelsen genom
tron är intimt och oskiljaktigt förenad
med de övriga stora evangeliska huvudlärorna. Den är en lärosats, som övar
inflytande över hela fältet av kristen
teologi, den är grundläggande för all
kristen erfarenhet och har den mest
avgörande verkan för all praktisk gudsfruktan.
Läran om rättfärdiggörelsen genom
tron bestämmer kristendomens hela
karaktär och sätter nåden allena och
tron allena i centrum. Här framträder
motsatsen mellan judaism och kristendom, GaI.2 :15 ff. Samtidigt knyts
evangeliet till G. T.s frälsningsförkunnelse, Rom.l :17; 3:21; 4:1 ff. Här
sprängs judendomens exklusivitet,
Rom.3:28"30; 4:13-17, läran om
rättfärdiggörelse genom. tro är själva
pulsen i det evangelium, som skall
förkunnas för alla folkslag, GaI.3 :8-10.
I denna lära har motsatsen mellan
lagreligion och nådesbudskap fått sitt
klaraste uttryck, 3:10-12.
Läran om rättfärdiggörelsen genom
tron kastar ljus över de stora kristna
huvudlärorna. Den åskådliggör Guds
rättfärdighet - både när han dömer
och straffar synden och när han
förlåter syndare, Rom.3:23 ff. Den
understryker att försoningen har skett
genom Kristi död, 3 :24 ff., och visar
att tro i evangelisk mening är att
förlita sig på detta försoningsverk,
4:23 ff.; 10:8 ff.; Fil.3:8 ff. Den utgör
själva grundvalen för kristen etik
genom att den utestänger all egen
förtjänst och visar att all helgelse
endast kan härflyta ur den Kristusgemenskap, som rättfärdiggörelsen
upprättar, Rom.6-8. Guds kärlek (i
Kristus), utgjuten i hjärtat genom den
helige Ande (Rom.5 :5), är det härskande och drivande motivet i det kristna
livet, Rom.6:14; 13:10; 2.Kor.5:14;
Hebr.9:14.
Det är ingen överdrift i Luthers ord:
»Om denna artikel bevaras ren, bevaras
den kristna kyrkan ren, men om icke,
är det omöjligt att motstå någon villfarelse». En missuppfattning av denna
fundamentala lära får de allvarligaste
följder och drar med sig en rad olyckliga konsekvenser. Därför är det
nödvändigt att Skriftens lära om
rättfärdiggörelsen genom tron får bli
föremål för den mest ingående uppmärksamhet.

död, 5:9. 5) Genom Kristi uppståndelse, 4:25. 6) Från synden, 6:7.

Rättfärdiggörelse, Rom.
1) Av Gud, 8:33; 3:26. 2) Av nåd,
3:24. 3) Av tro, 5:1. 4) Genom Kristi

RÄTTFÄRDIGHET
2 räknade (Abram) det till r.
l.Mos.15:6
2 öva r. och rätt
18:19
2 skall min r. vara mitt vittne
30:33
2 det skall hända oss till r.
5.Mos. 6:25
2 För min r.s skull in i detta land
9:4
2 Icke din r. och din rättsinnighet
9:5
2 icke din r. s. gör att H. vill
9:6
4 R., r. skall du ef.tertrakta
16:20
2 lända dig till r. inför H.
24:13
2 att (H.) i r. regerar i Israel
Dom. 5:11

2 gott s. H. i sin r. gjort
l.Sam.12:7
2 vedergälla för hs r. och trofasthet
26:23
2 H. lönar mig efter min r.
2.Sam.22:21
2 vedergällde mig H. efter min r.
22:25
1 (David) vandrade i r.
l.Kon. 3:6
2 låter hm få efter hs r.
8:32
21åten hm få efter hs r.
2.Krön. 6:23
4 den Allsmäktige kränka r .en
Job 8:3
4 så att du bor där i r.
8:6
2 Vid min r. håller jag fast
27:6
4 I r. klädde jag mig
29 :14
2 giver mannen hs r. åter
33:26
1 fördömer den störste i r.
34:17
4 frågar vad r. gagnar dig
35:3
2 för en människoson din r.
35:8
2 ej kränker strängaste r.
37 :23
4 svara. du min r.s Gud
Ps. 4:2
2 H .. led mig gm din r.
5:9
4 skaffa mig rätt, H •• efter min r.
7:9
4 Jag vill tacka H. efter hs r.
7:18
.4 döma jordens krets med r.
9:9
2 (H.) älskar r.en
11:7
4 skall skåda ditt ansikte i r.
17 :15
4 H.lönar mig efter min r.
18:21
4 vedergällde mig H. efter min r.
18:25
2 träda. upp och förkunna hs r.
22:32
2 undfå r. av sin frälsnings Gud
24:5
2 befria mig gm din r.
31:2
2 Han älskar r. och rätt
33:5
4 Skaffa mig rätt efter din r .• H.
35:24
4 min tunga förkunna din r.
35:28
2 Din r. är ss. väldiga berg
36:7
2 din r. över de rättsinniga
36:11
2 din r.gå fram ... ljuset
37:6
4 jag förkunnar din r.
40:10
2 Din r. fördöljer jag icke
40:11
4 försvar för ödmjukhet och r.
45:5
4 Du älskar r.
45:8
4 din högra hand är full av r.
48:11
2 min tunga jubla över din r.
51 :16
4 bönhör du oss i r.
65:6
2 låt dem icke komma till din r.
69 :28
2 befria mig gm. din r.
71:2
2 Min mun skall förtälja din r.
71:15
2jag skall prisa din r.
71:16
2 Dinr. når till himmelen, o Gud
71:19
2 min tunga skall tala om din r.
71:24
2 giv din r. ät konungasonen
72:1
4 Han döme ditt folk med r.
72:2
2 Bergen bär< frid ...gm r.
72:3
4 r. och frid kyssas
85:11
4 r. blicka ned från himmelen
85:12
4 R. skall gå framför hm
85:14
2 din r. i glömskans land
88:13
4 R. och rätt äro din trons fäste
89:15
2 gm din r. upphöjas de
89 :17
4 r. skall åter gälla i rätten
94 :15
4 Han skall döma jordens krets med r. 96:13
4 r. och rätt äro hs trons fäste
97:2
4 Himlarna förkunna hs r.
97:6
2 H. har uppenbarat sin r.
98:2
4 Han skall döma jordens krets med r. 98:9
2 rätt och r. övar du i Jakob
99:4
2 H. gör r.ens verk
103:6
2 (H.) r.lntill barnbarn
103:17
2 Saliga ... s. alltid öva r.
106:3
2 vart hm räknat till r.
106:31
2 hs r. förbliver evinnerligen
111:3
2 hs r. består evinnerligen
112:3
2 hs r. förbliver evinnerligen
112:9
4 öppnen för mig r.ens portar
118:19
4 lära din r.s rätter
119:7
2 behåll mig vid liv gm din r.
119:40
4 tacka dig för din r.s rätter
119:62
4 taga din r.s rätter i akt
119:106
4 Jag övar rätt och r.
119:121
4 trängta efter din r.s tal
119:123
4 påbjudit dina vittnesbörd i r.
119 :138
2 Din r. är en evig r.
119:142
4 din r.s rätter vara evinnerligen
119 :160
4 lovar dig för din r.s rätter
119:164
4 Dina präster vare klädda i r.
132:9
2 H. svara mig i din r.
143:1
2 ur nöden för din r.s skull
143:11
2 Man skall jubla över din r.
145:7
4 A v dem kan man lära r.
Ords. 1:3
4 Du skall förstå r. och rätt
2:9
2 (hos visheten) r.
8 :18
2 På r .ens väg går jag fram
8 :20
2 r.en räddar från döden
10:2
2 r. räddar från döden
11:4
2 ostraffliges r. gör hs väg jämn
11:5
2 De redligas r. räddar dem
11:6
2 s. utsår r. får en säker lön
11:18
2 s. står fast i r., vinner liv
11 :19
2 På r.ens väg är liv
12:28
2 R. bevarar ... ostrafflig
13:6
2 R. upphöjer ett folk
14:34
2 s. far efter r., hm älskar (H.)
15:9
2 Bättre är ngt litet med r.
16:8
1 gm r. bliver tronen befäst
16:12
2 ärekrona ...vinnes på r.ens väg
16:31
2 Att öva r. och rätt är mer värt
21:3
2 Den s. far efter r. och godhet
21:21
2 han finner liv, r. och ära
21 :21
4 varder hs tron befäst gm r.
25:5
4 på r.ens säte orättfärdighet
Pred. 3:16
4 rätt och r. våldföres i landet
5:7
4 rättfärdig s. förgåtts i sin r.
7:16
4 r. bodde därinne
Jes. 1 :21
4 skall (Sion) kallas r.ens stad
1 :26
2 förlossad och dess omvända gm r.
1 :27
2 när han väntade r.
5:7
2 Gud bevisar sig helig gm r.
5 :16
2 stödjas med rätt och r.
9:7
2 kommer med r. ss. en flod
10:22
4 med r. skall han döma de anna
11:4
4 R. skall vara bältet
11:5
4 furste s. främjar r.
16:5
4 lära sig ;ordkretsens inbyggare r.
26:9
4 så lär han sig icke r.
26:10
2 låta r.en (vara) sänklodet
28:17
4 konung skall regera med r.
32:1
2 r.en bo på det bördiga fältet
32:16
2 r.ens frukt skall vara frid
32:17
1 r.ens vinning vara ro
32:17
2 H. uppfyller Sion med rätt och r.
33:5
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RÄTTFÄRDIGGÖRA
1) dikaibö, D tl( aUJw

förklara el. döma rättfärdig, frikänna.
Se t.ex. Rättfärdig 9.
2) dikalösis, D tl( aiw a t,
rä ttHirdigförklaran de, rä ttfärdiggö relse, frikännande; av: dikai6ö, se 1. I
Rom.5:18 står ordagrant: till en livets
rättfärdiggörelse.
3) dikalöma, D tl( aiwJ,!a
rättsanspråk, rättskrav; rättfärdig dorn;
rättfärdiggörande (frikännande) dorn;
domstolsutslag; rättfärdig handling el.
gärning; av: dikai6ö, se 1. Se t.ex.
Rätt 53, RättHirdighet 7.
RÄ TTF ÄRDIGGöRA
1 rättfärdiggjorda utan
Rom.
1 rättfärdiggjorda av tro
1 rättfärdiggjorda i och gm hs blod
1 dem rättfärdiggör han ock
1 och dem han har rättfärdiggjort
1 Gud är den s. rättfärdiggör
1 rättfärdiggjorda i JK. namn
l.Kor.
1 av tro rättfärdiggjorda av
Gal.
1 rättfärdiggjorda gm hs nåd
Tit.
RÄ TTF ÄRDIGGöRELSE
2 uppväcktes för vår l.S skull
2 till en l. s. medför liv

3:24
5:1
5:9
8 :30
8 :30
8 :33
6:11
3:8
3:7

Rom. 4:25
5:18

RÄTTFÄRDIGGöRELSEDOM
3 nådegåvan ...ledde till en r.
Rom. 5:16
3 kom gm. l.en förmedelst en enda
5:18

RÄTTFÄRDIGHET
-rättfärdighet
orättfärdighet Job 5 :16
RÄ TTFÄRDIGHET

1) ~ddi~, P ''!~
rättfärdig, oskyldig; den som har rätt; i
Jer.20:12 övers. med rättfärdighet; av:
~d~, se 5. Se t.ex. Rättfärdig 1.
2) ~<!ä~ä,

n~ ~ ~

rättfärdighet, rätt; rättfärdig handling
el. gärning; av: ~~~, se 5. I PS.I03:6
är plur. ~d~o! övers. rättfärdighetens
verk. Se t.ex. Rättfärdig 2.
3) I Hes.33:12 står ordagrant: och den
rättfärdige kan icke leva genom den (=
sin rättfärdighet) på sin synds dag.
4) ;i1qä~, P ~.:i
rättfärdighet: rätt; av: ~ä~a~, se 5. Se
t.ex. Rättfärdig 4, Rättvis 1.
5) ~qa~, p~;
vara rättfärdig el. oskyldig; i Dan.12:3
hif. övers. föra till rättfärdighet. Se
t.ex. Rättfärdig 5, Rättvis 5.
6) dikaiosjme, D tl( awavlI17
rätt, rättfärdighet; av: dikaios, se 8.
Ordet motsvarar i LXX och N.T. framför allt hebr. sådäk, se 4, och sedäkä,
se 2. På fÖljånde' ställen har' grundtexten uttrycket »Guds rättfärdighet»:
Rom.l:17; 3:5,21,22; 10:3; 2.Kor.
5 :21. I Fil.3:9 har grundtexten:
»[ättfärdigheten av Gud». Se: Rätt 85,
Rättfärdig 1O.
7) dikaföma, Dtl(aiwJ,!a
rättsanspråk; rättfärdig handling el.
gärning; i Upp.19:8 plur. dikaiomata,
rättfärdiga gärningar. Se t.ex. Rättfärdiggö ra 3.
8) d{kaios, DiKaw,
rättf<irdig; rätt, rättvis; i 2.Tess.l:6
neutr. to dikaion som subst. i betydelsen: rättfärdighet. Se t.ex. Rättfärdig 8, Rättsinnig 4.
9) utf.ord.

Rättfärdighetsgåva - Räv
2 Den s. vandrar i r.
33:15
4 med min r.s höllra hand
41:10
4 Jaa, H., har kallat dig i P.
42:6
4 H. behag, för hs r.s skull
42:21
4 må skyarna låta r. strömma ned
45:8
2 r.läte den ock växa upp
45:8
4 låter (Kores) uppstå i r.
45:13
2 Allenast hos H. finnes r.
45:24
2 dock icke i sanning och r.
48:1
4 Hören på mig, Is. faren efter r.
51:1
4 Min r. är nära
51:5
2 min r. varder icke om intet
51:6
4 Hören på mig. I s. kännen r.en
51:7
2 min r. förbliver evinnerlilen
51:8
2 Gm r. skall du bliva befäst
54 :14
2 H.: öven r.
56:1
l snart bliver min r. uppenbarad
56:1
2 viss huru det är med din r.
57:12
2 ett folk s. övade r.
58:2
4 så fråga de mig om r.ens rätter
58:2
4 höjer sin röst i r.ens namn
59:4
2 r. tillfaller oss icke
59:9
2 r.en står långt borta
59:14
2 (H.) r. understödde hm
59:16
2 han klädde sig i r.
59:17
2 r. till din behärskare
60:17
4 kallas r.ens terebinter
61:3
2 höljt mig i r.ens mantel
61:10
2 skall H. låta r. uppväxa
61:11
2 Det är jag, s. talar i r.
63:1
4 s. övade r. med fröjd
64:5
2 vår r. ss. en fläckad klädnad
64:6
2 svärja i ssnnin&, rätt och r.
Jer. 4:2
2 H. s. gör nåd, rätt och r.
9:24
1 H. Sebaot prövar med r.
20:12
2 Så säger H.: öven rätt och r.
22:3
2 dock övade han rätt och r.
22:15
2 skaffa rätt och r. på jorden
23:5
4 det namn han skall få: H. vår r.
23:6
4 H. välsigne dig, du r.ens bonin&
31 :23
2 Han skall skaffa rätt och r.
33:15
4 kalla det så: H. vår r.
33:16
4 syndat mot H .• r.ens bonin&:
50:7
4 vänder om från sin r.
Hes. 3 :20
2 r. s. han förr har övat
3:20
2 gm sin r. rädda sina egna liv
14:14
2 gm sin r. rädda sina egna liv
14:20
2 är rättfärdig och övar rätt och r.
18:5
2 sonen övade ju rätt och r.
18:19
2 över rättfärdige skall hs r.
18:20
2 och övar rätt och r.
18:21
2 gm den r. han har övat få leva
18 :22
2 rättfärdige vänder om från sin r.
18:24
2 intet av all den r. han övat
18:24
2 rättfärdige vänder om från r.
18:26
2 i stället övar rätt och r.
18 :27
3 kunna leva cm sin r.
33:12
2 rättfärdiges r. skall icke rädda
33:12
2 i förlitande på sin r.lör orätt
33:13
2 intet ihågkommas av all hs r.
33:13
2 om han sedan övar rätt och r.
33:14
2 han har övat rätt och r.
33:16
2 vänder om från sin r.
33:18
2 ogudaktige övar rätt och r.
33:19
2 öven rätt och r.
45:9
2 H .. låt för din r.s skull
Dan. 9:16
4 och en evig r. framhavd
9:24
5 s. fört de många till r.
12:3
4 trolova mig med dig i r.
Hos. 2 :19
2 Sån ut åt eder i r.
10:12
2 låta r. regna över eder
10:12
2 slån r.en ned till jorden
Am. 5:7
2 r .en lik en bäck s. aldrig sinar
5 :24
2 r .ens frukt till malört
6 :12
2 förstå H. r.slärnin&ar
Mika 6:5
2 att jaa med lust får se hs r.
7:9
4 Söken r., söken ödmjukhet
Sef. 2:3
2 deras Gud, I sanninl och r.
Sak. 8:8
2 frambära åt H. offergåvor i r.
Mal. 3:3
2 för eder ...skall r.ens sollå upp
4:2
6 höves oss uppfylla all r.
Matt. 3:15
6 s. hUDllra och törsta efter r.
S:6
6 lida förföljelse för r.s skull
5:10
6 om eder r. icke övergår
5:20
6 öva r. inför mskoma
6:1
6 iöken först hs rike och hs r.
6:33
6 Johannes lärde r.ens vii
21 :32
61öra tjänst i helighet och r.
Luk. 1:75
6 I fråIa om synd och r.
Joh.16:8
6 i fråla om r., ty jag går till
16:10
6 .. fruktar hm och övar r.
Apl.10:35
6 döma världen med r.
17 :31
6 när Paulus talade med dem om r.
24:25
6 R. från Gud uppenbaras
Rom. 1:17
6 tjänar till att bevisa Guds r.
3:5
6 en r. från Gud uppenbarad
3:21
6 en r. från Gud gm tro på JK.
3:22
6 det räknades hm till r.
4:3
6 hm räknas hs tro till r.
4:5
6 aaliII, s. Gud tillräknar r.
4:6
6 tron räknades Abraham till r.
4:9
6 ss. ett inselel på den r. gm tron
4:11
6 så skulle r. tillräknas dem
4:11
6 det var gm r. av tro
4:13
6 räknades det hm ock till r.
4:22
6 nåden gm r. utöva sitt välde
5:21
6 lydnaden, vilken leder till r.
6:16
6 bllvit tjänare under r.en
6:18
6 edra lemmar i r.ens tjänst
6:19
6 vQren l fria ifrån r.ens tjänst
6 :20
6 A. är liv, för r.ens skull
8:10
6 hednin&arna s. icke foro efter r.
9 :30
6 hava vunnit r.
9:30
6 den r. s. kommer av tro
9:30
6 förstå icke r.en från Gud
10:3
6 komma åstad en sin egen r.
10:3
6 Icke givit sig under r.en från Gud
10:3
6 till r. för var och en s. tror
10:4
6 den r. s. kommer av la&en
10:5
9 s. övar sådan r. skall leva gm
10:5
6 den r. s. kommer av tro säger
10:6
6 Guds rike består...i r. och frid
14:17
6 KJ., till r. och heilelse
I.Kor. 1:30
6 måste r.ens ämbete överflöda 2.Kor. 3:9
6 i hm bliva r. från Gud
5:21
6 med r.ens vapen
6:7
6 Vad har väl r. att skaffa med
6:14
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6 ha r. förbliver evinnerligen
9:9
6 bereda växt åt eder r.s frukt
9:10
6 de likna r.ens tjänare
11:15
6 Om r. kunde vinnas gm lagen
Gal. 2 :21
6 det räknades hm till r.
3:6
6 då skulle r.en komma av lagen
3:21
6 den r. s. är vårt hopp
5:5
6 likhet med Gud i sannin&ens r.
Ef. 4:24
6 ljusets frukt i allt vad r.
5:9
6 varen iklädda roens pansar
6:14
6 bliva rika på r.ens frukt
Fil. 1:11
6 i fråla om r. en ostrafflig man
3:6
6 icke med min elen r.
3:9
6 den r. s. kommer gm tro på K.
3:9
6 gm tro på K., r.en av Gud
3:9
8 Guds r. kräver ju
2. Tess. 1:6
6 far efter r .. gudsfruktan
l. TIm. 6:11
6 far efter r., tro och kärlek
2. TIm. 2:22
6 nyttigt till fostran i r.
3:16
6 r .ens segerkrans tillreds
4:8
6 Du har älskat r.
Hebr. 1:9
6 förstå en undervisnin& om r.
5:13
6 (Melk1sedek) är r.ens konung
7:2
6 (N oa) den r. s. hör tron till
11:7
6 s. gm tron övade r.
11 :33
6 bär (aaan) en frIdsfrukt s. är r.
12:11
6 att vi skulle leva för r.en
1.Pet. 2:24
6 Skullen l än fl lida för r.s skull
3:14
6 gm vår Guds. JK., r.
2.Pet. 1:1
6 bevarade Noa ss. r .ens förkunnare
2:5
6 icke lärt känna r .ens vii
2 :21
3:13
6 en ny jord, där r. bor
6 det räknades hm till r.
Jak. 2:23
6 r .ens frukt kommer av sådd i frid
3 :18
7 Det fina linnet är heligas r.
Upp.19:8
6 han dömer och strider i r.
19:11
6 fortfare att öva sin r.
22:11

tillsammans med agath6s (se 6) som
bestämning till kardia, hjärta. Se t.ex.
Härlig 24.
6) agathOs, a,,/aOoc;
god (= motsvarande sin bestämmelse
och uppgift); duglig, skicklig; rättskaffens, ädel. Jfr 5. Jfr Godhet 6.
7) euthys, evOuc;
rak, jämn; rätt, riktig; uppriktig, redlig.
Ordet motsvarar hebr. jäsär (se 2) och
står i Apg.8 :21 som bestämning till
kardia, hjärt3. Jfr Rättvis 16.

RÄTTFÄRDIGHETSGÅVA

RÄTISINNIGHET

undfå nåden och r.n

Rom. 5:17

RÄTIFÄRDIGHETSGÄRNING
frälste, icke på crund av r.ar

Tit. 3:5

RÄTTFÄRDIGHETSLAG
I s. for efter en r.

Rom. 9:31

RÄTTFÄRDIGHETSVAPEN
i Guds tjänst, att vara r.

Rom. 6:13

RÄTI'lGHET

1) exousia, €~ova La
rätt, rättighet, frihet (att handla och
verka); fullmakt, makt, mynd~et. Se
t.ex. Rätt 57.
RATTIGHET
1 Om andra hava viss r. över
I.Kor. 9:12
l icke gjort bruk av den r.en
9:12
1 avstår från att löra bruk av r.
9:18

Joh.18:18

RÄTISFRÅGA
5.Mos.17:8

1) mi/påt, DEl tVo
dorn, do~slui; ~äit, rättvisa. Ordet står
i Mika 3:8 tillsammans med gelmrä,se
Frirnod~et 4. Se t.ex. Rätt 2.
Mika 3:8

RÄTTSINNIG
1) jblär, '1~ ,

det som är 'rätt; uppriktighet, redbar·
het, redlighet. I 1.Krön.29:17; 5.Mos.
9:5 står:j6sar lel'al', hjärtats uppriktighet; övers. rättsinnigt hjärta, resp.
rättsinnighet. Se vidare: Rätt 20.
2) jåsar, '1 tV ,

rak, jämn; ;ätt, riktig; uppriktig; redlig. Här förekommer ordet i cstr. plur.
i uttrycket jiS"re !el' Oel'äl'), de 3V
hjärtat uppriktiga; övers. rättsinniga.
Jfr Uppriktig 3. Se vidare: Rätt 9.
3) ji/rå, n ~tf

;

= j6sar, se 1. Ordet förekommer end. i

l.Kon.3:6.. där det står i cstr. i uttrycket jisraj lel'äl', hjärtats uppriktighet. David karakteriseras i samma vers
även med orden %näj (se t.ex:
Rätt 12), övers. trohet, och ~gäl,cä (se
t.ex. Rättfärdig 2), övers. rättfärdighet.
4) dikaios, lii"awc;
rättfärdig; rätt, rättvis. Se t.ex. Rättfärdig 8, Rättvis 11.

KaAOC;
vacker; god. Ordet står
5) kaMs,
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RATTSKAFFENS
1 du är en r. kvinna
1 (Jonatan) är en r. man
l (Adoma) vill vara en r. man
2 dess vandel r. och redill
2 en r. man handlar redli&t

Rut 3:11
1.Kon. 1:42
1:52
Ords.20:11
21:8
2.Mos.18:16
2.Sam.15:2
15:4
2.Krön.19:10
Hes.44:24

RÄTISSTADGA
en r. för Israels barn
en r. från släkte till släkte

4.Mos.27:11
35:29

RÄTISTJÄNARE

RÄTTSINNE

RATTSINNE
1 uppfylld med H.A., med r.

5.Mos. 9:5
1.Kon. 3:6

RÄTTSKAFFENS
1) J:uijil, 7 'Q
kraft, styrk'a; makt, fönnåga, duglighet. Se t.ex. Dugande 1, Duglig 2,
Idog 1, Kraft 6.
2) za~, l!
ren, klar, glänsande; oblandad; oskyldig, rättskaffens. Se: Ren 3, Rätt 38.

till' mle, när de hava OlD r.
en r. s. han ville hava dömd
s. hade rätts· och domssak
aå ofta OlD r. drages inför
i r .er uppträda ss. domare

RÄTISBETJÄNT
döma i blodssak eller i en r o

1 din r. är det s.lör
3 vandrade inför dig i r.

RÄTISSAK

-rättrådig
orättrådig Hos.12:7
orättrådighet 3.Mos.5 :15
r.erna hade lIlort upp koleld

RATTS IN NIG
1 Med r.t bjärta har jaa burit l.Krön.29 :17
2.Krön.29 :34
2 levitema mer r.a än
2 om du är ren och r.
Job 8:6
2 han (H.) frälsar de r.a
Ps. 7:11
2 i mörkret skjuta på de r.a
11:2
32:11
2 och iublen, alla l r.e
2 din rättfärdighet över de r.a
36:11
2 alla r.a skola berömma sig
64:11
2 alla r.a skola hålla sig därtill
94:15
2 och glädje för de r.a
97:11
2 tacka H. i de r.as råd
111:1
2 de r.as hydda blomstrar
Ords.14:11
Matt. 1:19
4 Nu var Josef en r. man
Luk. 8:15
5 i r.a och loda bjärtan
4 låtsa siC vara r.a min
20:20
Joh. 7:12
6 Han (J.) är en r. man
7 ditt bjärta Icke r. t inför Gud
Apl. 8:21

Luk.8:15

domaren överlämnar dig åt r.n
Matt. 5:25
(Petrus) satte sig bland r.na
26:58
Ockal r.na slolo (J.)
Mark.14:65
domaren överlämnar die åt r.n
Luk.12:58
r.n kastar dig i fängelse
12:58
sände ut r. för att &ripa (J.)
Joh. 7:32
När sedan r.na kommo tillbaka
7:45
de judiska r.na JrePO då J.
18:12
lav hm en av r.na ett slag
18:22
Då r.na fin&o se hm skriade de
19:6
när r.na kommo dit, funno
Apl. 5:22
Befälhavaren gick med r.na åstad
5 :26
sände domarna åstad r.na
16:35
R.na inberättade för domarna
16:38

RÄTI'STVIST
anstmt att aVIöra r.er

2.Krön.19:8

lUTTVIS
1) ,drfii~, p ~ ~
rättfärdighet,' fätt, rättvisa; av: ~äg~,
se 5. Se t.ex. Rättfärd~et 4.
2) jåSiir, '1 tV '
rak, jämn; rätt: riktig; uppriktig, redlig.
Se vidare: Rätt 9.

tf

7) mispå!, D ~ '?
dorn, domslut; rätt, rättvisa. Se t.ex.
Rätt 2.
8) milor, '1 i tV ''?
något rakt el. jämnt; rätt, redlighet. Se
vidare: Rätt 10.
9) jblär, '1 ~ ,

det som är rätt; uppriktighet, redbarhet, redlighet. Se vidare: Rätt 20.
10) Uå~~l, n

2;

grundbet. vara el. bliva klar; hif. (göra
klar =) avgöra, döma; tillrättavisa, tukta, straffa; i Ords.24:25 övers. skipa
rättvisa. Se t.ex. Rätt 23.
11) dlkaios, li il< awc;
rättfärdig; rätt, rättvis; 3V: dike, se 15.
Se t.ex. Rättfärdig 8, Rättsinnig 4.
12) dikaiokrish, li u<aw" p ta La
rättfärdig el. rättvis dorn; av: dikaios,
se 11, och krisis, se Dorn 14, Rätt 52.
13) endikos, el/li /,/( OC;
i enlighet med rätten el. rättvisan,
rättvis; av: prep. en, i, och dike, se 15.
Se Rätt 64.
14) dikaws, li/,/(aiwc;
adv. rättfärdigt; rättvist; av: dfk3ios, se
11. Se: Rätt 63, Rättfärdig 11.
15) dlke, BiKT)
sed, sedvan3; rätt, rättvisa. I Apg.28:4
avses Dike, rättvisans gudinna i grekisk
mytologi. På övriga ställen iN. T.
(2.Tess.I:9; Jud.v.7) har ordet innebörden: dorn, straff.
16) euthytes, ev OUTT/C;
upprikt~et, redlighet, rättrådighet;
av: euthys, se Rättsinnig 7.
RATTVIS
1 aå dömen r.t
1 döma folket med r. dom
2 rättfärdig och r. är han
3 dina ölon skåda vad r.t är
4 finnas r. i dina domar
2 dina domar äro r.a
11 min dom är r.
12 Gud är en r. domare
11 att Guds dom bliver r.
13 olydnad fick sin r.a lön
14 åt hm s. dömer r.t

5.Mos. 1:16
16:18
32:4
Ps.17:2
51:6
119:137
Joh. 5:30
Rom. 2:5
2.Teas. 1:5
Hebr. 2:2
1.Pet. 2:23

RÄTIVISA
5 skulle jaa skaffa hm r.
2.Sam.15:4
6 skall dom fällas med r.
Ear. 7:26
7 r. bar jq ss. mantel
Job 29:14
7 dom och r. hålla dig fast
36:17
3 skipa !aJ bland folken med r.
Ps. 9:9
8 ditt rikes spira är r .ns spira
45:7
5 given betryckte och torftige r.
82:3
3 han dömer folken med ro
96:10
3 Han skall döma folken med r.
98:9
3 du håller r. vid makt
99:4
2 med trofasthet och r.
111:8
9 slå ädla män mot r.n
Ords.17:26
10 s. skiPa r. skall det Ii väl
24:25
7 Gm r. håller en konung
29:4
1 dömmedr.
31:9
8 med r. skipa !aJ åt ödmjuka
Jes.ll:4
7 s. skola häraka med r.
32:1
15 r.ns gudinna icke tillstädjer
Apl.28:4
16 r.ns spira är ditt rikes
Hebr. 1:8

RÄv
Räven är Palestinas vanligaste rovdjur.
Det fInns två arter, den egyptiska som
företrädesvis förekommer i södra delen
av landet, och den syriska som mest
lever i trakterna norrut. Den egyptiska
räven är liten, men eljest lik vår nordiska räv med sin rödbruna päls, den
syriska är större och har gulaktig päls.
Där vår bibelöversättning talar om
rävar är det ibland kanske snarare fråga
om schakaler. Så är förhållandet t.ex. i
Domarbokens berättelse om de 300
rävarna, som Simson släppte in i misteernas åkrar där de .spridde förödande
eld medelst facklor som var bundna
vid deras svansar. Det hebreiska ordet
för djuret i fråga har nämligen den
dubbla betydelsen av »räv» och »scha-

3) melärim, D ' !~ '~
rakhet, jämnhet; rätt, rättfärdighet,
redlighet. Se Lex. Rätt 11.
4) zå~å,
~
vara ren, vara fläckfri el. oskyldig; i
Ps.5I:6 övers. fmnas rättvis. Se t.ex.
Rättfärdig 6.
5) ~a~, PJ.~
vara rättfärdig el. oskyldig; ha rätt; här
hif. övers. skaffa el. giva rättvisa. Se
t.ex. Rättfärd~et 5.
6) 'dsparnå', X ~ ;~ ~~
aram. omsorgsfullt, noggrant; i Esr.
7:26 övers. med rättvisa. Se: Omsorg l.

I Höga Visans vingård skedde ödeläggelse på annat sätt. Det var »rävarna,
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Röd - Rökelse
lades nu i stor skala . Den innehåller en
svavellialtig olja, som verkar befordrande på matsmältningen. Rödlök åts
rå eller kokt , gärna till bröd. Se även:
Purjolök, Vitlök. 4 .Mos.I l :5.
RÖDVIT
en r. fläck visar sie
ärrbildningen bliver r. eller vit
på skalliga stället en r. tläck
fläcken på skalliga stället är r.

3.Mos.13:19
13:24
13:42
13:43

RÖJA
utan att hon har blivit r.d
4.Mos. 5:13
röj dig mark i perisseernas
Jos.17:15
skogsbygd s. du skall r. upp
17:18
PS.80:10
Du r.de rum för (vinträdet)
Ords.10:9
s. går vrånga vägar bliver r.d
20:11
barnet r .er sig i sina gärningar
röj icke de flyktande
Jes.16:3
Sef. 3:15
(H.) r.t din fiende ur vägen
Sak.13:4
för att icke bliva r .da
Matt.26:73
redan ditt uttal r.er dig
Mark. 3:12
förbjöd dem att r. hm
sökte tillfälle att r. hm (J.)
Luk.22:2
Apg. 9:23
att r. (Saulus) ur vägen
för att kunna r . hm ur vägen
9:24
gjorde försök att r. hm ur vägen
9:29
vara redo att r . (Paulu s) ur vägen
23:15
förrän de hava r.t hm ur vägen
23:21
korsets stö testen r.d ur vägen
Gal. 5:11

RÖK

Israelitema vid Röda havet. Elter elllllålllillg av C. W. Eckersberg.
de små rävarna», som gjorde sig skyldiga till den. Räven är en mångsidig
rövare; för det animaliska rovet
försmår han ej det vegetabiliska. De
öde platserna är hans egentliga tillhåll.
Det kan i profetiorna heta, att när
straffdomen går fram över en folkrik
stad, ro rvandlas den till en strövpla ts
för rävar.
Rävens kända illistighet har sedan
gammalt ta tt ge stoff för mänsklig
karakterisering. Sålunda liknar Hesekiel de falska profeterna vid »rävar på
öde platser», och »den rävem) är i Jesu
mun en träffande beteckning på den
illfundige konung Herodes.
RAV
Simson fångade 300 l.ar
Dom.15:4
band så ihop r.arna med svansarna
15:4

en r. komma stenmur att rämna Ne h . 4:3
Fången r.arna, de små l.arna
HV. 2:15
r.arna ströva omkring därpå
Klag. ·5 :18
Lika l.ar på öde platser
Hes.13:4
R.una hava kulor
Matt. 8:20
R.ama hava kulor
Luk. 9:58
Gän och sägen den l.en (Helades)
13:32

oväder, ty him. är mulen och r.
på (J.) en r. mantel
tog (Moses) blod ... med r. ull
kom en annan häst s. var r.
där syntes en stor r. drake

16:3
27:28
Hebr. 9:19
Upp. 6:4
12:3

RÖDA HAVET
Den havsvik , som skiljer Asien från
AfrIka. I söder står den i förbindelse
med Indiska Oceanen . I norr delar den
sig i två grenar, Akabaviken i öster och
Suezviken i väster. Från den senare
utgår Suezkanalen, som sedan år 1869
förenar Röda havet med Medelliavet.
Dess namn härrör troligen från en röd
planktonart, Trichodesmium erythrreum. Gamla Testamentet använder även
benämningen Egyptens havsvik, J åm
Mi~rajim. Röda havets vatten är ovanligt salthaltigt, vilket beror på att det
nästan helt saknar tillförsel av flodvatten , samtidigt som hettan förorsakar en kraftig avdunstning. Klimatet är
här ett av jordens varmaste , och vattnets temperatur är till och med på
djupet aldrig under 20 0 C.

sig i forn tiden ända upp mot det ganua
Pitom (se d.o .).
Israels räddning vid Röda havet var
en oförgätlig upplevelse, som satte
djupa spår i folkets historia, vilket
framgår aven mängd hänvisningar till
denna hä,ndelse, t.ex. i Psaltaren, jfr
PS.I06:9,22 ; 136:13 ff. Se även Apg.
7 :36; Hebr.ll :29. Hos Paulus blir tåget
genom Röda havet en sinnebild för
dopet, l.Kor.l0:2. Israels lovsång efter
räddningen från Röda havets vattenmassor, 2.Mos.15:l-9, är en förebild på
den frälsta församlingens lovsång i
himmelen, Upp.l5:3 f.
RöDA HAVET
kastade dem i R.
en omväg gm öknen åt R.
hs kämpar dränktes i R.
lät Mose bryta upp från R.
ditt lands gränser gå från R.
vägen åt R. till
och togo vägen åt R. till
(Israel) Hivade sig vid R.
(Israel) bröto upp från R.
vägen åt R. till
togo vägen mot öknen, åt R.
han lät R.s vatten strömma
lät vattnet i R . torka
likasom H. gjorde med R.
förtöljde ned i R.
hade tågat ända till R.
på stranden av R.
hörde deras rop vid R.
voro gensträviga invid R.
(H.) näpste R .
gärningar vid R.
(H.) s. delade R. itu
kringströdde Farao i R.
höras borta vid R.
under och tecken i R.
Gm tron drogo de fram gm R .

2.Mos.10:19
13:18
15:4
15:22
23:31
4 . Mos.14:25
21:4
33 :10
33:11
5.Mos. 1:40
2:1
11:4
Jos. 2:10
4:23
24:6
Dom.11:16
l.Kon. 9:26
Neh. 9:9
Ps.I06:7
106:9
106:22
136:13
136:15
Jer.49:21
Apg. 7:36
Hebr.11:29

fick han se en r . stiga upp
l.Mos .19 :28
hela Sinai berg höljdes i r.
2.Mos.19:18
en r. steg upp därifrån
19:18
lik r.en från en smältugn
19:18
folket förnam basunljudet och r.en
20:18
fingo de se r .en från stad en
Jos. 8:20
att r.en steg upp från (A i)
8 :21
låta tjock r . stiga upp
Dom. 20:38
R. steg upp från (H .) näsa
2.Sam.22:9
Från (Leviatans) näsborrar r .
Job 41 :11
R . steg upp från (H . ) näsa
Ps.18:9
de försvinna ss. r .
37 :20
Ss. r. fördrives, så fördrivas de
68:3
mina dagar hava försvunnit ss. r .
102:4
jag är ss. en vinlägel i r.
119 :83
ss. r. för ögonen är den late
Ords.10:26
från öknen ss. i stoder av r .
HV. 3:6
skapa ... en r. om dagen
Jes. 4:5
och huset blev uppfyllt av r.
6:4
går upp i h öga virvlar av r.
9 :18
norrifrån kommer en r.
14:31
evinnerligen skall r .en stiga upp
34 :10
himmelen skall upplösa sia; ss. r.
51 :6
De äro ss. r. i min näsa
65:5
(Moabs) städer gå upp i r.
Jer.48:15
lika r. s. flyr hän ur rökfåne:
Hos.13:3
dina vagnar gå upp i r.
Nah. 2:13
En r. ären I
Jak. 4:14
ur ängelns hand steg r.en
Upp. 8:4
steg en r. upp ur brunnen
9:2
lik r .en från en stor ugn
9:2
luften förmörkades av r .en
9:2
ur r .en kommo gräshoppor
9:3
ur deras gap gick ut eld och r.
9:17
av elden och r.en och svavlet
9:18
när de så plågas. uppstiger r.en
14:11
templet blev uppfyllt av r.
15:8
r.en av hennes brand
18:9
när de se r .en av h ennes brand
18 :18
r.en från (Babylon) stiger upp
19:3

RÖKELSE
Se även: Offer, tempel, eld, altare,
vällukt, heloffer, guld, myrra.

anlete glödande rött av gråt
Job 16:16
vinet, att det är så rött
Ords.23:31
strålande vit och r.
HV . . n:10
Hs läppar äro r.a lilj or
5:13
om de äro r.a s. scharlakan
Jes. 1 :18
r.a ss. eldslågor
13:8
Varför är din dräkt så r.
63:2
I blått och rött purpurtyg
Jer.10:9
målar det rött med dyrbar färg
22:14
deras hy var r.are än korall
Klag. 4:7
målat r.a med dyrbar färg
Hes.23:14
hjältars skö ldar färgade r.a
Nah. 2:3
en man s. red p å en r . häst
Sak. 1:8
bakom stodo andra hästar, r.a, bruna
1 :8
För den första vagnen r.a hästar
6:2
klart väder , ty him. är r.
Matt.16:2

Röda havet omtalas i Bibeln särskilt
i samband med israeliternas uttåg ur
Egypten, då Gud genom ett mäktigt
under delade Röda havets vatten, så
att israeliterna kunde tåga torrskodda
över till motsatta stranden, under det
att den egyptiska hären förgicks då
den sökte följa efter. Rörande platsen
för övergången fmns endast osäkra
förmodanden. En vik av Röda havet,
även kallat Sävhavet (se d.o.), sträckte

RÖDLÖK
En av de delikatesser från livet i
Egypten , som israeliterna mindes med
vemodsblandad glädje under ökenvandringen. Rödlöken hade egyptierna
importerat från Babylon, och den od-

Rökelse
Bibeln talar ofta om rökelse, framför
allt i samband med gudsdyrkan, både
den legitima och den illegitima. I det
tabernakel som Mose fick i uppdrag att
resa , skulle det bl.a. finnas ett altare
att bränna rökelse på. Det skulle göras
av akacieträ och överdragas med rent
guld, både ovanpå och på sidorna och
på hornen i dess fyra hörn . Rökelsealtaret skulle placeras i det heliga ,
framför förlåten till det allraheligaste ,
2.Mos.30:1-1O, detta för att rökelsen
skulle kunna nå in i det allraheligaste
och komma »inför Herrens ansikte».
ÖVersteprästen skulle morgon och
afton antända rökelse, v.8 .
Rökelsen bestod av tre sorters
kryddor, stakte, sjönagel och galhan
och därjämte rökelseharts, 2.Mos.
30:34. Främmande rökelse fick icke
brännas på rökoffersaltaret, inte heller
spisoffer eller brännoffer. En gång om
året skulle översteprästen bringa försoning för altarets horn, v.I0 f. - Rökelse användes också under nytestamentlig tid vid gudstjänsten. Av Luk.l :8-10
framgår, att man brände rökelse i
Herodes' tempel, och att detta ombe-
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RÖD
-röd
blodröd Jes.l:18
eldröd Upp.9:17
högröd Jes.63:1
karmosinröd 2.Krön.3:14
purpurröd 2.Mos.26:1
rosenröd HV.4:3
scharlakansröd Upp.! 7 :3
RöD
till livs av det r.8
l.Mos.25 :30
det r..a du har där
25 :30
tog biälpkvinnan en r. tråd
38 :28
hade d en l.a tråden om sin hand
38:30
en r., felfri ko
4.Mos.19:2

binda detta r.a snöre
(Rahab) band det r.a snöret

vattnet rött ss. blod

Jos. 2:18
2:21

2.Kon. 3:22

Genom tiderna har Röda havet varit
en viktig handelsväg mellan Egypten
och Indien. När Salomo hade gjort sig
till herre över Edom, kunde också
israeliterna använda det som fardväg.
Salomo lät bygga en flotta i EsjonGeber, nära Elot, och denna förde
varor till hans rike från många länder i
Afrika och Asien , 1.l<on.9 :26 ff. I
dagens Israel är Eil"t (el. Elat, det
forna Elot) en av landets viktigaste
hamnstäder.

RÖDAKTIG
angripna stället visar sig r .t
3.Mos.13 :49
grönaktiga eller r.a fördjupningar
14:37

RÖDFÄRGAD
2.Mos.25:5
r.e vädurskinn. tahasskinn
överdrag av r.e vädurskinn
26:14
r.e vädurskinn. tahasskinn. akacieträ 35:7
i sin ägo r.e vädurskinn
35:23
öve rdrag av r.e vädurskinn
36:19
överdraget av r.e vädurskinn
39:34

RÖDLÄTT
Den s. först kom fram var r.

l.Mos.25:25

Rökelsealtare - Röst
söIjdes av prästerna i tjänstgörande
vaktavdelning.
Det var dock icke endast till ära för
den levande Guden , som israeliterna
brände rökelse. G.T. har en mängd
vittnesbörd om att man även brände
rökelse för avgudarna , vilket starkt
klandras i den profetiska förkunnelsen ,
Jer. l:l 6; 18:15; Hes.16:l8; Hos.2:13.
I Bibelns symbolspråk brukas rökel·
sen som en beteckning för bönen, jfr
Ps.14l:2. I Johannes' Uppenbarelse
talas om »gyllene skålar, fulla med
rökelse , det är de heligas böner», 5 :8,
jfr 8:3 f.
RöKELSE
kryddor till välluktande l.n
2.Mos. 25:6
altare för att antända l . därpå
30 :1
Aron skall antända välluktande l.
30:7
var morgon skall han antända l.
30:7
Aron antända r .. .vid aftontiden
30:8
icke låta främmande r. komma
30:9
gör därav r.
30 :35
ingen annan l. mån I göra
30:37
välluktande l.n till helgedomen
31 :11
kryddor till den välluktande l.n
35:8
smörie lseoljan och välluktande l.n
35:15
smörjelseoljan och välluktande l .n
35:28
gjorde ock den rena, välluktande l.n
37:29
smörjelseoljan och välluktande l .n
39:38
antände välluktande l. därpå
40:27
gjuta olja och lägga l. därpå
3 . Mos . 2:1
taga ... mjölet och oljan, därtill r.n
2:2
gjuta olja och lägga r . därpå
2 :15
förbränna .. jämte all l .n därpå
2:16
hornen på välluktande r .ns altare
4:7
ingen r. lägga därp å
5 :11
all r .n s.ligger på spisoffret
6:15
eld i (fyrfaten) och strödde r .
10:1
med stött välluktande r.
16:12
r.n skall han lägga på elden
16:13
moln av r . skyler nådastolen
16:13
på vardera raden lä&ga ren r.
24:7
vården om välluktande r .n
4.Mos. 4:16
ingen r. lägga därp å
5 :15
en skål av guld, full med r .
7:14,20
7 :26,32,38.44.50.56.62.68.74.80
guldskålarna s. voro fulla med r.
7 :86
strön r . pi (fyrfaten)
16:7
sitt fyrfat och lägga r. därpå
16 :17
sitt fyrfat och strödde r. därpå
16:18
männen s. hade burit fram r.
16 :35
antända r. inför H . ansikte
16:40
ditt fyrfat och strö r. därpå
16 :46
(Aron) lade r.n pi
16 :47
offra ... och antända r.
l.Sam. 2:28
tände r .n inför H. ansikte
l.Kon. 9 :25
uppsikten över oljan och r.n
l.Krön. 9:29
för evärdlig tid antända r. inför H.
23 :13
antända välluktande r .
2.Krön. 2:4
antända r. inför hs ansikte
2:6
och antända välluktande r.
13 :11
antända r. pi rökelse altaret
26:16
icke .. . Ussia, att antända r. åt H .
26:18
helgade till att antända r.
26:18
(Ussia) för att antända r.
26 :19
De tände ingen r .
29:7
eder bar H. utvalt att antända r.
29:11
förut plägade lägga in r.n
Neh .13:5
ställa in i dem ... r.n
13:9
Salvor och r . göra hjärtat &latt
Ords.27:9
kringdoftad av myrra och r.
HV . 3 :6
icke vållat dig möda med r .
Jes.43 :23
guld och r . skola de bära
60:6
den s. offrar r. , men hyllar avgud
66:3
Vad frågar jag efter r.
Jer. 6:20
komma och frambära r .
17 :26
hade med sig spisoffer och r .
41 :5
min r. satte du fram
Hes.16 :18
du hade ställt fram min r.
23 :41
skänker: guld, r. och myrra
Matt. 2:11
i Guds tempel och tända r .n
Luk . 1:9
vi äro en K. välluktande r .
2.Kor. 2:15
gyllene skålar, fulla med r.
Upp . 5:8
mycken r. blev given åt hm
8 :3
ur ängelns hand steg röken av r .n
8 :4

RÖKMOLN
H . namn kommer med tunga r .
tecken ... blod och eld och r.

Jes.30 :27
Apg. 2 :19

RÖKOFFER
dagliga r.ret inför H . ansikte
Min bön gälle ss. ett r.
offra å t hm spisoffer och r .
överallt frambäras r.
bad medan r .ret förrättades

2 . Mos.30:8
Ps.141:2
Dan. 2:46
Mal. 1:11
Luk. 1:10

RÖKPELARE
r.n stiga upp från staden

Dom. 20:40

RÖKSTOD
tecken ... blod och eld och r.er

Joel

2:30

RÖKVERK
de bära fram r. för din näsa
(ingen köper) kostbar salva, r .

5 . Mos.33 :10
Upp .18 :13

levande varelser s . r . sig i vattnet
11 :46
prasslande löv s. r .es av vinden
26 :36
icke r . vid de heliga föremålen 4 .Mos. 4 :15
ingen vågade ens r. sin tunga
Jos. 10:21
H. ängel r .de vid köttet
Dom. 6 :21
allenast hennes läppar r .de sig l.Sam. 1 :13
män vilkas hjärtan Gud hade r.t
10:26
min hand skall icke r . dig
24:13
därför skall min hand icke r. dig
24:14
måste man r . vid dem
2 .Sarn. 23:7
vinge r .de vid ena väggen
l.Kon. 6 :27
vinge r.de vid den andra väggen
6:27
r.de deras vingar vid varandra
6 :27
då r .de en ängel vid (Elia)
19:5
H. ängel r.de åter vid hm
19:7
(Josia:) ingen må r . hs ben
2 .Kon . 23:18
r.de vid husets ena vägg
2.Krön. 3:11
r.de vid den andra kerubens vinge
3:11
vinge r.d e vid hu se ts a ndra vägg
3:12

RÖNA
r . barmhärtighet av sin vän
trofasthet r . de s. bringa gott
mer gott än I förut fingen r.

Job 6 :14
Ords. 14:22
Hes.36:11

RÖR
-rör
mittelrör 2.Mos.25 :31
Rör
Materialet i den kista, som Möse lades
i, 2.Mos.2 :3, och de farkoster av rör,
som omtalas i Job 9:26 och Jes.18:2,
var antagligen papyrusgräs (Cyperus
papyrus). Det var ett högt gräs, som
under forntiden växte vid Nilens
stränder och därifrån spred sig bl.a. till
Palestina, där det ännu idag förekommer vid Hulesjön, sjön Gennesaret och
floden Jordan. Av denna växt gjordes
forntidens skrivmaterial men även flera
andra ting, t.ex. mattor, rep och kor·
gar, ja, till och med kläder. Se även:
Papper.
RöR
tog hon en kista av r.
2. Mos. 2:3
Icke kan r.et växa högt
Job 8:11
ila åstad ss. en farkost av r.
9:26
Hs benpipor äro ss. r. av koppar
40:13
i skygdet av r . och vass
40 :16
r. och vass skall försvinna
Jes.19:6
växa gräs. jämte vass och r .
35 :7
Ett brutet r. skall han icke
42:3
sju r. till de särskilda lamporna
Sak. 4:2
ett r . s. drives hit och dit
Matt.11:7
brutet r . skall han icke sönderkrossa
12:20
i hs högra hand satte de ett r .
27 :29
toga r.et och slogo (J.)
27 :30
satte (svampen) på ett r .
27 :48
de slogo (J.) med ett r .
Mark.15:19
satte (svampen) på ett r . och gav
15 :36
r . s . drives hit och dit
Luk. 7 :24
r .• likt en mätstång, gavs m,ig
Upp.11:1

RÖRA
Uppdelning : allmänt , angå.
RöRA (allmänt)
kräldjur s. r. sig på jorden
1 .Mos. 1 :26
alla djur s. r . sig på jorden
1 :28
alla kräldjur s. r . sig på jorden
7 :14
förgicks allt kött s . r .de si&:
7 :21
alla smådjur s. r .de sig på jorden
7 :21
kräldjur s. r. sig pi jorden
8:17
alla slags djur s. r . sig
8:19
Allt s. rör sig och har liv
9:3
ingen kunde r. sig
2 .Mos.10:23
bland allt s. rör sig i vattnet
3 . Mos.11 :10
bland smådjur s. r . sig på jorden
11 :29
alla slags smådjur s. r. sig
11 :41
bland smådjur s. r. sig på jorden
11 :42
av de smådjur s . r. sig på jorden
11 :44

RöRA (= angå)
vad s. r.de fö rgårdarna
l.Krön. 23:28
allt s. r .de krigsfolkets avdelningar
27:1
r. förgårdarna till H . hus
28 :12
och r. alla kamrarna
28 :12
föreskrifter r. prästernas avd .
28 :13
och r. alla kärl i H . hus
28 :13
(föreskrifter) r . guldet
28:14
och r . alla kärl av silver
28 :14
så ock r. silverljusstakarna
28 :15
r. vikten på guldet
28 :16
o m Abia och annat s. rör hm 2.Krön.1.3 :22
i var sak s. r.de folket
Neh.11:24
o m alla lagar s. r . (H. hus)
Hes.44:5
frågor s. r .de gudsdyrkan
Apg.25:19
rör det rikliga sammanskott
2 .Kor. 8 :20

RÖRANDJ;:

Rukelsealtare av kalksten
(Ester) r.de vid ändan av spiran
Est. 5:2
stod upp eller ens r .de sig
5:9
s. rör sig på marken är bekant
Ps.50:11
havet och allt vad s . rör sig: däri
69:35
tallöst vimmel rör sig däri
104:25
s. rör vid bergen. och de ryka
104:32
H . rör vid bergen så att de ryka
144:5
alla s. levde och r .de sig
Pred. 4:15
då r .des mitt hjärta över hm
HV. 5 :4
där hon rör sig ss. i vapendans
6:12
r.de därmed vid min mun
Jes. 6:7
då nu detta har r.t vid dina läppar
6:7
ingen fanns. s. r .de vingen
10 :14
din Gud, han s. rör upp havet
51:15
Så länge du kunde r. din hand
57 :10
hav vars vågor r. upp dy
57:20
och r.de vid min mun
Jer. 1:9
säger H .• han s . rör upp havet
31:35
vingar s. r .de vid varandra
Hes. 3:13
r .de upp vattnet med dina fötter
32:2
Av mskofot skall det icke mer r.s
32 :13
ej heller r .s upp av boskapsklövar
32:13
levande varelser s. r. sig i stim
47 :9
dock utan att r. vid jorden
Dan. 8:5
(Gabriel) r .de vid mig
8 :18
r.de en hand vid mig
10:10
r .de vid mina läppar
10:16
Då r .de han å ter vid mig
10 :18
r .s upp och åter sjunka
Am . 8 :8
H., han s. rör vid jorden
9 :5
Jorden r.es upp för hs ansikte
Nab. 1 :5
ty den s. rör vid eder
Sak. 2:8
han rör vid (H.) ögonsten
2:8
(J.) r .de vid hm
Matt. 8:3
Då r .de han vid hennes hand
8:15
r.de vid hörn tofsen på hs mantel
9:20
Om jal allenast får r. vid hs mantel
9 :21
Då r.de han vid deras ögon
9:29
att alle nast få r . vid hömtofsen
14 :36

RÖKELSEALTARE
(smöIja) ljusstaken, r .t
2.Mos.30 :27
ljusstaken med tillbehör, r.t
31 :8
r.t med dess stänger
35:15
(Besalel) gjorde r.t av akacieträ
37:25
r .t framför vittnesbördets ark
40:5
ombesörjde offren på r.t
l.Krön. 6 :49
(föreskrifter) rörande r .t
28:18
att antända rökelse på r .t
2.Krön.26:16
inne i H . hus, bredvid r.t
26:19
H. ängel på högra sidan om r .t
Luk . 1 :11
gyllene r. och förbundets ark
Hebr. 9:4

jämte dessa vällukter rent r.

2.Mos.30 :34

RÖKELSEKAR
(Ussia) med ett r. i sin hand
hade sitt r. i handen
han hade ett Iyllene r.
ängeln tog r.et

2 .Krön.26:19
Hes. 8:11
UPp. 8 :3
8:5

----

-:.

RöSE
gjorde ett r. och höllo måltid
Detta r. vare i daa: vittne
detta r. och stoden
detta r . vare ett vittne
icke skall draga förbi detta r.
icke du 'draga förbi detta r .

--
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Hos.13 :3

2.Kon.18:21
Jes.36:6
Hes.29 :6

l.Mos.31 :46
31:48
31:51
31 :52
31 :52
31 :52

RÖST
-röst
människoröst 2.Pet.2 :16
skräckrö st J ob 15 :21

HV. 4 :14

lika rök s. flyr hän ur ett r .

Jes. 18:2

RÖSE
-röse
stenröse Jos.7 :26

Hes. 8:11

RÖKFÅNG

RÖRELSE
kom hela staden i r.
Rut 1 :19
hela staden har kommit jr.
l.Kon. 1 :45
komma alla skogen~ djur i r .
PS. 104:20
mot hm s. sätter den i r.
Jes.10:15
käppen satte i r . hm s. lyfter den
10:15
kom hela staden i r.
Matt. 21 :10
när vattnet kommit i r.
Joh. 5:7
en stor r . uppstod
Apg. 2 :6
hela staden (Efesus) kom i r .
19:29
hela staden (Jerusalem) kom i r.
21 :30

på den bräckta r.en Egypten
på den bräckta r .en Egypten
de äro en r . för Israels barn

RÖKELSETRÄD
och r. av alla slag

RöRDROM
(Babel) till tillhåll för r.mar
Jes.14 :23
r .mar skola tap (Edom) i besittning 34 :11
r.mar taga natthärbärle på
Sef. 2:14

RÖRSTAV

RÖKELSEMOLN
vällukt steg upp från r.et

RÖRDROM
hebr. tippöq. Ordet återgavs i den
äldre svenska kyrkobibeln med »igelkott» (efter den tyska). Djuret i fråga
har också identifierats med piggsvinet,
men med hänsyn till sammanhanget i
Sef.2 :14 TÖr det sig snarare om en
fågel.
Rördrommens levnadsvanor
stämmer bättre med den miljö, som
bibelställena tecknar. Denna fågel
älskar ödsliga platser, är gärna i rörelse
om natten och har ett egendomligt,
skrämmande läta. Rördrommen är en
flyttfågel och hör till hägrarnas familj.
Den har icke den vanliga hägerns långa
ben och hals, men håller liksom den
gärna till vid stränder och i sumpmarker, där den bygger bo i vassen.

RÖRSKEPP

HV. 4 :6

RÖKELSEHARTS

undersökning r. (hebroniterna) 1.Krön. 26 :31
föreskrifter r. gafflarna
28 :17
och r. de gyllene bägarna
28:17
och r. silverbägarna
28:17
likaså r. rökelsealtaret av rent guld
28:18

budbärare i r. över vattnet

RÖKELSEDOFf ANDE
vill jag gå till den r. höjden

14:36
alla s. r .de vid d e n blevo hulpna
17 :7
J . gick fram och r .de vid dem
20 :34
r .de vid deras ölon
23 :4
vilja de icke r . ett finger
Mark. 1:41
räckte ut handen och r.de
3:10
fördenskull ville r . vid (J.)
5 :27
och r.de vid hs mantel
5:28
Om jag får r . vid hs kläder
Vem r .de vid mina kläder
5:30
Vem r.de vid mig
5 :31
r. vid hömtofsen på hs mantel
6:56
alla s. r .de vid den blevo hulpna
6 :56
7:33
spottade och r.de vid hs tunga
8:22
bad hm att r. vid denne
10:13
för att han skulle r . vid (barnen)
r .de vid hm och sade: Jag vill
Lule 5 :13
folket sökte att få r. vid (J.)
6 :19
han gick fram och r .de vid båren
7 :14
7 :39
denna kvinna är, s. rör vid hm
8 :44
r.de vid hörn tofsen på hs mantel
8 :45
Vem var det s. r .de vid mig
8 :46
Det var ngn s. r .de vid mig
varför hon hade r.t vid hm
8:47
icke med ett finger r . vid bördorna
11:46
för att han skulle r. vid (barnen)
18:15
(J.) r.de vid hs öra och helade
22:51
Rör icke vid mig
Joh.20:17
Apg.17 :28
i hm är det s. vi leva och r . oss

Överstepräst, som tjänstgör vid rökelsealtaret.
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RöST
D å hörde Gud lossens r.

4780

l.Mos. 21 :17

Rösta - Rövarskara
IDIOn höjer sin r. i rättfärdilhetens
59:4
icke velat höra min r., säKer H.
Jer. 3:13
ropen ut med hÖI r. och SÖlen
4:5
det bud j8111 gav: Hören min r.
7:23
och icke hört min r. och vandrat
9 :13
När han vill lita höra sin r.
10:13
Hören min r. och lören detta
11:4

j8111 hörde likasom en r.
hörde j8111 det fjärde väsendets r.
ropade med hög r.
han ropade med hÖI r, till de iinIlar
de ropade med hÖI r.: Frälsningen
en öm ropa med bög r.

6:6
6:7
6:10
7:2
7:10
8:13
9:13
10:3
10:3
10:4
10:7
10:8
11:12
11:15
12:10
14:7
14:9
14:13
14:15
14:18
16:1
16:17
18:2
18:4
19:1
19:5
19:6
19:17
21:3

11) låt~,

n Q~

Gud har hört gossens r.
21 :17
R.en är Jakobs r., men händema
27:22
(Rakel:) han har hört min r.
30:6
men j8111 ropade med hÖI r.
39:14
hörde att j8111 hov upp min r.
39:15
då jag hov upp min r. och ropade
39:18
Om I nu bören min r.
2.Mos.19:5
och Gud svarade hm med hög r.
19:19
hör hs r.
23:21
Men om du hör hs r.
23:22
när Mo .. IIlck In hörde han r.en 4.Mos. 7 :89
där talade r.en till (Mose)
7:89
Icke velat höra min r.
14:22
vi ropade till H., han hörde vår r.
20:16
H. hörde Israels r.
21:3
hov (Bileam) upp sin r.
23:7
hov han upp sin r. och kvad
23:18
han hov upp sin r. och kvad
24:3,15
då hov han upp sin r. och kvad
24:20,21
han hov åter upp sin r. och kvad
24:23
H. hörde icke eder r.
5.Mos. 1:45
I hörden allenast en r.
4:12
vlinda åter till H. och höra hs r.
4:30
litit dill höra sin r. att undervisa
4:36
Dessa ord talade H. med hÖll r.
5:22
När I nu hörden r.en ur mörkret
5:23
vi hava hört hs r. ur elden
5:24
lOnstriiviga och hörden icke hs r.
9 :23
hs r. skolen l höra
13:4
H. hörde vår r.
26:7
du skall •••lyssna till hs r.
26:17
leviterna med hÖI r. SÖla
27 :14
vlinder åter till H. och hör hs r.
30:2
i det att du hör hs r.
30:20
Hör, o H .. Judas r.
33:7
Icke lita höra eder r.
Jos. 6:10
hs r. vilja vi höra
24 :24
I haven icke velat höra min r.
Dom. 2:2
icke har velat höra min r.
2 :20
I vIllen icke höra min r.
6:10
(Jotam) hov upp sin r.
9:7
Och Gud hörde Manoas r.
13:9
men (Hannas) r. hördes icke
LSam. 1:13
frukta H. och höra hs r.
12:14
Det är ju din r .. min son David
24:17
Då kiinde Saul iIIen Davids r.
26 :17
Det är ju din r .. min son David
26:17
konUDIen klapde med hö. r. 2.Sam.19:4
hörde från sin boninll min r.
22:7
den Höpte lät höra sin r.
22:14
välsilnade ...med hÖll r.
LKon. 8:55
H. hörde Ellas r.
17 :22
Då kom en r. till (Ella)
19:13
ropade med hö. r. på judiska 2.Kon.18:28
mot vem har du upphävt din r.
19:22
de låvo H. ed med hÖll r.
2.Krön.15:14
lovade H. med hÖI och stark r.
20:19
deras r. blev hörd
30 :27
ropade (assyrtema) med hÖI r.
32:18
glada att de ropade med hÖI r.
Esr. 3:12
församJinlen sade med hö. r.
10:12
ropade med hÖI r. till H.
Neh. 9:4
höra ingen pådrivares r.
Job 3:18
och rytarens r. måste tystna
4:10
jag hörde en susning och en r.
4:16
ej tro att han lyssnade till min r.
9:16
Ater hov Job upp sin r. och kvad
27:1
Ater hov Job upp sin r. och kvad
29:1
furstarnas r.lJöd då dämpad
29:10
hören huru hs r. lJuder vred
37:2
då hs r.liter höra sil
37:4
han dundrar med sin väldiIIa r.
37:4
underbart dundrar Gud med sin r.
37:5
Kan du upphöja din r. till molnen
38:34
förmår du dundra med din r. sa. han 40:4
höjer min r. och ropar till H.
Ps. 3:5
H., bittida hör du nu min r.
5:4
från sin hlmmelska boning min r.
18:7
den Högste lät höra sin r.
18:14
höja min r. till tacksiilelae
26:7
J8111 höjer min r. och ropar
27:7
han liter höra sin r.
46:7
han skall höra min r.
55:18
så att han Icke hör tjusarnas r.
58:6
Hör, o Gud, min r., när j8111 kiaIar
64:2
liter höra sin r., en mäktil r.
68:34
J8111 vill höja min r. till Gud
77:2
j8111 vill höja min r. till Gud
77:2
skyarna läto höra sin r.
77 :18
mitt folk ville ej höra min r.
81:12
H .. strömmarna hava upphävt sin r.
93:3
O att l vIIlen I dag höra hs r.
95:8
från trädens _nar höja de sin r.
104:12
han hör min r. och mina böner
116:1
Hör min r. efter din nåd
119:149
H.,hörminr.
130:2
H., IY88Jla till min r.
141:1
Jag höjer min r. och ropar till H.
142:2
jag höjer min r. och beder till H.
142:2
på torgen liter höra sin r.
Ords. 1:20
höjer din r. till att kalla på
2:3
lyssnade Icke till mina lärares r.
5:13
förståndet höjer sin r.
8:1
min r. skall ut•• till mskors barn
8:4
Om han lör sin r.lJuvlil
26:25
vliJsIenar sin nästa med hög r.
27:14
en dåre. r. har överflöd på ord
Pred. 5:2
alla såneens tärnor siinka r.en
12:4
turturduvan liter höra sin r.
HV. 2:12
min duva, lit mil höra din r.
2:14
ty din r. är så ljuv
2:14
viinnerna Iysana efter din r.
8:13
De upphäva alla sin r.
Jes.14:10
Desaa häva då upp sin r.
24:14
Ly ....en och hören min r., akten
28:23
din r. höras sa. en andes
29:4
så snart han hör din r.
30:19
H. skall lita höra sin r. i majestät
30:30
I kvlnnor•• .hören min r.
32:9
(Rab-Sake) ropade med hÖI r.
36:13
mot vem har du upphävt din r.
37 :23
häv upp din r. med kraft, Jerusalem
40:9
icke lita höra sin r. på gatorna
42:2
och hör hs tjlinares r.
50:10
Hör huru dina väktare upphäva sin r. 52:8
häv upp din r. as. en basun
58:1
IÖra eder r. hörd I höjden
58:4

hon har höjt sin r. mot mil
12:8
IÖr vad ont är och icke hör min r.
18:10
häv upp din r. i Buan
22 :20
icke har velat höra min r.
22:21
liter han höra sin r.
25:30
men de ville Icke höra din r.
32 :23
I baden syndat och icke hört hs r.
40:3
När (H.) vill lita höra sin r.
51:16
Du hör min r.
KlaI. 3 :56
dånet ss. den AlJsmäktilles r.
Hes. 1 :24
jag hörde r .en aven s. talade
1 :28
om· de lin ropa med hög r.
8:18
j8111 hörde hm ropa med hÖI r.
9:1
dånet likt Gud den AlJsmäktiles r.
10:5
föll ned och ropade med hÖI r.
11 :13
att hs r. ej mer skulle höras'
19:9
upphäva sin r. till härskri
21:22
ngn s. har vacker r. och spelar väl
33:32
Då hörde jag en r. tala till mill
43:6
Daniel hov upp sin r.
Dan. 2:20
utropade en härold med hög r.
3:4
(Nebukadneasar) hov upp sin r.
3:19
Nebukadneasar hov upp sin r.
3:26
hov Nebukadneasar upp sin r.
3:28
Han ropade med h03 r. och sade
4:11
hov (Nebukadneasar) upp sin r.
4:27
kom en r. från himmelen
4 :28
konungen ropade med hÖI r.
5:7
ropade på Daniel med iinISliI r.
6 :20
mitt över Ulai hörde j8111 r.en
8:16
vek av, utan att höra din r.
9:11
men vi hörde Icke (H.) r.
9:14
H. låter höra sin r. framför
Joel 2:11
från JeruasJem låter han höra sin r.
3:16
från Jerusalem låter höra sin r.
Am. 1:2
Upphäver ett ungt lejon sin r. I kulan
3:4
ropade jag, och du hörde min r. Jona 2:3
lit höjderna höra din r.
Mika 6:1
ej mer höra dina silndebuds r.
Nab. 2:13
Djupet liter höra sin r.
Hab. 3:10
(Jeruaslem) hör Icke på DIDB r.
Sef. 3:2
Hör r .en aven s. ropar
Matt. 3:3
Och från himmelen kom en r.
3:17
hs r. skall man icke höra på gatorna
12:19
ur skyn kom en r. s. sade
17:5
ropade J. med hÖI r.: Eli, Eli
27:46
Ater ropade J. med hög r.
27:50
Hör r.en aven 8. ropar
Mark. 1:3
Och en r. kom från hlmmelen
1:11
den orene anden ropade med hög r.
1 :26
(den be..tte) ropade med hÖI r.
5:7
ur skyn kom en r.: Denne är
9:7
ropade J. med hög r.: Elol, Eloi
16:34
J. ropade med hÖI r.
15:37
Hör l.en aven s. ropar
Luk. 3:4
från hlmmelen kom en r.: Du är min
3:22
Denne ropade med hÖI r.
4:33
sade (J.) med hÖI r.: Den s. har öron
8:8
&Bde med hÖI r.: Vad har du med mil 8:28
..de med hög r.: Flicka, stå upp
8:54
ur skyn kom en r. s. sade
9 :36
i detasrDma s. r.en kom•.•J. allena
9 :36
hoven kvinna upp sin r.
11 :27
(spetälske) prisade Gud med hÖI r.
17:15
llirjungaskaran med hÖI r.lova Gud
19:37
J. ropade med hÖI r. och sade
23:46
r.en aven s. ropar i öknen
Joh. 1 :23
gläder sill åt brudeummens r.
3:29
de döda skola höra Guds Sons r.
5:25
alla l_varna skola höra hs r.
5:28
Hs r. haven I aJdrIe nålonsln hört
5:37
Då sade J. med hög r.
7:28
fåren Iyasna till (herdens) r.
10:3
de klinna hs r.
10:4
de kiinna Icke de främmandes r.
10:5
och de skola Iyasna till min r.
10:16
Mina får Iyasna till min r.
10:27
SlIt detta, ropade han med hög r.
11 :43
Då kom en r. från hlmmelen
12:28
Denna r. kom Icke för min skull
12:30
J. sade med hög r.: Den s. tror
12:44
s. är av sannIneen, hör min r.
18:37
Petrus hov upp sin r.
Apl. 2:14
skriade de med hÖI r.
7:57
(Stefanus) ropade med hÖI r.
7 :60
(Saulus) hörde då en r. s. sade
9:4
hörde väl r .en men silo ingen
9:7
en r. kom till hm: Stå upp, Petrus
10:13
kom en r. till hm: Vad Gud förklarat 10:15
Jag hörde ock en r •. aäga
11:7
talade en r. från hlmmelen
11:9
(Rode) kiinde iIIen Petruo' r.
12:14
En guds r. är detta
12:22
..de (Paulus) med hÖI r.: Reo dia
14:10
hovo de upp sin r.
14:11
Paulus ropade med hÖI r.
16:28
j8111 hörde då en r.
22:7
hörde Icke r. av den s. talade
22:9
nu hovo de upp sin r.
22:22
med ljudelill r.lnför Rådet
23:6
j8111 hörde då en r. aäga till mil
26:14
IÖra min r. rätt bevekande
GaJ. 4:20
en överiinlels r. och en Guds
loTess. 4:16
I dag, om I fån höra hs r.
Hebr. 3:7
om I fån höra hs r.
3:15
I dag, om I fån höra hs r.
4:7
fÖrBätit den förmanJnpns r.
12:5
icke tbasunljuds och Icke till tr.t
12:19
Hs r. kom då jorden att bäva
12:26
en r. kom till hm
2.Pet. 1:17
Den r.en hörde vi !dUva komma
1 :18
bakom mill höra en stark r.
Upp. 1:10
vad det var för en r. s. talade
1 :12
hs l. var ss. bruset av stora vatten
1 :15
om ngnlyasnar till min r. och uppliter 3:20
den r., lik ljudet aven basun
4:1
väldiII iinlels. utropade med hö. r.
5:2
I min syn fick jag höra r.er
5:11
asde med hÖI r.: Lammet s. blev
5:12

10) {cäga~ V ~ ~
trol. röva, beröva. Ordets ursprung och
betydelse är oviss. Enligt en förklaring
är dess grundbetydelse: frånkänna,
fråndöIll3. ÖVers. röva, beröva härrör
från en senare judisk förklaring.

siitta efter denna r.
1.Sam.30:8
Vill du föra mil till den r.n
30:15
vill jlll föra dill till den r.n
30:15
gav I vår hand denna r.
30:23
(Jorama söner) dräpta av r.
2.Krön.22:1
pJötalllt r.or komma över dem
Jer.18:22
lik en r. s. liIIer I försåt
Hos. 6:9
r.or plundra på väprna
7:1
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Hören min r.

11:7

hörde jag en r. från de fyra bornen

(iinleln) ropade med hög r.
de sju tordönen höra sina r .er

jag fick då höra en r. från himmelen
dA den sjunde ängelns r. höres
den r. s. j8111 hade hört
hörde en stark l . från himmelen

]jödo i himmelen starka r.er
hörde en stark r. i himmelen
(iinleln) sade med hÖI r.
iinlel... sade med hÖI r.
jag hörde en r. från himmelen
en annan ängel ropade med bög r.
Denne ropade med bö, r.
j8111 hörde en stau:k r. från templet
&lek en stark r. ut ifrån tronen
(iinleln) ropade med stark r.
hörde en annan r. från himmelen
starka r.er aven stor skara
från tronen utgick en r.
hörde likasom r.er aven stor skara
(iinpln) ropade med hÖI r.
j8111 hörde en stark r. från tronen
RöST (Herrens, Guds)
Se: Herren, sp.2500-21>01.

RÖSTA
när man ville döda, r.de ock jag

Apl.26 :10

RÖTA
vanartill ss. r. I hs ben
bittert sinne är r. I benen
för Juda hus ss. r. i benen

-röva
beröva Jes.10:2

Ords.12:4
14:30
Hos. 5:12

RÖVA

RÖVA
1) malto~.

IJ. i j)?~
något som tagits et fångats, byte, rov;
av: läI.cal}., se 11. Se: Rov 3.
2) gtizal, ';> l 3
rycka el. slitaT avel. bort; riva till sig,
röva. Jfr Rov 9,10. Se: Plundra 2,
Våld 3.
3) Såtja4, , 1~
behandla el. taga med våld; föröda,
förstöra; part. ~ogeg, en som går
våldsamt fram, härjar el. förstör. Se
t.ex. FördälVa 12, Förlora lO, Förstöra B, Föröda W, Våld 20, Ödelägga 4.
4) SiiIål. ';> ~ ~

något som man rövar till sig, rov, byte;
i Jes.33:23 tillsammans med 'ad, se
Rov 1; övers. rövat gods. Se: Fångå B,
Plundra Il, Rov 4.
S) Sålal, ';> ';> tV
draga el. fö~aT ut; plundra, utplundra; i
Hes.39:10 part. plundrare, rövare. Se:
Avväpna l, Plundra 9, Rov 11.
6) gezelå, i1 ~ .\ ~
något som man har rivit till sig el.
rövat; av: gäzal, se 2. Se: Rov lO,
Våld 6.
7) båzaz. l l ~
taga såsom r""a; el. byte; taga rov el.
byte från, plundra. Jfr l.Mos.34:29,
övers. föra bort såsom byte; 4.Mos.
31:9; Jos.8:27 taga såsom byte; Jer.
20:S göra till sitt byte; Jes.Il :14 taga
byte av. Se: Plundra 1.
8) !erepå. i1 ~ 'W
något som rivits el. slitits sönder (av
ett vilddjur); i Nah.2:12 övers. rövat
gods; av: tarap, se 7. Ordet är ofta
övers. ihjälrivet djur, t.ex. l.Mos.
31 :39; 3.Mos.17:1S; Hes.4:14.
9) .tåräp,
- ~ 11:1
',",.
(ett vilddjurs) rov, byte; i Nah.2: 13
övers. rövat gods; av: tårap, se 7. Se:
Mat Il, Rov 2.

fatta, gripa; taga; här övers. röva bort.
Se t.ex. Fånga 4, Mottaga l, Undfå 3.
12) gånal}, ~ l ~
stjäla; föra bort (i hemlighet). Se t.ex.
Hemlighet 3, Stjäla l.
13) hålaTs. l 2O
gå; fara; hithp. gå omkring, vandra; i
Ords.6:Il hithp. part. en som går el.
far (här uppenbarligen i ond mening,
därav övers. rövare). J fr hithp. part. i
24:34, övers. farande. Se t.ex. Löpa 3.
14) [~a!l, nD~

hif.

fördälVa, förstöra; här part,
en som fördärvar el. förstör. I
Ords.18:9 står ma§Q.i! som bestänming
till bå'al, ägare; herre; i 28:24 står det i
anslutning till 'iS, man. Se t.ex.
FördälVare l, Olycka 8, Utrota 9.
IS) f!/itäp, ~ D~,
rov; rövare; av: l;1ä!ap, se Rov 12.
ma~!,

16) harpazo, åP7Tå~w

med våld rycka el. roffa till sig, röva
(bort). Jfr Matt. 11:12, övers. rycka till
sig; 12:29 beröva; 13:19 riva bort;
Joh.6:IS med våld föra med sig;
10:28,29; Jud.v.23 rycka; Apg.8:39
rycka bort; 23:10 rycka undan. Se:
Upprycka 2.
17) lestis, ~7JaT1j<;
rövare; i utombiblisk gre~ka i synnerhet: fribytare, pirat, sjörövare; av: lefzom~l taga såsom byte, plundra, röva
(av: leJS, byte).
18) hårpax, äp7Ta~
rovgirig, rovlysten; som subst. rövare,
roffare, utpressare; av: harpåzö, se 16.
Se: Roffare 1.
RöVA
1 allt vad de r.t (ur Midjan)
4.Mos.31:11
1 det r.de fram till Mo..
31:12
2 din åsna skall r.s Ifrån
5.Mos.28:31
2 dansande kvinnor s. de r.de Dom.21 :23
11 föllo sabeerna In och r.de
Job 1 :15
11 KaJdeerna r.de bort dem
1:17
11 Av hs skörd •. .r.s hort
5:5
2 r.de hjordar driver man I bet
24:2
12 om natten r.s han bort av stormen 27:20
2 vad j8111 icke r.t ...lälda
Ps.69:5
10 s. r. skall han beröva livet
Ords.22:23
3 rövare r.
Jes. 21:2
4 då skall r.t lOds utskiftas
33:23
2 H. fader r.de från sin broder Heo.18:18
II Man skall r. dina skatter
26:12
6 ersätter vad han har r.t
33:111
2 nästas åkrar och r. dem
Mika 2:2
7 R.en nu silver, r.en Iuid
Nab. 2:9
8 sina kulor med r.t lOds
2:12
9 utrota ditt r.de lOds
2:13
9 du s. aJdriII upphör att r.
3:1
2 fören fram vad s. är rät
MaJ. 1 :13
10 På vad sätt hava vi r.t
3:8
10 att en mska får r. från Gud
3:8
10 Ty I r.en ju från mil
3:8
10 men lindå r .en I från mil
3:9
16 ulven r.r bort dem
Joh.10:12

RÖVARE
13 fattiIdomen ss. en r.
Ords. 6:11
14 allaredan en broder till r.n
18:9
15 ss. en r. liIeer hon på lur
23:28
14 han är stallbroder till r.n
28:24
3 r. röva
Jeo.21:2
5 taga rov av sina r.
Hes.39:10
3 komma över die:•••r. om natten Ob. v.5
17 Ss. mot en r. haven I lått
Matt.26:55
17 Med (J.) korsfästes ock två r.
27:38
17 r.na s. voro korsfästa med hm
27:44
17 Ss. mot en r. haven I lått
Mark.14:48
17 de korsfäste med (J.) tvi r.
15:27
17 En man .•.råkade utför r.
Luk.10:30
18 icke är ss. andra mskor, r.
18:11
17 Ss. mot en r. haven I lått ut
22:52
17 han är en tjuv och en r.
Joh.10:1
17 före mil äro tjuvar och r.
10:8
17 Barabbas var en r.
18:40
17 utstått faror bland r.
2.Kor.11 :26

RÖVARHAND
nästa, o. fallit I rövarhlinder

Luk.10:36

RÖVARKULA
Hållen I det di för en r.
Men Ilören det till en r.
Men I haven 1I0rt det till en r.
I haven 1I0rt det till en r.

Jer. 7:U
Matt.21:13
Mark.U:17
Luk.19:46

RÖVARSKARA

