s
SAAF
hebr. möjl. delning, gren el. balsam
1. En son till Jadai. 1.Krön.2:47.
2. En son till Kalebs bihustru Maaka.
l.Krön.2 :49.

SAALABBIN
hebr. rävhdIor. En amoritstad i Dan.
Samma plats som Saalbim, se d.o.
Jos.19:42.
SAALBIM
hebr. rävhålor. En gränsort i Dan,
identisk med Saalabbin, se d.o. Dom.
1:35; 1.Kon.4:9.
SAALBONIT
Person från Saalbon, en ort som för
övrigt icke omtalas i Skriften. 2.Sam.
23 :32; I.Krön.11 :33.

haft drottningar som regenter, flera
assyriska berättelser vittnar härom. En
av dem besökte konung Salomo, vilkens rykte också hade nått hennes
land. Möjligen var besöket dikterat av
sabeernas handelsintressen, emedan
alla handelsvägar från Egypten till
Syrien stod under Salomos kontroll.
Sin storhetstid upplevde det sabeiska
riket på 200-talet e.Kr. Senare dukade
det under för etiopierna.
SABA
drottningen av S. höra ryktet l.Kon.lO:!
drottningen av S. såg Salomos
10:4
kryddor s. drottningen av S. gav
10:10
Salomo lav drottningen av S. allt
10:13
drottningen av S. höra ryktet 2.KrÖn. 9:1
drottningen av S. såg Salomos vishet
9:3
kryddor s. drottningen av S. gav
9:9
gav åt drottningen av S. allt
9:12
S.s köpmanståg hoppades på dem Job 6:19
konungarna av S. bäre fram
Ps.72:10
föra till hm guld från S.
72:15

från S. skola de alla komma
Jes.60:6
komme (rökelsen) ock från S.
Jer. 6:20
S.s köpmän dreva köpenskap Hes.27:22,23
S. och Dedan skola utfråp dig
38:13

SABA
hebr., av oviss härledning och betydelse.
1. En son till Hams avkomling Raema.
1.Mos.1O:7; 1.Krön.l :9.
2. En son till Sems avkomling Joktan.
1.Mos.10:28; 1.Krön.1 :22.
3. En son till Abrallams och Keturas
son Joksan. 1.Mos.25:3; l.Krön.l:32.

SABAD
hebr. gåva el. han (Gud) har givit.
1. Avkomling till Hesrons son Jerameel
och son till Natan, av Juda stam.
1.Krön.2:36.37.

SAALIMSLANDET
hebr. 'ärä~ Sa 'ålim, rävarnas land. Ett
distrikt i Efraim eller i Dan. 1.Sam.9 :4.

Matt.27:46
Mark.15:34

SABBAT
Se även: Vila, vilodag, helig, lag, tempel, synagoga.
-sabbat
vilosabbat 2.Mos.31 :15
Sabbat
Det hebreiska verbet såbar betyder:
upphöra med sitt arbete, vila, l.Mos.
2:2,3; 2.Mos.16:30; 23:12; 31:17:
34:21; 3.Mos.26:34,35. Det därav bil·
dade substantivet Sabbå!, vilodag, sabbat, förekommer omkring 110 gånger,
varav över 40 gånger i Moseböckerna.
Några gånger brukas termen sabbä!on,
t.ex. 2.Mos.16:23, övers. sabbat,
3.Mos.23:24,39; 25:5, övers. sabbatsvila. På övriga ställen, där sabbå!on
förekommer, står det i omedelbar anslutning till Sabbåt, därav övers. vilosabbat, t.ex. 2.Mos.3I:15; 3.Mos.
16:31; 25:4.
På grekiska har de hebreiska termer·
na återgivits med sabbaton, t.ex. Matt.
12:8; Mark.2:27 f.; 6:2; Luk.6:5, eller
med flertalsformen stibbata, t.ex.
Mark.l:21; 2:23,24. Termen sabbaton
ingår i uttrycket hem era tou sabbOtou,
sabbatsdag, Luk.13:14,16; 14:5 etc. I
Hebr.4:4 kallas sabbatsdagen helt enkelt »sjunde dagen».

SAANNIM
hebr. förflyttningar, vandringar. Se:
Saanannim. Dom.4:11.
SAARAIM
hebr. dubbelport, två portar.
l.Stad i Juda lågland. Jos.15:36;
1.Sam.17 :52.
2. Stad i Simeon, sannolikt identisk
med Saruhen och Silhim, se d.o.
1.Krön.4:31.
SAASGAS
Namn av pers. ursprung, möjl. skönhetens tjänare. En hovman hos konung
Ahasveros, vaktare över konungens bi·
hustrur. Est.2:14.

4·Illustrerat Bibel·lexikon

SABAKTANI
Eli, Eli, lema s.

SABBAI
hebr. möjl. kringflackande.
l. En man bland Bebais efterkomman·
de. Han hade tagit sig en hednisk
kvinna till hustru. Esr.l0:28.
2. Fader till den Baruk,. som arbetade
på Jerusalems mur. Neh.3:20.

SAANANNIM
hebr. förflyttningar, vandringar. Gränsort vid Kedes i Naftali. Den kallas i
Dom.4:11 Saannim. Jos.19:33.
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SABAKTANI
Sabaktani är en form av det arameiska
verbet segal.<:, som betyder: lämna,
överlåta, lämna ensam. Motsvarande
hebreiska ord är 'åzag. Jesu utrop på
korset: »Eli, Eli, lema sabaktani?» är
hämtat från den messianska psalmen
22, v.2. Arameiska (se d.o.) var Jesu
modersmål.
Eloi, Eloi. lema s.

SAANAN
hebr. fårbeten el. rik på hjordar. Stad i
Juda. Möjligen identisk med Senan, se
d.o. Mika 1 :11.

SAAVAN
hebr. orolig el. skräckinjagande. Hon\·
en Esers son. 1.Mos.36:27; 1.Krön.
1:42.
SABA
SaMernas gamla land i sydvästra Ara·
bien, Jemen (Arabia felix, »det lyckliga
Arabien»). Sabeerna (se d.o.) var ett
stort handelsfolk, som utvecklade en
rik materiell kultur. Förutom sina egna
produkter exporterade de varor bl.a.
från Indien och Etiopien. Deras språk
var semitiskt. SaMerna synes ofta ha

2. Efraimiten Tallats son. l.Krön.7:21.
3. Alais son, en av Davids hjältar.
l.Krön.l1 :41.
4. En tjänare hos Juda konung Joas,
son till ammonitiskan Simeat. I 2.Kon.
12:21 kallas han Josakar. 2.Krön.24:26.
5-7. Tre judar, som hade tagit hedniska
kvinnor till hustrur. Esr.10:27,33,43.

G.T.

Piero della Francesca: Konung Salomo och drottningen av Saba.
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I tiobudslagen, 2.Mos.20:1-17, ingick
4788

Sabbat
sabbatsbudet som en integrerande del:
»Tänk på sabbatsdagen, så att du helgar dem), dvs. anser och behandlar den
som helig, v.8. Dagen är redan helgad
av Herren i kraft av hans gärning och
bestämmelse med den för sin skapelse.
Israel har endast att respektera Herrens
helgelse. Sabbatsbudet gavs under
hänvisning till Guds vila på den sjunde
dagen, I.Mos.2:2, jfr 2.Mos.20:11, och
sabbatsdagen var den sjunde dagen
efter det att mannat hade fallit första
gången, kap.16. Sabbaten är »en Herrens heliga sabbat», det är icke endast
tal om arbetsro för vilans skull i och
för sig. Detta understry ks särskilt just i
budet om att dagen skall vara helig,
avskild från alla profana dagar och på
ett särskilt sätt invigd till Gud, så att
den tjänar hans syftemål med den: att
styrka livsgemenskapen med honom.
Kravet står i gåvans tecken. Dagen
skall leda Guds livgivande nåd in i
folkets liv och iståndsätta det till att
tjäna Herren. Denna dags religiöskultiska karaktär får icke underkännas.
Den fmns där från begynnelsen men
styrks efter hand isenjudendomens
synagogala sabbatsgudstjänst.
I G.T.s lagstiftning är sabbaten den
sista dagen i en vecka om sju dagar. En
fortlöpande kalendarisk sjudagarsvecka, oavhängig av månfaserna, möter
vi först i Israel. Sabbaten har uppenbarligen icke varit känd eller hållen
före Israels uttåg ur Egypten. Först på
grundval av Herrens underbara räddning av folket påbjuds firandet av var
sjunde dag. Något inställande av arbetet var icke möjligt under träldomstiden. Arbetsvila är en förutsättning
för att dagen skall kunna firas enligt
sin egentliga avsikt: att styrka gudslivet. Särskilt 5.Mos.5:15 ger sabbatsfirandet en klar förbindelse med Israels
frälsningshistoriska förlossning.
Ett humanitärt motiv ligger också i
sabbatskravet. Arbetet, som redan tillhörde livet i paradiset, I.Mos.2:15,
blev i och med fallet en möda, lades
under en förbannelsens lag, 3:17-19.
Men Herren vill nu ge folket en rytmisk vila till vederkvickelse för både
kropp och själ. Israel skall komma ihåg
sin frälsningshistoriska förlossning
vaIje gång det vilar. Folket är icke
längre i träldom, och alla underordnade i arbetsgemenskapen (till och
med djuren) skall ha del i den vilodag,
som folket som helhet får njuta i kraft
av Guds förlossning, 2.Mos.23:12;
5.Mos.5:12-15.
I Skriften fmns intet vittnesbörd
om att patriarkerna firade sabbaten.
G.T. har intet som indikerar att man
under patriarktiden hade någon sjudagarsvecka, så som fallet var senare i
Israel. (Uttrycket »bröllopsvecka» i
I.Mos.29 :27 f. är en ren översättningskonstruktion utifrån textsammanhanget. Grund textens ord här är
sequa', »sjufald», »sjuta1», och säger
endast att Lea skulle få ha sin man för
sig själv i de fastställda sju dagarna,
innan Jakob fick också Rakel till
hustru.)
Väl att märka var även kyrkofaderna av den uppfattningen att sabbaten
var okänd under förmosaisk tid. Sålunda framhåller Tertullianus i sin
skrift Adversus Judaeos, att Adam icke

var omskuren och icke höll sabbaten,
att Gud godtog Abels offer, frälste
Noa från syndafloden och upptog
Hanok till himmelen utan att någon av
dem var omskuren eller hade hållit
sabbaten, samt att Melki-Sedek var
präst åt Gud, den Högste, utan omskärelse och sabbatsfirande. - Sjutalets helighet var dock erkänd redan
under Israels första tid, vilket tydligt
framkommer därigenom att det flera
gånger talas om sjudagarsperioder,
t.ex. I.Mos.7:4,1O; 8:10,12.
Vidare är det tydligt, att sabbatsbudet liksom påbudet om omskärelse
gavs endast till Israel och icke till
något annat folk. Sabbaten skulle,
liksom omskärelsen, vara ett tecken på
förbundet mellan Gud och Israel,
2.Mos.31 :13; Hes.20:12. Ej heller finns
något annat folk påjorden som någonsin har firat sabbaten. Om sabbatsbudet skulle' ha universell giltighet, så
var det högst märkligt, att icke hedningarna på ett enda ställe förebråddes
för att de försummade sabbaten. När
Juda blev bortfört till Babel, var en av
de viktigaste orsakerna härtill att folket hade syndat mot sabbatsbudet,
Hes.20:13,16,20-24; 22:8,26; 23:38;
Jer.17:2l ff.; Neh.13:17-18. Däremot
nämns det icke som någon orsak till
kananeernas utrotande att de icke
hade hållit sabbaten, medan många
andra synder anförs, 3.Mos. kap.18;
19:26·31; kap.20, se särskilt v.23.
Att sabbaten är given åt Israel och
icke åt något annat folk, framgår också
av 5.Mos.5:15, där det uttryckligen
heter att befallningen om att hålla
sabbaten är given Israel bl.a. för att
folket därigenom skulle minnas befrielsen ur träldomen i Egypten. När det
talas om icke-israeliter som håller sabbaten, avses alltid sådana som är anslutna till Israels folk, jfr Jes.56:2-6.
I gammaltestamentlig tid blev sabbatsbudet i olika sammanhang återupprepat och inpräntat, 2.Mos.31:
13-17; 2.Mos.23:3 osv. När Mose avslutade sin gärning med att förkunna
Herrens lag för den nya generationen
av israeliter, fick även sabbaten sin
framskjutna plats, 5.Mos.5:12-15. Sabbatens kultiska karaktär framhävs i
förbindelse med offren. På sabbatsdagen skulle de övriga veckodagarnas
offer fördubblas, 4.Mos.28:9. Därmed
betonas att sabbaten är den största,
viktigaste och heligaste av alla veckans
dagar. Om sabbaten som gudstjänstdag, se 2.Mos.31:15; 3.Mos.23:3;
Ps.92:1; Jes.l :13; 66:23 m.fl. ställen.
På sabbatsdagen lades också nya skådebröd på bordet i det allraheligaste,
inför Herrens åsyn, 3.Mos.24:5-9;
l.Krön.9 :32. - Profeterna inskärper
betydelsen av att hålla sabbaten. De
varnar på det skarpaste mot det materialistiska sinnelag, som icke är noga
med sabbatsbudet, Jer.17:21,22,27;
Arn.8:5, samtidigt som de framhäver
välsignelsen i ett sabbatsfirande med
den rätta gudsfruktans sinnelag, Jes.
56:2-5; 58:13-14.
Under fångenskapen i Babel kom
synagoge-institu tionen att spela en
väsentlig roll i egendomsfolkets liv.
Sabbaten blev, vid sidan av omskärelsen, den viktigaste påminnelsen om
förbundet mellan Herren och folket,
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och ett medel till avskiljande från
hednafolken, Hes.20:l2, jfr v.lO. Sabbatsdagen blev under landsflykten en
särskild dag för gudstjänstfirande och
för studium av lagen. Efter hemkomsten från Babel inskärpte Nehemja
i sitt återuppbyggnadsarbete betydelsen av sabbatsfirandet, Neh.l0:31, och
straffade strängt alla överträdelser
därav, 13:15-22. Firandet av sabbaten
synes ha blivit i det närmaste bortglömt av den del av befolkningen, som
hade blivit kvar i Kanaan.
Senjudendomen präglas aven växande muntlig tradition och utfornming
av minutiösa regler för sabbatsfirandet.
Två speciella traktater i Talmud behandlar detta, Shabbat och Erubin.
Den förstnämnda fastställer 39 huvudkategorier av handlingar, som är
förbjudna på sabbaten, såsom att så,
plöja, skörda, tröska, baka, spinna,
tända upp eld, slå med hammare,
knyta eller lösa upp knutar etc. Härtill
kommer hundratals detaljföreskrifter,
allt ägnat att göra sabbatsfitandet till
en tung börda att bära. Från mackabeertiden berättas exempelvis, att tusen
soldater hellre lä t sig huggas ned av
fienden än att bryta sabbatsbudet genom att försvara sig. Av samma orsak
fick den romerske härföraren Pompejus oförhindrat resa upp sina murbräckor mot Jerusalem på sabbatsdagar. (Josefus' Ant.XIV, 4:2,3.)
Sabbatens betydelse i dess ursprungliga, gudomliga utformning
framhävs dels i själva namnet och dels i
sju talet, som går igen i den israelitiska
festcykel där sabbaten är den sjunde
dagen. Valje mosaisk högtid bär på ett
eller annat sätt detta i sig. För hebreen
är vaIje känt tidsbegrepp, som är det
sjunde, därmed högtid: den sjunde
dagen, den sjunde månaden, det sjunde
året etc. Sju talet är signaturen för
Herrens förbund med Israel, vilket
enligt sitt eget väsen leder till helgelse,
jfr Hes.20:12. Sjutalet är själva helighetstalet och pekar på det hela taget
hän mot det centrala och karakteristiska i den mosaiska religionen. Se för
övrigt: Sabbatsår, Jubelår.
Sabbatsdagen var även i nytestamentlig
tid för alla judar en vilo- och helgdag,
liksom det var bestämt i lagen, Luk.
23 :56. I synagogan föreläste man ur de
heliga skrifterna, 4:16-20; Apg.13:14,
15,27; 15:21. För övrigt finner vi i
evangeliernas skildringar en genklang
av judendomens rigorösa sabbatsföreskrifter. Förbudet mot allt slags arbete
var totalt. Inte ens något som påminde
om skördearbete var tillåtet att utföra,
Matt.12 :1-8. Hjälp till sjuka, som icke
var i dödsfara, skulle uppskjutas till en
vardag, Mark.3:1-4; Luk.13:14; 14:3 f.;
Joh.7:23; 9:14-16. Vad som behövdes
till sabbaten skulle tillredas dagen
innan, Matt.27:62; Luk.23:54, jfr
Mark.15:42-47; Joh.19:31,42. Bördor
fick man icke bära, 5:9 f., och man
fick icke fardas längre än omkring
1200 meter, Apg.1 :12. Endast oundgängliga handlingar fick utföras på
sabbaten, såsom hjälp vid dödsnöd,
Luk.14:5, jfr Matt.12:3 f., omskärelse
på barnets åttonde dag, Joh.7:22 f.,
frambärande av de dagliga offren,

Matt. 12 :5. Dessa stränga föreskrifter
ledde till de många »sabbatskonflikterha» mellan Jesus och judarna, Mark.
2:23-28 med par.; 3:1-6 med par.;
Luk.13:10-17; 14:1-6; Joh.5 :1-9; 9:114.
I motsats till rabbinerna och traditionen hävdade Jesus, att sabbaten
icke var något mål i sig själv utan ett
medel, förordnat för människans skull.
Tilläggen till sabbatsbudet fråndömde
han bindande kraft i fråga om den
enskildes samvete och livsföring. Man
hade rätt att tillfredsställa vaIje sant
mänskligt behov på sabbaten, Matt.
12:1 ff. Kärleksbudet står över sabbatsbudet, 12:7, jfr Hos.6:6; Joh.
5:1 ff.; Luk.13:1O-17; 14:1-6. Människosonen är herre också över sabbaten,
Mark.2:28. Detta ord antyder att Jesus
är Messias, som har fullmakt att sätta
den gamla förbundsramen ur laga kraft
och i sin tid upprätta ett nytt förbund.
J fr parallellstället Matt.12:6: »Här är
vad som är förmer än helgedomem). Å
andra sidan respekterade Jesus själv
som jude sabbaten. Han deltog regelbundet i dess firande, Luk.4:16, och
undervisade i synagogorna på denna
dag enligt gällande rätt, Mark.1 :21 f.;
6:2; Luk.4:16-21; 13:10; Joh.6:59.
Den första kristna församlingen i
Jerusalem rekryterades övervägande av
judar. Det föll sig därför naturligt för
dessa att iakttaga sabbatsfirandet och
för övrigt deltaga i de judiska gudstjänsterna, jfr Apg.21 :20. Emellertid
böljade man uppenbarligen redan i
urförsamlingens liv att samlas även den
första dagen i veckan, dagen för Jesu
uppståndelse (Matt.28: 1 ff.), till brödsbrytelse och Ordets förkunnelse,
Apg.20:7. De som var med i insamlingen till »de heliga» i Jerusalem, lade på
denna dag av hemma hos sig vad de
hade fått tillfålle att spara ihop, I.Kor.
16:1-2.
I den mån som skilsmässan från den
judiska, gammaltestamentliga församlingen och dess gudstjänst ofrånkomligt utvecklade sig, upphörde också
judekristna att hålla sabbaten, även om
missionärerna alltfort begagnade sig av
rätten att på sabbatsdagarna föreläsa
och utlägga Skriften i synagogorna i
diasporan och förkunna frälsningen i
Kristus för judar och proselyter, Apg.
13:14,15,42,44; 16:13; 17:2.
Bland de kristna av hednisk börd
blev sabbatsfirandet aldrig vanligt eller
erkänt. Judaistiska agitatorer som arbetade för att påtvinga de hednakristna judendomens riter, såsom omskärelsen, Apg.15:1, och judiska föreskrifter rörande mat, Kol.2 :21 ff., har
också agiterat för såväl sabbatsfirande,
KoI.2:16; Gal.4:10; Rom.14:5-6, som
för hållande av den judiska festkalendern över huvud taget, och några av de
troende har låtit sig påverkas. De
judekristna fraktioner, som agiterade
för sabbaten, var starkt influerade av
gnostiska spekulationer, och sabbatspraxisen var därför underordnad
»ängladyrkan», KoI.2:18, och stjärnornas lopp som bestämmande över
människornas öde, 2:20-23; Gal.
4:8-11. (Uttrycket »världens makten) i
GalA:3 är en återgivning av grek.
stoicheia tou kosmou, världselementen, himlakropparna.) Paulus fmner
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N. T.

ta

Sabbat - Sabbatsdag
det därför nödvändigt att ta upp frågan om sabbaten. Han bemöter dem
som har blivit anfaktade av den judaistiska agitationen med stor mildhet
och förståelse. Men redan i detta att
han låter den enskilde fritt avgöra i
denna sak, ligger ett klart tillkännagivande av att han icke anser den
nytestamentlige troende förpliktad till
att hålla sabbatsbudet. Aposteln säger
också rent ut att det är den som 'är
svag i tron, som har problem med
sådana ting, Rom.14:1-6. Han uttalar
tillika, att han är ängslig för dessa som
aktar på särskilda dagar, Gal.4:10-11.
Men lika barmhärtig som han är mot
svaga medkristna med svagt samvete,
lika obönhörligt sträng och avvisande
är han gentemot sabbatshållare, som
vill fråntaga de troende deras evangeliska frihet. Han säger bestämt, att de
icke skall bry sig om dessa agitatorers
dom: »Låten därför ingen döma eder i
fråga om...sabbat», Ko1.2:l6, jfr Gal.
4:10-11; 5:12. Kristus är lagens ände
(den gammaltestamentliga förbundsordningens ände), Rom. 10:4, och
därför även sabbatsbudets ände.
Det fmns alltså i N.T. klara ord som
visar, att den kristne icke är förpliktad
till att hålla den judiska sabbaten.
Detta skulle också vara omöjligt att
praktisera för en församling på hedniskt område, där till och med en stor
del av församlingens medlemmar var
slavar under hedniska herrar.
För övrigt fmns det i evangelierna
ingen befallning från Jesu sida om att
hålla sabbaten, och det ges i hela N.T.
icke ett enda löfte om någon välsignelse för dem som håller sabbaten. Däremot förekommer allvarliga varningar
för att hålla sig till laggämingar, då
detta leder in under förbannelse, Gal.
3:10. I N.T. varnas för alla slags
synder, men icke ett ord nämns om att
det skulle vara synd att bryta sabbaten. Icke en enda tillrättavisning eller
bestraffning av sabbatsbrytare kan
påvisas. Icke på något ställe fmns
förbud mot att arbeta på sabbaten.
Inga föreskrifter ges om hur dagen
skall hållas helig. Apostlamötet i Jerusalem nämner icke sabbaten med ett
enda ord i sin skrivelse till de hednakristna, där dessa får vägledning angående sin ställning till Mose lag, Apg.
15:23-29. Detta är så mycket mer
påfallande som det ju är klart, att
sabbatsfirande för de hednakristna
nödvändigtvis måste vara något alldeles
nytt och okänt, som de eventuellt
behövde få undervisning om. Nya
Testamentets tystnad på denna punkt
stämmer väl med Gamla Testamentets,
ty när det i G.T. icke fmns en enda
förebråelse mot hedningarna för att de
icke håller sabbaten, så skulle det ju
vara ganska underligt om N.T. skulle
införa läran om sabbatsfirande.
När N.T. så klart hävdar frihet från
sabbatsbudet, sker detta på grundval
av att Kristus på korset gjorde om
intet budens stadgelag, Ef.2:15, och
utplånade den handskrift som anklagade oss genom sina stadgar, Ko1.2:14.
En annan sak är att de andliga principer och rättfardighetskrav, som ligger
till grund för buden, äger sin giltighet,
även om Mose lag är avskaffad, Matt.
19:18; Mark.10:19. Därför har också
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nio av dekalogens tio bud återgivits i liksom en ny lapp på en ganunal
N.T., Apg.14:15; Rom. 1:23; jfr Apg. mantel skulle riva sönder denna, så
17:29; Rom.13:9; l.Kor.6:9-1O; Ef. skulle sabbaten i judisk mening rivas
4:28; 5:3; 6:1; Ko1.3:9; Jak.2:11; sönder om den blev omgjord till en
Uoh.5:21. Sabbatsbudet däremot kristen dag. Och liksom nytt vin skulle
återupprepas icke. Här sägs tvärtom, spränga sönder gamla skinnläglar, så
som ovan nämnts, att i frågor om skulle irlnehället i en kristen gudstjänst
sabbaten skall en kristen icke låta sig spränga ramen för en judisk sabbatsdömas av någon, lika litet som när det gudstjänst. Sabbatens nya, andliga
gäller andra judiska högtider eller Mose uppfyllelse, som det nya förbundet
lags bestämmelser om mat och dryck, medför, kan icke rymmas inom ramen
Ko1.2:16-23.
av gamla förbundets sabbatsbud, jfr
Urförsamlingen och fornkyrkan har 11 :28-30 som synes ställa sabbatsvilan
även uppfattat denna sak så, att den i G.T. och Jesu vila mot varandra.
kristna försarnlingen icke är bunden av Därför valde den nytestamentliga
sabbatsbudet. I det fornkyrkliga Bar- församlingen en ny dag, Kristi uppnabasbrevet, 15:9, heter det: »Därför ståndelses dag, en dag som icke vilar på
fira vi också med fröjd den åttonde lagens bud och som icke är behäftad
dagen, på vilken Jesus uppstod från de med de äldstes mångfaldiga stadgar.
Sabbaten var endast en skuggbild av
döda»! Ignatius (omkr. år 100) skriver
i sitt brev till magnesierna, 9:1, om den sabbatsvila, som Guds folk har
dem »som levde efter den gamla ord- kallats till delaktighet i, och som
ningen», att »de kommo till ett nytt Kristus förverkligar, Ko1.2:16; Hebr.
hopp och icke mer höllo sabbaten utan 10:1 ff. »Vi som hava kommit till tro,
iakttogo Herrens dag», och han fort- vi få ju komma in.i vilam>, 4:3.
sätter: »på vilken också vårt liv uppgått Sabbaten tolkas i N.T. som en bild på
genom honom och hans död». Justinus den eskatologiska vilan, 3 :18 ff. ;
Martyren (ca 100-165) säger, att de 4:9-10; Upp.14:13. Samma tanke
kristna höll sina sammankomster på möter i Barnabasbrevet, 15:6-9, som
söndagen, »emedan Jesus, vår Frälsare, talar om att de troende firar söndagen,
uppstod på den dagem>. Jfr Didache »den åttonde dagen», som en påminnel(De tolv ap ostlarnas lära) 14: 1.
se om den av Gud bestämda »åttonde
Söndagen, lat. dies solis, solens dag, dag, som är grynirlgen till en ny värld»,
kallades i den äldsta kristna kyrkan dvs. inledningen till det nya skapelsevanligen dies dominica, Herrens dag, verket. Kyrkan har dock övertagit den
dvs. Herrens uppståndelsedag, ett judiska sjudagarsveckan. För hela Jesu
namn på söndagen som möjligen an- Kristi kyrka var söndagen från början
tyds även i Upp.1 :10. N.T. har för en fest- och jubeldag, då man ihågkom
övrigt den judiska benämningen »första Jesu uppståndelse, Just.Apol.I, 67:7.
veckodagen», Apg.20:7, jfr 1.Kor.16:2. Se för övrigt: Högtid, 3 e.
I kristna källor från de tre första Sabbat
århundradena finner vi intet som tyder Helig sabbat
på att söndagen betraktades som en
2.Mos.16:23; Neh.9:l4. Sabbaten
parallell till den judiska sabbaten. Det skall hällas helig, Jer.17:27. En sabbat
var kejsar Konstantin den store, som år för Herren, 2.Mos.16:23; 20:10.
321 stiftade de första lagarna om
Given av Gud
söndagsfirandet och därmed införde
2.Mos.16:29. Den är välsignad och
söndagen som vilodag. Inga rättsför- helgad av Gud, 2.Mos.20:11. Ett techandlingar eller militära övningar fick ken mellan Gud och Israel, 2.Mos.31:
äga rum på denna dag. I den östro- 13,17; Hes.20:12. Skall firas såsom ett
merske kejsaren Leo l.s lag av år 469 evigt förbund, 2.Mos.31:16. - Sabbaförbjöds även jordbruksarbete. Identi- ten är till för människornas skull,
fieringen av söndagen med den judiska Mark.2:27.
sabbaten fullbordades omkring år 800. Jesus och sabbaten
Inom den romersk-katolska kyrkan
Han förkunnade att det är tillåtet att
fick så dagen helgdagsfridens karaktär göra vad gott är på sabbaten, Matt.
12:12. Helade på sabbaten, Matt.
med strängt påbud om arbetsvila.
Reformationen bröt med denna 12:13. Löste fångna på sabbaten, Luk.
lagiska uppfattning av söndagen. I Au- 13:16. Undervisade på sabbaten, Mark.
gustana, art.28, heter det, att »iaktta- 6:2; Luk.4:31; 13:10. - Människosonen är herre över sabbaten, Mark.
gandet av söndagen, påskhögtiden, 2:28.
pingsten och liknande helgdagar och
religiösa bruk» tillhör de regler och Apostlarna och sabbaten
De gick till synagogan på sabbaten,
föreskrifter, som icke är bindande för
samvetet eller »nödvändiga till salig- Apg.13:14. Talade, Apg.13:16 ff.
Undervisade, Apg.16:13. Samtalade,
hetem>. I samma artikel sägs vidare: Apg.17:2; 18:4.
»Ty de som anse, att iakttagandet av
söndagen med stöd av kyrkans auktori- SABBAT
2.Mos.16:23
tet införts såsom något nödvändigt i sabbatsvila~ en H. heliga s.
Äten det, ty i dag är H. s.
16:25
stället för sabbaten, ha orätt. Skriften men
på lQunde daeen är s.
16:26
16:29
har avskaffat sabbaten, icke kyrkan. Se, H. har givit eder s.en
höll folket s. på sjunde dagen
16:30
Ty alla från Moses härstanunande for- sjunde daaen är H •• din Guds, s.
20:10
Mina s.er skolen I hålla
31:13
mer för gudsdyrkan kunna underlåtas, Så
hållen nu s.en
31:14
sedan evangelium uppenbarats.» Au- Israels barn skola hålla s.en
31:16
s.er skolen I hålla
3.Mos.19:3,30
gustana fasthäller dock vid söndagen Mina
Det är H. S., var I än iren
23:3
som en god kyrklig ordning, som ger dagen efter s.en skall prästen vifta
23:11
sju veckor från dagen efter s.en
23:15
fo1ket tillfille att samlas till gudstjänst. intill dagen efter sjunde s.en
23:16
23:38
Men varför då icke behålla sabbaten, detta förutom H. s.er
skall landet hålla s. åt H.
26:2
när Guds församling ändå har valt en viJosabbat, en H. s.
25:4
landets s. ändå giver
25:6
dag för sarnling och gudstjänst? Jesu vad
Mina s.er skolen I hålla
26:2
ord i Matt.9 :16-17 ger väl här svaret. få iottgörelse för sina s.er
26:34
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landet hålla s. och
26 :34
giva gottgörelse för sina s.er
26:34
skall det hålla s.
26:35
få den vila det icke fick på edra s.er
26:35
få gottgörelse för sina s.er
26:43
s. skall offras var s.
4.Mos.28:10
den sjunde dagen är H. s.
5.Mos. 5:14
Det är varken nymlnad eller s. 2.Kon. 4:23
inträda i vakthållningen på s.en
11:5
avgå från vakthållningen på s.en
11:7
inträda i vakthållningen på s.en
11:9
avgå därifrån på s.en
11:9
tillreda (skådebröden) var s.
l.Krön. 9 :32
brännoffer åt H. på s.eroa
23:31
offra brännoffer ...på s.erna
2.Krön. 2:4
bestämda offren på s.erna
8:13
inträda i vakthållnin&en på s.en
23:4.8
offra brännoffer på s.ema
31:3
fUt gottgörelse för sina s.er
36:21
medan det låg öde, hade det s.
36:21
gav kunskap om din heliga s.
Neh. 9:14
icke köpa det av dem på s.
10:31
till offren på s.erna
10:33
trampade vinpressarna på s.en
13:15
sålde dem på s.en till judarna
13:16
vrede gm att så ohelga s.en
13:18
mörkt i Jerusalems portar före s.en
13:19
icke öppna förrän efter s.en
13:19
komma de icke mer på s.en
13:21
s.er ... sådant kan jag icke lida
Jes. 1:13
Säll är den s. håller s.en
56:2
De möpta s. hålla mina s.er
56:4
främlingarna s. hålla s.en
56:6
varsam med din fot på s.en
58:13
om du kallar s.en din lust
58:13
mitt bud att helga s.en
Jer.1 7 :27
högtid och s. föraätna i Sion
Klag. 2:6
Jag gav dem ock mina s.er
Hes.20:12
de ohelgade svårt mina s.er
20:13
utan ohelgade mina s.er
20:16
helgen mina s.er
20:20
de ohelgade ock mina s.er
20:21
de ohelgade mina s.er
20:24
mina s.er ohelgar du
22:8
tillsluta sina ögon för mina s.er
22:26
ohelgade de ock mina s.er
23:38
mina s.er skols de hålla heliga
44:24
frambära brännoffer ...på s.erna
45:17
på s.er och nymånader tillbedja
46:3
göra slut på ... s.er
Hos. 2:11
s.en (förbi) så vi få öppna
Am. 8:5
på s.en gm ett sädesfält
Matt.12:1
icke lovligt att göra på en s.
12:2
prästerna på s.en bryta s.en
12:5
Människosonen är herre över s.en
12:8
lovligt bota sjuka på s.en
12:10
på s.en faller i en &rop
12:11
lovligt på s.en göra vad gott är
12:12
eder flykt icke ...på s.en
24:20
När s.en hade gått till ända
28:1
på s.en gick (J.) in i synagogan
Mark. 1 :21
det hände sig på s.en
2:23
på s.en göra vad s. icke är lovligt
2:24
S.en blev gjord för mskans skull
2:27
icke mskan för s.ens skull
2:27
Människosonen herre över s.en
2 :28
skulle bota denne på s.en
3:2
Vilketdera är lovligt på s.en
3:4
när det blev s., begynte (J.)
6:2
tillredelsedag (dagen före s.en)
15:42
"när s.en var förliden, köpte Maria
16:1
och undervisade folket på s.en
Lull.. 4:31
det hände sig på en s.
6:1
icke lovligt att göra på s.en
6:2
Människosonen är herre över s.en
6:5
På en annan s. hände sig
6:6
om han botsde ngn på s.en
6:7
Vilketdera är lovligt på s.en
6:9
på s.en undervisade i synagoga
13:10
att J. på s.en botsde sjuka
13:14
löser...på s.en sin oxe eller åsna
13:15
När (J.) på en s. kommit in till
14:1
lovligt att bots sjuka på s.en
14:3
på s.en voro de stilla
23:56
Men det var s. den dagen
Joh. 5:9
Det är s., det är icke lovligt
5:10
gjorde sådant på s.en
5:16
icke allenast ville eöra s.en om intet
5:18
omskären I mskor också på en s.
7 :22
undfår omskärelsen på en s.
7 :23
på en s. gjorde en mska frisk
7 :23
det var s. den dag J. morde degen
9:14
eftersom han icke håller s.en
9 :16
icke kvar på korset över s.en
19:31
än man får färdas på en s.
Apg. 1 :12
utsagor vilka var s. föreläsas
13:27
nästa s. skulle tsls för dem
13:42
Följande s. kom nästan hels staden
13:44
var s. föreläses i synagogorna
15:21
under tre s.er tslsde (Paulus)
17:2
höll han var s. samtsi
18:4
in&:en döma eder i frå&a om s.
Kol. 2:16

SABBATSBRÄNNOFFER
s.ret, s. skall offras var

4.Mos.28:10

SABBATSDAG
Tänk på s.en, att du helgar den 2.Mos.20:S
20:11
som gör arbete på s.en straffas
31:15
icke tända upp eld på s.en
35:3
S. efter s. beständigt
3.Mos.24:8
samla ihop veden på s.en
4.Mos.15:32
på s.en offra tvi lamm
28:9
Hlll s.en
5.Mos. 5:12
H. bjudit dig hålla s.en
5:15
säd till salu på s.en
Neh.10:31
till Jerusalem på s.en
13:15
13:17
och därmed ohel&:a s.en
intet kunna föras in på s.en
13:19
för att s.en måtte hållas helig
13:22
En psalm, en sån& för s.en
Ps.92:1
s. efter s. skall det ske
Jes.66:23
för att på s.en bära ngn börda
Jer.17:21
fören icke på s.en ngn. börda ut
17:22
utan helgen s.en
17:22
på s.en icke fören DIn börda
17:24
har H. välsignat s.en och helgat
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Sabbatsgäng - Safir
icke b4ira ngn börda på s.en
17:27
men på s.en skall (porten) öppnas Hes.46:1
brännoffret på s.en av sex felfria
46:4
som han plägar offra på s.en
46:12
på s.en gick (J.) ss. hs sed var
Luk. 4:16
låta bota eder, men icke på s.en
13:14
icke på s.en lösas från sin boja
13:16
drager upp den jämväl på s.en
14:5
s.en bellYnte ingå
23:54
det var nämligen en stor s.
Joh.19:31
på s.en gingo de in i synagogan
Apl'.13:14
På s.en gingo vi utom stadsporten
16:13

SABBATSGÅNG
den täckta s.en man byggt

2.Kon.16:18

SABBATSVILA
i moreon är

S., H. heliga
2.Mos.16:23
skolen I hålla s.
3.Mos.23:24
skolen I hålla denna eder s.
23:32
På den första dagen är s.
23:39
på den åttonde dagen är ock s.
23:39
Det skall vara ett s.ns år
25:5
står en s. åter för Guds folk
Hebr. 4:9

SABBETAI
hebr. Herrens sabbat el. född på en
sabbat. En ledare bland leviterna på
Esras tid. Esr.lO:IS; Neh.8:7; 11:16.
SABBUD
hebr. given, skänkt. Huvudman för en
familj av Bigvais efterkommande. Han
återvände med Esra från fångenskapen
i Babel. Esr.8:14.
SABDI
hebr. givande; Herren är givare; min
gåva.
l. Sonson till Sera i Juda stam. I
l.Krön.2:6 kallas han Simri, se Simri 4. Jos.7:1,17,18.
2. Benjaminiten Sasaks son. I.Krön.
8:19.
3. En sifmit, uppsyningsman över Davids vinförråd i vingårdarna. I.Krön.
27:27.
4. En levit, en av Asafs efterkomman·
de. Densamme som Sackur 4, Sikri 5,
se dessa ord. Neh.11 :17.
SABDIEL
hebr. Gud är min gåva, Gud är givare.
l. Fader till härföraren Jasobeam.
l.Krön.27 :2.
2. Tillsyningsman bland prästerna,
Haggedolims son. Neh.ll: 14.
SABEER
Ett folk i sydvästra Arabien. Deras
land var Saba, se d.o. Job l :15; Joel
3:8.
SABTA
hebr., trol. av främmande ursprung,
betydelsen oviss. En son till Hams son
Kus. l.Mos.10:7; l.Krön.1 :9.
SABTEKA
hebr., trol. av främmande ursprung,
betydelsen oviss. En son till Hams son
Kus. l.Mos.10:7; l.Krön.I:9.
SABUD
hebr. given. Natans son, konung Salomos vän, en av konungens närmaste
män, en präst. l.Kon.4:S.
SABUWN
Se: Sebulon 1. Matt.4:13,lS; Upp.7:8.

var anställd i ockupationsmaktens
tjänst var han lågt aktad bland sina
landsmän. Efter sitt möte med Jesus
blev han en ny människa med vilja att
gottgöra vad han hade brutit i sitt
gamla liv. Se även: Publikan. Luk.
19:2,5,8.

SACKUR
hebr. ihågkommen.
l. Fader till spejaren Sammua av Rubens stam. 4.Mos.13:S.
2. Simeoniten Hammuels son. I.Krön.
4:26.
3. En levit, en av Meraris efterkommande. I.Krön.24:27.
4. Son till sångaren Asaf, en levit, en
av Gersons efterkommande. Se även:
Sabdi 4, Sikri S. I.Krön.2S :2, 10; Neh.
12:35.

5. Imris son, som arbetade på Jerusalems mur. Neh.3:2.

6. En levit som undertecknade Nehemjas förbundsskrivelse. Neh.1O:12.
7. Leviten Mattanjas son. Neh.13:13.
SADDUCE
Se även: Sadok, präst, överstepräst,
skriftlärd, farise, parti, lära, surdeg,
uppståndelse.
Sadduceer
Religiöst och politiskt parti bland
judarna, från mackabeertiden (2.årh.
f.Kr.) till tiden för Jerusalems förstöring (70 e.Kr.). Sadduceerna stod under ledning av det högre prästerskapet
i Jerusalem, och det stora inflytande
de utövade var mer politiskt än religiöst. De hade att möta en bitter
opposition från fariseerna. Se vidare:
Judendomen, Palestina.
SADDUClt
s.er att låta döpa sig
Matt. 3:7
fariseema och s.ema komma dit
16:1
till vara för ...s.emas surdeg
16:6
fari.seemas och s.emas surdea:
16:11
fariseernas och s.emas lära
16:12
trädde nå8ra s.er fram till (J.)
22:23
(J.) stoppat munnen till på s.ema
22:34
komma till hm några av s.erna Mark.12:18
trädde nAgra s.er fram
Luk.20:27
komma prästema och...s.erna
Apg. 4:1
de s. hörde till s.emas parti
5:17

den ena delen utgjordes av s.er
en strid mellan fariseema och s.erna
S.erna säga •••icke uppståndelse

23:6
23:7
23:8

-sadel
kamelsadel 1.Mos.31:34
SADELTÄCKE
drev köpenskap med s.en

Hes.27:20

SADLA
s.de han alltså sin åsninna
hade med sig ett par s.de åsnor
..de (Ahitofel) sin åsna
Jag vill s. min åsna
Simei s.de sin åsna
S.en åsnan åt mill
När de hade s.t åsnan
.. de han lanan åt hm
skulle s. lanan åt hm
och de s.de den
Sedan lät hon s. åsninnan

4.Mos.22:21
Dom.19:10
2.Sam.17 :23
19 :26
loKon. 2:40
13:13
13:13
13:23
13:27
13:27
2.Kon. 4:24

SADOK
hebr. rättfärdig.
l. Ahitubs son, en framstående präst
på Davids och Salomos tid, överstepräst. Hans efterkommande innehade
översteprästämbetet ända fram till
fångenskapstiden. Den skriftlärde Esra
härstammade från Sadok, Esr.7:1 f.
Somliga härleder benämningen sadduceer från Sadok.

Husai sade till S. och Ehjatar
Ahimaas, S.s son, sade
Ahimaas, S.s son, sade ännu en läng

17:15
18:19
18:22

den förste Ahimaas. S.s son

18:27

David hud till prästerna S. och
19:11
S. och Ehjatar voro präster
20:25
S. och Benaja hölla icke med
l.Kon. 1:8
prästen S. har han icke inbjudit
1 :26
Kallen till mic prästen S.
1 :32
må prästen S. smörja hm till konung
1 :34
S. förde (Salomo) till Gihon
1:38
prästen S. tog oljehomet
1 :39
konuncen har sänt åstad prästen S.
1 :44
hava S. och Natan smort hm
1:45
prästen S. satt i Ebjatars ställe
2:35
Asarja, S.s son, var präst
4:2
S. och Ehjatar voro präster
4:4
Ahitub födde S.
loKrön. 6:8
och S. födde Ahimaas
6:8
(Ahitubs) son S., dennes son Ahimaas 6:53
David kallade till sig S. och
15:11
S. anställde han inför H. tabernakel
16:39
S. och Abimelek voro präster
18:16
David jämte S. indelade dem
24:3
tecknade upp dem i närvaro av S.
24:6
kastade lott i närvaro av David, S.
24:31
för Arons släkt S.
27:17
de smorde S. till präst
29:22
Asarja, av S.s hus
2.Krön.31 :10
Sallum, son till S., son till
Esr. 7:2
tempelkammare för S.s söner
Hes.40:46
syndoffer åt dem av S.s säd
43 :19
S.s söner träda fram till mic
44:15
helcade bland S.s söner
48:11

2. Fader till judakonungen Ussias hust·
ru Jerusa. 2.Kon.IS:33; 2.Krön.27:1.
3. En överstepräst, son till Ahitub 2
och fader till Sallum. l.Krön.6:12.
4. Son till Merajot, stamfader till en av
de präster som bosatte sig i Jerusalem
efter fångenskapstiden. I.Krön.9:1l;
Neh.ll:11.
S. En ung djärv stridsman som kom till
Hebron för att hjälpa David. l.Krön.
12:28.
6. Baanas son, som arbetade på Jerusalems mur. Neh.3 :4.
7. Immers son, som arbetade på Jerusalems mur. Neh.3 :29.
8. En hövding som undertecknade Nehemjas förbundsskrivelse. Neh.1O:21.
9. En skriftlärd som av Nehemja sattes
till förvaltare över förrådshusen. Neh.
13:13.
10. En man som levde efter fången.
skapstiden. Han omtalas i Jesu släkttavla. Matt. 1 :14.
SADRAK
aram. av okänd betydelse. Det nanm
som Aspenas, Nebukadnessars överste
hovman, gav den unge judegossen Hananja, Daniels vän. Sadrak tillhörde
Juda stam och var av förnäm släkt,
möjligen av konungaätten. Han drack
ej vin (levde som nasir) och åt endast
grönsaker. Gud utrustade honom med
stor vishet. På Daniels bön satte konungen Sadrak till att förvalta Babels
hövdingdöme tillsammans med hans
judiska vänner Mesak och Abed-Nego
(Misael och Asarja), se dessa ord,
Dan.2:49 .
När dessa tre icke ville tillbedja den
gyllene bildstoden på Duraslätten, blev
de kastade i en brinnande ugn. Men
elden skadade dem icke, och de återfick sina ämbeten, 3:30. Se även:
Hananja4.
SADRAK
(kallade) Hananja S.
Dan.
S. förvalta Babels hövdinlldöme
S., Mesak och Ahed·Nello vilka du
skulle föra fram S., Mesak
av förakt s. I, S., Mesak och
Då svarade S., Mesak och Abed-Nego
Nebukadnessar av vrede mot S.
Befallning att hinda, S., Mesak
män s. förde S., Mesak ...dödade
S., Mesak...kastade i ugnen
S., Mesak och Abednego, kommen
S., Mesak och Abed-Nego ur elden
Lovad vare S.s, Mesaks... Gud
S., Mesak och Abed·Nego till ära

1:7
2:49
3:12
3:13
3:14
3 :16
3:19
3 :20
3:22
3 :23
3:26
3:26
3:28
3:30

rafaeernas

avkomlingar,

densamme

s.o!ll Sippai, se d.o. 2.Sam.21 :18.
SAFAM
hebr. möjl. klok, slug el. bar, naken.
En hövding i Gat. l.Krön.5 :12.
SAFAN
hebr. klippdass, klippgrävling.
l. Asaljas son, sekreterare på konung
Josias tid. Han föreläste inför konung·
en ur den lagbok, som översteprästen
Hilkia hade funnit i templet och var
med bland konungens sändebud till
profetissan Hulda.
SAFAN
2.Kon.22:3
sände Josia sekreteraren S.
Hilkia sade till sekreteraren S.
22:8
Hilkia pv boken åt S.
22:8
22:9
gick S. in till konUl1&en
22:10
berättade S. för konuna:en
S. föreläste den för konungen
22:10
konungen bjöd sekreteraren S.
22:12
gingo S. och Asaja till Hulda
22:14
sände (Josia) s.
2.Krön.34:8
Hilkia gav boken åt S.
34:15
Hilkia sade till sekreteraren S.
34:15
34:16
S. bar boken till konungen
S. föreläste därur för konungen
34:18
berättade sekreteraren S.
34:18
konungen bjöd sekreteraren S.
34:20
i Gemarjas, S.s sons, kammare
Jer.36:10
Mika, son till Gemarja, son till S.
36:11
alla furstarna ... Gemarja, S.s son
36:12

2. Fader till Ahikam, som var en ay
konung Josias hövdingar.
SAFAN
konuncen bjöd Ahikam, S.s son2.Kon.22:12
Ahikam, son till S.
25:22
kon1111ll"n bjöd Ahikam, S.s
2.Krön.34:20
Ahikam, S.s son, höll sin hand
Jer.26:24
son till Ahikam, son till S. 39:14; 40:5,9,11
41:2; 43:6

3. Fader till Eleasa, den man som
profeten Jeremia sände med ett brev
till de bortförda i Babel. Jer.29:3.
4. Fader till den Jaasanja, som enligt
profeten Hesekiels syn, jämte sjuttio
av Israels äldste, bedrev avgudadyrkan.
Hes.8:11.
SAFAT
hebr. domare.
1. Simeoniten Horis son, en av de tolv
spejarna. 4.Mos.13 :6.
2. Profeten Elisas fader. l.Kon.
19:16,19; 2.Kon.3:11; 6:31.
3. Semajas son, av Davids ätt.
I.Krön.3 :22.
4. En hövding i Basan, en gadit.
l.Krön.S :12.
5. Adlais son, Davids uppsyningsman
över fäkreaturen i dalarna. l.Krön.
27:29.
SAFENAT-PANEA
hebr., av egyptiskt ursprung, möjl.
live ts uppehållare el. världens frälsare.
Josefus hävdar emellertid att nanmet
betyder »uppenbarare av hemligheter».
Safenat-Panea är det nanm Farao gav
Josef. l.Mos.41 :45.
SAFFRAN
En krokusväxt, av vilken man utvinner
en eterisk olja och ett gult fargämne.
Dessa produkter kom till användning
vid beredning av läkemedel och salvor
samt vid flirgning av näringsmedel.
HV.4:14.
SAFIR
hebr. skön, vacker. Stad i Juda som
Mika profeterade emot, möjligen identisk med nuv. es -Suwafu, 8 km sydost
om Asdod. Somliga identifierar den
dock med Chirbet el-Kom, ca 14 km
väster om Hebron. Mika I :11.

SACKAI
hebr. Zakkäj, ren; möjl. en förkortning
av Sakarja (ze~arjå), se d.o. Huvud·
man fOr en judisk familj. Hans efterkommande återvände med Serubbabel
från fångenskapen i Babel. Esr.2:9;
Neh.7:14.
SACKEUS
grek. Zakchalos, av hebr. Sackai (Zak·
kåj), se d.o. En rik förman för publikanerna vid tullstationen i Jeriko. Sackeus var israelit, men på grund av att han

SADOK
S., Ahitubs son ...präster
2.Sam. 8:17
15:24
Bland de andra säg man ock S.
15:25
Då sade konUl1&en till S.
15:27
konUl1&en sade till prästen S.
förde S. och Ebjatar Guds ark
15:29
har du ju ock S. och Ebjatar
15:35
15:35
må du meddela prästerna S. och
S. har Ahimaas
15:36

SAF
hebr. tröskel, ingång el. fat, skål En av

SAFIR
hebr. sappir, grek. såpphiros. En ädelsten med vacker, himmelsblå glans.
(Den moderna safiren är blågrön.) Den
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SafJra - Sakarja
är genomskinlig och mycket hård. En·
dast diamanten och rubinen har starkare hårdhetsgrad. Då Mose såg Herren
på Sinai berg, var under hans fötter
likasom ett inlagt golv av safirer,
2.Mos.24:1O. I Johannes' syn på Patmos hade det nya Jerusalem tolv
grundstenar, och en av dem var en
safir, Upp.21:19.
SAFIR
likasom inlagt golv av s.er
2.Mos.24:10
i andra raden en karbunkel, en s.
28:18
i andra raden en karbunkel. en s.
bar s.en sitt fäste

väges icke upp med onyx och s.

eUenben. övertäckt med s.er
giva dig grundvalar av s.er
utseende var likt s.ens
höljd i ädla stenar: s.
den andra en s.

39:11
Job 28:6
28:16

HV. 5:14
Jes.54:11
KJag. 4:7

Hes.28:13
Upp.21:19

SAFlRA
grek. form av aram. sappirå (fem. av
sappir), den sköna el. vackra. En kristen judinna i Jerusalem, vilken upprepade sin mans lögn inför församlingen
och på Petrus' ord drabbades aven
bräd död. Apg.5:1. .
SAFIRSTEN
såg

ut att vara av s.

ngt som tycktes vara av s.

Hes. 1:26
10:1

SAFON
hebr. dold; norr. Gaditstad i Jordandalen. Talmud kallar den Amatho, och
om detta är korrekt, är dess plats Tell
Ammete i Jordandalen, öster om floden och 13 km nordost om Jabboks
mynning. Jos.13:27; Dom.12:1.
SAFT
-saft
druvsaft 4.Mos.6:3
livssaft Ps.3 2:4
SAFT
behag i slemörtens s.
märgen i hs ben bevarat sin s.
s. från mitt granatträd
druvklase, när däri finnes s.

Job

6:6
21:24
HV.8:2
Jes.65:8

SAFTRIK
i det äkta olivträdets s.a rot

Rom.11:17

SAGE
hebr. vandring. Fader till harariten
Jonatan, som var en av Davids hjältar.
1.Krön.ll :34.
SAHAM
hebr. fetma el. vämjelse. En son till
Salomos son Rehabeam. 2.Krön.ll:19.
SAHAR
hebr., av okänd härledning och betydelse. Enligt vår svenska kyrkobibel en
plats varifrån Tyrus köpte ull. Andra
översättningar, t.ex. den norska kyrkobibeln, har »vit ull» i stället för »Ull
från SahaD). Hes.27:18.
SAHARAIM

hebr. dubbel morgonrodnad. En benjaminit i Moabs land. I.Krön.8:8.
SAHASUMA
hebr. höjder. Stad i Isaskars norra
gränsområde, mellan Tabor och BetSemes, identisk med Tell el-Mekarkash. Jos.19:22.
SAIR

hebr. liten, ringa. Plats i eller nära
Edom, där judakonungen Joram slog
läger för att göra ett nattligt anfall mot
edorniterna. Sair är möjligen identiskt
med Zuwera vid Döda havets södra
ände, där vägen går till Hebron. 2.Kon.
8:21.

SAK

-sak
grönsaker Dan.l :12
leksak Job 40:24
skinnsak 3.Mos.13:58
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blodssak 5 .Mos.17:8
orsak Matt.19:3
rättssak 2.Mos.18:16
SAK
Uppdelning: allmänt, utan sak.
SAK (allmänt)
i den s.en intet siiga dig
1.Mos.24:50
giva uttydningen är ju Guds s.
40:8
Så har s.en blivit känd
2.Mos. 2:14
Också fick Farao höra om denna s.
2:15
båda partemas s. komma inför Gud
22:9
åt den som har en orätt s.
23:1
icke vittna så i ngn s.
23:2
partisk för den ringe i ngn hs s.
23:3
icke i ngn s. vränga rätten
23:6
hålla dig fjärran ifrån orätt s.
23:7
mutor förvrida de rättfärdigas s.
23:8
svär falskt i ngn s.
3.Mos. 6:3
vilken annan s. det vara må
11:32
den angripna s.en inläst i sju dagar
13:50
prästen bjuda att man tvår den s.
13:54
så är en sådan s. oren
13 :55
den s. skall du bränna upp i eld
13:57
om ngn s. lägges på varpå hon legat
15:23
och ngn kommer vid denna s.
15:23
onda råd i s.en med Peor .
4.Mos.25:18
och i s.en med Kosbi
25:18
Mose bar fram deras s. inför H.
27:5
otrohet mot H ••• i s.en med Peor
31 :16
om ngn har s. med min broder 5.Mos. 1:16
tala icke vidare om denna s.
3 :26
förvrida de rättfärdigas s.
16:19
noga undersöka s.en
17:4
svårt att själv döma i ngn s.
17:8
skall var s. avgöras
19:15
domarna skola noga undersöka s.en
19:18
utan det är med denna s.
22:26
Med sina händer utförde han dess s.
33:7
omtala sin s. för de äldste
Jos.20:4
Vi]jen I utföra Baals s.
Dom. 6:31
Den s. vill utföra hs s.
6:31
så utföre han själv sin s.
6:31
Baal utföre sin s.
6:32
H. som sökte s. med filisteema
14:4
får se huru s.en avlöper
Rut ·3:18
i dag för s.en till sitt slut
3:18
lämnade David ifrån aig s.erna 1.Sam.1 7 :22
Tyckes det eder vara så ringa s.
18:23
Vår s. bliver det då att utlämna
23:20
H. domare ..•och utföra min s.
24:16
i denna s. skall intet tillräknas
28:10
Men en s. fordrar jag
2.Sam. 3:13
Lägg denna s. icke så på sinnet
13:20
För att giva s.en annat utseende
14:20
Din s. är visserligen god
15:3
få ngn s. avdömd hos konungen
15:6
särskilt bud angående denna s. 1.Kon.11 :10
för den s.ens skull ödmjuka
11 :39
utom i s.en med hetiten Uria
15:5
sen huru han söker s.
2.Kon. 5:7
full med kläder och andra s.er
7 :15
Vad kommer den s.en dig vid
9:18,19
Amarja förman i H. s.er
2.Krön.19:11
Sebadla fursten i alla konunaens s.er 19:11
icke eder s. att strida
20:17
bedriva denna s. med skyndsamhet
24:5
icke försumligt i denna s.
Ear. 4:22
till dess s.en kommit inför Darejaves
5:5
Stå upp, ty dig åliUer denna s.
10:4
skälvande på grund av den s.
10:9
vår Guds vredes glöd I denna s.
10:14
att s.en var oss bekant
Neh. 4:15
var s. som rörde folket
11 :24
S.en blev nu undersökt
Est. 2:23
åt Gud hemställde min s.
Job 5:8
ty min s. är rättfärdig
6:29
att du gör så stor s. av benne
7:17
ej svara hm på en s. bland 1000
9:3
varför du söker s. mot mig
10:2
här lägger jag s.en fram
13:18
försvara sin s. med haltlöst tal
1&:3
då är förvill.ensen min egen s.
19:4
lägga fram för hm min s.
23:4
den okändes s. redde jag ut
29:16
se, han finner på s. mot mig
3.3:10
ss. gåve han aldrig svar i sin s.
33:13
fastän s.en är uppenbar
3&:14
du har utfört min rätt och min s.
Ps. 9:5
överlämnar den olycklige sin s.
10:14
Hör, o H., en rättfärdig s.
17:1
för att utföra min s.
35:23
utför min s. mot ett folk
43:1
Stå upp, o Gud, utför din s.
74:22
s. stöder sin s. på rätt
112:5
Tag dig an din tjänares s.
119:122
Utför min s. och förlossa mig
119:154
H. skall utföra betrycktes s.
140:13
H. har gjort var s.
Ords.16:4
som först lägger fram sin s.
18:17
H. skall utföra deras s.
22:23
han skall utföra deras s. mot dig
23:11
Guds ära att fördölja en s.
2&:2
konungars ära ått utforska en s.
25:2
Utför din egen s. mot din vederpart
25:9
Vrede är en grym s.
27:4
vårdar sig om de armas s.
29:7
Bättre är slutet på en s.
Pred. 7:9
vem förstår att så uttyda en s.
8:1
utfören änkans s.
Jes. 1 :17
änkans s. kommer icke inför dem
1 :23
för att vränga de ringas s.
10:2
då han utför Sions s.
34:8
H. tag dig an min s.
38:14
träden nu fram med eder s.
41 :21
Gud, som utför sitt folks s.
51:22
i den fattiges s. icke rätt dom
Jer. 5:28
för dig har jag lagt fram min s.
11:20
för dig har jag lagt fram min s.
20:12
ty H. har s. med folken
25:31
Ingen tager sig an din s.
30:13
förvisso utföra deras s.
50:34
Se, jag skall utföra din s.
51:36
orätt mot en mska i hennes s.
Klag. 3:36
Du utför, H., min själs s.
3:58
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ti11frågade dem i en s.
Dan. 1 :20
4:14
att finna ngn s. mot Daniel
6:4
kunde icke finna ngn sådan s.
6:4
icke finna ngn s. mot Daniel
6:5
H. har s. med landets
Hos. 4:1
och de vränga de ödmjukas s.
Am. 2:7
att utföra sin s. gm eld
7:4
när s.en kom tör kon. i Nineve
Jona 3:6
Stå upp och utför din s.
Mlka 6:1
hören H. s., I berg
6:2
Ty H. har s. mot sitt folk
6:2
till dess (H.) utför min s.
7:9
skiljer aig för ngn annan s.s
Matt. 5:32
var s. må avgöras efter
18:16
om s.en kommer för landshövdingens 28:14
Saltet är en god s.
Mark. 9 :50
Så är väl saltet en god s.
Luk.14:34
varit trogen i en mycket ringa s.
19:17
tala för dem om samma s.
Apg.13:42
för att överlägga om denna s.
15:6
(Gallio:) så mån I själva avgöra s.en
18:15
Demetrius.. .hava s. mot ngn
19:38
göra upp s.en med varandra
19:38
grundligare undersöka (Paulus') s.
23:15
försvarar min s. med frimodighet
24:10
(Felix:) vill jaa undersöka eder s.
24:22
(Festus:) stå till rätta i denna s.
25:9
framlade Festus Paulus' s.
25:14
stå till rätta i denna s.
25:20
tillstädjes dig tala för din s.
26:1
För denna s.s skull s. judarna
26:21
slutdom s. avgör s.en med hast Rom. 9:28
Just för denna s.s skull
1.Kor. 4:17
när han har s. med en annan
6:1
s. gav s.en till känna
10:28
så vare det hs egen s.
14:38
om s.en befinnes vara värd
16:4
rena i den s. det här gäller
2.Kor. 7:11
gällde att sätta s.en i verket
8:10
komma på skam i denns s.
9:4
skall var s. avgöras
13:1
ivrig omsorg i en god s.
Gal. 4:18
se buru det går med min s.
Fil. 2:23
en känd s. att han som är vår H. Hebr. 7:14
om de i ngn s. förtala eder
1.Pet. 2:12
överlämnade sin s. å t hm
2 :23
så är befallt om denna s.

SAK (utan sak)
döda David utan s.
1.Sam.19:5
25:31
utgjutit blod utan s.
blod Joab utan s. utgjutit
1.Kon. 2:31
till att utan s. fördärva hm
Job 2:3
slår mig med sår på sår, utan s.
9:17
pan t av din broder utan s.
22:6
plundrat min ovän utan s.
Ps. 7:5
utan s. handla trolöst
25:3
utan s. hava de tillrett nätgrop
35:7
utan s. grävt en grav för mitt liv
36:7
dem som utan s. hata mig
3&:19
många de som hata mig utan s.
38:20
de som hata mig utan s.
69:5
begynt strid mot mig utan s.
109:3
gjort mig orätt utan s.
119:78
utan s. förföljer man mig
119:86
Furstar förfölja mig utan s.
119:161
försåt för oskyldiga, utan s.
Ords. 1:11
Tvista icke med ngn utan s.
3:30
Var äro sår utan s.
23:29
icke vittnesbörd mot nästa utan s.
24:28
fört bort mitt folk utan s.
Jes.52:5
som utan s. äro mina fiender
Klag. 3:52
att jag icke utan s. gjort allt
Hes.14:23
De hava hatat mig utan s.
Joh.15:25

SAKAR
hebr. lön, belöning.
L Fader till en av Davids hjältar, harariten Ahiam. På parallellstället, 2.Sam.
23:33, skrivs hans nanm Sarar, se d.o.
1.Krön.ll :35.
2. En av Obed-Edoms söner. 1.Krön.
26:4.
SAKARIAS
grek. av hebr. Herren har kommit ihåg.
l. ÖVersteprästen Jojadas son, som på
konung Joas' tid talade mot avgudadyrkan och därför stenades till döds på
templets förgård. Jesus åsyftar denna
händelse i sitt vetal över fariseerna,
Matt.23:35; Luk.ll:51. Medan Lukasevangeliet icke omtalar Sakarias'
härstamning, heter det hos Matteus att
han var Barakias' son. Då det hebreiska
ordet för »SOID) ofta står i betydelsen
»efterkommande», kan beteckningen
här innebära att Sakarias var avkomling av en viss Barakias. Sakarias är den
siste martyren som omtalas i den
hebreiska kanon. Kronologiskt sett är
dock Uria att betrakta som den siste,
emedan han led martyrdöden senare,
Jer.26:20,23. I 2.Krön.24:20 skrivs
hans namn Sakarja, se Sakarja 14.

tempel. Hans hustru Elisabet var en av
»Arons döttrar», dvs. en efterkommande till översteprästen Aron; hon var
också släkting till Maria, Jesu moder,
Luk.l :5,36. Sakarias och Elisabet beskrivs som »rättfårdiga inför Gud», och
det heter att de »vandrade ostraffligt
efter alla Herrens bud och stadgar»,
l :6. Uppenbarligen tillhörde de »de
stilla i landet», en fromhetsriktning
som vid tiden omkring Jesu födelse
levde i en stark, utpräglat religiös
förväntan av Messias, jfr »Sakarias'
lOVSång», l :64-79 och 2 :25 ff.,36 ff.
SAKARIAS
levde en präst vid namn

s.

Luk. 1:&
1 :12
1:13
1 :18
1:21
1:40
1:67
3:2

när S. såg (än&eln) blev han förskräckt

än&eln sade: Frukta icke, S.
Så sade S. till ängeln
folket stod och väntade på S.
(Marta) trädde In i S.' hus
·hs fader S. uppfylld av helig ande
Guds befallning till Johannes, S.' son

3. Det namn som släktingarna ville ge
Johannes döparen efter 'hans fader.
Luk.l:59.
SAKARJA
hebr. Ze~arjå, Herren har kommit ihåg.

l. En av Israels (Nordrikets) konungar,
son till Jerobeam II. Han besteg tronen
i judakonungen Asarjas trettioåttonde
regeringsår men föll efter endast sex
månaders regering offer för en sammansvärjning, anstiftad av usurpatorn
Sallum, Jabes' son, som slog honom
till döds i hela folkets åsyn (år 745
f.Kr.). Sakarja var den fjärde och siste
härskaren av Jehu-dynastien. Då han
blev konung, gick Herrens ord till Jehu
i uppfyllelse (2.Kon.lO:30). 2.Kon.
14:29; 15:8,11.
2. Fader till Abi, som var konung
Hiskias moder. 2.Kon.18:2; 2.Krön.
29:1.
3. En av rubeniternas ledare. 1.Krön.
5:7.
4. Leviten Meselemjas äldste son,
dörrvaktare och en vis rådgivare_
1.Krön.9:21; 26:2,14.
S. En benjarninit. Se även: Seker.

2. Johannes döparens fader, en präst i
Abias' »dagsavdelning» i Jerusalems

1.Krön.9 :37.
6. En levit av andra ordningen, en
harpospelare. 1.Krön.15:18,20; 16:5.
7. En präst som blåste i trumpet.
1.Krön.15:24.
8. Jissias son, en levit på Davids tid.
1.Krön.24:25_
9_ Hosas fjärde son, en levit av Meraris
barn, dörrvaktare på konung Davids
tid. I.Krön.26:11.
10. Fader till hövdingen Jiddo i den
hälft IN Manasse stam, som bodde
öster om Jordan. I.Krön.27:21.
11. En av de hövdingar som konung
Josafat sände ut som laglärare.
2.Krön.17:7.
12. En av Asafs efterkommande, fader
till leviten JahasieI. 2.Krön.20:14.
13. En son till judakonungen Josafat.
2.Krön.21 :2.
14. ÖVersteprästen Jojadas son. Se:
Sakarias l. 2,Krön.24:20.
15. En profet som hade gott inflytanae på den unge konungen Ussia.
2.Krön.26 :5.
16. En levit av Asafs bam på konung
Hiskias tid. 2.Krön.29:13.
17. En levit av kehatiternas barn på
konung Josias tid. 2.Krön.34:12.
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SAKARlAS
ifrån Abels blod Intill S.' blod
ifrån Abels blod Intill S.' blod

Matt.23:3&
Luk.11:51

Sakeja - Salig
18. En av de tre furstarna för Guds hus
på konung Josias tid. 2.Krön.35:8.
19. Berekjas son, Iddos sonson, Sak.
1:1. Enligt Bibelns uppställning är han
den näst siste i ordningen .av de tolv
s.k. småprofeterna. Sakarja återvände
med Serubbabel från fångenskapen i
Babel. Enligt Neh.12:l6 var han huvudman för Iddos prästfarnilj. Han
verkade bland de hemvändande judarna i Jerusalem, där han tillsammans
med profeten Haggai ivrade för templets återuppbyggnad. Hans bok innehåller en rad messianska profetior. Se
vidare härom i band 3, under avdelningen Bibelns böcker.
Sakarj a omtalas också i Esr.5: 1, där
han kallas »Iddos son», vilket också
kan betyda: Iddos avkomling, i detta
fall sonson.
SAKARJA
S., Iddos son, profeterade
Esr. 5:1
IIJD H_Is och S.s profetiska tal
6:14
för Iddo S.
Neh.12:16
kom H. ord till S.
Sak. 1:1,7
hände sig att H. ord kom till S.
7:1
Vidare kom H. ord till S.
7:8

20-21. Två familjehuvudmän som återvände med Esra från fångenskapen i
Babel. Esr.8 :3,11.
22. En av de högst uppsatta leviterna
under fångenskapen i Babel. Esr.8:16.
23. En man av Elams efterkommande,
som hade tagit en hednisk kvinna till
hustru. Esr.1O:26.
24. En av de sju leviter, som stod till
vänster om Esra, då denne föreläste ur
lagboken. Neh.8:4.
25-26. Två män av Juda stam vilka
bodde i Jerusalem under tiden efter
fangenskapen i Babel. Neh.ll :4,5.
27. En präst, avkomling av Pashur 1.
Neh.ll :12.
28. Jonatans son, sång- och musikledare bland leviterna. Neh.12:35.
29. En präst som blåste i trumpet vid
invigningen av Jerusalems återuppbyggdamurar. Neh.12:41.
30, Jeberekjas son, en man på profeten
Jesajas tid. Jämte prästen Uria bevittnade han profetens symboliska handling i samband med upptecknandet av
namnet Maher-salal Has-bas (»rovet
hastar, bytet skyndar»). Jes.8:2.

SAKEJA
hebr. möjl. He"en har sett el. He"en
hägnar. En familjehuvudman i Benjamins stam, en av Saharaims sju söner
med Hodes. l.Krön.8:1O.
SAKFÖRARE

Se även: Försvarare, förespråkare, vittne.
Sakförare
Inför domstol tillkom det i äldre tid
parterna själva att utföra sin sak, och
de hade därvid att bevisa sina påståenden med hjälp av vittnen. I nytestamentlig tid har det blivit vanligt med
yrkesmässigt arbetande sakförare. En
sådan var den Tertullus, som å översteprästernas vägnar angrep Paulus och
höll ett ank1agelsetal mot honom inför
landshövdingen Felix, Apg.24:l ff.
Redan J ob liknar dock sina kritiker vid
sakförare som orättm'itigt uppträder å
Guds vägnar, Job L:8. Se närmare:
Anklagelse.
SAKFöRARE
göra eder till s. för Gud
Ananias med en S., Tmtullus
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Job 13:8
Apg.24:1

SAKNA
Om då din fader s.r mig
1.Sam.20:6
(Joram) gick utan att bliva s.d 2.Krön.21:20
mskor som s. all manlig kraft
Job 30:2
skönhet hos kvinna som S.l' vett Ords.l1:22
vill vara förnäm och s.r bröd
12:9
men han S.I' förstånd
17:16
modet falla ... så s.r du nödig kraft
24:10
intet s.r av allt han önskar
Pred. 6:2
icke komma ihåg eller s. den
Jer. 3 :16
eder Guds bus måste s. spisoffer Joel 1:13
s. bröd på alla edra orter
Am. 4:6
med bedrövelse s. högtiderna
Sef. 3:18
ersättning för vad jag måst s.
1.Kor.16:17
ijänst jag måste s. från eder
Fil. 2:30
Om ngn s.de kläder
Jak. 2:15

SAKNAD
i s. av härligheten från Gud

Rom. 3:23

SAKNAS
finner att vitt hår s.
vitt hår s. på ]jusa fläcken
svart hår likväl s. där
Fattiga skola aldrig s.
nymAnad, och du skall då s.
Ingen s.des, varken liten eller
om. morgonen s.des ingen enda
aldrig s. en avkomling av dig
Aldrig s. en avkomling av dig
ingen får s.
som s. skall mista livet
synar din boning, s. intet

3.Mos.13:21
13:26
13:31
5.Mos.15:11
1.Sam.20:18
30:19
2.Sam.l 7 :22
l.Kon. 2:4
9:5
2.Kon.1O:19
10:19
Job 5:24

SAKTA
komma efter i s. mak
1.Mos.33:14
Jael gick s. in till (Sisera)
Dom. 4:21
kom liudet aven s. suming
1.Kon.19:12
Men till mig smög s. ett ord
Job 4:12
en s. viskning är vad vi fömimma
26:14
s. för han moderfåren fram
Jes.40:11

5) praytes, 7r p a6T1/ c;
(el. praotes) mildhet, blidhet, vänlighet; i kristet språkbruk: saktmod; av:
prays, se 6.
6) prays, 7rpa6c;
(el. praos) mild, mjuk; blid, vänlig; i
kristet språkbruk återgivet med: saktmodig.
7) praypatheia, 7rp aii7rall €La
(här skrivet praypa~a) milt sinne;
saktmod; av: praypathes, mild till sinnes (av: prays, se 6, och påschö, se
Lida 33).
8) epieik~s, €7rL€U"rjC;
lämplig, passande; rimlig, skälig; rättvis, mild; i Fil.4:5 neutr. to epieikes
som subst. rättvisa, mildhet. Se: Mild
11.
SAKTMOD
l ord som i s. talas
2 ditt s. gjorde mig stor
3 s. gör stora synder ogjorda
5 i kärlek och s.s ande
5 förmanar eder vid. K. s.
5 A. frukt åter är ... s.
5 upprätta hm i s.s ande
5 med all ödmjukhet och allt s.
8 Låten edert s. bliva kunnigt
5 ikläden eder...s.
7 kärlek, ståndaktighet, s.
5 med s. tlllrättavisa
5 dock med s. och fruktan
5 mottaa:en med s. det ord
5 må han i visligt s.

Job 15:11
Ps.18:36
Pred.10:4
1.Kor. 4:21
2.Kor.10:1
Gal. 5:23
6:1
Ef. 4:2
Fil. 4:1>
Kol. 3:12
1.Tim. 6:11
2.Tim. 2:25
LPet. 3:15
Jak. 1:21
3:13

SAKTMOD
Se även: Fridsam, from, lugn, ödmjuk.
SAKTMODIG
Saktmodig
4 mannen Mose var mycket s. 4.Mos.12:3
hjärta är kroppens liv
Ords.14:30
»Saktmodig» och »ödmjuk» är i Skrif- 33 s.s.ttUnga
är ett livets träd
15:4
ten närmast synonYma begrepp. I båda 6 Saliga äro de s.a
Matt. 5:5
6 jag är s. och ödmiuk i hjärtat
11:29
fallen är det fråga om att aktivt under- 6 din konung kommer till dig, s.
21:5
Tit. 3:2
ordna sig Guds makt och frälsnings- 5 i allt visa sig s.a mot alla
vilja. Skillnaden är den att medan 6 s.a och stilla andens väsende 1.Pet. 3:4
»Ödmjuk» antyder att man är inställd
SAL
på att böja sig, underordna sig, ut- -sal
trycker »saktmodig» den ödmjukes drabantsal l.Kon.14:28
ställningstagande till besvärligheterna i försal Dom.3 :22
en ond värld. Den gudfruktiges och gästabudssal Dan.5:l0
ödmjukes motsats är den ogudaktige Hörnsalen Neh.3 :31
och högmodige. Den senare lever och lärosal Apg.19:9
handlar utan att fråga efter Gud, och sommarsal Dom.3 :20
det kan ofta se ut som om han med tempelsal 1.Kon.6:3
framgång kan utöva sin ogudaktighet, vinsal HV.2:4
PS.73. Det typiska för den saktmodige SAL
dörrarna till s.en
Dom. 3:23
är att han icke kämpar med samma stängde
dörrarna till s.en voro ri8lade
3 :24
vapen eller svarar på samma sätt som (Eglon) icke öppnade dörrarna till s.en 3 :25
Samuel förde dem upp i s.en
1.Sam. 9 :22
den ogudaktige, utan överlåter sin sak gick upp i s.en över porten
2.Sam.18:33
(Ella) bar hm upp i s.en
1.Kon.17:19
till Herren och förbidar hans hjälp,' Ella
bar hm från s.en ned
17 :23
l.Pet.2 :20-23.
Ahas!a störtade ned i ain övre s. 2.Kon. 1:2
altarna
på
taket
över
Ahas'
s.
23:12
Jesus karakteriserar sig själv som mönsterbild av de övre 8.81'na 1.Krön.28:11
»saktmodig och ödmjuk i hjärtat», De övre s.ama beklädde han 2.Krön. 3:9
timrar på vatten dina s.ar
Ps.104:3
Matt. 11:29. »Saktmodig» rid.er han in i Du
vattnar bergen från dina s.ar
104:13
Jer.22:13
Jerusalem, jfr 21 :5. Han vet att han bygger dina s.ar med orätt
ett stort hus med rymliga s.ar
22:14
skall dö där, men likväl beger han sig Sedan mätte han s.ens längd
Hes.41:2
Dan. 6:10
in i staden - vapenlös men hängiven åt i ain övre s. hade fönster
bygger sin s. i himmelen
Am. 9:6
Gud. Han sätter icke sin lit till köttet. skall ban visa eder en stor s.
Mark.14:16
visa eder en stor s. i övre
Luk.22:12
På samma sätt skall hans lärjungar vara gingo
de upp i den s. i övre
Apg. 1 :13
saktmodiga, l.Pet.3 :4; Ef.4:2; Kol. lade (Tabita) i en s. i övre
9:37
förde
de
(Petrus)
upp
i
s.en
9 :39
3:12. Till slut skall saktmodet visa sig ganska många lampor i den s.
20:8
vara starkare än all mänsklig makt. De
SALA
saktmodiga skall besitta jorden, Matt.
grek. av hebr. (nr 1) klädnad, mJJntel;
5:5.
(nr 2) kastvapen, spjut
SAKTMOD
1. Son av Naasson och fader till bede1) 'a!, 1!)~
Iångsam1ret; mildhet; i Job 15:11lå'at hemiten . Boos (Boas). I G. T. och i
(prep. Ii!, till, för, och best. form av Matt. 1 :4,5 kallas han Salma el. SaI'at), övers. i saktmod. Se: Stilla (adj.) mon, se Salma 1, Salmon (person16, Tyst 1.
nanm) 1. Luk.3:32.
2) 'önåwä, n.). ~ E:
2_ En semit, son av Arfaksads son
saktmod, ödmjukhet; av: 'ånåw, se 4. Kainam och fader till Eber. Jfr Sela 2.
Se: Ödmjukhet 1.
Luk.3:35.
SALAF
3) mJJrpe: X ~ !~
helande, läkande; bot, hälsa; mildhet, hebr., betydelse oviss; i modem hebr.
saktmod Ofr Mod 7). Se: Bot 3, Hela kaprisbuske. Fader till Hanun, som
3, Räddning 9.
arbetade på Jerusalems mur. Neh.3:30.
4) 'ånåw, l J V
SALAMIS
nedtryckt, ~edböjd; saktmodig, ödmjuk; av: 'må, vara böjd. Se: Ödmjuk 2. En hamnstad på Cyperns sydostkust. I
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judiska synagogor i Salamis förkunnade Paulus och Barnabas evangelium på
sin första missionsresa. På kejsar Konstantins tid förstördes staden av ett
jordskalv. Efter återuppbyggnaden fick
den namnet Konstantia. Dess nuvarande namn är Famagusta. Apg.13:5.
SALATIEL
hebr. jag har bett Gud.
1. Son till den bortförde judakonungen Jekonja, densamme som Sealtiel, se
d.o. Matt. 1 :12.
2. Neris son, genom Natam (Natan)
ättling av konung David. Luk.3:27.
SALEM
hebr. fred, frid. Melki-Sedeks stad.
Kyrkofäderna menade att det rörde sig
om Sa1im vid Enon (Skytopolis vid
Jordan), men mer troligt är Josefus'
och rabbinernas antagande att Salem
är identiskt med Jerusalem. »Urusalem» heter staden i Tell-e1-Amarnabreven, från ca 1300 f.Kr. Se: Jerusalem.
SALEM
Melki-8edek, konungen i S.
1.Mos.14:18
i S. vart hs hydda rest
PS.76:3
Melklsedek s. var konung i S.
Hebr. 7:1
S.s konung, det är fridens konung
7:2

SALIG
Se även: Glädje, lycka, lycklig, fröjd,
jubel, himmel, välbehag, behag.
Salig
Begreppet »salig» förekommer ofta
såväl i G.T. som i N.T. Ordet återger
hebr. 'oSre, lycklig, salig, ego plur. -estr.
av subst. 'äsär, lycka, sällhet, bildat av
verbet 'åSar, i pi'el: prisa lycklig. Det
grekiska ordet för vårt »salig» är mJJkarios, som i profangrekiskan huvudsakligen används om gudarnas överjordiska lyckotillstånd, upphöjt över jordiskt lidande och bekymmer. En
människa fylld med inre lycka karakteriserades som eudafmon, ego som har
en god ande. Lyckokänslans källa
anges därmed. På grekisk grund har
lovprisande utsagor om människors
lycka fått bestämda stilformer, som
den bibliska livsvisheten har använt sig
av, särskilt i vishetslitteraturen (bl.a.
Salomos ordspråk och läropsalmerna).
Dessa saligprisande stilformer kallas
makarismer. De används i G.T. oftast
om personer, endast sällan om saker
och tillstånd.
G.T.

Israels Gud är all salighets källa och
givare. Han stiger med all sin gudomliga fullhet ned till människan och gör
henne delaktig i sin livsfullhet - nåd,
andligen och materiellt. Detta sker
genom hans nådefulla utkorelse,
Ps.33:l2; 65:5, och genom hans förbund, Ps.144:15, med alla dess gåvor:
beskydd och hjälp, S..Mos.33:29;
Ps.146:5, syndaförlåtelse, Ps.32:l-2,
tukt och undervisning, Ps.94:l2; Job
5:17, jfr Ps.73:2l-26, kort sagt: i hans
nådefulla livsgemenskap med de sina.
Som en följd av Herrens utkorelse
och förbund blir också timliga
förmåner en källa till salighet, i dessa
sammanhang närmast i betydelsen
lycka, exempelvis en vis furstes regering, Pred.10:l7; l.Kon.lO:8, nationellt
och
individuellt välstånd,
Ps.l44:l2-l5;
MaI.3:10-l2, barn,
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Salig - Salim

kant betydelse. Orden betecknar övervägande den egenartade, religiösa
glädje, som medborgarna i Guds rike
(Messias-folket) får del i. Till skillnad
från G.T. hör makarismerna här icke
till vishetstalet, utan till N.T.s eskatologiska förkunnelse.
Saligheten betingas och präglas i
N. T. helt av Guds sista och fullkomliga
uppenbarelse i Kristus och är av andlig
art. I och med Jesu framträdande är
den messianska tiden inne. Himmelriket är ett faktum i tiden och världen,
Matt.12:28; 5:3. Den första fasen i
detta utgörs av Jesu jordeliv och verksamhet, medan den sista nås i och med
rikets eviga, definitiva upprättelse i
ändens tid. Det personliga trosförhållandet till Kristus och hans evangelium
är här av avgörande betydelse, Upp.
22:14.
Jesu saligprisningar i Bergspredikan,
Matt.5:3-11; Luk.6:20-22, får mot
denna bakgrund sitt betydelseinnehåll:
De är verkningskraftiga tillsägelser av
den messianska glädjen och lyckan
(saligheten) över hans lärjungar, i det
att gudsrikets förmåner (de eskatologiska frälsningsgåvorna ) begynnelsevis
redan skänks dem och i framtiden
slutgiltigt kommer att flöda över dem.
Jesu saligprisningar är ofta paradoxala,
jfr l.Pet.3:14; 4:14; Upp.14:13. Han
tillsäger lärjungarna den eskatologiska
glädjen, i det de, i kraft av rikets

närvarande nåd, i lärjungeförhållandet
till honom, har blivit gjorda fattiga i
anden, Matt.5 :3, sörjande, v.4, saktmodiga, v.5, hungrande och törstande
efter rättHirdighet, v.6, barmhärtiga,
v.7, renhjärtade (= oskrymtade), v.8,
fridsamma (en!. grundtexten: fridstiftande), v.9, förföljda och hatade, v.lO.
I detta tillstånd, som verkas av Jesus
och hans ord, tillsägs de här och nu
den messianska saligheten (= glädje
och sällhet), ty Guds rike är deras i
hela sin frälsningsfullhet, v.3, som består i att de skall erfara den eskatologiska trösten, vA, besitta jorden (det
återupprättade skapelseverket), v.5,
mättas med rättfärdighet, v.6, finna
barmhärtighet (i den eskatologiska
domen), v.7, se Gud, v.8, kallas Guds
barn,v.9.
I saligprisningarna hos Ma tteus betonas den inre ställningen och den
andliga dispositionen hos gudsrikets
medborgare, medan hos Lukas de gudfruktiga, de på Jesus (Messias) troende,
ställs gentemot de obotfårdiga och
självrättfårdiga, över vilka Jesus ropar
sitt ve.
Samma messiansk-eskatologiska betydelse, som saligprisningarna i Matt.
5:3 ff. och Luk.6:20 ff. har, får de
övriga saligprisningar, som Jesus uttalade under sin verksamhet med dess
skiftande situationer. Han prisade sina
lärjungar saliga, därför att de fick se
och uppleva messiastidens underbara
gärningar, allt det som många profeter
och konungar gärna hade velat se och
höra, utan att ha fått tillfälle därtill,
Luk.1 O:23 f. Saliga prisade han också
dem som icke tog anstöt av Messias'
yttre ringhet och av hans verksamhet
efter andra riktlinjer än väntat, Matt.
11:6 med par., likaså dem som visade
mottaglighet för messiasrikets hemligheter, Matt.13:16; Luk.1O:23, och för
Guds egen uppenbarelse av sin Son,
Matt.16:17. Vidare prisade han de
människor saliga, som ägde en trosinställning oberoende av yttre manifestationer, Joh.20:29, eller rent mänskliga
faktorer, Luk.11 :27, som lät Jesus vara
norm för sina handlingar, Joh.13:17;
Luk.11 :28, och levde ett liv efter
kärleksbudets princip, Apg.20:35.
Salighet av futurisk-eskatologisk
karaktär utlovade Jesus till den trogne
tjänaren vid sin återkomst i härlighet,
Matt.24:46; Luk.12:37 f., då till och
med den ringaste gärning i människokärlekens och i Jesu ande skall belönas, Luk.14:13 f. Att få sitta till
bords i Guds rike är all salighets
höjdpunkt, Luk.14:15.
Hos Paulus är Gud själv den Salige,
l. Tim.6 :15; 1 :11. Genom uppenbarelsen av Guds och Jesu Kristi härlighet
fullbordas hoppet om evig salighet,
Tit.2:13. Men redan i det ögonblick
människan genom tron tillräknas Kristi
rättfårdighet, upplever hon salighet
från Gud, Rom.4:6-8. Att leva i evangeliet om den oförskyllda nåden gör
salig, GalA :15. Medan de synoptiska
evangelierna är rika på makarismer, har
Paulus knappt en enda som han själv
har utformat (Rom.4:7 f. utgör ett
citat från Ps.32:1 f.). Se dock Rom.
14:22; l.Kor.7:40.
Saligprisningarna i Petrus' och
Jakobs brev är ett eko av Jesu egna.

Han är den salige, ende härskaren,
I.Tim.6:15. Evangelium uppenbarar
den salige Gudens härlighet, l. Tim.
1:11. Alla hedningar skall prisa Messias
(Kristus) säll, Ps.72:17.
Gud gör salig
Salig är den som Gud utväljer,
Ps.65 :5. Saligt är det folk vars Gud
Herren är, Ps.33:12; Ps.144:15. Saliga
är de människor som har sin starkhet i
Gud, Ps.84:6. Saliga är de som väntar
efter Herren, Jes.30 :18. De som får
lida för rättfärdighets skull, är dock
saliga, l.Pet.3 :14. Den som får uppläsa
profetians ord är salig, Upp. I :3. Saliga är de som icke ser, men dock
tror, Joh.20:29.
Kännetecken på de saliga
De bor i Guds hus, Ps.84:5. De
aktar på vad rätt är, de övar alltid
rättfårdighet, Ps.l 06 :3. Deras väg är
ostrafflig, Ps.119:1. De tar Guds vittnesbörd i akt, Ps.119 :2. De hör Guds
ord och gömmer det, Luk.l1 :28. De
tar vara på profetians ord, Upp.1 :3.
Saligt handlingssä tf
Att hålla Vishetens vägar, Ords.
8 :32. Att vara en verklig görare, icke
en glömsk hörare, Jak. 1:25. Att vara
ståndaktig i frestelsen, Jak. 1 :12; 5:11.
Att vaka och bevara sina kläder, Upp.
16:15. Att två sina kläder för att få
rätt att äta av livets träd och gå in i
staden genom dess portar, Upp.22:14.
Saligare att ge än att ta, Apg.20:35.
Jesus saligprisar
De fattiga i anden, Matt.5:3; Luk.
6:20. De som sörjer, Matt.5:4; Luk.
6:21. De saktmodiga, Matt.5:5. De
som hungrar och törstar efter rättfärdighet, Matt.5 :6; Luk.6 :21. De barmhärtiga, Matt.5 :7. De renhjärtade,
Matt.5 :8. De fridsamma, Matt.5 :9. De
som förföljs för rättfärdighets skull,
Matt.5:10. De som smädas, förföljs
och beljugs för Jesu skull, Matt.5:11;
Luk.6:22, jfr I.Pet.4:14. De som icke
tar anstöt av honom, Matt. 1 1:6. De
som fick se och höra honom, Matt.
13:16.
Salig i den eskatologiska tiden
Saliga är de döda som dö i Herren
härefter, Upp.14:13. Salig och helig är

SALIM
grek. av hebr., trol. fred, frid. Ort
omkring 7 km söder om det gamla
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Ps.l27:5; l.Mos.30:13, ett väl utfört
arbete, Ords.31 :28, ett vackert utseende, HV.6:8. Nästan överallt används
här ordet »säll».
Subjektivt betingas saligheten av
folkets och den enskildes förhållande
till Herren. Salighet erfares genom
gudsfruktan, Ps.112:1; 128:1, och en
rätt inställning till Guds lag, Ps. I :1 f.;
112:1; 119:1; Ords.8:32,34. Likaså blir
den salig som förtröstar på Herren,
Ps.2:12; 34:9; 40:5; 84:6; 146:5; Ords.
16:20, och bidar efter honom, Jes.
30:18. Också intellektuella och moraliska värden är som gåvor från Herren
en källa till salighet: vishet och
förstånd, Ords.3:13, barmhärtigt sinnelag, PsAI:2; Ords.14:21, rätt och
rätWirdighet i handel och vandel,
Ps.l06:3; Jes.56:1 f.
Saligprisning av messiansk-eskatologiskt innehåll fmner vi också. Israels
kommande store furste (Messias) skall
prisas salig av alla hednafolk, Ps.72:17.
Det återupprättade Israels andliga och
materiella välstånd blir en källa till
lycka och salighet, Jes.32:15-20. Guds
rikes slutgiltiga seger skall komma som
en salig erfarenhet för den fromme,
som i förtröstan har väntat på uppfyllelsen av de profetiska löftena, Dan.
12:12. Först i ändens tid, genom det
då upprättade messianska tillståndet,
vilket i G.T. karakteriseras med termen
sälom (frid), uppnår de troendes salighet (= sällhet, glädje) sin fullkomning.
De båda begreppen hör intimt samman. Saligheten är ett tillstånd, som
Gud skapar genom sin förlösande
frälsningsfullhet i sitt rike på jorden.
Saligheten kommer genom Guds förlossning i Messias.
N.T.

Ordgruppen makårios, salig (säll),
makarizein, prisa salig, och makarismos, saligprisning, har iN. T. en mar-

Den troende som lider för rä ttfärdighets skull, l.Pet.3 :14, som smädas för
Kristi namns skull, I.PetA:14, som
uthärdar frestelse, Jak.1:12, och är
tålig i lidanden, Jak.5:10 f., är salig.
Den som i upplevelsen av evangeliets
frihet lever i Guds plan med sitt liv, är
salig i sin gärning, J ak.l :25.
Uppenbarelsebokens drama genljuder av saligprisningar över gudsrikets
medborgare, både i deras kamp mot
den antikristliga världsordningen och i
gudsrikets fullkomning. Den som läser,
hör och tar vara på ljuset fran det
profetiska ordet i den yttersta tidens
mörker, är salig, Upp.1:3; 22:7. De
som lever i den ständiga reningen i
Lammets blod, är likaledes saliga, Upp.
22:14, jfr l.1oh.1:7; 3:3. Den som,
iförd Kristi rättfårdighets dräkt, vakar
och väntar på att han skall komma
tillbaka och befria ur den yttersta
tidens vedermödor, är salig, Upp.
16:15. Salig är var och en som dör i
Herren, Upp.l4:13, han får del i den
första uppståndelsen, Upp.20:6, och
får vara gäst vid Lammets bröllopsrnåItid, Upp.l9:9.
Salig, salighet
Gud är salig

den som har del i den första uppståndelsen, Upp.20:6. Salig är den som får
bli· bordsgäst i Guds rike, Luk.14:15.
Saliga är de som är bjudna till Lammets bröllopsrnåltid, Upp.19:9.
SALIG

1) '/iSär, ., ~ ~
lycka, sällhet: salighet; end. i plur. ~str.
'asre- i betydelsen: lycklig, säll, salig.
Se: Säll 2.
2) maklin"os, {JaK ap wc;
välsignad, lycklig; ·i kristet språkbruk:
salig. Ordet blev av grekerna använt
om gudarnas (och avlidna människors)
lycksaliga tillstånd, upphöjt över jordiska lidanden och bekymmer. I N.T.
betecknar makårios frälsningsglädjen
hos de människor, som har el. får del i
Guds rike, ofta i stark kontrast till
deras villkor på jorden och i andra
människors ögon.
3) makarlzö, {J aK ap il w
välsigna, prisa lycklig; prisa salig; av:
makårios, se 2.
4) makarismos, {JaKapw{Joc;
välsignelse; saligprisning; av: makarizö,
se 3. I RomA:6 står ordagrant: liksom
också David uttalar (Iegö, säga, tala)
den människas saligprisning; v.9: [Är]
denna saligprisning [endast l över omskurenheten eller också över oomskurenheten? Gal.4:15: Vad är nu eder
saligprisning?
5) utf.ord.
SALIG
1 S.a de s. taga sin tillflykt
Ps. 2:12
1 S.t är det folk vars Gud H. är
33:12
1 S.a äro de som bo i ditt hus
84:5
1 S.a äro de mskor som i dig
84:6
1 s. är den mska som förtröstar
84:13
1 S.t är det folk som vet vad jubel
89:16
1 S.a äro de som akta på vad rätt
106:3
1 S.a äro de vilkas väg är
119:1
1 Saliga som taga hs vittnesbörd
119:2
1 s.t är det folk som det så gär
144:15
1 s.t är det"folk vars Gud H. är
144:15
1 s.a de som hålla mina vägar
Ords. 8:32
1 s.a alla de som vänta efter hm
Jes.30:18
2 S.a som äro fattiga i anden
Matt. 5:3
2 S.a äro de som sörja
5:4
2 S.a äro de saktmodiga
5:5
2 S.a äro de som hungra och törsta
5:6
2 S.a äro de barmhärtiga
5:7
2 S.a äro de renhjärtade
5:8
2 S.a äro de fridsamma
5:9
2 S.a äro de som lida förföljelse
5:10
2 s.a ären l, när mskoma smäda
5:11
2 s. är den för vilken jag icke
11:6
2 s.a äro edra ögon som se
13:16
2 S. är du. Simon, Jonas' son
16:17
2 s. är då den tjänaren
24:46
2 s. är du som trodde
Luk. 1 :45
3 (Maria:) alla släkten prisa mig s.
1 :48
2 S.a ären l som ären fattiga
6:20
2 S.a ären I som nu hungren
6:21
2 S.a ären I som nu gråten
6 :21
2 S.a ären I när mskoma hata
6:22
2 s. är den för vilken jag icke
7 :23
2 S.a äro de ögon som se det
10:23
2 S.t är det moderssköte
11:27
2 s.a äro de som höra Guds ord
11 :28
2 S.a äro de tjänare ...vakande
12:37
2 s.a äro de då
12:38
2 s. är den tjänaren om hs herre
12:43
2 S. är du då
14:14
2 S. är den som får bliva bordsgäst
14:15
2 S.a äro de ofruktsamma
23:29
2 s.a åren I om lock gören det
Joh.13:17
2 S.a äro de som icke se och dock
20:29
2 S.are är att giva än att taga
Apg.20:35
4 prisar ock David den mska s. Rom. 4:6
2 S.a äro de vilkas överträdelser
4:7
2 S. är den man som H. icke
4:8
4 Gäller ordet s. de omskurna
4:9
2 S. är den som icke måste döma sig 14:22
4 hör eder nu prisa eder s.a
Gal. 4:15
2 evang. om den s.e Gudens
l.Tim. 1:11
2 den s.e, ende härskaren
6:15
2 vänta på vårt s.a hopps
Tit. 2:13
2 så ären I dock s.a
l.Pet. 3:14
2 S.a åren I om I bliven smädade
4:14
2 S. är den som är ståndaktig
Jak. 1:12
2 varder s. i sin gärning
1 :25
3 s.a som varit ståndaktiga
5:11
2 S. är den som fär uppläsa
Upp. 1:3
5 s.a de som få höra dem
1:3
2 S.a äro de döda som dö i H.
14:13
2 s. är den som vakar och bevarar
16:15
2 S.a äro de som äro bjudna
19:9
2 S. och helig är den som har del i
20:6
2 S. är den som tager vara på
22:7
2 S.a äro de som två sina kläder
22:14

SalisaJandet - Salomo
Skytopolis pä Jordans västra sida, inte
långt från Enon, där Johannes döpte.
Namnet tycks vara bevarat i Tell
Sarem. Joh.3 :23.
SALISALANDET
trefaldigt el. trianguhebr. 'llrä~
lärt land. Distrikt i Efraims bergsbygd,
inte längt frän Gilgal. 1.Sam.9 :4.

såliså,

SALKA
hebr. vandring. Stad öster om Edrei i
Gad, ca 100 km öster om Jordan,
söder om Hauranberget, vid Basans
östgräns. Konung Ogs välde sträckte
sig till Salka. Staden var på romartiden
mycket betydande. Den stora romerska vägen till Persiska viken gick här
förbi. Dess nuvarande namn är SaIchad. 5.Mos.3 :10; Jos.12:5; 13:11;
I.Krön.5 :11.
SALLAI
hebr. vägd el. upphöjd.
l. En benjaminit som bosatte sig i
Jerusalem efter fångenskapen i Babel.
Neh.l1:8.
2. Prästfamilj som återvände med Serubbabel från fångenskapen
Babel.
Neh.12:20.
SALLEKETPORTEN
hebr. 'ar sallllkät, utkastningsporten.
Port vid Salomos tempel, på den yttre
tempelgårdens västra sida, bakom själva tempelbyggnaderna. I.Krön.16: 16.

sa

SALLU
hebr. vägd el. upphöjd.
l. En son till benjaminiten Mesullam.
I.Krön.9 :7; Neh.11 :7.
2. En prästhövding som återvände med
Serubbabel från fångenskapen i Babel.
Neh.12:7.
SALLUM
hebr. vedergällning, lön.
l. Son till J abes. Han dödade Israels
konung Sakarja och regerade en må·
nads tid över de tio stammarna. Han
fick samma öde som sin föregångare,
se Sakarja 1. 2.Kon.15:1O,13,14,15.
2. En klädkammarvaktare, Tikvas son,
profetissan Huldas man. 2.Kon.22:14;
2.Krön.34:22.
3. En av Judas efterkommande genom
Sisamai. I .Krön.2 :40,41.
4. En son till konung Josia. Se : Joahas.
I.Krön.3 :15; Jer.22:11.
5. En av Simeons efterkommande genom Saul. I.Krön.4:25.
6. En son till översteprästen Sadok. I
I.Krön.9:1l och Neh.11 :11 kallas han
Mesullam, se Mesullam 7. I.Krön.6:12,
13; Esr.7:2.
7. En son till Naftali, även kallad
Sillem, se d.o. 1.Krön.7 :13.
8. Kores son, en huvudman för dörrvaktarna, fader till dörrvaktaren Maaseja.

12. En son till Hallohes, hövding över
halva Jerusalems område. Han deltog i
återuppbyggnaden av.Jerusalems mur.
Neh.3 :12.
13. Profeten Jeremias farbroder. Hans
son Hanamel bodde i Anatot, där
präster av ltamars ätt höll till. Jer.
32:7.
SALLUN
hebr. vedergällning, lön. Kol-Hoses
son, en hövding över Mispas område.
Neh.3 :15.
SALMA
hebr. klädnad, mantel.
l. Fader till betlehemiten Boas. Se
även: Sala I, Salmon (personnamn) l.
Rut 4:20; l.Krön.2 :11.
2. En son till Kaleb. l.Krön.2:51,54.
SALMAI
hebr. klädd. En tempeltjänare. I Esr.
2 :46 kallas han Samlai. Neh.7 :48.
SALMAN
trol. en förkortning av Salmaneser
(Salmanassar), hebr. Salman'llsär, av
assyr. Shulman-asharidu, (guden) Shulman är furste. Namn på en rad assyriska konungar under 13.-8. århundradena f.Kr. I detta fall Salmaneser IV
(782-772), även känd under namnet
illulai. Hos.10:14.
SALMANASSAR
I äldre översättningar brukad namnform för SaImaneser, se d.o. Jfr även:
Assyrien , sp.391-392.
SALMANESER
Assyrisk konung, Salmaneser V
(727-722 f.Kr.). Då Israels konung
Hosia upphörde att betala sin årliga
tribut till Assyrien i förlitan pä sin
allians med Egypten, blev han angripen
av Salmaneser och avsatt (725). Samaria belägrades men intogs först efter
tre år. Under tiden avled Salmaneser,
och det var hans efterträdare Sargon Il
som, enligt egen utsago, intog staden.
Se även: Assyrien, sp.392. - Ang.
betydelsen av namnet Salmaneser, se
Salman. 2.Kon.l7:3; 18:9.
SALMON
hebr. skuggrik, mörk.
l. Ett berg nära Sikem. Dom.9:48.
2. Troligen ett berg i Ostjordanlandet,
jfr »Basans berg» i v.l6. PS.68:15.

SALOME
grek. av hebr. fredlig, fridsam En av
de tre kvinnor, som särskilt omtalas
som åsyna vittnen till Jesu korsfasteIse, Mark.15 :40, och som även kom till
hans grav för att smörja hans kropp
med välluktande kryddor, Mark.16:1.
En jämförelse mellan Mark. 15:40 och
Matt.27 :56 tycks ge vid handen att
Salorne var identisk med Sebedeus'
söners moder, vilken enligt Matt.20:20
bad Jesus om äreplatser för dessa i
hans rike. Möjligen var Salorne även en
syster till Jesu moder, Joh.19:25.
SALOME
Maria från Magdala ... så ock S.
köpte S. välluktande kryddor

Mark. 15:40
16:1

SALOMO
hebr. fredlig, fridsam. Israels tredje
konung (972-932 f.Kr.), Davids andra
son med Bat-Seba, 2.Sam.12:24, och
hans efterträdare, I.Kon.2:12. På befallning av Gud kallade profeten Natan
honom Jedidja, »Herrens älskling»,
2.Sam.l2:25.
Det var icke utan motstånd som
Salomo övertog tronen efter sin fader.
Visserligen hade David högtidligen
lovat hans moder, att hennes son
skulle bli hans efterträdare, men redan
före Davids död sökte Adonia, Davids
son med Haggit, att tillvälla sig konungamakten. Han sammankallade alla
sina bröder, utom Salomo, och en rad
av stormännen i konungens tjänst till
sin egen kröningsfest vid Rogelskällan
strax utanför Jerusalem. Bland hans
anilängare var Davids härhövitsman
och rådgivare J oab och prästen Ebjatar, medan prästerna Benaja och
Sadok, profeten Natan och »Davids
hjältar» stod på Salomos sida. Natan
sörjde för att underrätta David om det
som nu försiggick, och konungen reagerade med att upprepa sitt löfte till
Bat-Seba samt genom a tt ålägga Sadok
och Natan att bege sig till Gillon och
där smörja Salomo och utropa honom

till konung över Israel. Folkets
hänförda hyllning av Salomo som
Davids tronföljare hördes ända till
Rogelskällan, och då Adonias gäster
förnam vad som var på farde i staden,
blev de förskräckta och drog var och
en till sitt, I.Kon.l.
Salomo kan icke ha varit över 18 år,
då han blev konung (Josefus uppger
14), och hans regeringstid varade i hela
40 år, 2.Krön.9:30. Sedan han hade
fått faderns och sina egna fiender röjda
ur vägen, låg konungadömet fast och
säkert i hans hand , I.Kon.2.
Det var en dubbel uppgift som
mötte Davids efterträdare: en konsolidering av rikets nyvunna maktställning
utåt och en fullständigare sammansmältning av de tolv stammarna inåt.
Det senare lyckades dåligt, det blev en
viss brytning mellan nord- och sydstammarna, men först efter Salomos
död kom det till öppen brytning.
Med konsolideringen däremot gick
det bättre. Det mäktiga rike, som
Salomo hade övertagit efter sin fader
och som sträckte sig från Egyptens
bäck i söder och Medelhavet i väster till
Eufrat i öster, 2.Krön.9:26, förblev i
hans händer. Guds löfte till Abraham:
»Å t din säd skall jag giva detta land ,
från Egyptens flod ända till den stora
floden, till floden Frat», I.Mos.l5:18,
hade nu gått i uppfyllelse.
Salomo var Israels förste dynastiske
regent. Saul och David, och likaså
domarna, var karismatiska ledare, utvalda av Herren på grund av speciella,
gudomligt givna kvalifikationer. Salomo däremot mottog Guds karisma
först efter det att han hade blivit
konung, under gudsuppenbarelsen i
Gibeon, där han på Herrens tillfrågan
framför allt annat utbad sig ett hörsamt hjärta till att döma sitt folk. Att
han bad om detta och icke om ett
långt liv, rikedom eller ära, behagade
Herren. »Jag giver dig ett så vist och
förståndigt hjärta, att din like icke har
funnits före dig och att din like ej
heller skall uppstå efter dig». Samtidigt
lovade Gud honom även det som han
icke hade bett om, både rikedom och
ära, så att hans like icke skulle finnas
bland konungarna i all hans tid, l.Kon.
3:5 ff.
Skriften ger flera exempel på Salo-

SALMON
hebr. (nr I) klädd; (nr 2) mörk.
l. Fader till betlehemiten Boas. Han
kallas även Salma el. Sala, se Salma 1,
Sala l. Rut 4:21; Matt. I :4,5.
2. En ahoait, en av Davids trettio
»hjältar». 2.Sam.23 :28.

9. Fader till Hiskia, som var en av
huvudmännen bland efraimiterna.
2.Krön.28 :12.
10-11. En dörrvaktare och en man av
Banis efterkommande; de hade tagit
sig främmande kvinnor till hustrur.
Esr.10:24,42.

SALMONA
hebr. skugga el. mörker. En av Israels
lägerplatser u nder ökenvandringen,
inte långt från berget Hor. 4.Mos.33:
41,42.
SALMONE
En udde på Kretas' östkust, numera
känd under namnet Kap Sidero. Apg.
27:7.
SALMUNNA
hebr. utan skugga el. beskydd. En av
Midjans konungar som jämte en annan
midjanitisk konung, Seba, mördade
Gideons bröder på Tabor. De besegrades av Gideon vid Karkor.
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SALLUM
dörrvaktarna ... S
l.Krön. 9:17
9:17
men S . var huvudmannen
S .• son till Kores. vakt vid
9:19
Mattitja, koraiten S.s förstfödde
9:31
av dörrvaktarnas barn: S.s barn
Esr. 2:42
av dörrvaktarnas barn: S.s barn
Neh. 7:45
ovanom Maasejas. S.s sons
Jer.35:4

SALMUNNA
förtölja Seba och S.
Dom. 8:5
redan Seba och S. i ditt våld
8:6
H. giver Seba och S. i min hand
8:7
Seba och S. befunno sig i Karkor
8:10
Seba och S. flydde
8:12
(Gideon) tog Seba och S. till fånga
8 :12
Se här äro nu Seba och S.
8:15
Har du redan Seba och S. i ditt våld
8 :15
till Seba och S. sade (Gideon)
8:18
Då sade Seba och s.
8:21
stod Gideon upp och dräpte Seba och 8.8:21
Si. dt>:t gick Seba och S.
PS.83:12

Rester av »Salomos stallar»,
4815
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vid utgrävningar i Megiddo.
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Salomo
mos vishet. Episoden med de båda
skökorna, som gjorde anspråk på samma barn, var första provet hans
förstånd sattes på. Den visa dom, han
fillde i denna sak, skapade vördnad för
konungen i hela Israel, l.Kon.3:16 ff.
Sedan utbreddes hans rykte vida omkring. »Salomos vishet var större än
alla österlänningars vishet och all
Egyptens vishet. Han var visare än alla
andra människor», l.Kon.4:30-31a,
och »ryktet om honom gick ut bland
alla folk runt omkring, v.31b. »Han
diktade tre tusen ordspråk, och hans
sånger voro ett tusen fem», v.32. Se :
Ordspråk.
Salomo var fu llt uppmärksam på
sitt lands strategiska läge med möjlighet att kontrollera landbryggan mellan
Egy pten och Asien, och han övervakade därför de stora nord- och sydgående
karavanvägarna och utkrävde avgift av
de genomresande handelsmännen, jfr
I.Kon .l0:29 . Därtill lät han bygga en
skeppsflotta i Esjon-Geber, som delvis
bemannades av sjövant folk från
konung Hiram i Tyrus, I .Kon.9 :26 f.
Skeppen förmedlade ett utsträckt
varuutbyte mellan Israel och en rad
länder i Afrika och Asien. Överallt i
J erusalem glimmade det av guld från
Ofir, av silver från Spanien och Mindre
Asien , och av kostbara stenar från
Arabien. Här fanns almugträ och elfenben från Indien , cedrar och cypresser
frän Libanon och hästar från Egypten.
Salomo lät också bygga hus, praktbyggnader smyckade med ädla metaller och vackra ornament. Först och
främst må nämnas Herrens tempel.
Konung Hiram skaffade timmer och
fick matvaror i utbyte . Grunden lades
med huggen sten. Tiotusentals män
sattes i arbete , och efter sju år stod
templet fardigt. Vidare lät Salomo
bygga det prak tfulla Libanonskogshuset med pelarförhuset och tronförhuset samt ett hus till bostad åt sig
själv och ett till bostad åt Faraos
dotter, som han hade tagit till hustru,
l.Kon.5-7.
Israel upplevde nu en storhetstid
utan motstycke i folkets historia. »Alla
konungar på jorden kommo för att
besöka Salomo och höra den vishet,
som Gud hade nedlagt i hans hj ärta.
Och var och en av dem förde med sig
skänker: fö remål av silver och av guld,
kläder, vapen , välluktande kryddor,
hästar och mulåsnor. Så skedde är
efter ån>, 2.Krön.9:23 f. »När nu drottningen av Saba såg all Salomos vishet
och såg hu set, som han hade byggt,
och såg rätterna på hans bord och såg,
huru han s tjänare sutto där och huru
de som betjänade honom utförde sina
åligganden och huru de voro klädda ,
och vidare såg hans munskänkar, och
när hon såg brännoffren, som han
offrade i Herrens hus, då blev hon
utom sig av förundran». Det hon had e
hört hemma i sitt land om Salomo och
hans vishet, hade hon icke trott förrän
hon kom och fick se det med sina egna
ögon. »Men nu fin ner jag, att det icke
ens till hälften har blivit omtalat för
mig. Du har långt mer vishet och
rikedom, än jag genom ryktet had e
hört», l.Kon.IO :4 f. ,7.
Salomos fyrtioåriga regeringstid var
praktiskt talat en sammanhängande
fredsperiod , l.Kon.4 :24 f. Endast två

Från de s. k. Salomos dammar vid vägen
mellan Betlehem och Hebron. Dessa
vattenreservoarer har i århundraden
fö rsett Jerusalem med vatten.

SALOMO
föddes i Jerusalem: S.
2.Sam. 5:14
åt vilken (David) gav namnet S.
12:24
sin broder S . inbjöd han icke
loKon. 1 :10
till Bat-Seba, S.s moder
1:11
kunna rädda din son S.s liv
1:12
Din son S . skall bliva konung
1 :13,17 ,3 0
din tjänare S. icke inbjud it
1 :19,26
jag oc h min son S. ss. brottslingar
1 :21
sätten min son S . på min mulåsna
1 :33
ropa: Leve konung S. !
1 :34
så vare han ock med S.
1 :37
satte S . på Davids mulåsna
1 :38
prästen Sadok smorde S.
1:39
folket ropade: Leve konung S.!
1 :39
vår herre har gjort S. till konung
1 :43
S. sitter nu på konungatronen
1 :46
Din Gud låte S.s namn bliva större
1 :47
Adonia fruktad e så för S .
1 :50
det blev berättat för S .
1 :51
Adonia fruktar för konung S .
1 :51
Konung S. måste lova mig
1 :51
D sade S .
1:52
S.lät hämta hm från altaret
1:53
kom och fö ll ned för ko nung S.
1 :53
D å sade S. till hm
1:53
bjöd han sin so n S. och sade
2:1
S . satte sig p å sin fader Davids
2:12
Adonia till Bat-Seba, S.s moder
2:13
Säg till konung S. att han giver mig
2:1 7
gick Bat-Seba in till konung S.
2:19
kon ung S. svarade sin m oder
2:22
konung S. betygade med ed vid H.
2:23
konung S. lät utföra detta
2 :25
Så drev S . b ort Ebjatar
2 :27
berättat fö r konung S. att Joab flytt
2:29
sände S. åstad Benaja
2 :29
berättat för S. att Simei begivit sig
2:41
konung S. skall bliva välsignad
2 :45
konungadömet blev b e fäst i S.s hand
2 :46
S. befryndade sig med Farao
3:1
S . älskade H. och vandrade e fter
3:3
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gånger bröts freden, båda gångerna
under Salomos sista år, och som uttryck för en Herrens straffdom över
konungens avfällighet. »Herren lät en
motståndare till Salomo uppstå i
edomeen Hadad», I.Kon.ll:14, och
ännu en mots tändare i Reson, v.23 .
Om dem båda heter det, att de vållade
Israel stor skada , v.2S.
Över huvud taget lägrade sig mörka
skuggor över Salomos sista levnadsår.
De svära ekonomiska bördor som
folket måste bära pä grund av
konungens luxuösa liv, skapade ett
stigande missnöje , i synnerhet bland de
tio nordliga stammarna. och grundvalen lades till rikets delning, I .Kon .
11 :26- 12:33. Se: Israel. Den djupare
liggande orsaken till denna tragedi
klarläggs i I.Kon.ll: Salomo »hade sju
hundra furstliga gemåler och tre
hundra bihustrur. Dessa kvinnor förledde hans hjärta till avfall. J a, när
Salomo blev gammal, förledde kvinnorna hans hjärta att avfalla till andra
gudar , så att hans hjärta icke förblev
hängivet åt Herren, hans Gud , såsom
hans fader Davids hjärta hade varit»,
v.3 f. Salomo inskränkte sig icke till
att låta sina hustrur dyrka sina egna
gudar , utan övergick själv till att dyrka
dem och lät bygga offerhöjder åt dem ,
v.S-8. Pä grund av allt detta gick han
miste om Guds välsignelse, v.9-11.
Politiskt hade väl de mänga giftermålen bragt Salomo i ett gott förhållande till hans grannar , men religiöst
var de uppenbara förbundsbrott, som
bragte honom i missförhållande till
Herren. För Davids skull kom dock
straffet först efter Salomos död ,
v.12 f.
Över Salomos dödsbädd vilar en
djup tystnad, men hans gärningar
under den första tiden fär icke helt
fördunklas av den senare avfä lligheten,
och hans vishetsord kan icke frånkännas sitt värde. Med å tskillig rätt har
Salomos regeringstid kallats »guldåldern i hebreernas historia». Herrens
namn blev under denna tid på ett
särskilt sätt känt bland nationerna , och
Salomo själv blev förebilden till
Honom som en dag skall »härska från
hav till hav». PS.72:8. Det var en vanlig

Från Salomos koppargruvor vid Timna, ca 30 km norr om Eliat.
förmo dan bland judiska skriftlärde, att
Salomo på sin ålderdom vände om från
sin avfillighet och att det var utifrån
sina erfarenheter som han skrev Predikaren,jfr 2.Sam.7:IS .

1000 brännoffer offrade S .
uppenbarade sig H. för S. i en dröm
S. svarade: Du har gjort stor nåd
att S. bad om sådant, täcktes H.
Därefter vaknade S .
S. var nu k onung över h e la Israel
S. satt över hela Israe l 12 fogdar
S.s dotter Tafat till hustru
en dotter av S., Basernat
var nu S. herre över alla riken
förde skänker till S .
vad S. för var dag behövde
i trygghet så länge S. levde
S. hade 40000 spann vagnshästar
fogdarna sörjde för S.s behov
för alla s. hade tillträde till S.s bord
Gud gav S. vishet och förstånd
S .s vishet var större
kom för att höra S.s visdom
Hiram sände tjänare till S.
S. sände till Hiram och lät säga
Då nu Hiram h ö rd e S.s ord, blev han
Hiram sände till S. och lät säga
gav Hiram åt S. cederträ
S. gav åt Hiram 20000 korer vete
Detta gav S . åt Hiram för vart år
H. hade givit S. v ishet
vänskap rådde mellan Hiram och S.
S. b ådade upp arbetsfolk ur hela Israe l
S. had e 70000 män s. buro bördor
öve rfogdar s. av S. voro anställda
S.s b yggningsmän höggo och tillredde
fjärd e åre t av S.s regering
Huset so m ko nung S. byggde åt H.
H. ord kom till S.
Så byggde nu S. huset
S. överdrog det inre av huset
på sitt hu s byggde S. i 13 år
S. byggde ock e tt hus åt Faraos
S. lät hämta Hiram från Tyrus
kom till konung S. och u tförde
arbete so m han fick utföra åt S.
föremål s. Hiram gjorde åt S .
lämnade S. alla föremålen ovägda
S. gjorde ock alla övriga föremål
det arbete s. konung S. lät utföra
förde S. dUin vad David h elgat
församlade S. de äldste i Israel
till konung S. i Jeru sale m
församlade sig till S. Israels män
konung S. sto d framför arken
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Salomos pelargång - Salvokokare
S. drog till Hamat-Soba
8:3
och alla S.s förrådsstäder
8:6
som S. kände åstundan att bygga
8:6
pålade S. att vara arbetspliktiga
8:8
gjorde S. icke till trälar
8:9
konung S.s överfogdar voro 250
8:10
S. lät Faraos dotter flytta upp
8:11
offrade S. brännoffer åt H.
8 :12
Så utfördes allt S.s arbete
8:16
drog S. till Esjon-Geber
8:17
fora med S.s folk till Ofir
8:18
guld som de föroe till konung S.
8:18
fick höra ryktet om S.
9:1
för att sätta S. på prov
9:1
när hon kom inför konung S.
9:1
Men S. gav henne svar på alla
9:2
intet var förborgat för S.
9:2
drottninJlen av Saba såg S.s vishet
9:3
kryddor vilka drottninJlen gav åt S.
9:9
Hirams folk och S.s folk hämtade guld 9 :10
Konung S. gav åt drottninJlen av Saba 9:12
guld som årligen inkom till S.
9 :13
föroe guld och silver till S.
9 :14
S.lät göra 200 stora sköldar
9:15
alla konung S.s dryckeskärl av guld
9:20
silver aktades icke för ngt i S.s tid
9:20
S. blev större än n&n annan konung
9 :22
Alla konungar komma att besöka S.
9:23
S. hade 4000 spann hästar
9 :26
hästar infördes till S.
9 :28
om S. i profeten Natans krönika
9:29
S. rellerade över Israel i 40 år
9:30
S. gick till vila hos sina fäder
9 :31
dit hade han flytt för konung S.
10:2
varit i tjänst hos hs fader S.
10:6
Säg till Rehabeam, S.s son
11:3
gjorde Rehabeams, S.s sons, välde
11:17
vandrade de på Davids och S.s vlig
11:17
1IY1lene sköldar som S. låtit göra
12:9
Jerobeam. S.s tjänare, uppreste sig
13:6
Rehabeam, S.s son. för starka
13:7
alltsedan S.s tid icke ngt sådant
30:26
Gud salt till David och till S.
33:7
arken i det hus som S. byggt
35:3
enligt hs son S.s föreskrifter
35:4
Av S.s tjänares barn: Sotais
Esr. 2:65
Tempelträlarna och S.s tjänares barn
2:58
Av S.s tjänares barn: Sotals
Neh. 7:57
Tempelträlarna och S.s tjänares barn
7 :60
i sin stad: S.S tiänares barn
11:3
ss. David och hs son S. bjudit
12 :45
som S. försyndade sig
13:26
Av S.
Ps.72:1
En vallfartssång; av S.
127:1
Detta är S.s ordspråk
Ords.1:1; 10:1
Dessa ordspråk äro ock av S.
25:1
Sångernas sång av S.
HV. 1:1
lik Kedars hyddor, lik S.s tält
1:6
Se, det är S.s bärstol
3:7
praktbår som S. låtit göra åt sig
3:9
lån ut och skåden konung S. med lust 3:11
En vingård ägde S. i Baal-Hamon
8:11
Du, S., må taga dina 1000
8:12
pelarna som konung S. låtit löra Jer.52:20
David födde S. med Unas' hustru Matt. 1:6
S. födde Roboam
1:7
icke ens S. var så klädd
6 :29
kom för att höra S.s visdom
12:42
och se, här är vad som är mer än S.
12:42
kom för att höra S.s visdom
Luk.11:31
se, här är vad som är mer än S.
11:31
icke ens S. var så klädd
12:27
S. som fick bygga ett hus åt hm Apg. 7:47

därför att det salt, som de - andligen
talat - representerade, icke miste sin
kraft. »Haven salt i eder och hållen frid
inbördes», Mark.9 :50. Paulus inskärpte
hos de troende att deras tal borde vara
välbehagligt, kryddat med salt, och att
de borde förstå hur de skulle svara var
och en, KoI.4:6.

Då sade S.: H. har sagt
8:12
trädde S. fram för H. altare
8:22
När S. hade slutat att bedja
8:54
Till det tackoffer s. S. offrade
8:63
firade S. hÖlltiden
8:65
Då S. hade bYlllt H. hus färdii;t
9:1
uppenbarade sig H. för S.
9:2
S. byggde på de två husen
9:10
gav konung S. 20 städer åt Hiram
9:11
bese de städer s. S.givit hm
9:12
arbetsfolk som S. bådade upp
9:15
hemgift åt sin dotter, S.s hustru
9:16
S. bYlllde upp Geser
9:17
alla S.s förrådsstäder, vagnsstäderna
9:19
vad S. kände åstundan att bYllIIa
9:19
pålade S. att vara arbetspliktiga
9:21
gjorde S. inJIen till träl
9:22
överfogdarna över S.s arbeten
9:23
S. offrade tre ginger om året
9:26
Konung S. bYllIIde ock en flotta
9:26
skeppsmanskap som åtföljde S.s folk
9:27
guld som de förde till konung S.
9:28
fick höra ryktet om S.
10:1
när hon kom inför S.
10:2
S. pv henne svar på alla frågor
10:3
drottninJlen av Saba såg S.s vishet
10:4
välluktande kryddor åt konung S.
10:10
S. gav åt drottningen av Saba
10:13
guld som årligen inkom till S.
10:14
S. lät göra 200 stora sköldar
10:16
S.s dryckeskärl voro av guld
10:21
aktades icke för ngt i S.s tid
10:21
S. blev större än ngn annan
10:23
för att besöka S. och höra vishet
10:24
S. samlade ock vagnar
10:26
hästarna som S. lät anskaffa
10:28
S. hade många utländska kvinnor
11:1
Till dessa höll sig S. och älskade
11:2
när S. blev gammal, förledde
11:4
kom S. att följa efter Astarte
11:5
S. gjdrde vad ont var i H. ögon
11:6
S. bYlllde en offerhöjd åt Kemos
11:7
H. blev vred på S.
11:9
Därför sade H. till S.
11:11
motståndare till S. i edomeen Hadad 11:14
under S.s livstid Israels motståndare
11:25
en av S.s tjänare hette Jerobeam
11:26
S. byggde då på Millo
11 :27
S. såg att den unge mannen var
11:28
jag vill rycka riket ur S.s hand
11 :31
S. sökte tillfälle döda Jerobeam
11 :40
stannade i ElIypten till S.s död
11:40
om S. upptecknat i S.s krönika
11:41
S. regerade över Israel 40 år
11:42
S. gick till vila hos sina fäder
11 :43
dit (Jerobeam) flytt från S.
12:2
i tjänst hos hs fader S.
12:6
konungadömet åt Rehabeam.. S.s son 12:21
Säg till Rebabeam, S.s son
12:23
Rehabeam. S.s son, var konung
14:21
sköldar som S. låtit göra
14:26
till David och till hs son S.
2.Kon.21:7
offerhöjderna S. hade bYllIIt
23:13
föremål som S.låtit göra
24:13
bilckenställen som S. låtit lIöra
25:16
föddes i Jerusalem: S.
I.Krön. 3:5
S.s son var Rehabeam
3:10
präst i det tempel S. bYllIIde
6:10
S. byggde H. hus i Jerusalem
6 :32
(David) fick i Jerusalem: S.
14:4
gjorde sedan S. kopparhavet
18:8
Min son S. är ung och späd
22:5
(David) kallade till sig sin son S.
22:6
David sade till sin son S.
22:7
ty S. skall han heta
22:9
understödja hs son S.
22:17
gjorde sin son S. till konung
23:1
utvalde han min son S. att härska
28:5
S. är den som skall by"a mitt hus
28:6
S. må lära känna din faders Gud
28:9
David gav åt S. en mönsterbild
28:11
David sade till S.: Var frimodig
28:20
Min son S. är ung och späd
29:1
giv min son S. ett hängivet hjärta
29:19
för andra &.ingen S. till konung
29:22
satt S. på H. tron ss. konung
29:23
Davids söner underkastade sig S.
29:24
H. gjorde S. övermåttan stor
29:25
hs son S. blev konung efter hm
29 :28
S. befäste sin konunpmakt
2.Krön. 1:1
S. låtit kallelse utlå till Israel
1:2
S. och församlingen för att fråla
1:6
offrade S. inför H. ansikte
1:6
om natten uppenbarade sig Gud för S. 1:7
S. svarade Gud: Du har gjort nåd
1:8
Då sade Gud till S.: Eftersom du är
1:11
Sedan S. vant vid offerhöjden
1 :13
S. samlade vagnar och ridhästar
1 :14
hästarna som S. lät anskaffa
1 :16
S. tänkte på att bygga ett hus
2:1
avräknade S. 70000 män till bärare
2:2
S. sände till Huram, konungen
2:3
ett brev son han sände till S.
2:11
S. lät räkna alla främmande män
2:17
S. begynte bygga H. hus i Jerusalem
3:1
När S. skulle bygga Guds hus
3:3
utföra åt konung S. för Guds hus
4:11
morde Huram-Abiv åt S. till H. hus
4:16
S. lät göra en stor myckenhet
4:18
morde S. alla föremål i Guds hus
4:19
arbete som S.lät utföra för H. hus
5:1
förde S. vad hs fader David heilat
5:1
församlade S. de äldste i Israel
5:2
konung S. stod framför arken
5:6
Då sade S.: H. har sagt att han vill
6:1
S.gjort en talarstol av koppar
6:13
När S. slutat sin bön
7:1
S. offrade ss. slaktoffer 22000 tjurar
7:5
S. helgade mellersta delen
7:7
kopparaltaret som S.låtit göra
7:7
firade S. högtiden i sju daaar
7:8
.loda som H. gjort mot S.
7 :10
Så fullbordade S. H. hus
7:11
och allt vad S. hade haft i sinnet
7:11
H. uppenbarade sig för S. om natten
7 :12
under vilka S. byggde på H. hus
8:1
byggde S.-upp de städer Huram &ivit
8:2

Salt
I Palestina finns rikligt med salt, både
havssalt och stensalt. Särskilt i trakterna kring Döda havet är saltförekomsterna stora. Saltet hade stor betydelse både i det dagliga livet, för
smaksättning av mat till människor
och djur, och i gudstjänstlivet. Alla
offer skulle saltas, icke endast spisoffren, 3.Mos.2:13, utan även brännoffren, Hes.43 :24, ja, till och med
rökelsen, 2.Mos.30:35. Jfr Mark.9:49.
- Att strö salt över en stad var uttryck
för att den hade övergivits åt Guds
dom, Dom.9:45. - En saltad måltid
konstituerade vänskap. Att äta någons
salt var liktydigt med. att stå i hans
tjänst, jfr Esr.4:14. Ett förbund benämndes stundom med termen »saltförbund» för att uttrycka dess orubblighet, 4.Mos.18:19; 2.Krön.13:5. Nyfödda barn ingneds med salt, Hes .
16:4.
Jesus betecknade sina lärjungar som
jordens salt, Matt.5 :13. Det gällde

SALTHAVET
hebr. järn hsmmhlaJ.l, ett annat namn
för Döda havet. Grekerna och romarna
kallade det Asfaltitis, asfalt- eller j ordbeckssjön. Arabernas benämning är
Bachr Lut, Lots hav. Salthavet är
israeliternas eget namn på sjön, vid
sidan
av
Hedmarkshavet
Gäm
hä'äräbä), se d.o. Jfr även Östra havet.
Salthavet utgör Saltdalens djupaste
sänka, se Saltdalen. Det är nära 80 km
långt och ca 15 km på det bredaste
stället. Det når ett största djup av ca
400m. Sjön är jordens lägst belägna,
394 m under havets nivå. Därför saknar den också utflöde. Att dess nivå
likväl icke nämnvärt stiger, trots daglig
tillförsel av ca 6 milj. ton vatten från
Jordan, Arnon och andra floder, är en
följd av den enorma avdunstningen.
Vattnet är därför ovanligt salthaltigt,
det består till 25% av mineralsalter,
därav koksalt till 7%. Saltet har sedan
gammalt varit en exportvara frän dessa
trakter. Sjön innehåller också svavel
och magnesiumklorid, som nu utvinns
industriellt. Jordbeck från dess botten
stiger ibland upp till ytan, jfr Asfaltitis
ovan. På grund av salthalten kan var-
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SALOMOS PELARGÅNG
En pelargång strax innanför Gyllne
porten i Jerusalems östra tempehnur,
på tempelplatsens östra sida. Dess tak
var av cederträ. Joh.10:23; Apg.3:11;
5:12.
SALT
-salt
lutsalt J ob 9 :30

SALT (subst.)
spisoffer skall du beströ med s. 3.Mos. 2:13
icke din Guds förbunds s. fattas
2:13
Till alla offer skall du offra s.
2:13
förvandlad till svavel och s.
5.Mos.29:23
beströdde platsen med s.
Dom. 9 :45
ny skål och Iälllen s. däri
2.Kon. 2:20
(Elisa) kastade s. däri
2 :21
Alldenstund vi äta palatsets s.
ESt. 4:14
s. skall utlivas åt dem
6:9
s. utan särskild föreskrift
7 :22
icke ingniden med s. och lindad
Hes.16:4
prästerna skola strö s. på dem
43:24
I ären jordens s.
Matt. 5:13
om s.et mister sin sälta
5 :13
S.et är en god sak
Mark. 9:49
men om s.et mister sin sälta
9:49
Haven s. i eder och hållen frid
9:50
Så är väl s.et en god sak
Luk.14:34
men om s.et mister sin sälta
14:34
edert ta1. ..kryddat med s.
Kol. 4:6
SALT (adj.)
s. källa giva sö tt vatten

Jak. 3:12

SALTA
s.d, ren, helig
skola äta s.d blandsäd
var mska måste s.s med eld

SALTBEREDNING
&ölar och dammar tjäna till s.

2.Mos.30:35
Jes.30:24
Mark. 9:49

ken fiskar eller andra djur leva i sjön.
Namnet Döda havet (Mare mortuum),
som härstammar från kyrkofadern
Hieronymus' tid, och som har slagit
igenom i västerlandet, är sålunda betecknande.
Salthavet är omgivet av berg som
når en höjd av upp till 1400 m. Endast
på västsidans sluttningar finns en del
vegetation. Något söder om mittlinjen
går en landtunga ut i sjön, el-Lisan.
Här ligger en offerhöjd som utgör enda
påminnelsen om de städer, som för
flera tusen år sedan låg på Siddimslätten, l.Mos.13:12; 14:2, nu täckt av
sjöns vatten. Icke ens Soar, som undgick förstöringen, kan man i dag finna
något spår av.
SALTHAVET
l.Mos.14:3
till Siddirnsdalen där S. nu är
4.Mos.34:3
södra aräns vid ändan av S.
34:12
skall &länsen gå ut vid S.
gränsen till Hedmarkshavet. S. 6.Mos. 3:17
Jos. 3:16
flöt mot Hedmarkshavet, S.
12:3
ända ned till S.
gräns vid ändan av S.
15:2
Gränsen i öster var S.
15:5
gränsen ut till S.S norra vik
18:19

SALTHED
bördigt land till s.
land med s.ar där ingen bor

Hes.47:1l

SALTSTOD

SALTDALEN
En fortsättning av Jordandalen. Saltdalen går ända ned till Akabaviken. En
del av den bildade gräns mellan Judeen
och Idumeen. Här ligger det berömda
»Sodoms berg», som innehåller ett
väldigt förråd av rent salt. Saltdalens
malmförekomster var tidigt föremål
för bearbetning. Ännu finns lämningar
av nedlagda gruvor. Genom dalen gick
i gammal tid en handelsväg till de
viktiga hamnarna Elat och EsjonGeber. Se vidare: Hedmarken, Edom,
Punon.

SALTÖKEN

SALTDALEN
gjorde (David) ett namn i S.
(Amasja) slog edomeerna i S.
Absai slagit edomeerna i S.
Amasja drog till S.
Joab slol edomeema i S.

2.Sam. 8:13
2.Kon.14:7
l.Krön.18:12
2.Krön.25:11
Ps.60:2

SALTFÖRBUND
Ett evärdligt s.
konungadömet gm ett s.

4.Mos.18:19
2.Krön.13:5

SALTGROP
Sef. 2:9

en s. skola de bliva

Ps.107:34
Jer.17:6
l.Mos.19:26

då blev hon en s.
s.nen blev hennes boning

Job 39:9

SALTÖRT
Saltörten växte under buskar på torra
och öde trakter. Den kokades som
grönsak. Bladen var bittra. Det var en
usel näring denna planta gav. Job 30:4.
SALU
hebr. vägd el. upphöjd. Fader till
Simri, en av simeoniternas familjehövdingar. 4.Mos.25 :14.
SALU
nödgas bjuda eder ut till s.
säd till s. på sabbatsdagen

6.Mos.28:68
Neh.l0:31

-salva
SALVA
ögonsalva Upp.3:18
Salvor
Salvor användes som skönhetsmedel
och läkemedel. För förstnämnda ändamäl bereddes de av doftande oljor från
rosenbusken och andra välluktsrika
växter samt av mandelolja med tillsats
av ett slags gummi som bindemedel. I
detta srunmanhang kan också nämnas
en sorts salva, som kvinnor använde att
sminka sig runt ögonen med. Denna
var gjord av pulvriserat bly, antimon
och mandelolja och var mycket eftertraktad. Den ansågs dock av många
som opassande för en anständig
kvinna. - Salvor för medicinskt bruk
bestod aven blandning av växt- eller
djurfett och olika växtsafter; den
kokades ihop till en seg massa. Se
även: Smörjelse.
SALVA
konstrnässillt beredd s.
2.Mos.30:25
Den som bereder en sådan s.
30:33
prästemas söner beredde s.n
1.Krön. 9:30
s.or bar den vise i sin boning
Ords.21 :20
S.or och rökelse göra hjärtat lliatt
27:9
Bättre gott namn än lod s.
PIed. 7:2
jäsning i salvoberedarens s.
10:1
Ljuv är doften av dina s.or
HV. 1:3
en utgjuten s. är ditt namn
1:3
doften av dina s.or övergår
4:10
toll med dig dina månlla s.or
Jes.57:9
bruken s.or av yppersta oUa
Am. 6:6
(inlen köper) kanel och kostbar s.Upp.18:13

SALVOBEREDARE
Neh. 3:8
Pred.10:1

Hananja, en av s.na
iäsnine: i s.ns salva

SALVOBEREDERSKA
Edra döttrar till s.or

1.Sam. 8:13

SALVOKOKARE
till s.s kittel förvandlar han
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Job 41:22

Sama - Samarit
SAMA
hebr. han (Gud) har hört el. lyhörd,
lydig. En son till aroeriten Hotam.
l.Krön.!1:44.
SAMARBETE

l) koinonta, KOLVwvia
gemenskap, delaktighet; av: koinonas,
delaktig (tillsammans med andra); en
som deltar el. har del i något. Se :
Arbete 25, Gemenskap 3, Sammanskott l.
SAMARBETE
1 räckte de mig handen till s.

Gal. 2:9

SAMARIA
hebr. Someron, grek. Samåreia (Sama ria), Semers område el. vakt, vaktställe.
t. Nordrikets (Israels) huvudstad frän
konung Omris tid till rikets undergång.
Staden byggdes av Omri är 882 f.Kr.
på ett berg, som han köpte aven man
vid nanm Semer, efter vilken den
också uppkallades, I.Kon.!6 :24. Utom
ett mycket vackert fick staden också
ett lättförsvarat läge på sin branta höjd
90 m över dalbottnen., Omri lät även
bygga ett palats i Samaria, och hans
son och efterföljare , Ahab , uppfö rde
där ett tempel åt Baal och lät göra en
Asera , l.Kon.16:32 f. Staden omgavs
med en stark mur , och på grund av sitt
strategiska läge ansågs den för nära nog
ointagbar. Det lyckades icke heller den
syriske konungen Ben-Hadad att intaga
den , när han belägrade den på konung
Ahabs tid, l.Kon.20:! ff. , och det gick
ej bättre när han upprepade sitt försök
på konung Jorams tid, 2 .Kon .6:24 ff.
När Samaria lång tid härefter belägrades av den assyriske konungen Salmaneser, gav staden sig först efter tre
ärs belägring (722 f. Kr o), 2.Kon.
17:5 f.; 18:9 f.
Detta betydde Nordrikets undergång , och huvudparten av invånarna
fördes bort till Assyrien. I deras ställe
sändes folk från en rad andra länder
till städerna i det forna Nordriket , och
Samaria gjordes till provinshuvudstad,
Staden
erövrades
2 .Kon.! 7 :23 f.
senare av bl.a. Alexander den store_
Under mackabeerkriget förstördes den
men byggdes upp igen_ Till sist kom
den under romarna_ Herodes den store
fick nu mottaga Samaria som gåva av
kejsar Augustus (grek. Sebastas), till
vilkens ära han gav den ett nytt nanm:
Sebaste. Han försåg den också med
praktfulla byggnader, av vilka ruiner
ännu finns kvar.
Samaria blev tidigt föremål för
kristen förkunnelse genom evangelisten Filippus, och även apostlarna
Petrus och Johannes kom dit, Apg.
8 :1-25. Staden var senare ett kristet
biskopssäte. Korsfararna byggde här en
kyrka till minne av Johannes döparen,
vilken enligt kyrkofadern Hieronymu s
skall vara begraven här.
Samarias roll övertogs efter hand av
Neapolis, det gamla Sikem, och i dag
återstår endast ruiner av Nordrikets
forna huvudstad. Jfr Mika 1:6 f. Det
namn som den fick under Herodes, är
emellertid bevarat i Sebastije, en liten
arabisk by som ligger i närheten_ Utgrävningar i Samarias ruiner har fört
i dagen rester av Omris, Ahabs och
Jehus palats samt av Herodes' forum _
Dessutom har man funnit en romersk
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Från slälten Tun nus A ia i Samarien. Här hade Jose/sslammama (E/raim och Manasse) sina områden.
basilika och en hippodrom samt gjort
värdefulla fynd av arbe ten i elfenben.
SAMARIA
kallade staden han byggde S .
l.Kon.16:24
Omri ble v begraven i S .
16:28
regerade Ahab i 22 å r i S.
16:29
Baalstemplet som han byggt i S.
16:32
hungersnöden var d å stor i S.
18:2
Ben-Hadad belägrade S .
20:1
om S.s grus skall räc ka till att
20:10
underrättade att folk kom från S.
20:17
ss. min fader fick göra i S.
20:34
Israe ls konung (Ahab) kom till S.
20 :43
konungens i S.
21:1
Ahab so m b o r i S.
21 :18
sutt o vid S.s p ort
22:10
(Ahab) blev förd till S _
22:37
man begrov konungen där i S .
22:37
sköljde vagnen i dammen iS.
22:38
Ahasja blev konung över Israel i S.
22:52
st örtade i sin övre sal i S.
2 . Kon. 1:2
emot konungens i S. sändebud
1:3
vände tillbaka till S.
2:25
Joram blev konung över Israel i S.
3:1
drog konung Joram ut från S.
3:6
vore hos profeten i S.
5:3
förde (Elisa) dem till S.
6:19
när de kom mo till S.
6:20
fingo se att de voro mitt i S .
6 :20
Ben-Radad belägrade S.
6:24
och medan de belägrade S.
6 :25
få kom för en sikel. i S.s port
7:1
skall man i S.s port få kom
7 :18
Ahab hade 70 söner i S.
10:1
(Jehu) begav sig åstad till S .
10:12
när han kom till S .• dräpte han
10:17
alla som voro kvar av Ahabs hus i S .
10:17
och man begrov (Jehu) i S .
10:35
Jehu regerade i S. 28 år
10:36
blev Joahas konung över Israel i S .
13:1
Aseran fick stå kvar i S.
13:6
man begrov (Joahas) iS.
13:9
blev Joas konung över Israel i S .
13:10
Joas blev begraven i S .
13:13
(Joas) vände så tillbaka till S.
14:14
Joas blev begraven i S.
14:16
blev Jerobeam konung över Israel i S. 14:23
blev Sakarja konung över Israel i S.
15:8
(Sallum) regerade 1 månads tid i S.
15:13
Menahem kom till S.
15:14
slog Sallum till döds i S.
15:14
Menahem regerade i 10 år i S.
15:17
Pekaja konung över Israel i S.
15:23
Peka dräpte (Pekaja) i S.
15:25
blev Peka konung över Israel i S .
15:27
Rosea konung i S. över Israel
17:1
drog upp mot S . och belägrade
17 :5
intog konungen i Assyrien S.
1 7 :6
Salmaneser m ot S . och belägrade
18:9
under detta år blev S . intaget
18 :10
räddat S. ur min hand
18:34
mätsnöre jag brukade mot S.
21;13
for (Josafat) till Ahab i S.
2.Krön.18:2
på en tröskplats vid S.s port
18:9
(Ahasja) hön sig gömd iS.
22:9
plundringståg från S. till Bet·Roron
25:13
och vände så tillbaka till S.
25:24
Israels barn förde bytet till S.
28 :8
när den kom till S.
28 :9
vände de tillbaka till S.
28 :15
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låtit bosätta sig i stad e n S .
Esr. 4:10
m e dbröder s. bodde i S .
4:17
S. är Efraims huvud
Jes. 7:9
Remaljas son är S .s huvud
7:9
bära bytet från S.
8:4
förnimma det. Efraim och S .s inv ånare 9 :9
gått S . ss. Damaskus
10:9
beläten förmer än S .s
10:10
gjort med S . och dess gudar
10 :11
hava de räddat S . ur min hand
36:19
såg jag ock hos S .s profeter
Jer.23:13
en skara fr ån Sikem. Silo och S .
41 :5
Din större syster var S.
Res.16:46
Ej heller S . har syndat hälfte n
16:51
upprätta S. med hennes d ö ttrar
16:53
S. åter bliva vad de fordom
16 :55
veta att Ohola är S.
23:4
är din syster S.s kalk
23:33
Församlen eder till S .s berg
Am. 3:9
i S. sitta i soffors h örn
3:12
I Basans kor - p å S.s berg
4:1
I sorglöse på S.s berg
6:1
skådade angående S . och Jerus. Mika 1 :1
1:5
V e m är upphovet ... Ar det i c ke S .
skall jag göra S . till en ste nhop
1:6

2. Det berg, som staden Samaria
byggdes på, beläget mitt i en fruktbar
dal , se nr I (Jes_28:1). l.Kon.16:24.
SAMARlEN
t. Hela Nordriket (Israel). Beträffande
Nordriket, se Israel, sp.2826.
SAMARIEN
offerhöjdshus i S.s städer
l.Ko n .13:32
2.Kon.17 :24
bosätta sig i S.s städer
17:24
togo dessa S . i besittning
17:26
låtit bosätta sig i S.s städer
präster som de fört bort ifrå n S .
17:28
benen av den profet från S .
23:18
offerhöjdshu s i S .s städ er
23:19
(Sanballat) inför S.s krigsfolk
Neh. 4:2
plantera vingårdar på S.s berg
Jer .3 1:5
H os. 7 :1
uppenbarar sig S.s ondska
8:5
En styggelse är din kalv. S .
8:6
S.s kalv krossad till smulor
skola S.s inbyggare få bekymmer
10:5
10:7
förbi med S.s konung
14:1
S. skall lida vad det har för skyllt
svärja vid S.s syndaskuld
Am . 8 :14
Ob. v.19
i besittning. så ock S.s mark

assyrierna , så en kort tid under Juda
rike , därnäst antagligen under Babel,
vidare under perserna , grekerna, de
egyptiska ptolemeerna och de syriska
seleukiderna_ Sedan mackabeerna hade
erövrat J uda , lade de också' Samarien
under sig. Då Pompejus intog Palestina
är 63 LKr. , blev Samarien lagt under
Roms ståthållare i Syrien . Från år 30
till är 4 LKr _ styrdes Samarien av
konung Herodes den store, efter hans
död av sonen Arkelaus, men från är 6
e.Kr. av de romerska prokuratorerna i
Cesarea. Den romerska överhögheten
varade till omkr. år 300, den efterfölj ande östromerska (Bysans) fram till
den arabiska invasionen på 600-ta let.
SAMARIEN
tog (J.) vägen mellan S. och
m åste han taga vägen gm S.
till en stad i S . som hette Sykar
mina vittnen .. .i Judeen och S.
över Judeens och S.s landsbygd
Filippus till huvudstaden i S .
att S . tagit emot Gud s ord
hade församlinge n frid i h e la S.
d e for a gm S .

Luk.17:11
J o h . 4:4
4:5
Apg. 1:8
8:1
8:5
8:14
9:31
15:3

2. Sedan assyrierna hade lösryckt GaliJeen från Nordriket är 734 LKr. och
även återstoden av riket fallit i deras
händer tolv är senare, blev Samarien
beteckningen för Efraims och Manasses gamla landområden väster om
Jordan , så som vi känner Samarien
som den mellersta av Palestinas tre
landsdelar på Jesu tid. Denna del låg
alltid i främmande händer , först under

SAMARIT
Beteckningen »samarit» förekommer i
G_T. endast en gång, 2_Kon.l7:29.
Icke desto mindre spelar samariterna
en betydelsefull roll redan tidigt efter
den babyloniska fångenskapen och
ända fram till den arabiska invasionen
på 600-talet e.Kr.
Eftersom källmaterialet är svårtolkat och till en viss grad svårtillgängligt, har man ännu icke lyck ats framställa samariternas historia på ett sätt
som fyller vetenskapliga krav. Förutom G.T_, G_T.s apokryfer och N.T_
utgörs de viktigaste historiska källorna
av samariternas egna skrifter samt omnämnanden hos Josefus, i Mishna och
Talmud.
Vid Samarias fall år 722 f.Kr. bortfördes Israels, dvs. Nordrikets, befolkning (de tio stammarna) till Assyrien,
och i stället lät den assyriske konungen
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Samarit

Ex empel på Samarien s omväxlande natur med slättland och kuperad terräng.
andra underkuvade folk , som han
tvångsförflyttade från Babel, Kuta,
Ava, Hamat och Sefaraim, bosätta sig i
Samariens städer, 2.Kon.1? :23 L Från
denna tid härstammar det blandfolk,
som kallas samariter. Se även : Israel ,
sp.2828.
De inflyttade folkslagen medförde
sina gudar och sin gudsdyrkan till
Samarien och fruktade icke Israels
Gud. Då konungen i Assyrien fick
besked om att Herren till straff härför
hade låtit lejon härja bland dem, sände
han tillbaka en av de bortförda prästerna för att denne skulle lära dem »huru
landets Gud skall dyrkas», 2 .Kon.I?:
25 ff. Prästen bosatte sig i Betel och
undervisade folket. Resultatet blev att
»de visserligen fruktade Herren, men
de tjänade därjämte sina egna gudar på
samma sätt som de folk, ifrån vilka
man hade fört bort dem» , v.33. Det
hedniska inslaget synes dock efter
hand ha trätt mer i bakgrunden, och
samariternas religion blev en sträng,
israelitisk monoteism.
Då judarna (Syd rikets inbyggare)
fick vända tillbaka till Palestina, u ppstod snart allvarliga motsättningar
mellan de hemvändande och den israelitiska befolkning, som hade bott kvar
i landet, särskilt samariterna. De hemvändande judar, som genast satte i
gång med att bygga upp templet, fick
av samariterna - som i sammanhanget
kallas »ovännerna till Juda och Benja·
min» - ett erbjudande om hjälp med
denna motivering : »Vi söka eder Gud
likasom l, och åt honom offra vi
alltsedan den tid, då den assyriske
konungen Esarhaddon lä t föra oss hit»,
EsrA :2. Men Serubbabel och Jesua och
de övriga huvudmännen för Israels
familjer nekade dem detta. Samariterna sökte då på alla sätt att hindra
byggandet, något som också lyckades
för en längre tid, Esr. kapA. På samma
sätt försökte de att hindra återuppbyggandet av Jerusalems murar under
Nehemjas ledning, något som emeller·

tid misslyckades, Neh. kapA och 6.
Under allt detta fördjupades klyftan
mellan judar och samariter mer och
mer.
Många som vantrivdes med den
stränga lagstyreisen i Jerusalem, fann
en friare atmosfär i Samarien. Mot
slutet av 4.århundradet f. Kr. förbröt
sig
översteprästen Manasse mot
Herrens bud, i det han äktade en
dotter till Sanballat, ståthållaren i
Samarien. För detta utvisades han av
Nehemja och begav sig till Samarien,
där han enligt J osefus blev den som
byggde samaritern as tempel på Geri s·
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sim och grundlade samariternas samfund. Se: Sanballat.
I mitten av lOO-talet LKr. synes
schismen mellan judar och samariter,
som tog sig u ttryck i två rivaliserande
tempel (det ena på Sion och det andra
på Gerissim) ha blivit skärpt. Orsaken
kan svårligen fastslås , men både hasmoneernas politiska expansion och
deras motsättningsförhållande
till
samari temas sadokidiska prästerskap
spelade en betydande roll. Johannes
Hyrkanus förstörde samariternas tempel (möjl. redan 128 f.Kr.) och raserade Samaria och Sik em .

I romersk tid rådde ståthållare, som
var underordnade den romerske guvernö ren i Syrien, över samariterna. Från
romarnas sida gjordes det icke någon
skillnad mellan jude och samarit, men
århundradens förlopp förmådde ändå
icke att utjämna klyftan mellan dem.
Ett uttryck för judarnas djupa förakt
för samariterna finner vi i deras glåpord till Jesus vid ett tillfälle: »du är en
samarit och är besatt aven ond ande»,
J oh.8 :48, likaså i upplysningen:
»J udarna hava nämligen ingen umgängelse med samariterna», 4:9 . Detta förhållande var ömsesidigt.
Det kyliga förhållandet mellan
judar och samariter tog sig många
uttryck. När det passade samariterna
hävdade de sin släktskap med judarna,
men annars frånsade de sig all förbindels~ med dem. Samariterna höll fast
vid lagen (Moseböckerna), men förkastade profetskrifterna och de övriga
skrifterna i G.T. Därtill hävdade de , att
deras kopia av Pentateuken (Moseböckerna) var äldre och fullständigare
än judarnas, medan dessa å sin sida
drog riktigheten av samariternas pentateuk i tvivelsmål och förkastade varje
påstående av samariterna om att de
vore judar genom födelsen , jfr Joh.
4:12.
l judiska skrifter beskylldes samariterna ibland för att vara romerskvänliga, och även om deras historia
icke kan peka på någon fanatisk kamp ·
vilja mot ockupationsmakter, så bör
dock poängteras att samariterna stod
på judarnas sida i det för judendomen
så ödesdigra upproret mot Rom, vilket
ledde till Jerusalems och templets förstörelse år ?O e.Kr. För samariternas
del utspann sig kampens slutfas på
Gerissim , där de hade förskansat sig.
Josefus' berättelse härom (Bell. Jud.
3:? :32) är ett av de få ställen i källmaterialet, där säkra sifferuppgifter

Från det ställe vid vägen mellan Jeru salem och Jeriko som utpekas som »den barmhärtige samaritens härbärge».
På platsen, som nu fungerar som polisstation, finns murrester av ett forntida härbärge.
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Samaritisk - Sam1ai
förekommer om samariternas antal.
Man kan härav fastslå att de före
krigsutbrottet hade uppnått ett antal
av ca 100.000, dvs. en femtedel av
judarnas antal i Palestina.
Romarna synes icke ha företagit
repressa1ier mot samariterna sedan
upproret hade slagits ned, och katastrofen blev mindre för dem än för
judarna. De hade intet tempel som
kunde förstöras, och som tidigare fQrtsatte de med sina gudstjänster under
öppen himmel på Gerissim. Emellertid
fick förstöringen av Jerusalems tempel
betydelse för förhållandet mellan
samariterna och judarna. Samariterna
såg det inträffade som en gudomlig
straffdom över judama och som ett
stärkande av deras efter hand antagna
uppfattning, att Gud över huvud taget
icke hade behag till tillbedjan i ett
tempel byggt av människohänder.
Templet tillhörde främst fullkomlighetens värld. Tillbedjan på Gerissim
var endast att betrakta som en skuggbild av det kommande.
Samariternas trosbekännelse hade
sex artiklar: l) Tro på en Gud, 2) på
profeten Mose, 3) på Lagen, 4) på att
Gerissim var det av Gud utvalda stället
för frambärandet av offer, S) på en
domens och vedergällningens dag, och
6) på att Mose skulle träda fram på
nytt såsom återupprättaren.
Judarna betraktade icke samariterna som hedningar, snarare som söndrare_ De tilläts likväl icke att delta i
tempeltjänsten i Jerusalem. Det var
icke heller tillåtet för en jude att ingå
äktenskap med en samarit. Det växte
på det hela taget fram en rad fariseiskrabbinska stadgar angående judarnas
förhållande till samariterna.
Även om Jesus förbjöd de tolv att
besöka någon av de samaritiska städerna, när han första gången sände ut dem
att förkunna evangelium, Matt.IO:S,
visar dock hans liknelse om den barmhärtige samariten, att hans kärlek
sträckte sig ut över mänskliga gränser
av nationellt hat, Luk.1O:2S ff. Se
även: Luk.17:11 ff. Detsamma fmner
vi av det förhållandet att han icke
ryggade för att fårdas genom Samarien
på sina vandringar, medan judarna
eljest tog omvägen genom landet på
andra sidan Jordan, när de skulle från
Gali1een till Judren eller omvänt. På en
av dessa hans vandringar genom Samarien hände det, att Jesus på folkets
begäran stannade två dagar i staden
Sykar - sedan han först hade kommit
i samtal med en samaritisk kvinna vid
brunnen - med påföljd att många av
stadens invånare kom till tro på
honom, Joh.4:4-42.
Emellertid är det först efter sin
uppståndelse som Jesus uttryckligen
ger sina liiIjungar befallning att förkunna evangelium också i Samarien, Apg.
l :8, något som icke långt därefter
efterkoms av evangelisten Filippus och
av apostlarna Petrus och Johannes,
Apg.8:1 ff., och senare helt säkert av
många av Herrens övriga vittnen.
I nytestamentlig tid fanns det samariter också utanför Palestina, bl.a. i
Egypten och i flera av Mindre Asiens
provinser. På en del ställen hade de
sina egna synagogor, på andra ställen
delade de synagoga med judar i diaspo4833

ran. Men även i sistnämnda fall fanns
under den yttre enheten en inre skiljaktighet. Sålunda var det också vanligt
att samariterna vallfärdade till Gerissim för att fira de stora högtiderna,
medan judarna for till Jerusalem.
En liten skara samariter fmns ännu i
dag i staden Nablus, nära den plats där
Sikem en gång låg. De håller fast vid
sin gamla religion, följer noga föreskrifterna i Mose lag, bl.a. sabbatsbudet, och firar påsken som alltid
tidigare på berget Gerissim. I rashänseende skiljer de sig tydligt såväl från
judar och araber som från andra i
främre orienten nu levande folkslag.
Genom sin traditionella vana att ej
gifta sig med främmande har de bevarat ett ursprungligt utseende, men
också fallit offer för degeneration. Den
lilla folkspillran (f.n. ca 200 personer)
minskar därför för vaIje år.
SAMARIT
offerhöjdshus s.erna uppbyggt 2.Kon.17:29
Luk.10:33
en s. färdades samma väg
17:16
denne var en s.
ingen umgängelse med s.erna
Joh. 4:9
många s.er komma till tro
4:39
När sedan s.erna komma till (J.)
4:40
en s. och är besatt av ond ande
8:48

SAMARITISK
gån icke in i ngn s. stad

Matt.l0:5
komma in i en s. by
Luk. 9:52
Då kom en s. kvinna
Joh. 4:7
Då sade den s.a kvinnan till (J.)
4:9
bedja mig som är en s. kvinna
4:9
slagit s.a folket med häpnad
Apg. 8:9
förkunnade evangelium i s.a byar
8 :25

SAMBUKA
Ett stränginstrument som i Bibeln endast nämns i Daniels bok, i samband
med tillbedjan av den bildstod som
konung Nebukadnessar hade låtit ställa
upp. Jfr Musik. Dan.3:S,7 ,lO,lS.
SAMFUND
1)'ir,1'V
inhägnat o~råde, borg, fästning, stad.
Se: Inre 12.
SAMFUND
1 Utstötta ur mskors s. jämra

Job 24:12

SAMFÄLLT
2.Krön.30:5
icke eljest hållit den s.
Job 34:4
s. söka förstå vad gott är
PS.62:4
Huru länge viJjen I s. slå hm
dina furstar s. flytt undan
Jes.22:3
skapelsen s. suckar och våndas Rom. 8:22

SAMGAR
hebr. av okänt ursprung, betydelsen
oviss. Anats son, en av Israels domare.
Han slog sex hundra filisteer med en
oxpik. Dom.3:31; S:6.
SAMGAR-NEBO
trol. från babyl. Shumgir-Nabu, var
nådig, Nabul En av Nebukadnessars
stormän, som var med och intog Jerusalem i Sidkias nionde regeringsår.
Jer.39:3.
SAMHUT
hebr. ödeläggelse el. förskräckelse. En
jisrait, en av Davids härförare, hövding
över 24000 man. Han gjorde tjänst i
den femte månaden, det s.k. femte
militära skiftet. Troligen är han identisk med Samma 4 och Sanunot, se
dessa ord, och tillhörde då Davids
hjältar. På dessa ställen benämns han
dock som »harorit», icke som »jisrait».
l.Krön.27:8.
SAMHÄLLE
l) polis, 1ToA',
stad; stat (uppkallad efter en stad).
SAMHÄLLE
1 intet s. som kommit i strid

SAMIR
hebr. törnhäck, törnsnår.
4834

Matt.12:25

1. Stad i Juda bergsbygd. Man har
identifierat platsen med Chirbet Shomera, omkring 21 km västsydväst om
Hebron. Jos.1S:48.
2. Stad i Efraims bergsbygd, domaren
Tolas hemort. Dom.lO:1 ,2.
SAMKVÄM
1) kähäl, 'I il P
~mankallad T skara, församling; av:
l5:åhal, kalla samman, församla. Se:
Folk 14,
Församling l, Sanunankomst 2.
2) gew, l?
trol. samling av människor; övers.
människors samkväm; jfr goj (se t.ex.
Folk l, Människa Il). Andra uppfattar
ordet som ett arameiskt lånord med
betydelsen: mitt (människors mitt).
3) SOl}, 1 i D
råd, rådslag, rådplägning; människor
som är samlade till råd plägning,
sällskap, krets. Se t.ex. Församling S,
Hemlighet 4, Råd 2, Umgängelse 2.
SAMKVÄM
1 ingen del i deras s.
2 Ur mskors s. drivas de ut·
a alla de unga männens s.
a icke suttit i gycklares s.

1.Mos.49:6
Job 30:5
Jer. 6:11
15:17

SAMLA
hebr. klädnad, mantel. En av Edoms
gamla konungar. Han kom från Masreka. l.Mos.36:36,37; l.Krön.I:47,48.
SAMLA
-samla
hopsamla Rut 2:7
insamla Rom.l S :28

vinförråd som man hade s.t
27 :27
Salomo s.de vagnar
2.Krön. 1:14
s.en från hela Israel In penningar
24:5
s.de in penninaBr i myckenhet
24:11
Ahas s.de ihop de kärl
28:24
jag vill s. (Josia) till dina fäder
34:28
så att du får s.s till dem
34:28
furstarna voro s.de inför hm
Est. 1:3
vissa män som s. tillhopa
2:3
många unga kvinnor s.des tillhopa
2:8
jungfrur s.des tillhopa
2:19
han s.de hull på sin länd
Job 15:27
Hs skaror draga s.de fram
19:12
Vad som har s.ts i hs hus
20:28
Han s.r vatten i sina moln
26:8
Han s.r havets vatten ss. j en hög
ps.aa:7
(mskoma) s. tillhopa
39:7
hs hjärta s.r vad ondskefullt är
41:7
S. mina tårar i din lägel
56:9
s. sig för att undfly bågen
60:6
Du giver dem ...då s. de In
104:28
när du s.r din här
110:3
Israels fördrivna s.r han tillhopa
147:2
s.r under skördetiden in sin mat Ords. 6:8
förståndig son s,r in om sommaren
10:5
som s.r efter hand får mycket
13:11
S.s för att pröva kryddade drycker
23:30
när foder s.s in på bergen
27:25
s.r åt den som förbarmar sig
28:8
Vem har s,t vinden i sina bänder
30:4
Jag s.de mig jämväl silver
Pred. 2:8
åt syndaren besväret att s. in
2 :26
s. ihop stenar har sin tid
3:5 .
ss. man s.r övergivna ägg
Jes.l0:14
så. s.de jag jordens alla länder
10:14
s. Israels fördrivna män
11:12
likasom en hjord som ingen s.r
13:14
ss. när skördemannen s.r ihop säden 17:5
I s.en upp vattnet i Nedre dammen
22:9
s.s tillhopa ss. fångar
24:22
när de i mängd s.s dit
31:4
och s.r det i sitt skygd
34:15
det är hs A. som s.r dem
34:16
som dina fäder hava s. t
39:6
(H.) s.r lammen i sin famn
40:11
från väster skaU jag s. dig
43:5
folkslagen s. sig tillhopa
43:9
Ss. väktare s. de sig
Jer. 4:17
s.de sig i skaror till skökohuset
5:7
Barnen s. tillhopa ved
7:18
icke s. dem tillhopa
8:2
ss. kärvar vilka ingen Sol upp
9 :22
S.en edert gods och fören det
10:17
s.en tillhopa alla markens djur
12:9
den som s.r rikedom med orätt
17 :11
s. dem inne i denna stad
21 :4
man skall icke s. dem tillhopa
25:33
Juda folk skaU s. t -bo däri
31 :24
jag skaU s. eder tillhopa
Hes.22:21
jag skaU s. dem tillhopa
37:21
s.en eder tillhopa
39:17
s.de jag dem sedan tillhopa
39:28
hs söner s. en väldig kri&shär
Dan.ll:10
Juda och Israels barn s. sig
Hos. 1 :11
All deras ondska är s.d
9 :15
hs barn skola då s.s västerifrån
11 :10
missgärning s.d ss. i en pung
13:12
rycker bort de skatter han s.t
13:15
s. tillhopa aUa hednafolk
Joel 3:2
och s.en eder tillhopa
3 :11
s.t dem ss. kärvar
Mika 4:12
Nu må du s. dina skaror
5:1
om du ock själv s.r skaror
Nab. 3:15
locka på dem och s. dem
Sak.10:8
skatter skola s.s tillhopa
14:14
s. in sitt vete i ladan
Matt. 8:12
S.en eder icke skatter på jorden
6:19
utan s.en eder skatter i himmelen
6 :20
ej heller s. de in i lador
6 :26
s. (ogräset) tillhopa
13:28
när I s.en detta tillhopa
13 :29
S.en först tillhopa ogräset
13:30
Ss. nu ogräset s.s tillhopa
13:40
de skola s. tillhopa
13:41
s.r tillhopa fiskar av alla slag
13:47
och s.r de goda i käd
13 :48
s.de man upp de överblivna styckena 14:20
de överblivna styckena s.de man upp 15:37
tjänarna s.de tillhopa alla
22:10
s.de (fariseema) sig tillhopa
22:34
s.de upp överblivna brödstycken Mark. 6:43
s.de sedan upp sju korgar
8:8
huru många korgar I s.den upp
8 :19
huru många korgar s.den I då upp
8:20
mycket folk "ar s.t omkrini dem
9:14
och s. in vetet i sin lada
Luk. 3:17
mycket folk s.de sig för att höra (J.)
5:15
Sedan s.de man upp de styckena
9 :17
s. In aU min lI1'öda och mitt lIoda
12:18
vem skaU då få vad du har s.t
12:20
den som s.r skatter åt sig själv
12:21
och s. in frukt till evigt liv
Joh. 4:36
S.en tillhopa de överblivna styckena
6:12
Då s.de de dem tillhopa
6:13
s.de sig judarna omkring (J.)
10:24
s. och förena Guds förskingrade
11:52
man s.r tillhopa sådana &renar
15:6
voro s.de inom stäna;da dörrar
20:19
s.de sig tillhopa mot H.
Apl. 4:26
(David) s.d till sina fäder
13:36
lärjungarna hade s.t sig omkring
14:20
kvinnor som hade S.ts dit
16:13
många s.de ihop sina böcker
19:19
Gm hårdhet s. du över dig vrede Rom. 2:5
s.r du Illödande kol på hs huvud
12:20
Den som s.t mycket
2.Kor. 8:15
som s.t litet, hm fattas Intet
8:15
s. åt sig lärare hoptals
2. Tim. 4:3
I haven s. t eder skatter
Jak. 5:3
för att s. dem till striden
Upp.16:14
s.de för att utkämpa sin strid
19:19
s. dem till den stundande striden
20:8

SAMLA
S.e sig det vatten som är
loMos. 1:9
och s. det till dig
6 :21
(Abraham) blev s.d till sina fäder
25:8
(Ismael) blev s.d till sina fäder
25:17
när du s.r din kraft
27 :40
plägade låta hjordarna s.s dit
29:3
Icke tid att s. boskapen
29:7
förrän alla hjordarna blivit s.de
29:8
(Jakob:) S.en tillhopa stenar
31:46
(Isak) blev s.d till sina fäder
35:29
s. in aUt som kan tjäna till föda
41:35
s.de in aUt som kunde tjäna till
41 :48
s.de Josef till sig aUa penningar
47:14
Jag skaU s.s till mitt folk
49:29
och blev s.d till sina fäder
49 :33
s.de strå för att bruka ss.
2.Mos. 5:12
hölj oroa reste sig och s.des i hög
15:8
s. för var dag så mycket
16:4
vad de eljest för var dag s. In
16:5
S.en därav. så mycket han behöver
16:16
den ene s.de mer, den andre mindre
16:17
den som s.t mycket intet till
16:18
som s.t litet, hm fattades Intet
16:18
så mycket S.t som han behövde
16:18
Så s.de de därav var moq:on
16 :21
sjätte dagen s.t dubbelt
16:22
I sex dagar skolen I s. därav
16 :26
några för att s. (dagg)
16:27
plats dit vatten s.r sig
3.Mos.11 :36
Folket s.de sådant (manna)
4.Mos.11:8
S. ihop åt mig 70 män
11:16
s. ihop alla havets fiskar
11 :22
s.de (Mose) ihop 70 män
11 :24
folket s.de ihop vaktlar
11 :32
det minsta ngn s.de var 10 horner
11 :32
s. ihop ved på sabbatsdagen
15:32
ertappade hm med att s. ihop ved
15:33
skall s. ihop askan efter kon
19:9
mannen som s.de ihop askan
19:10
Aron skaU s.s till sina fäder
20 :24
skaU Aron s.s till sina fäder
20 :26
också du s.s till dina fäder
27 :13
likasom din broder Aron blivit s.d
27 :13
skaU du s.s till dina fäder
31:2
aUt byte skaU du s. ihop
5.Mos.13:16
du skaU s.s till dina fäder
32:50
likasom Aron blev s.d till sina
32:50
alla av din faders hus, s.de
Jos. 2:18
skaU stå ss. en s.d hög
3 :13
blev stående ss. en s.d hög
3 :16
det släktet s.t till sina fäder
Dom. 2:10
som under tiden hade s.t sig
18:22
då s.de sig Benjamins barn
2.Sam. 2:25
Joab s.de tillhopa aUt folket
2 :30
vilket icke kan s.s upp igen
14:14
folk s.de sig och följde (Seba)
20 :14
s.de ihop de upphängdas ben
21:13
Salomo s.de ock vagnar
l.Kon.10:26
s.de (Reson) folk omkring sig
11 :24
icke taga ifrån hm det s.de riket
11 :34
en änka som s.de ved
17:10
s.t ihop ett par vedpinnar
17 :12
Ben-Hadad s.de hela sin här
20:1
Ben-Hadad s.de sin här
2.Kon. 6:24
aUt som dina fäder hava S.t
20:17
vill jag s. dig till dina fäder
22:20
så att du får s.s till dem
22:20
av Sebulon 50000 som s.des
l.Krön.12:33
David s.de tillhopa Arons barn
15:4
s. tillhopa de främlingar
22:2

SAMLAI
hebr. klädd. En tempeltjänare. I Neh.
7 :48 kallas han Salmai. Esr.2 :46.
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SamIing - Samtal
-5amling
insamling 1.Kor.16:1
vattensamling 1.Mos.l:1O
SAMMA
hebr. ödeläggelse el. förskräckelse.
1. Stamfurste i Edom, son till Esaus
son Reguel. 1.Mos.36:13,17; 1.Krön.
1:37.
2. En av Davids bröder, även kallad
Simea, jfr Simea 1. 1.Sam.16:9; 17:13.
3. Harariten Ages son, en av Davids tre
främsta hjältar. 2.Sam.23:1lo
4. En harodit, en av Davids drabanter.
Identisk med Samrnot, se d.o. Jfr
Samhut. 2.Sam.23:25.
5. En av Davids trettio hjältar. 2.Sam.
23:33.
6. Aseriten Sofas son. l.Krön.7 :37 .
SAMMA fl
s. dag omskuros Abraham
I.Mos.! 7 :26
s. antal tegel
2.Mos. 5:8
s. lag för infödingen och främlingen
12:49
s. dag åter helga sitt huvud
4.Mos. 6:11
På s. sätt för Esaus barn
o.Mos. 2:22
David flydde s. natt
1.Sam.19:10
sände s. bud fyra !långer
Neh. 6:4
Alla gå de till s. mål
Pred. 3 :20
giva dem alla ett och s. bjärta
Jer.32:39
lära dem en och s. väg
32:39
båda gingo de s. väg
Hes.23:13
Efan och bat-måttet s. mått
45:11
S. natt Belsassar dödad
Dan. 5:30
i s. stund blev tjänaren frisk
Matt. 8:13
skola två ligga i s. säng .
Luk.17:34
du som är under s. dom
23:40
komma igen på s. sätt
Apg. 1 :11
Gud givit s. gåva
11:17
av s. lerklump ett kärl
Rom. 9 :21
alla hava en och s,e H.
10:12
s. sinnelag och s. tänkesätt
loKor. 1 :10
ännu s. täckelse oborttaget
2.Kor. 3:14
uppfyllda av s. kärlek
Fil. 2:2
låtom oss vandra vidare på s. väg
3:16
till s.liderlighetens pöl
1.Pet. 4:4
s. lidanden vederfaras edra bröder
5:9
från en och s. mun utgå
Jak. 3:10

SAMMAI
hebr.förskräckt, häpen.
1. En son till Onam, av Jerameels hus,
av Juda stam. l.Krön.2:28,32.
2. Rekems son, av Kalebs hus och Juda
stam. loKrön.2:44,45.
3_ Mereds son med faraos dotter Bitja,
av Juda stam. l.Krön.4:17.
SAMMALUNDA
10Mos. 7:3
s. av himmelens fåglar 7 par
2.Mos.21:27
S., om ngn slår ut en tand
25:33; 37:19
på andra armen s. 3 kalkar
s. tyckte de om oss
4.Mos.13 :34
31:30
femtionde s. av all boskap
1.Kon.10:29
S. infördes &Dl deras försorg
2.Krön. 1:17
S. infördes gm deras försorg
Est. 4:16
med mina tärnor ock s. fasta
Hes.48:33
S. skall ock södra sidan hålla
Hos. 3:3
bete mi&: s. mot dig
Matt.17:12
S. skall Människosonen lida
20:5
gick ban ut ..• och morde s.
21:30
till den andre och sade s.
de gjorde med dem s.
21:36
22:26
S. ock den andre
S. sade alla lärjungarna
26:35
S. talade ock översteprästerna
27:41
Mark. 4:16
S. med det som sås på
s. den tredje
12:21
S. sade alla de andra
14:31
S. talade översteprästerna
15:31
Luk. 3:11
som har matförråd, löre s.
5:33
Johannes' lärj •• s. ock fariseemas
Gå du och gör s.
10:37
skolen I alla s. förgas
13:3.5
17:10
S •• när I haven gjort allt
s. alla sju
20:31
S. tog han ock kalken
22:20
som har ränsel, göre s.
22:36
s. övergivo ock männen
Rom. 1:27
pliktig, s. ock hustrun sin man loKor. 7:3
s. råder ej heller mannen över
7:4
s. är ock den frie K. livegne
7:22
S. tog han ock kalken
11:25
S. höllos ock vi i träldom
Gal. 4:3
S. mån ock I glädjas
Fil. 2:18
S. pläga goda gärningar
1.Tim. 5:25
S., I hustrur, underordnen
l.Pet. 3:1
S. skolen lock leva
3:7
miste ... sitt )jus, s. natten
Upp. 8:12

ban skall bita tänder s. och täras
överträdelser knötos s.
vissla och bita s. tänderna
kallade s. mot mig förskräckel:;er
vredo s. en krona av törnen
vredo s. en krona av törnen
beto sina tänder s. mot hm
vi hava vuxit s. med hm

112:10
Klag. 1 :14
2:16
2:22
Matt.27:29
Joh.19:2
Apg. 7 :54
Rom. 6:5

SAMMAN (drabba samman)
låt oss drabba s.
2.Kon.14:8
och de drabbade s. med varandra
14:11
folk drabbade s. med folk
2.Krön.15:6
Kom. låt oss drabba s.
25:17
de drabbade s. med varandra
25:21
kon. i Söderlandet drabba s. med Dan.11:40
SAMMAN (rota sig samman)
rotat sig s. mot mig
4.Mos.14:35
I som rotat eder s. mot H.
16:11
den hop som rotade sig s. mot H.
27:3
dessa konungar rotade sig s.
Jos.11:5
de rota sig s.
Ps.35:15
eländiga mskor rota sig s. mot mig
35:15
De rota sig s.
56:7
grymma mskor rota sig s.
59:4
dagligen rota sig s. till strid
140:3
Om man rotar sig s. till anfall
Jes.54:15
som rota sig s. mot (Sion)
54:15

SAMMANDRABBNING
dödad under första s.en

2.Kon_23:29

SAMMANFATIA
1) anakephalaiåö, ållaKEq,aAatOW
rekapitulera, (åter)samla i ett huvudbegrepp el. en slutsumma, hopsummera, sammanfatta; av: prep. ana (här i
betydelsen: åter, på nytt) och kephalaioö, samla i ett huvudbegrepp el. en
slutsumma. Detta verb går i sin tur
tillbaka på sub st. kephålaion, huvuqbegrepp; slutsumma (av: kephale,
huvud). Kristus omtalas som församlingens och skapelsens huvud t.ex. i
Ef.l :22-23; 4:15; Kol.l :18; 2:10,19.
SAMMANFATTA
1 (buden) s.s alla i ordet
l beslutet att i K. s. allt

Rom.13:9
Ef_ 1:10

SAMMANFOGA
1) utf.ord.
2) syzeugnymi, au~eVrllUJH
oka samman, spänna under samma ok;
förena, sammanfoga; av: prep. syn,
(tillsammans) med, och zeugnymi,
oka, lägga ok på;jfr zeugos, ok.
3) syngkerånnymi, aUrK epallllU/lL
blanda samman (till en enbet); förena,
sammartfoga; här övers. sammanfoga
av olika delar; av: prep. syn, se 2, och
kerannymi, blanda. Se: Upptaga 19.
SAMMANFOGA
1 s. t av två nedtill
1 vartdera var s.t av två nedtill
2 Vad nu Gud har s.t
2 Vad nu Gud har s.t
3 när Gud I.de kroppen

,

2.Mos.26:24
36:29
Matt.19:6
Mark.10:9
1.Kor.12:24

SAMMANGADDA
s.de sig judarna

Apg.23:12

SAMMANGADDNING
beskärmar dem mot mskors s.

Ps.31:21

2) ~ähäl, ';> QQ.
sammankallad skara, församling; av:
~åhal, kalla samman, församla. Se:
Folk 14, Församling 1, Samkväm L
3) sym!rchomai, auvepxo/lat
komma samman; av: prep. syn, (tillsammans) med, och erchomai, komma.
I loKor. 11 :34 står ordagrant: för att I
icke mån komma samman till dom.
SAMMANKOMST
l första dagen hålla helig s.
2.Mos.12:16
l sjunde dagen hålla helig s.
12:16
1 utlysa ss. heliga s.er
3.Mos.23:2
1 vilosabbat. en dag för helig s.
23:3
23:4
1 de heliga s.er I skolen utlysa
23:7
1 skolen I hålla en heli&: s.
23:8
l skall åter hållas en helig s.
1 utlysa en helig s. att hållas
23:21
l hålla sabbatsvila .•. en helig s.
23:24
l (försoningsdagen) hålla en helig s.
23:27
l skall man hålla en helig s.
23:35
23:36
1 åttonde dagen hålla en helig s.
1 utlysa ss. heliga s.er
23:37
1 hålla en helig s.
4.Mos.28:18
1 sjunde dagen hålla en helig s.
28:25
28:26
1 förstlingsdagen hålla en helig s.
29:1
1 skolen I hålla en beJig s.
1 skolen lock hålla en helig s.
29:7
1 skolen lock hålla en helig s.
29:12
2 pålysen en helig s.
Joel 2:16
3 eder s. icke bliver till dom
loKor. 11 :34

SAMMANLAGD
guld ss. offer s.t 29 talenter
2.Mos.38:24
sllvret s. t 2400 siklar
4.Mos. 7:85
guldet i skålarna s. t 120 siklar
7:86
guldet utgjorde s.t 16750 siklar
31:52

SAMMANRÄKNA
i filisteemas land s.t ett år
konung i Hebron s.t 7 år och
församlingen s.d 42360
församlingen s.d 42360

1.Sam.27:7
2.Sam. 2:11
Esr. 2:64
Neh. 7:66

SAMMANSKOTI
1) koinonia, KOtllWllia
gemenskap, delaktighet; gemensam
gåva, insamling, kollekt. Se t.ex. Samarbete L
2) hadrOtes, åö porr"
styrka, kraft; i N.T. end. i 2.Kor.8:20
i betydelsen: överflödande gåva. Se
vidare: Riklig 12.
SAMMANSKOTT
1 känt sig manade göra ett s.
2 i vad som rör det rikliga s.

~

Rom.15:26
2.Kor. 8:20

SAMMANSLUTA
1) synarmologeo, aUVap/lOAOreW
sammanfoga; av: prep. syn, (tillsammans) med, och harmologeö, foga,
förena. Detta verb kommer i sin tur av
harmolagos, hopfogning, förening; av:
harmos, fog, skarv (i ett murverk osv.);
gångjärn; led, ledgång (i kroppen) och
legö, plocka, samla. (Harmas är i Hebr._
4:12 övers. märg.)
SAMMANSLUTA
l JK •• i vilken allt bliver s.et
l i det att (kroppen) s.es

Ef. 2:21
4:16

SAMMANSTÄLLA
med vem viljen I s. mig

Jes.46:5

SAMMANHÅLLA
skärpet på efoden och s. den
skärpet som skulle s. den
fullkomlighetens s.nde band

2.Mos.28:8
39:5
Kol. 3:14

SAMMANHÅLLNING
(kroppen) får s. gm bistånd
aV ••• senor får bistånd och s.

Ef. 4:16
Kol. 2:19

SAMMANHÄNGA

SAMMANSVÄRJA
Sammansvärjningar förekom vid en rad
olika tillfällen i Israels historia. Särskilt
konungarna utsattes för dylika intriger.
SAMMANSVÄRJA
alla sammansvurit eder
I.Sam.22:8
Varför haven I sammansvurit eder
22:13
sammansvurit sig mot Absalom 2.Sam.15:31
(Joas') tjänare sammansvuro sig 2.Kon.12:20
Amons tjänare sammansvuro sig
21 :23
dräpte alla som sammansvurit sig
21 :24
sammansvuro sig mot (Sakarja)2.Krön.24:21
sammansvuro sig hs tjänare mot hm
24:25
sammansvuro sill mot (Joas)
24:26
(Amons) tjänare sammansvuro sig
33:24
dräpte alla som sammansvurit sig
33:25
sammansvuro sig allasammans
Neh. 4:8
hava sammansvurit si&:
Jer.l1:9
profeter ••• hava sammansvurit sia Hes.22:25
40 män som sammansvurit sig
Ap!l.23:13

om Sallum och om den s.
15:15
Peka anstiftade en s.
15:25
Hosea anstiftade en s. mot Peka
15:30
Atalja ropade: S.! S.!
2.Krön.23:13
anstifta en s. mot (Amasja)
25:27
icke kalla för s.
Jes. 8:12
vad detta folk kallar för s.
8:12
Amos förehar en s. mot dig
Am. 7 :10

SAMMANSÄTTA
ej göra ngn så sammansatt som 2.Mos.30:32
ingen annan rökelse så sammansatt
30:37

-53mmanträde
domstolssammanträde Apg.19:38
SAMMANTRÄFFA
(Paulus) s.de med oss i Assos

,

Apg.20:14

SAMMANVÄVA
du s.de mig i min moders liv

Ps.139:13

SAMMANVÄXA
sammanvuxna med hm gm lika

Rom. 6:5

SAMMOT
hebr. ödeläggelse, ruiner. En harorit,
en av Davids tappra hjältar. Identisk
med Samma 4. Jfr Samhut. loKrön.
11:27.
SAMMUA
hebr. hörd el. ryktbar.
1. Sac kurs son av Rubens stam, en av
de tolv spejarna. 4.Mos.13:5.
2. En av Davids söner med Bat-Seba.
Han uppkallades efter sin farbroder. I
l.Krön.3:5 kallas han Simea, se
Simea 2. 2.Sam.5:14; l.Krön.14:4.
3. Galals son, en levit. I l.Krön.9:16
kallas han Semaja, se Semaja 6. Neh_
11:17.
4. En präst på översteprästen Jojakims
tid. Neh.12:18.
SAMOS
Huvudstaden på den bergiga men
fruktbara ön Samos i Egeiska havet, ca
40 km väster om Efesus. Ön var känd
för sitt stora Junotempel, sina skeppsvarv, sin handel och sitt rika kulturliv.
År 84 f.Kr. lades Samos under den
romerska provinsen Asien. Paulus landsteg här på hemväg från sin tredje
missionsresa_ Apg.20:1S.
SAMOTRACE
En smal ö i nordöstra delen av Egeiska
havet, 40 km från Traciens kust. Den
har ett 5000 m högt berg, som är ett
gott märke för sjöfarande. Samotrace
omtalas i samband med Paulus' andra
missionsresa. Apg_16:11.
SAMSERAI
hebr. möjl. stark el. Herren beskyddar.
Benjaminiten Jerohams son. l.Krön_
8:26.
SAMSUMMITER
Den benämning som ammoniterna använde om rafaeerna, se d.o. 5.Mos.2:20.

SAMTAL
G.T.

SAMMAN (allmänt)
vad man skaffat s. var
2.Mos.36:7
min hud skrymper s.
Job 7:5
av ben och senor vävde du mig s.
10:11
man biter sina tänder s.
16:9
ytan sluter sig s. över djupet
38:30
biter sina tänder s. mot hm
Ps.37:12

SAMMANKOMST
1) milf.rä', ~ ~ ~1?
sammankallande; sammankomst; av:
I.cäxå', se Kalla 1. Här står ordet tillsammans med I.cogäs (se Helig 1); övers.
helig sammankomst. Se: Högtidsskara 3.

s.en växte i styrka
2.Sam.15:12
Baesa anstiftade en s.
1.Kon.15:27
Simri anstiftade en s. mot (Ela)
16:9
Simri har anstiftat en s.
16:16
om Simri och om den s.
16:20
Jehu anstiftade s. mot Joram
2.Kon. 9:14
jag som har anstiftat s.en
10:9
(Atalia) utropade: S.! S.!
11:14
en s. anstiftades mot (Amasja)
14:19
Sallum anstiftade en s.
15:10

Det var något av god sedvänja i Israel,
att man i vänkretsen samtalade om
uppbyggliga ämnen utifrån den gudomliga vishet man mottagit frän
fäderna, jfr 5 Mos.6:6 ff. Det har också
antytts, att man i G_T. finner ansatser
till ett ordnat, mera läromässigt samtal. Med utgångspunkt från det hebreiska begreppet sod (krets) menar man,
att israeliterna enligt seder och bruk i
Östern fram till våra dagar samlades i
skymningen under skuggande träd eller
vid stadsporten. Här fördes samtal över
många slags ämnen_ Bl.a. samtalade
man om de heliga traditionerna frän
faderna och höll på så sätt gudsfruktan
levande genom samtalen om Herrens
ledning i folkets liv och öde. I denna
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SAMMAN
Uppdelning: allmänt, drabba samman, rota
sig samman.

likaledes s.nde upptill
likaledes s.nde upptill

2.Mos.26:24
36:29

SAMMANKALLA
..de (Mose) de äldste i folket
bruka när menigheten skall s.s

2.Mos.19:7
4.Mos.10:2
10:7
Mose och Aron s.de församlingen
20:10
Mose s.de hela Israel
5.Mos. 5:1
Mose s.de hela Israel och sade
29:2
s.de jag en stor folkförsamling
N eho 5:7
s. en församlini mot dig
Hes.16:40
Må man s. en församling mot dem
23:46
s.de en rådsförsamling
Joh.11:4 7
och s.de Stora rådet
Apg. 5:21
s.de de tolv hela lärjungaskaran
6:2

när församlingen skall s.s

SAMMANSVÄRJNING

Samtala - Samuel
hade en missionerande och utmanande
funktion och stod helt i förkunnelsens
tjänst, genom att grunden för varje
dialog var uppenbarelse sanningen i
G.T. och i Jesus Kristus. Det hela bar
den andliga kampens prägel, och
förföljelser blev ofta en följd av dessa
konfrontationer, kap.6 och 9.

»krets» finner vi kanske något av ursprunget till Ordspråksboken, då somliga menar att denna skrift innehåller
belysande exempel på dialoger.
Om detta är rätt, möter vi alltså i
G.T. en andlig verksamhetsform som
visserligen icke är av samma slag som
grekernas akademier, men som för
israeliterna var av stor betydelse. Deras
samtalsform var säkert av mera prak·
tisk karaktär än grekernas ofta litet
konstruerade och akademiska lärosamtal. Det framgår också av ett sådant
ord som Mal.3:l6 att samtalet i Israel
hade en sakral prägel. Det sattes i
relation till Gud: »Därunder hava också
de som frukta Herren talat med varandra; och Herren har aktat på dem
och hört dem, och en minnesbok har
blivit skriven inför hans ansikte, till
åminnelse av dessa som frukta Herren
och tänka på hans namn».
N. T.
I den grekiska grundtexten förekommer icke det substantiv som motsvarar
vårt »samtal», nämligen dialogia, men
däremot fmner vi på flera ställen det
motsvarande verbet dialegesthai, Mark.
8:16,17;
9:33,34;
Apg.17:2,17;
18:4,19; 19:8,9; 20:7. När N.T. använder dialegesthai, bör vi icke se detta
mot bakgrund av den grekisk-humanistiska traditionen. Antikens användning
av samtalet i mosofIsk bemärkelse är
främmande för Bibeln. Skriften talar
icke om att nå fram till vissa begrepp
genom »dialektilo), utan om en personlig insikt i det ord Gud talat. Sanningen blir icke till som en följd av
samtalet. I kristendomen är sanningen
uppenbarad redan på förhand. Sam·
talet mellan Jesus och Petrus vid
Cesarea Filippi, Matt.16:16 ff., är en
utmärkt illustration till detta. Frågan
från Jesus och själva samtalet bidrar
till att utlösa den uppenbarade sanningen i en personlig bekännelse.
Dialogen är alltså ett medel till att göra
sanningen levande, personlig i bekän·
nelsens form. Samtalet får då betydelse för kunskapen.
Sören Kierkegaard har framhållit
skillnaden mellan Sokrates och Jesus
på ett sätt som också kastar ljus över
vårt ämne. Sokrates' lära är maieutik,
»förlossningskonst», som vill »förlösa»
tankar, ge eleven kännedom om
dennes eget vetande, en immanent
kunskap. Därvid gör Sokrates sig själv
överflödig. Med Jesus är det annorlunda. Han kan icke träda tillbaka och
göra sig själv överflödig utan representerar i sin egen person själva uppenbarelsesanningen, Joh.14:6, och binder
genom sanningen människan till sig.
Bibelns )xlialog» bör vi läsa och förstå
mera utifrån den judiska traditionen,
utifrån vad som är seder och bruk i
tempel och synagoga. Nu fanns det i
de judiska synagogorna tillfaJle för
vem som helst att hålla ett religiöst
föredrag, ett tal. Därför är man av den
uppfattningen bland exegeter, att det
var just sådana föredrag och tal som
Paulus och de andra apostlarna höll
runt om i synagogor och på andra
offentliga
platser,
Apg.17:17 ff.;
18:4,19; 19:8,9. Verbet dialegesthai
kan förutom samtala också ha betydelsen: hålla föredrag, tal, även om
kristen förkunnelse i församlingen,

Apg.20:7. Det är en påminnelse om att
talet, förkunnelsen, spelade en dominerande roll. Ganska karakteristiskt är
uttrycket i Apg.17:2: Paulus talade
med judarna i Tessalonika »i det han
utgick från skrifterna». Samtalet hade
med andra ord sin utgångspunkt i
skrifterna.
I sak kan vi säga, att det kristna
samtalet har sin förebild i )xlen samtalande Jesus» och i hans själavårdande
inställning till människorna, jfr J oh.
3:1 ff.; 4:5 ff.; Luk.24:13 ff. Den själavårdande samtalsform vi här möter har
betytt mycket för kyrkans inre liv
genom tiderna. I den lutherska kyrkan
har den fått en representativ plats
genom Luthers formulering i de
schmalkaldiska artikliu:na, där det med
hänvisning till Matt.18 :20 talas om
»bröders samtal med varandra och
tröstande av varandra».
Skriften talar flerstädes om den
muntliga konfrontationen mellan tron
och otron. I vår svenska bibelöversättning återges denna konfrontation t.ex.
med uttryck som )xlisputera» och
»(giva sig el. komma i) ordskifte
(med»). Detta leder tanken till »stridssamtalet», sådant det uppfattades i den
ganunaltestamentlig-judiska traditionen. Jesus deltog i sådant ordskifte.
Han kom särskilt ofta istridssamtal
med fariseema, men även med sadduceerna och herodianema (hos J ohannes heter det mera onyanserat »judarnID), dvs. den icke kristna judendomen), Mark.2:6 ff.; 2:16 ff.; 10:2
ff.; 11:27 ff.; 12:18 ff.; 12:35 ff.,
med par. Så när som på ett undantag
(Matt.22:41 med par.) var det Jesu
motståndare som alltid tog initiativet.
- Lärostrider i den urkristna församlingen framkallade ordskifte, Apg.
15:2,7. Missionärerna deltog i ordskifte med hedningar och judar. Det är
sannolikt att det kristna vittnesbördet
på olika sätt utlöste sådant ordskifte,
Matt.22:1-15; Apg.6:7-10; 17:17-18;
18:26-28. Herrens vittnen undvek icke
det ordskifte som självfallet följde i
förkunnelsens späi (Stefanus, 6:9-10,
Paulus, 9:22,29, Apollos, 18:28). Ordskiftet försiggick ofta i synagogorna.
De judekristna hade ännu icke brutit
med templet och synagogan. De kristna förkunnarna hade därför en god
och naturlig kontaktmiljö i synagogorna med avseende på att nå oomvända
judar med budskapet.
Resultatet av mötet mellan tron
och otron skildrar Skriften med olika
uttryck: Jesus »stoppade munnen till
på sadduceernID), Matt.22:34. »Dock
förmådde de icke stå emot den vishet
och den ande, som här talade» (Stefanus), Apg.6:l0. »Han (Saulus) gjorde
judarna svarslöS3», 9 :22. »Med stor
kraft vederlade han (Apollos) judarna
offentligen och bevisade genom skrifterna att Jesus var Messias», 18:28.
Apostlarna godtog för övrigt i sådana
samtal icke vad som helst i fråga om
hädelse av Gud eller bespottelse av
evangeliet, 19:9.
Ordskiftet intog dock en helt
underordnad ställning i förhållande till
förkunnelsen. Både hos Jesus och
apostlarna står förkurmelsen målmedvetet i förgrunden, Luk.4:l6 ff.; Apg.
2:14 ff.; 6:4; 9:20. Själva ordskiftet

SAMUEL
hebr. (bönjhörd av Gud.
I
1. En hövding i Simeons stalP, 4.Mos.
34:20.

2. Tolas son, fanliljehuvudman i Isaskars stam. l.Krön.7:2.
3. Israels siste och störste domare och
den förste i raden av profeter i speciell
bemärkelse. Son till leviten Elkana i
Ramataim-SofIm och hans hustru
Hanna.
Samuels moder var länge barnlös. I
denna sin belägenhet bad hon Gud
enträget om en son, som hon i så fall
ville inviga åt Herren för hela hans liv.
Se: Nasir. Herren hörde hennes bön.
Innan året hade gått till ända, födde
hon en son, som hon kallade Samuel.
Så snart gossen var avvand, begav hon
sig upp till Silo för att ställa honom
fram i helgedomen inför Herrens ansikte. Till översteprästen Eli, som
skulle uppfostra Samuel, sade Hanna:
»Om denne gosse bad jag; nu har
Herren givit mig, vad jag utbad mig av
honom. Därför vill jag nu giva honom
tillbaka åt Herren; så länge han lever
skall han vara given åt HerreID), 1.Sam.
kap. l.
I Silo började Samuel sin tjänst
inför Herrens ansikte redan som gosse,
klädd i linneefod. Hans moder gjorde
varje år en liten kåpa, som hon hade
med sig till honom, när hon jämte sin
man kom till Silo för att frambära det
årliga offret. »Men gossen Samuel
växte till i ålder och välbehag både för
Herren och för människoD). Kap.2.
Samuel mottog tidigt Herrens kallelse till profetgärningen. Under en tid
då det inte var vanligt med uppenbarelser i Israel och »Herrens ord var
sällsynt», började Gud tala till gossen
Samuel. Hans första profetia gällde
domen över Elis hus, eftersom Eli inte
bestraffade sina söner, fastän han
visste att de genom sin ogudaktiga
vandel drog föroannelse .över sig, jfr
2:22-25. Allt eftersom Herren lät de
ord han gång efter annan talade genom
Samuel gå i uppfyllelse, förstod hela
folket »att Samuel var betrodd att vara
Herrens profet». Kap.3.
Om Samuels ungdomstid vet vi
ingenting. När han på nytt omtalas,
har ca tjugo år gått. Israel hade legat i
krig med fllisteerna, Eli och hans söner
hade dött, och arken hade blivit bortrövad men senare återförd igen.
Längtan efter hjälp från Herren hade
gjort sig starkt gällande bland folket.
Under dessa föIhållanden framträdde
mannen Samuel och uppmanade sina
landsmän att vända sig bort från all
avgudadyrkan och tjäna Herren allena,
om de skulle bli räddade från sina
fIender. Han samlade alla Israels stammar i Mispa till fasta, bön och offer,
och dömde folket där. Medan Samuel
frambar offret, närmade sig fllisteernas
här, men Herren förvirrade dem genom
ett starkt tordön, och israeliterna vann
en stor seger. Till minne av denna reste
Samuel en sten mellan Mispa och Sen
och kallade den Eben-Haeser (hjälpstenen) i det han sade: »Allt härintill
har Herren hjälpt oss». Från den tiden
var Herrens hand emot fllisteerna, så
länge Samuel levde. Han verkade nu
som nationens domare och ledare.
Från sitt hem i Rama färdades han
årligen omkring till Betel, Gilgal och
Mispa och dömde folket på alla dessa
platser. Kap.7.
Å ter blir det ett uppehåll i Skriftens
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SAMTAL
1) då~ar, l J:;'
pi. dibbär, säga, tala; här med prep. 'ej

el. 'im, med; övers. samtala med. Se
t.ex. Besluta 5, Förkunna 3, Råd 12.
2) syllallJo, aVAXaA€W
tala med; samtala; av: prep. syn, (tillsammans) med, och lalM, tala. Verbet
är i. Luk.4:36; 22:4 övers. tala (med).
3) synomileo, aVVOJ.LtA€W
samtala med; av: prep. syn, (tillsammans) med, och homileö, se 8.
4) utf.ord.
5) dialegomai, Ej taA€rOJ.Lat
för sig själv välja ut olika tankar,
överlägga med sig själv; argumentera,
diskutera, samtala (med); med. av dialtlgö, plocka el. välja ut, skilja, (av:
prep. diå, genom, här med åtskiljande
innebörd: isär osv., och !ego, plocka,
samla). Verbet är i Mark.9:34; Apg.
17:2; 20:9; 24:25; Hebr.12:5 övers.
tala (med); Apg.24:l2 tvista.
6) lOgos, A6ro~
ord, tal; tanke, förnuft; beräkning; av:
legö, säga, tala. Se t.ex. Räkenskap 4.
7) dialogizomai, Ej taAori~oJ.Lat
beräkna olika tankar, väga olika skäl
mot varandra, överlägga; av: prep. diå,
se 5, och logizomai, (med sin tanke)
beräkna (av: 10gos, se 6). Verbet är i
Matt.16:7,8; Mark.8:16,17 övers. tala;
Luk.3:15 undra. Se: Tänka 28.

8) homileo, OJ.LtA€W
vara tillsammans med, ha umgänge
med; därav: samtala med; av: homilos,
folksamling. Sub st. homilia, umgänge,
sällskap, förekommer i 1.Kor.15:33.
Jfr våra låneord: homilia, homiletik,
homiletisk.
SAMTAL
2 Moses och Elias i s. med (J.)
3 under s. med (Kornelius)
4 Lydia, lyssnade till s.et
5 i synagogan s. med judarna
5 höll (Paulus) var sabbat s.
5 gav sig i s. med judarna
6 s.et drog ut till midnattstiden

Matt.17:3
Apg.10:27
16:14
17:17
18:4
18:19
20:7

SAMTALA
1 s.de hs bröder med hm
l.Mos.45:15
1 s.de.han med Saul
1.Sam. 9:25
2 dessa s.de med J.
Mark. 9:4
7 Vad var det I s.den om på vägen
9:33
2 två män stodo och s.de med (J.)Luk. 9:30
8 de s.de med varandra om allt
24:14
8 Medan de nu s.de nalltades J.
24:15
5 under tre månader s.de (Paulus) AplI.19:8
5 s.de dagligen med dessa
19:9
5 Paulus s.de med bröderna
20:7
8 (Paulus) s.de ytterligare med dem
20:11
8 varför (Felix) ofta s.de med hm
24:26

SAMTIDA
många av mina s. landsmän

Gal. 1:14

SAMTIDIGT
S. gjorde ock Vasti gästabud
&av dem s. vingårdar

Est. 1:9
Jer.39:10

SAMTLIGA
s. sängama..•öster om altaret

2.Krön. 5:12

SAMTYCKA
Och Jakob s.te härtill
icke s. till att giva v'r syster
prästerna s.te till att
icke s.t till deras rådslag
(Paulus) s.te icke därtill

1.Mos.29:28
34:14
2.Kon.12:8
Luk.23:51
Apg.18:20

SAMTYCKE
offereld ...utan våra mäns s.
med bådas s. till en tid
utan ditt s. ville jag intet

Jer.44:19
l.Kor. 7:5
Filem. v.14

Samur-Samvete
Samuel är en av de mest framträdande gestalterna i Israels historia. I en
tid präglad av djupt förfall blev han ett
Herrens redskap till folkets förnyelse
både politiskt och religiöst. Icke utan
orsak har han därför blivit kallad »den
andre Mose». I N.T. har han fått sin
plats bland troshjältarna i Hebr.11.

Sedan stod S. upp och gick till Rama 16:13
begav (David) sig till S. i Rama
19:18
(David) och S. gingo till Najot
19:18
Sauls utskickade fingo se S. stå där
19:20
Var äro S. och David
19:22
(Saul) fattad av hänryckning inför S. 19:24
S. dog, hels Israel höll dödsk!sgan
25:1
S. var nu död
28:3
(Saul:) Mana upp S. åt mig
28:11
när kvinnan fick se S.
28:12
förstod Saul att det var S.
28:14
S. sade till Saul: Varför har du stört
28:15
S. svarade: Varför frågar du mig
28:16
förfärad blev (Saul) över S.s ord
28:20
S.s söner Vasni... och Ahia
1.Krön. 6:28
Joel, son till S.
6:33
David och siaren S. hade tillsatt
9 :22
i enlighet med H. ord gm S.
11:3
allt vad siaren S. hade helgat
26 :28
upptecknat i siaren S.s krönika
29 :29
icke ...sedan profeten S.s tid
2.Krön.35:18
S. blsnd dem som åkallsde
Ps.99:6
Om än Mo .. och S. trädde inför
Jer.15:1
både S. och de som följde efter Apg. 3:24
domare, till profeten S.s tid
13:20
skulle förtälja ... om S.
Hebr.11:32

skildring av Samuels livshistoria. När vi
på nytt möter honom, har han blivit
en gammal man. Hans söner hade
övertagit domargärningen eller i varje
fall avlastat sin fader en del av denna.
Medan Samuel själv var oförvitlig i all
sin vandel, jfr 12 :3-5, var det annorlunda med sönerna. De sökte egen
vinning, tog emot mutor och vrängde
rätten. Folkets äldste kom därför till
Samuel med krav på att han till sin
efterföljare skulle sätta en konung över
dem, såsom de andra folken omkring
dem hade. Denna önskan ansåg profeten vara ett uttryck för trolöshet mot
Gud, men på Herrens uppmaning gav
han efter för folkets krav, sedan han
först hade framhållit vilka börd(u av
olika slag en konung skulle lägga på
folkets skuldror. På Herrens befallning
smorde han Kis' son Saul till konung i
Israel. Därefter kallade han samman
hela folket i Mispa, för att offentligt
ställa fram Saul såsom den som Herren
hade utvalt till att regera över dem,
och »han kungjorde för folket konungadömets rätt och tecknade upp
den i en bok». Kap.9-1O.
En del av folket var tydligen missnöjd med att Saul fick konungavärdighet. Sedan Saul hade segrat i en strid
mot ammoniterna, fann därför Samuel
det lämpligt att sammankalla folket på
nytt för att »förnya konungadömet>.
Detta skedde i Gilgal. Här överlämnade
Samuel ledarskapet och lade det på
Sauls skuldror. Samtidigt höll han ett
avskedstal till folket, där han enträget
uppmanade dem att frukta Herren och
tjäna och lyda honom. Annars skulle
både de själva och deras konung
förgås. Denna hans uppmaning underströks ytterligare genom att Herren mitt under torrtiden - sände tordön
och regn, så att folket greps av stor
fruktan för Herren och för Samuel och
bad sin gamle ledare om förbön, vilket
han också lovade dem. »Vare det
fjärran ifrån mig, att jag skulle så
synda mot Herren, att jag upphörde
att bedja för eder! Jag vill fastmer lära
eder den goda och rätta vägen». Kap.
11-12.
Ä ven om Saul nu hade börjat regera, fortsatte Samuel som profet och
domare. Härvid föll det på hans lott
att förkunna Herrens förkastelsedom
över Saul på grund av hans olydnad
genom egenmäktig offertjänst, en dom
som upprepades då Saul något senare
underlät att fullborda Herrens befallning att utplåna amalekiterna. Samuel
sörjde själv för att Agag, amalekiternas
konung, blev dödad. Därefter begav
han sig tillb aka till Rama, och »han
ville icke mer se Saul, så länge han
levde, ty Samuel sörjde över Saul».
Kap.13-15.
Efter förkastelsen av Saul fick
Samuel Herrens befallning att smörja
betlehemiten Isais yngste son, David,
till ny konung över Israel. Detta
skedde i all stillhet, endast i Davids
närmaste familjekrets, 16:1-13. Då
David senare måste fly för Saul, sökte
han sin tillflykt hos Samuel, 19:18.
Medan Saul ärmu var konung, dog
Samuel och blev begravd i Rama. Hans
bortgång väckte allmän landssorg,
»hela Israel församlade sig och höll
dödsklagan efter honom», 25:1.

SAMUEL
denne gav hon namnet S.
l.Sam. 1 :20
S. gjorde tjänst inför H. ansikte
2:18
gossen S. växte upp i H. hus
2:21
Gossen S. växte till i ålder
2:26
gjorde den unge S. tjänst inför H.
3:1
medan också S. låa och sov
3:3
H. ropade på S.
3:4
H. ropade ännu en gäng på S.
3:6
S. stod upp och gick till Eli
3:6
S. hade icke lärt känna igen H.
3:7
H. ropade åter på S.
3:8
sade Eli till S.: Gå och lägg dig
3:9
S. gick och lade sig på sin plats
3:9
S.! S.! S. svarade: Tala
3:10
Då sade H. till S.
3:11
S.låg kvar ända till morgonen
3:15
S. fruktade att omtala synen
3:15
Eli ropade på S.: S., min son!
3:16
omtalade S. för hm alltsammans
3:18
Men S. växte upp
3 :19
S. hetrodd att vara H. profet
3 :20
H. uppenharade sig för S. i Silo
3:21
S.s ord kom till hels Israel
4:1
S. sade till hels Israels hus
7:3
S. sade: Församlen hels Israel
7:5
S. dömde Israels barn i Mispa
7:6
Israels barn sade till S.
7:8
tog S. ett dilamm och offrade det
7:9
S. ropade till H. för Israel
7:9
S. offrade brännoffret
7:10
tog S. en sten och reste den
7:12
emot fillsteema så länge S. levde
7:13
S. var domare i Israel
7 :15
när S. blev gammal
8:1
äldste i Israel kommo till S.
8:4
Men det miashllllllde S.
8:6
S. bad till H.
8:6
sade H. till S.: Lyssna till folkets
8:7
S. sade till folket som begärt
8 :10
ville icke lyssna till S.s ord
8:19
S. hörde detta som folket sade
8 :21
H. sade till S.: Lyssna till deras
8 :22
Då sade S. till Israels män
8:22
komma in i staden, mötte de S.
9:14
H. uppenharat för S. och sagt
9:15
När nu S. fick se Saul
9:17
Saul gick fram till S. i porten
9:18
S. svarade Saul och sade
9 :19
S. tog Saul och hs tjänare
9:22
S. sade till kocken
9 :23
S. sade: Se, här s.ttes nu fram
9:24
Så åt Saul den dagen med S.
9:24
ropade S. uppåt taket till Saul
9:26
de gingo båda åstad, han och S.
9:26
sade S. till Saul
9:27
S. löt olja på (Sauls) huvud
10:1
vände sig om för att gå ifrån S.
10:9
Ringo vi till S.
10:14
Tala om för mig vad S. sade
10:15
vad S. sagt om konungadömet
10:16
ka1Iade S. folket tillsammans
10:17
lät S. alls Israels stammar
10:20
S. sade till allt folket
10:24
S. kungjorde för folket
10:25
lät S. allt folket gå hem
10:25
som icke drager efter Saul och S.
11:7
Då sade folket till S.
11:12
S. sade till folket
11:14
S. sade till hels Israel
12:1
S. sade till folket
12:6
sände H. S. och räddade eder
12:11
S. ropade till H., H. lät det dundra
12:18
betogs folket av fruktan för H. och S. 12:18
allt folket sade till S.: Bed
12:19
S. sade till folket: Frukten icke
12:20
intill den tid S. hade hestämt
13:8
men S. likväl icke kom
13:8
just när han slutat kom S.
13:10
Men S. sade: Vad har du Iliort
13:11
S. sade till Saul
13:13
S. gick från Gilgal till Gibea
13:15
S. sade till Saul: Det var mig
15:1
Då kom H. ord till S.
15:10
Detta gick S. hårt till sinnes
15:11
S. gick för att möta Saul
15:12
Då blev det berättat för S.
15:12
När S. kom till Sau!, sade Saul
15:13
S. sade: Vad är det för ett läte
15:14
Då sade S. till Saul: Håll nu upp
15:16
S. sade: Se, fastän du var ringa
15:17
Saul svarade S.: Jag har ju hört H.
15:20
Då sade S.: Menar du att H. har behag 15:22
Saul sade till S.: Jag har syndat
15:24
S. sade till Saul: Jag vänder icke
15:26
När S. vände sig om för att gå
15:27
S. sade: H. har i dag ryckt
15:28
vände S. tillbaka och följde Saul
15:31
S. sade: Fören fram till mig Agag
15:32
S. sade: Ss. ditt svärd gjort
15:33
högg S. Agag i stycken inför H.
15:33
Sedan hegav sig S. till Rama
15:34
S. ville icke mer se Saul
15:35
ty S. sörjde över Saul
15:35
H. sade till S.: Huru länge tänker
16:1
S. sade: Huru skall jag kunna gå
16:2
S. gjorde vad H. sagt
16:4
H. sade till S.: Skåda icke på hs
16:7
lät (Abinadab) gå fram för S.
16:8
lät Isa! sina söner gå fram för S.
16:10
men S. sade till Isa!
16:10
S. frågade Isa!: Ar detta alls
16:11
sade S. till Isa!: Sänd åstad
16:11
tog S. sitt oljehom och smorde hm
16:13

Samvete
Vårt ord »samvete» återger grek. syne{desis (latin conscientia), vars betydelse
helt enkelt är »samvetande». Syneldesis
kommer ursprungligen av det verbala
uttrycket syneidenai heauto, veta med
sig själv. Så tidigt som i 5.-3. årh.
f.Kr. står syneidesis om självmedvetande i icke-moralisk mening, som medvetande om föreliggande fakta och
tillstånd. Först där detta medvetande
angår egna gärningar, bedömda i sammanhang med personligt ansvar, kommer syneidesis i moralisk mening in i
bilden. I första årh. f.Kr. uppträder
emellertid begreppet ofta i moralisk
mening och då alltid använt om det
onda samvetet.
Den grekiske filosofen Plutarkus (ca
50-120 e.Kr.) skildrar det onda samvetet som det obehagliga medvetandet
om egna felsteg och som påminnelser
om dylika, något som förorsakar helveteskval. »Det onda samvetet är som
ett blödande sår, det leder till
självförebråelse som bränner starkare
än fysisk eld, ty den förnuftige fmner
skulden till det hela hos sig själv.»
Endast i enstaka fall ställs frågan om
hur det onda samvetet skall kunna
botas. Tanken om samvetet som en
varnande röst har inte brutit igenom.
I samvetet träder - hos en och
samma person - två olika »jag» upp
inför och emot varandra. Dessa två
»jag» känner och bedömer samma
fakta, men utifrån olika ståndpunkter.
De bestäms av två olika ordningar. Det
ena »jaget> bestäms av ett medvetande
om hur man borde ha handlat, det
andra av det faktiska handlingssättet.
Det moraliskt fattade samvetet blir på
så sätt en bedömning eller ett
fördömande av begångna handlingar
(conscientia consequens), endast sekundärt upplevs det som en varnande
funktion inför förestående handlingar
(conscientia antecedens). Först bort-

om den förkristna profangrekiskan
bryter utvidgningen av samvetsbegreppet igenom som en vägledande funktion för den enskildes handlingar. Det
kan således icke talas om en enhetlig
uppfattning av samvetsfunktionen i
den förkristna, antika världen. Dock
ansågs samvetet alltid ha en övertygande anklagelsefunktion.
G.T.
Det är ett särdrag hos G.T., att
grundtexten icke har något ord för
begreppet »samvete», även om den sv.
översättningen på ett par ställen använder ordet, t.ex. 2.Sam.24:10. Detta
hänger samman med den bibliska
uppenbarelsens egenartade antropologi
(lära om människan). Israeliten stod i
förbundsförhållande till Herren, och
detta förhållande till Gud och hans ord
bestämde israelitens hela uppfattning
av verkligheten och sig själv, jfr PS.139.
Guds ord öppnar människans självmedvetande, som skapad varelse i förhållande till sin Skapare, som tjänare i
förhållande till sin Herre, och Ordet
möjliggör ett medvetet och ansvarigt
handlande och levnadssätt. Genom
Guds bud lär man känna det onda och
det goda, Ps.16:7; 40:9; 119:11 m.fl.
ställen. I Bibeln är självkännedomen
endast att finna i ett lydigt lyssnande
till Guds uppenbarelseord. Hela människan, också i sin kluvenhet, står inför
Gud. Den syndiga naturen döms av
Ordet, och den troende leds av Guds
ords ljus, PS.119:10S. Detta är grunden
till att G. T. icke har utbildat något
samvetsbegrepp. Här är det icke någon
inre stämma hos människan, som
dömer begången synd, utan Guds dom
i hans ord. Självanklagelsen radikaliseras genom anklagelsen i Guds lag. Guds
dom träffar - enligt G.T.s språkbruk
- »hjärtat» (leg), l.Sam.24:6; 2.Sam.
24:10, jfr l.Kon.8:38. Kains rastlöshet
berodde icke primärt på hans onda
samvete, utan på Guds dom, 1.Mos.
4:11 f.
G.T. talar om förnyelse och rening
av hjärtat genom förlåtelse, Ps.51 :8-11,
och Andens gåva, så att människan i
sitt hjärta och sinne blir konform med
Guds vilja (det goda) och kan leva med
ett »rent hjärta», PS.51 :12; 24:4; 73:1,
vilket bereder tanken på det rena och
goda samvetet i ordets nytestamentliga
mening.
N. T.
1. Också här möter vi bruket av»hjärtID>,
kard{a. i stället för »samvete», t.ex. Apg.
2:37 och l.Joh.3:20. I Luk.12:57 frågar
Jesus sina åhörare: »Varför låten I icke
edert eget inre döma om vad rätt är?»
Här är det utan tvivel deras samveten
han har i tankarna.
Den som framför andra har fört
ordet »samvete» in i det kristna
språkbruket och fyllt det med ett
bibliskt innehåll, är aposteln Paulus.
Av de 19 ställen där han använder
begreppet, har icke mindre än 8 relation till diskussionen om offerkött,
l.Kor.8:7-13; 10:25 ff. Det synes som
begreppet har varit ett gängse uttryck i
församlingen, och att Paulus har tagit
upp det och ompräglat det. Han
förstår uppenbarligen något vida mer
med »samvete» än det onda moraliska
medvetandet, som fallet var i den
grekiska hedendomen, ty han framhål-
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SAMUR
hebr., trol. detsamma som Sarnir,
törnhäck, törnsnår. En levit av Kehats
släkt. 1.Krön.24:24.
SAMVERKA

1) synergeo, aV"€prEW
verka el. arbeta tillsammans med
(någon); samverka, samarbeta. Se vidare: Medarbetare 2.
SAMVERKA
1 s.r allt till det bästa
1 tron s.de med hs gärningar

Rom. 8:28
Jak. 2:22

SAMVETE
Se även: Anfäktelse, skuld, sinne,
hjärta, sanning, ånger.

Samvete - Sanherib
ler, att samvetet kan bli orent, 1.Kor.
8:7, eller kränkas, Apg.24:16, men det
fär icke ske, icke ens där det är svagt,
dvs. saknar rätt insikt. Med samvete
menar Paulus den insikt och det hand·
lande självmedvetande som hotas, när
insikt och handling ej sammanfaller.
Samvetet är icke en självständig reli·
giös·sedlig omdömesförmåga - ett
slags objektiv »Guds röst» eller lik·
nande - löst från människan.
För Paulus binds samvetet genom
gudsuppenbarelsen i Kristus till denne,
till Guds slutgiltiga ord talat i Kristus,
samtidigt som det hos de hednakristna
löses från bindningar till hedendomen,
1.Kor.8:1-7, och hos de judekristna
från den gammaltestamentliga förbundsordningen, Gal.2. Det gäller
därför, att de troende mottar den rätta
kunskapen (gn6sis) om Kristus-sanningen (aletheia), ty evangelii sanning
är viktigare än det egna självmedvetandet. De »starka», dvs. de vilkas samvete
på ett moget sätt är löst genom en klar
kristen sanningsinsikt, skall dock
respektera samvetskonflikten hos de
»svaga», dvs. de som ännu, på grund av
kristen omogenhet, »gör sig samvete»
utan grund, 1.Kor.10:28 f.; 8:9-13. Demonstration avens egen samvetsfrihet
är synd mot de svaga bröderna - och
därför också mot Kristus - då de är
delar av hans kropp, l.Kor.8:12.
Uttrycket i Rom.13:S: »icke allenast för vredesdomens (överhetens
straffs) skull, utan ock för samvetets
skull», innebär att Paulus kräver lydnad mot staten utifrån medvetandet om
att det finns ett yttersta samband
mellan denna (t.o.m. den hedniska)
och Guds vilja. Jfr 1.Pet.2:19, som
skall förstås på samma sätt: Guds vilja
står också bakom överordnings- och
underordningsförhållandet
arbetslivet.
Begreppet samvete finner vi, förutom i I.Pet.2:19 (grt.), också på ett
par andra ställen i Petrus' första brev.
Vidare möter det oss i Hebreerbrevet
och i Apostlagärningarna. Saken själv
nämns också i andra skrifter.
2. Bibelns syn på samvetet kan sammanfattas i följande huvudpunkter:
a. Alla människor har ett samvete.
Paulus talar om att också hedningarnas
samveten avger sitt vittnesbörd och att
deras tankar anklagar eller försvarar
dem, Rom.2:IS. Som skapade individer har de alltså fått en dömande
instans i sitt inre, som än bifaller, än
anklagar deras handlingssätt. Jämför
inledningen. Samvetets allmänmänskliga karaktär förutsätts av aposteln
också i 2.Kor.4:2, där han anbefaller
sig inför Gud hos var människas samvete.
b. Samvetet är ingen ofelbar instans. Om samvetet är allmänmänskligt, är det icke därför utan vidare
allmängiltigt eller felfritt. Tvärtom
räknas det i Bibeln med att samvetet
kan ta fel i sin dom. »Om vårt hjärta
(dvs. vårt samvete) fördömer oss, så är
Gud större än vårt hjärta», l.Joh.3:20.
ÖVer samvetets dom står Guds dom.
Han är »högsta domstolen», icke samvetet. Denna tankegång finner vi också
hos Paulus, 1.Kor.4:4. Just därför att
samvetet kan ta fel och är otillräckligt,
behöver det upplysas om sanningen,

2.Kor.4:2. Utan detta korrektiv i Guds
ord och den kristna förkunnelsen kommer samvetet att hämta sina normer,
ideal och föreställningar från andra
källor och stå i fara att göra de grövsta
felbedömningar, jfr J oh.16:2.
c. Samvetet kan fördärvas. Genom
att »i orättfärdighet undertrycka sanningem>, alltså genom medveten och
varaktig olydnad mot och förkvävande
av Guds sanning, blir »hjärtat» (samvetet) »förrnörkat». Samvetets förmåga
att falla klara domar i fråga om rätt
och orätt, försvagas, Rom.1 :18-21. Får
denna utveckling fortsätta blir resultatet samvetslivets ruin, Rom. 1 :28;
Mark.3:S. Därför varnas det för att
handla mot sitt samvete, Rom.13:S.
d. Det goda samvetet är Guds verk.
När människan märker samvetets dom
över sitt liv, försöker hon genom egen
insats tillfredsställa samvetet. Men all
mänsklig ansträngning att skapa det
verkligt »goda» samvetet, betraktar
Bibeln som gagnlöst. Det mesta människan på denna väg kan nå fram till, är
en »köttets renhet». Den verkliga, inre
reningen från allt det som besmittar
och tynger samvetet uppnår hon icke;
de »gåvor och offeD> hon frambär kan
icke »fullkomna efter samvetets krav»,
Hebr.9:9. Men genom Kristi försoningsdöd har detta möjliggjorts.
Genom Kristi blod renas samvetet från
de »döda gärningarnas» skuld och
börda, och människan sätts i stånd att
»tjäna den levande Gudem>, Hebr.9:14.
Denna tanke är framträdande i Hebreerbrevet, jfr Hebr.10:22; 13:18.
Särskilt Paulus talar ofta, utifrån
rättfärdiggörelsen i Kristus och befrielsen från lagens anklagelser, Rom.7:
1 ff., om det goda samvetet på ett sätt
som är helt påfallande. Han har en i
Gud väl grundad samvetsfrid. Men han
vet sig också ha vandrat i helighet och
renhet inför Gud, 2.Kor.1 :12, jfr
1.J oh.3 :19-22, som skall förstås på
samma sätt.
Denna Guds gåva - det »goda» eller
»rena», dvs. skuldfria samvetet - mottas genom tron och dopet, Hebr.10:22;
I.Pet.3 :21.
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visserligen somliga skjutit åsido
(genom otillbörlig, syndig vandel) men
de hava därigenom lidit skeppsbrott i
tron». Om man »skjuter å sido» det
goda samvetet, kan inte heller tron
bestå, derr »förliser» och går under.
»Trons hemlighet» kan endast bevaras
»i ett rent samvete», l.Tim.3:9. Därför
lägger aposteln ~ älv sig »vinn om att
alltid hava ett okränkt samvete inför
Gud och människor», Apg.24:16, jfr
2.Tim.l :3; 2.Kor.S :11.
I det hela har tanken om »ett rent
samvete» en central plats i pastoralbreven, jfr 2.Tim.l :3. Det rena samvetet angår i dessa brev hela kristenheten, jfr I.Tim.1:S f. Det goda eller
rena samvetet är ett resultat av nyskapelsen i Kristus, Tit.3:S.
Även om det medför trångmål och
lidande, förmanas de kristna att följa
det av Gud bundna och på hans ord
förpliktade samvetet, 1.Pet.2 :19, ty
detta är välbehagligt för Gud och i
samklang med hans vilja, 2 :20.
Samvete
Samvetet ger vittnesbörd,
Rom.2:1S. Kan belastas, 1.Kor.
10:25 ff. Såras, l.Kor.8:l2. Töjas,
l.Kor.8:l0. Bli orent, l.Kor.8:7. Ont,
Hebr.IO:22. - Samvetet skall renas
från döda gärningar, Hebr.9:l4. Offer
kan icke göra någon fullkomnad efter
samvetets krav, Hebr.9:9.
Gott samvete,
l.Pet.3 :16. En del av budets ändamål, I.Tim.l:S. En tröst, Hebr.13:l8.
Det gäller att bevara trons hemlighet i
ett gott samvete, l.Tim.3:9. Någon har
skjutit å sido det goda samvetet och
lidit skeppsbrott i tron, l.Tim.l:19.Dopet är ett gott samvetes förbund
med Gud, l.Pet.3:21.
Dåligt samvete
Man kan ha synder på sitt samvete,
Hebr.1 0:2. Drabbas av sitt samvete,
I.Sam.24:6. Vara brännmärkt i sitt
samvete, I.Tim.4:2. - Det gäller att bli
renad från ett ont samvete, Hebr.
10:22.
SAMVETE

D lel},

J.'

hjärta; ofta i betydelsen: säte för
själslivet el. personligheten, för männi·
skans känslor, vilja och förstånd. Till
övers. »samvete», jfr användningen av
grek. kardia, hjärta, i 1.J oh.3:20. Se
t.ex. Förstånd 4, Hjärta l, Tanke 5.

e. Levande tro och ett gott samvete
hör samman. I I.Tim.1:19 skriver
Paulus till Timoteus att han är »rustad
med tro och med ett gott samvete.
Detta (dvs. det goda samvetet) hava nu
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2) syne{desis, ovv€iIi7lotc;
medvetande (om något); medvetandet
som etiskt bedömningsinstrument:
samvete; av: syneidon, se Förstå 22 Gfr
Veta 30). Syneidesis förekommer även
i Hebr.10:2, där det står som objekt
till echö, hava; övers. veta med sig,
och i l.Pet.2:19, där det brukas i uttrycket: dia syneidesin theou, på grund
av Guds samvete (= ett samvete styrt
av Gud); övers. med Gud för ögonen.
SAMVETE
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

slog Davids s. hm
l.Sam.24:6
Davids s. slog hm
2.Sam.24:10
inför Gud med ett i allo gott s. Apg.23:1
okränkt s. inför Gud och mskor
24:16
egna s.n ett vittnesbörd
Rom. 2:15
bär mitt s. vittnesbörd i den h.A.
9:1
underdånig ock för s.ts skull
13:5
eftersom deras s. är svagt
l.Kor. 8:7
hs s. därav bliva uppbyggt
8:10
såren deras svaga s.n
8:12
icke för s.ts skull undersökning
10:25
icke för s. ts skull undersökning
10:27
avhålla eder ... för S.ts skull
10:28
jag menar icke ditt eget s.
10:29
frihet dömas aven annans s.
10:29
vårt s. bär vittnesbörd
2.Kor. 1 :12
anbefalla oss hos var mskas s.
4:2
också uppenbart för edra s.n
5 :11
av rent hjärta och gott s.
1. Tim. 1:5
rustad med tro och gott s.
1 :19
trons hemlighet i ett rent s.
3:9
i sina egna s.n brännmärkta
4:2
tjänar, och det med rent s.
2.Tim. 1:3
förstånd och s. orenade
Tit. 1:15
fullkomna, efter S.ts krav
Uebr. 9:9
K. blod rena våra s.n
9:14
renade från ett ont s.
10:22
vi tro oss hava ett gott s.
13:18
och med ett gott s.
l.Pet. 3:16
anropar Gud om ett gott s.
3 :21

SANBALLAT
hebr., av assyr. Sinballit, (guden) Sin
har gjort levande. Ståthållare i Samarien och bitter motståndare till Nehemja. Beteckningen horonit tyder på
att han kom från Bet-Horon, och av
namnet att döma tillhörde han de
assyriska kolonisterna i Samarien. En
dotter till Sanballat var enligt Josefus
(Jud. hist., XI: 7 och 8) gift med
översteprästen Eljasibs sonson Manasse, vilken på grund av detta sitt äktenskap fördrevs från Jerusalem Gfr Neh.
13:28) och blev grundaren av samariternas samfund.
SANBALLAT
då horoniten S. och Tobia
när S. och Tobia hörde detta

S. hörde att vi höllo på att bygga
S. hörde att man alltjämt
S. hörde att jag hade byggt upp
sände S. och Gesem bud till mig
sände S. för femte gången
därför att Tobia och S. lejt hm
Tänk, på Tobia, ävensom på S.
måg till horoniten S.

Neh. 2:10
2:19
4:1
4:7
6:1
6:2
6:5
6:12
6:14
13:28

SAND
talrik ss. s.en på havets
l.Mos.22:17
låta din säd bliva ss. havets s.
32:12
säd i myckenhet ss. s.en i havet
41:49
och gömde hm i s.en
2.Mos. 2:12
de skatter som s.en döljer
5.Mos.33:19
talrik som s.en på havets
Jos.11:4
talrika ss. s.en på havets
Dom. 7:12
fotfolk så talrikt som s.en
l.Sam.13:5
talrikt som s.en vid havet
2.Sam.17:l1
talrika som s.en vid havet
l.Kon. 4:20
liknas vid s.en på havets strand
4:29
tyngre är den nu än havets s.
Job 6:3
mina dagar skola bliva många ss. s.en 29:18
och ruvar dem ovanpå s.en
39:17
bevingade fåglar ss. havets s.
PS.78:27
så vore de flera än s.en
139:18
och s. är svår att bära
Ords.27:3
om än ditt folk vore ss. s.en
Jes.10:22
dina barn vara ss. s.en
48:19
Deras änkor talrikare än s.en
Jer.15:8
likna en skrift i s.en
17 :13
lika otalig som s.en är i havet
33:22
Israels barn ss. havets s.
Hos. 1:10
fångar hopa de ss. s.
Hab. 1:9
som byggde sitt hus på s.en
Matt. 7:26
Israels barn ss. s.en
Rom. 9:27
talrika som s.en på havets
Hebr.ll :12
ställde sig på s.en invid
Upp.12:18
till antalet ss. s.en i havet
20:8

SANDAL
S.er finge de på fötterna
tag på dig dina s.er

Mark. 6:9
Apg.12:8

SANDKORN
(Juda) livsfrukt ss. s.en

Jes.48:19

SANHERIB
hebr. Sanl,lerib, av assyr. Sinacheriba,

(guden) Sin har ökat brödernas antal.

Olika typer av sandaler.
4851

4852

Sank - Sanning

En av Assyriens mest berömda konungar (705-681 LKr.), son till Sargon II och dennes efterföljare pa
tronen. Han gjorde Nineve till sin
residensstad, vilken han utvidgade,
förskönade och befaste genom en storslagen byggenskap, se Nineve, sp.4111.
Mest känd har han blivit för sina
många fälttåg, dels i syfte att slå ned
uppstudsiga vasaller Gfr MerodakBaladan), och dels för att lägga nya
landområden till sitt mäktiga rike. Ett
av hans falttåg var riktat mot Juda.
Han erövrade den västra delen av riket
med - som han ~älv berättar - 46
fasta städer och upprättade sitt huvudkvarter i Lakis. Härifrån sände han tre
av sina betrodda män Gfr Rab-Sake)
och en stor här, som hade till uppgift
att påverka konung Hiskia till underkastelse. Genom ett Guds under blev
emellertid staden räddad, 2.Kon.18:13
-19:36, jfr 2.Krön.32; Jes.36 och 37.
En utförlig berättelse om detta fälttåg
finns inristad på en sexsidig prisma,
som man har påträffat i Nineves ruiner
och på vilken bl.a. Jerusalems belägring omtalas, se vidare sp.4111. Sanherib mördades av sina söner Adrammelek och Sareser, 2.Kon.l9:37; Jes.
37:38.
SANHERIB
drog S .• konungen i Assyrien
2.Kon.18:13
när S. fick höra sägas om Tirhaka
19:9
(Hiskia:) hör S.s ord varmed han
19:16
varom du har bett mig angående S.
19:20
bröt S. upp och tågade tillbaka
19:36
kom S. och drog in i Juda
2.Krön.32:1
Då Hisida såg att S. kom
32:2
sände S. sina tjänare till Jerusalem
32:9
Så säger S .• konungen i Assyrien
32:10
frälste H. Hiskia ur S.s hand
32:22
S. drog upp och angrep Juda
Jes.36:1
när S. fick höra om Tirhaka
37:9
hör alla S.S ord. det budskap
37:17
till vilken du har bett angående S.
37 :21
bröt S. upp och tågade tillbaka
37:37

SANK
växa högt, där marken ej är s.

Job 8:11

SANN
Sann
l) Sann Gud, Joh.l7:3; 1.Tess.1:9.
2) Sannskyldig helgedom, Hebr.9:24.
3) Sannskyldigt gott, Luk.l6:11. 4)
Sanna tillbedjare, Joh.4:23. 5) Sant
ljus, l.Joh.2 :8.

11) hinne, n 3JI
interj. se! i Hes.28:3 övers. sant är att.
Jfr 8. Se: Möta 11, Veta 13.
12) Uttrycket »så sant Gag osv.) lever»
motsvaras i grund texten av l)e, cstr. av
hajjim (se Leva 3, Liv l) jämte personyn (pronomen el. egennamn) el.
näpäs (se t.ex. Person 1, Själ I) och
pronominalsuffix: stundom av adj. l)aj
(se Leva 5) jämte personen (pronomen
el. egennamn).
13) aletheia, åAilO EW
sanning, verklighet: sannfärdi$het, pålitlighet, trofasthet; av: alethes, se 14.
Se vidare: Sanning Il.
14) alethes, aA1/0ilc;
ego icke fördold; därav: sann, sanningsenlig, verklig: sannfärdig, pålitlig, trofast; av: neg. a- och l~thö (lanthimö),
vara fördold el. obemärkt. Se: Riktig 6, Rätt 81, Sannfärdig 4, Sanning 18, Sannskyldig 3.
15) alethinos, åA1/0tvOC;
sann, äkta, genuin (= i överensstämmelse, med sitt namn och väsen); av:
alethes, se 14. Se: Rätt 72, Sannfärdig 5, Sannskyldig 2, Uppriktig 6.
16) utf.ord.

17) I l.Kor.15:lS står ordagrant: om
alltså (åra) döda icke uppstå.
18) ne, vii
partikel brukad i bekräftelse och ed:
vid. I l.Kor.lS :31 står ordagrant: vid
eder berömmelse, som jag har i Kristus
Jesus.
19) epignösis, f1rirvwutc;
(noggrann) kunskap, insikt; i Ko1.3:1O
övers. ;;ann kunskap. Se vidare: Kunskap 10.
SANN, SANT
Uppdelning: allmänt, så sant.
SANN. SANT (allmänt)
1 edra ord visa sig vaxa s.a
l.Mos.42:20
7 om det befinnes vara s.
5.Mos.13:14
7 om det då befinnes vara s.
17:4
4 (Akan:) Det är s.
Jos. 7:20
5 s. att jag är din bördeman
Rut 3:12
1 låt nu de ord bliva s.a
l.Kon. 8:26
7 S. var det tal jag hörde
10:6
5 (Hiskia:) Det är s., H.
2.Kon.19:17
1 låt nu ditt ord vara s.
2.Krön. 1:9
1 låt nu, H., det ord bliva s.
6:17
7 S. var det tal jag hörde
9:5
7 Israel utan den s.e Guden
16:3
7 vad gott och rätt och s. var
31:20
8 Det är s.
Job 21:16
9 s.a för den förståndige
Ords. 8:9
9 Profeteren icke vad s. är
Jes.30:10
5 Det är s .• H.
37:18
7 kunna säga: Det är s.
43:9
7 ingen talar vad s. är
Jer. 9:5
7 Men H. är en s. Gud
10:10
10 Jeremia svarade: Det är icke s.
37:14
10 vad du säger om Ismael är icke s.
40:16
10 Det är icke s. vad du säger
43:2
11 s. att du är visare än Daniel
Hes.28:3
13 lär om Guds väg vad s. är
Matt.22:16
13 lär om Guds väg vad s. är
Mark.12:14
13 jag säger eder, ss. s. är
Luk. 4:25
13 lär om Guds väg vad s. är
20:21
15 Det s.a ljuset, som lyser
,Joh. 1:9
14 däri sade du s.
4:18
15 s.a tillbedjare tillbedja Fadern
4:23
14 hs vittnesbörd om mig är s.
5:32
14 två mskor vittna, ss. s.
8 :17
14 vad Johannes sade var s.
10:41
15 Jag är det s.a vinträdet
15:1
15 känna dig. den ende s.e Guden
17:3
15 hs vittnesbörd är s.
19:35
14 veta att hs vittnesbörd är s.
21 :24
16 talen alla det s.a livets ord
Apg. 5:20
13 talar s.a ord med lugn besinning
26:25
17 s. att döda icke uppstå
l.Kor.15:15
16 S. är att jag bad Titus
2.Kor.12:18
14 För övrigt. vad s. är
Fil. 4:8
19 som förnyas till s. kunskap
Kol. 3:10
15 tjäna den levande och s.e
l.Tess. 1:9
14 det vittnesbördet är s.
Tit. 1 :13
14 detta är s. i fråga om hm
1.Joh. 2:8
15 det s.a ljuset lyser ~dan
2:8
14 det är s. och är icke lögn
2:27
15 den s.e Guden och evigt liv
5:20
14 vet vårt vittnesbörd är s.
3.Joh. v.12
15 Dessa ord äro s.a Guds ord
Upp. 19:9
15 dessa ord äro vissa och s.a
21:5
15 Dessa ord äro vissa och s.a
22:6

12 så s. H. lever
Rut 3:13
12 så s. du lever, min herre
l.Sam. 1 :26
12 så s. H. lever
14:39.45
12 Så s. du lever. konung
17:55
12 Så s. H. lever
19:6; 20:3
12 och så s. du själv lever
20:3
12 ingenting på färde, så s. H. lever
20:21
2 Så s. Gud må straffa Davids
25:22
12 så s. H. lever
25:26
12 och så s. du själv lever
25:26
12 så s. H., Israels Gud. lever
25:34
12 Så S. H. lever
26:10,16; 28:10; 29:6
12 Joab: Så s. Gud lever
2.Sam. 2:27
12 Så s. H. lever
4:9
12 Uria: Så s. du lever
11:11
12 så s. din själ lever
11 :11
12 Så s. H. lever
12:5; 14:11
12 Så s. du lever, min herre
14:19
12 Så s. H.lever
15:21
12 så s. min herre konungen lever
15:21
12 Så s. H.lever
l.Kon. 1:29.2:24
12 Så s. H., Israels Gud, lever
17:1
12 Så s. H., din Gud, lever
17:12; 18:10
12 Så s. H. Sebaot lever
18:15
12 Så s. H. lever
22:14
12 Så s. H. lever
2.Kon. 2:2
12 och så s. du själv lever
2:2
12 Så s. H. lever
2:4
12 och så s. du själv lever
2:4
12 Så s. H. lever
2:6
12 och så s. du själv lever
2:6
12 Så s. H. Sebaot lever
3:14
12 Så s. H. lever
4:30
12 och så s. du själv lever
4:30
12 Så s. H. lever
5:16.20
12 Mika svarade: Så s. H. lever 2.Krön.18:13
12 Så s. Gud lever
Job 27:2
12 Så s. jag lever, säger H.
Jes.49:18
12 Så s. H. lever
Jer. 4:2, 5:2; 12:16
12 Så s. H.lever
16:14,15
12 Så s. jag lever, säger H.
22:24
12 icke mer säga: Så s. H. lever
23:7
12 Så S. H. lever
23:8; 38:16; 44:26
12 Så s. jag lever, säger konungen
46:18
12 Ja, så s. jag lever, säger H.
Hes. 5:11
12 så s. jag lever, säger H.
14:16,18,20
12 Så s. jag lever. säger H.
16:48; 17:16
12 Så s. jag lever
17:19
12 Så S. jag lever. säger H. 18:3; 20:3.31.33
12 Så s. jag lever, säger H.
33:11
12 Så s. jag lever, de som bo där
33 :27
12 Så s. jag lever, säger H.
34:8; 35:6
12 så s. jag lever, säger H.
35:11
12 svärien icke: Så s. H. lever
Hos. 4:15
12 Så s. din gud lever, o Dan
Am. 8:14
12 Så s. den lever som man dyrkar
8:14
12 så s. jag lever, säger H.
Sef. 2:9
16 Så s. jag lever, säger H.
Rom.14:1:t
18 så s. jag i KJ. kan berömma l.Kor.15:31
16 så s. Gud är trofast
2.Kor. 1:18

SANNA
15 här s.s det ordet

Joh. 4:37

SANNE, den
En beteckning på Gud. 1.Joh.S :20.
SANNERLIGEN
Uppdelning: allmänt; sannerligen säger jag;
sannerligen, sannerligen säger jag.

SANNERLIGEN (sannerligen säger jag)
(J.:) s. säger jag
Matt. 5:18,,26; 6:2
6:5,16; 8:10; 10:15.23,42; 11:11; 13:17
16:28; 17:20; 18:3,13,18; 19:23.28
21:21.31; 23:36; 24:2.34.47; 25:12
25:40.45; 26:13,21.34
Mark.3:28; 8:12; 9:1,41; 10:15
10:29; 11:23; 12:43; 13:30; 14:9.18
14:25,30
Luk.4:24; 9:27; 12:37,44; 18:17,29
21:3,32; 23:43
SANNERLIGEN (sannerligen, sannerligen)
(J.:) S .• s. säger jag
Joh. 1:51
3:3.5,11; 5:19,24.25; 6:26,32,47
6:53; 8:34,51,58; 10:1,7; 12:24
13:16,20,21,38; 14:12; 16:20.23; 21:18

SANNFÄRDIG
Den Sannfardige, Upp.3:7.
Herren Jesus är: 1) Det sannfardiga
vittnet, Upp.3:l4. 2) Sannfardig Herre,
Upp.6:1O. 3) Sannfardig Mästare,
Matt.22:l6.
Gud är sannfardig
Hans sannfardighet: 1) Står bakom
Kristi ord, Joh.8:26. 2) Bekräftas av
den som tror, Joh.3:33. 3) Förblir
trots allas lögnaktighet, Rom.3 :4.
SANNFÄRDIG

l) 'limät, no X
fasthet, - Säk~'~h~t, pålitlighet, trofasthet; sanning. Se t.ex. Sann 7, Sanning 3.
2) 'emun, 1·1 /) ~
vanl. plur. 'ämunim; pålitligl1et, trofasthet. I Ords.14:S står: 'ed 'amunim,
övers. ett sannfardigt vittne~ Se vidare:
Trohet 1.
3) 'åmen, 1/) X
fast, säker, pålitlig, trofast, sann: av:
'åman, se Sann l. I Jes.6S:16 står:
be'lohe 'åmen, i Amens Gud; övers. i
»den sannfardige Guden». Ordet är på
övriga ställen återgivet med »amefl)). Se
art. Amen.
4) alethes, åA1/lIilc;
sann, sanningsenlig, verklig: sannfardig,
pålitlig, trofast. Se vidare: Sann 14.
5) alethinos, åA1/11 woc;
sann, äkta, genuin: av: aleth~s, se 4. I
Upp.19:11 står alethinas jämsides med
pistas, se Trofast 4. Se vidare:
Sann 15.
6) aletheia, åAilO EW
sanning, verklighet: sannfardighet, pålitlighet, trofasthet; av: alethes, se 4.
Beträffande Rom.3:7, se Lögnaktig 7.
Se vidare: Sanning 11.

lögn, bedrägeri;' här övers. (det är) icke
sant. Se vidare: Lögn l.

SANN. SANT (så sant)
12 så s. Farao lever
l.Mos.42:15,16
12 så s. jag lever
4.Mos.14:21
2 så s. hela jorden skall bliva
14:21
12 Så s. jag lever, säger H.
14:28
12 Så s. jag lever evinnerligen
5.Mos.32:40
12 Så s. H. lever
Dom. 8:19

SANNERLIGEN (allmänt)
H. är s. på denna plats
l.Mos.28:16
S., om vi icke hade dröjt
43:10
S .• ingen av eder skall
4.Mos.14:30
S., ingen skall få se det goda
5.Mos. 1 :35
S .• det land som din fot beträtt
Jos.14:9
S., om detta skett i otrohet mot H.
22:22
vi hava s. gjort så av fruktan
22 :24
skall jag s. icke vila
Dom.15:7
S., Elis hus' missgärning
l.S~m. 3:14
s., kvinnor hava på sista tiden
21:5
skall jag s. sända mina tjänare l.Kon.20:6
S., så visst som jag såg
2.Kon. 9:26
S., hs majestät skall förskräcka
Job 13:11
S., jag skulle då bära den
31 :36
s., om ock stora vattenfloder
Ps.32:6
S., Gud är god mot Israel
73:1
S., förgäves bevarade jag mitt hjärta
73:13
S .• på slipprig mark ställer du
73:18
s., alla ogudaktiga måste dricka
75:9
S., de många husen bliva öde
Jes. 5:9
S., ss. jag tänkt, skall det ske
14:24
S., denna missgärning icke försonad
22:14
du är s. en outgrundlig Gud
45:15
S., I ären överträdelsens barn
57:4
S., bedrägligt var vårt hopp
Jer. 3:23
S., det är hos H. frälsning finnes
3:23
svårt bedrog du s. detta folk
4:10
s. också jag anser det så. säger H.
7:11
S., jag skall styrka dig
15:11
S .• jag skall så göra
15:11
jag skall s. göra dig till en öken
22:6
herdegossarna skola s. släpas bort
49 :20
s., deras betesmark skall häpna
49:20
herdegossarna skola s. släpas bort
50:45
s., deras betesmark skall häpna
50:45
S .• om jag än uppfyllt dig
51:14
s., sände jag dig till sådana
Hes. 3:6
s. att du orenat min helgedom
5:11
hos hm i Babel skall han s. dö
1 7 :16
med stark band skall jag s. regera
20:33
S .• vid dånet av ditt fall
26:15
s., eftersom mina får lämnats till rov 34:8
S., i brinnande nitälskan talar jag
36:5
S., folken själva få lida smälek
36:7
S., H., H. gör alls intet
Am. 3:7
S., de skola stjäla
Ob. v.5
s., en ringa efterskörd skola de
v.5
S., på den dagen, säger H.
v.8
S., de skola stämma upp en visa Hab. 2:6
S •• oförtänkt skola borgenärer
2:7
hm skall jag s. icke kasta ut
Joh. 6:37
s. hellre för alltid avstå
l.Kor. 8:13
S., jag skall rikligen välsigna
Hebr. 6:14

Sanning
Begreppet sanning betecknar i vanligt
språkbruk det som täcker en händelse,
det som ger en korrekt framställning
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SANN

1) 'åman, l/) X
nif. vara (bli~a~ förbliva) fast el. säker:
vara pålitlig el. trofast: vara sann. Se
t.ex. Rätt 36, Säker 1.
2) utf.ord.
4) ämnå, n ~~ ~
säkerhet, pålitlighet, sanning: adverbiellt: i sanning, sannerligen: av: 'åman,
se 1. Jfr 1.Mos.20:l2, övers. verkligen.
5) 'åmnåm, D ~9~
adv. i sanning, sannerligen; av: 'åman,
se l. J fr J ob 9:2, övers. ja, förvisso:
12:2 ja, visst. Se: Sanning 7.
7) 'dmä!, DtJ~.
fasthet, säkeihet, pålitlighet, trofasthet; sanning: av: 'åman, se l. Se t.ex.
Rätt 12, Sannfardig 1, Sanning 3.
8) hen, 1~
interj. se! i Job 21 :16 övers. det är
sant. Jfr 11.
9) nåkoah, n'J l
rak, rät; 'rätt, redlig; som subst. rätt,
redlighet; i Jes.30:10 fem. plur. nekohot, övers. vad sant är. Se vidäre:
Ritt 34.
10) Sälfär, l ~t:'

SANNFÄRDIG
1 S.a läppar bestå evinnerligen
Ords.12:19
2 Ett s.t vittne ljuger icke
14:5
1 Ett s.t vittne räddar liv
14:25
3 välsigna sig i den s.e Guden
Jes.65:16
3 svärja vid den s.e Guden
65:16
1 H. vare eH s. t vittne
Jer.42:5
4 vi veta att du ~ .3.
Matt.22:16
4 vi veta att du är s.
Mark.12:14
4 bekräftar att Gud är s.
Joh. 3:33
7:18
4 söker dens ära •.• han är s.
4 han som har sänt mig är s.
8:26
4 Må Gud stå ss. s.
Rom. 3:4
4 då vi dock äro s.a
2.Kor. 6:8
5 trovärdiga och s.a vittnet
Upp. 3:14
6:10
5 Huru länge, du helige och s.e H.
19:11
5 mannen •.• heter 'Trofast och s.'

SANNFÄRDIGE
Ett av Jesu Kristi karaktärsbeskrivande
namn. Upp.3:7.
SANNFÄRDIGHET (analys, se Sannfärdig)
6 om Guds s. mer trätt i dagen
6 ett vittnesbörd om Guds s.
6 Så visst som K.s.ärimig

Rom. 3:7
15:8
2.Kor.ll:l0

SANNING
Se även: Sann, sannHirdig, uppriktig,
tro, ärlig, rättfärdig, pålitlig, Jesus
Kristus, Ande, Gud.

Sanning
av ett förhållande. Detta gäller särskilt
det juridiska språket. I Skriften före·
kommer begreppet ofta också i en
långt djupare betydelse.
G.T.

Det viktigaste ordet för »sanning» är
här 'dmät, bildat av verbet 'åman, i nif.
vara el. b-Ii fast, säker el. tillförlitlig. Jfr
'åmen, sannerligen, förvisso, varav vårt
»amen». Subst. 'amät har i G.T. ett
vittfamnande innehåll, men tanken
bakom är alltid en fast, bärande, giltig
och förpliktande verklighet.
l. Sanning som gudomlig väsensart.
Sanning ('ämän är i Gamla Testa·
mentet ett fundamentalt uttryck för
Guds väsen. Gud är stor i sanning
(grt.), 2.Mos.34:6. Sanning står inför
hans ansikte, PS.89 :15. Betydelsen av
'ämät går ofta över i vårt »trofasthet»,
Neh.9:33, jfr PS.31 :6. Termen 'ämä! är
stundom förbunden med häsäd, nåd,
2.Mos.34:6; Ps.86:15; 89~15,' andra
gånger uppträder 'ämä! tillsammans
med ~edakå, rättHirdighet, rättskaffen·
het, Jes.48:1; Jer.4:2; Sak.8:8. Se:
Nåd, Rättflirdighet, Trofasthet.
Gud är i sin sannfardighet den
trofasta parten i förbundet, den orubb·
liga och pålitliga som aldrig sviker, den
Gud som i evighet icke kan förändras,
5.Mos.7:9; 146:6b. Därför är alla hans
löften .sanna , dvs. tillförlitliga och
säkra, de kommer att få sin uppfyllelse
i kraft av hans 'ämä!, jfr PS.132:11.
Hans ord genom profeterna är sanna,
dvs. äkta och trovärdiga. Att Herrens
ord är sanning, betyder att de förverk·
ligar vad de nämner, de är icke dröm
och tomhet, ord utan verkan, l.Kon.
17:24; Dan.8:26; 10:1; Jer.23:28, jfr
Jes.55:10 f.
Israels hela historia är en kungörelse
av Guds sanning (grt.) , PS.lll:7 f.
Stundom kan hela gudsuppenbarelsen i
G.T. kallas »sanningew), Dan.8:12.
Summan av Guds ord är sanning,
Ps.119:160.
Den gudomliga domen sker också
på grundval av sanning. Särskilt starkt
uttalas detta isenjudendomen. »Guds
dom är en dom av sanning», »Han
dömer allt efter sanningeID). »Sanning·
ens Gud är en domare om sanningem>
- så heter det i olika senjudiska
skrifter. Lagen (torå) som Guds ord
och uppenbarelse av Guds väsen är
likaledes »sanning». I en kommentar
till Ps.119:89 heter det: »Som du, Gud,
är sanning, så är ditt ord sanning, ty
det heter: Evinnerligen, Herre, står ditt
ord fast i himmelen». »Guds insegel är
sanning» (Sanhedrin).
2. Sanning som mänskligt förhållande.

Därför att Guds väsen och Guds
uppenbarelse i ordet är sanning, hävdas
kravet att Guds folk skall vara präglat
av »sanning i hjärtegrundew), PS.51 :8,
dvs. av äkthet och uppriktighet i guds·
förhållandet. Den fromme önskar
vandra i Guds sanning, dvs. vandra i
Guds uppenbarade förbundssanning;
därför blir bönen: »Visa mig, Herre,
din väg», PS.86 :11.
Icke minst kräver Herren sanning av
de sina i det sociala livet, sanning i
betydelsen rättskaffenhet och uppriktighet i tal, i handel och vandel,
motsatsen till lögn och falskhet,
hyckleri och bedrägeri. Av Hos.4:1 ser
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vi hur sanning på det sociala området
och kärlek och gudskunskap hör samman. Religiös sanning, äkta och uppriktig hängivenhet till sanningens Gud,
måste avspegla sig i etisk och rättslig
sanning. Sanningens Gud hatar all etisk
och rättslig osanning, all falskhet och
lögn, Hes.18:18. Till »sant» i rättslig
mening, se bl.a. 5.Mos.13:l4; 17:4;
22:20.
N.T.
Det grekiska huvudordet för »sanning» är aletheia, som ursprungligen
betyder något som icke är fördolt,
avslöjande av något som är dolt. I
grekisk filosofi får det ofta betydelsen
det verkliga varandet, verkligheten
bakom all skenverklighet. Sporadiskt
kan ordet också stå för detsamma som
i vanligt språkbruk, se inledningen.
Sålunda talar Paulus »sanna ord» i sitt
försvarstal inför konung Agrippa, Apg.
26:25. Jfr Luk.4:25; Mark.12:14,32.
I N.T. får aletheia först och främst
samma betydelse som G.T.s 'ämä!.
Sanning är också här en bestämning av
gudomligt väsen samt ett uttryck för
människans rätta förhållande i gudsgemenskapen, en etisk kvalitet. Gud
och sanningen hör samman, såsom den
syndiga människan och lögnen hör
samman, Rom.3:3-7. Men Guds sanning är samtidigt hans trofasthet, v.3,
och rättfardighet, v.4. Sanning, trofasthet och rättfardighet är, som i G.T.,
närbesläktade begrepp som karakteristik av Guds handlingssätt.
Viktigast i N.T. är dock att alhheia
står som uttryck för Guds uppenbarelsesanning i Jesus Kristus. I den människovordne Jesus Kristus har Guds
sanning blivit kött och blod, och i
evangeliet om Guds Son kungörs nu
denna sanning i världen, 2 .Kor.4:2
(sanning är här detsamma som uppenbarelsesanning). Den kristna läran
kallas rätt och slätt »sanningen» (dvs.
den rätta läran el. tron), 2.Tim.2:18.
De som går förlorade, har icke givit
rum för kärleken till sanningen, och de •
blir dömda därför att de icke har trott
sanningen (= uppenbarelsesanningen),
2.Tess.2:10-12. Att bli frälst är däremot liktydigt med att konpna till
kunskap om sanningen, l. Tim.2 :4.
Den mogna kristna personligheten har
blivit befast i sanningen, 2.Pet.1 :12.
Församlingen är sanningens stödjepelare och grundfaste, I.Tim.3:15.
Också på alla dessa ställen rör det sig
om uppenbarelsesanningen.
Sanningsbegreppet tas särskilt ofta
upp i Johannes-litteraturen. »Sanningen kom genom Jesus Kristus», Joh.
1 :17. Han var »full av nåd och sanning», 1 :14. Sanningen är, allra tydligast hos Johannes, först och främst
lika med den eskatologiska uppenbarelsesanningen i Jesus Kristus. Det är
viktigt att förstå Joh.1:17 rätt. Johannes skall - i sin dialektik mellan lag
kontra nåd (resp. sanning) - icke
tolkas utifrån Paulus, som ställer lag (=
lagrättfardighet) i motsats till nåd (=
trosrättfardighet), utan skall ses i linje
med Hebreerbrevets frälsningshisto·
risk-dialektiska aspekt: förebild (löfte)
kontra saken själv (uppfyllelse). Joh.
1 :17 betyder därför: Lagen, dvs. den
förberedande gudsuppenbarelsen, kom
genom Mose, medan nåden och san-
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ningen, dvs. den eskatologiska nådesoch uppenbarelseverkligheten (saken
själv, uppfyllelsen) kom genom Jesus
Kristus. På så sätt kommer Joh.1 :14 i
rätt belysning. Jesus Kristus är bärare
av den eskatologiska gudsuppenbarelsens fullhet.
Den som förblir i Jesu ord, skall
förstå sanningen, och sanningen skall
göra honom fri, Joh.8:32. Jesu lär·
jungar är kallade till att vandra i
sanningen, 2.Joh.v.4; 3.Joh.v.3 f., dvs.
leva i överensstämmelse med uppen·
barelsesanningen. De sanna tillbedjarna
tillbeder Fadern »i ande och sanning»,
Joh.4:23 f., dvs. i den helige Ande och
i den messianska uppenbarelsesan·
ningen. Ordet betyder alltså något mer
än detta att vandra »i hjärtats upprik·
tighet», motsatsen till ett utvärtes,
skrymtaktigt beteende. Sanningens
Ande skall leda de troende fram till
hela sanningen, Joh.16:13, de skall
föras in i en allt djupare insikt i
uppenbarelsesanningens hemligheter.
J esus kallar sig »det sanna vin·
trädet», Joh.15:1. Här är »sanw) lika
med det verkliga, det som svarar mot
den eskatologiska uppfyllelsen, allt det
andra har endast varit skuggor och
förebilder. Därmed är icke sagt att det
gammaltestamentliga har varit lögn·
aktigt, utan att det icke har haft i sig
den adekvata frälsningsverkligheten
eller frälsningsfullheten. I detta sammanhang må också nämnas Jesu ut·
saga: »Mitt kött är sannskyldig mat,
och mitt blod är sannskyldig dryck»,
Joh.6:55. Att lärjungarna skall bli »i
sanning helgade», Joh.17:19, vill säga
att de skall bli verkligen helgade, dvs.
helgade så som de eskatologiska löfte·
na utlovar, på ett inre, andligt sätt.
(Men detta ord kan också tolkas:
helgade i uppenbarelsesanningen.)
Särskilt hos Johannes klingar grund·
betydelsen av aletheia med: avslöjande
av ett fördolt förhållande. Jesus är en
avslöjare, en uppenbarare av Guds sanning, i det han fullbordar den gärning
som Fadern har givit honom, Joh.17:4,
jfr 4:34. Genom denna gärning för·
verkligar han det han har sett och hört
hos Fadern, Joh.5 :19. Jesus är sanningen, Joh.14:6, han representerar i sin
person Guds uppenbarelseverklighet i
dess eskatologiska frälsningsfullhet.
Sanning
Gud är en sann Gud

Jer.IO:lO. Alla hans garnmgar är
sanning, Dan.4 :34. Han har behag till
sanning i hjärtegrunden, Ps.51 :8. Sänd
ditt ljus och din sanning, må de leda
mig, Ps.43:3.
Jesus är sanningen

Han är vägen, sanningen och livet,
J oh.14 :6. Hans härlighet är full av nåd
och sanning, J oh. I :14. Han kom för
att vittna för sanningen, J oh.18:3 7 .
Han lärde om Guds väg, vad sant var,
Matt.22:16; Joh.8:46. Hans vittnesbörd var sant, Joh.8:14.
Anden är sanningen

l.Joh.5 :6. Är sanningens Ande,
Joh.16:13. Sanningens Ande har utgått
från Fadern, Joh.15:26. Sanningens
Ande kan världen icke ta emot, Joh.
14:17.
Guds ord är sanningens ord

Ef.1 :13. De troende är födda genom
sanningens ord, Jak.1 :18. Må evangelii
sanning bli bevarad, GaI.2:5. - Guds
lag är sanning, PS.119:142.
Vårt förhållande till sanningen

Vi skall ge rum för kärleken till
sanningen, 2.Tess.2:10. Tro på sanningen, 2.Tess.2:13. Lyda sanningen,
GaI.5:7; l.Pet.1 :22. Helgas i sanningen,
Joh.17:17. Hålla oss till sanningen,
Ef.4:15. Bli medarbetare för sanning·
en, 3.Joh.v.8. Rätt förvalta sanningens
ord, 2.Tim.2:15. Tillbedja Fadern i
ande och sanning, Joh.4:23. Vandra i
sanningen, 2.Joh.v.4; 3.Joh.v.3 f. Vara
omgjordade kring våra länder med
sanningen, Ef.6:14. Älska sanning,
Sak.8:19 b. Älska i sanning, 1.J oh.
3:18. Tala sanning av hjärtat, PS.15:2.
Tänka på allt vad sant är, FiI.4:8. - Vi
må icke synda med berått mod efter
att ha lärt känna sanningen, Hebr.
10:26. Icke förhäva oss och ljuga i
strid mot sanningen, Jak.3:14.
Den som gör sanningen

Han kommer till ljuset, Joh.3:21.
Ljusets frukt visar sig i sanning, Ef.5:9.
Kärleken har sin glädje i sanningen,
l.Kor.13 :6. Icke mot sanningen, utan
allenast för sanningen förmår vi något,
2.Kor.13 :8. Sannfardiga läppar består
evinnerligen, Ords.12:19.
Utan sanning

Många kommer aldrig till kunskap
om sanningen, 2.Tim.3:7. Ger icke
kärleken till sanningen rum, 2.Tess.
2:10. Tror icke sanningen, 2.Tess.2:12.
Är olydiga mot sanningen, Rom.2:8.
Står emot sanningen, 2.Tim.3:8.
Undertrycker sanningen i orättfardighet, Rom.I:18. Ger anledning till att
sanningens väg smädas, 2.Pet.2 :2. Utbyter Guds sanning mot lögn, Rom.
1:25. Vänder sig bort från sanningen,
Tit.! :14. Far vilse från sanningen,
2.Tim.2:18.
Sanningens
l) Sanningens Ande, Joh.14:17. 2)
Sanningens ord, Ef.1:13; Kol.1:5. 3)
Sanningens stödjepelare, I.Tim.3:15.
4) Sanningens grundfaste, 1.Tim. 3: 15.
5) Sanningens väg, 2.Pet.2 :2. 6) Sanningens bok, Dan.1 O:21.
Sanningens Ande, Joh.
l) Förhållandet till världen, 14:17.
2) Förhållandet till Fadern, 15:26.3)
Förhållandet till de troende, 16:13.
Ställning till sanningen
I) Likgiltighet för sanningen. 2)
Fruktan för sanningen. 3) Hat mot
sanningen. 4) Kärlek till sanningen.
SANNING
I)gam,tl~

tillsammans; även, också; iförstärkan·
de betydelse: till och med, rentav; i
4.Mos.13 :28 övers. i sanning; trol. av
en rot som betyder: vara full el.
överflödande.
2) ralf, p ~
tunn, mager; som adv. med inskränkande betydelse: endast, blott, bara;
verkligen, sannerligen; i 5.Mos.4:6
övers. i sanning.
3) 'dmä!, Dq~.
fasthet, säke'rhtit, pålitlighet, trofast·
het; sanning. I Ords.22:21 står: 'imre
'iimä!, sanningsord. Se t.ex. Sann 7,
Sannfardig I, Säker 2.
4) tåmim, tl

''? ~

2.Sam.7:28; 2.Kor.6:7. Evangeliet
om vår frälSning är sanningens ord,

fullkomlig, hel. Många läser i 1. Sam.
14:41 tummim, se d.o. Se t.ex. Fel·
fri l, Ostrafflig l, Redlig 3.
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Sanningslös - Sara

5) [någagJ, l H
hif. higgig, göra synlig, uppenbara ; i
2.Kon.9 :12 övers. säga sanningen. Se
vidare t.ex. Kungöra 4, Meddela l ,
Märka 3.
Sa) l Mika 2:4 står ordagrant : Hur han
rycker den ifrån mig'
6) 'im lo ', ..
DI"\
konj. om icke; som fö rstärkande ut·
tryck: sannerl igen, verkligen; i Job
17:2 övers. i sanning. J fr J os.22 :24,
övers. sannerligen.
7) 'åmnäm, D Jn 1"\
adv. i sann ing. Se'vTdare: San n 5.
8) '11munå, il ~ 1 r:l~.
fasthet , säkerhet, pålitlighet, trofast·
het; sanning; av : 'åman, se Sann l . Se
Lex. Rätt 15 , Stadig 1.
9) !<;eso!, t:illi i?
aram. rätt, sanning. Jfr Tillförlitlig 2.
l O) ~licjä!<;, P l. "
rättfardighet, ·rätt. Se t.ex. Rätt 5,
Rättfärdighet 4, Seger 6.
10a) ~etjä!<;ä, n~r~
rättfärdighet, rätt. Se vidare t.ex.
Rä tt 7, Rättfardig 2.

SANNI NG
3 pröva o m J haven talat s.
l.M os.42 .16
4.Mos.13.28
1 det fl y ter i s. av mj ölk
5.M o s. 4.6
2 I S., ett vist och
22.20
3 om d et var S . , o m tecknen
l.Sam.14,41
4 L åt s.e n komma i dagen
2.Sam.
7.28
3 och dina ord äro s .
l.Kon.17.24
3 H. ord i din mun är s.
22 .16
3 icke tala till mig annat än s.
2.Kon. 9.12
5 säg oss s. en
2 . Krön.1 8.1 5
3 icke tala annat än s.
6 i s. omgiven av gäckeri
Job 17.2
34.12
7 GlI.d gör i s. intet som är orätt
3 talar s. av hjärtat
PS.15.2
19.10
3 H. rätter äro s.
25.5
3 led mig i di n s.
26.3
3 och jag vandrar i din s.
43.3
3 Sänd ditt lju s och din s.
45 .5
3 drag åstad till försvar för s .
51.8
3 behag till s. i hjärtegrunden
3 j ag vill vandra i din s.
86.11
89.15
3 n å d och s. stå inför ditt
115.1
3 H ., för din s.s skull

3 H . s. varar i e vigh e t
117:2
8 J ag har utvalt s.e n s väg
119 :30
3 Ry ck ick e s. e n s ord b ort
1 19:43
119:8 6
8 Alla dina b u d äro s.
119:142
3 o c h din lag är s.
3 o ch alla dina bud äro s.
119 :151
3 Summan av d itt o rd är s.
11 9:160
3 prisa ditt namn f ör din nåd och s. 138:2
3 Låt s. ej vika ifr ån dig
Ords. 3 :3
3 s. skall min mun tala
8:7
8 talar r ätt. fr ä mjar s.
12:17
3 Sök förvärva s.
23:23
3 ord som med s. kunde sägas
Pr ed.12 :10
10 Jag är H ., som talar s.
Jes.45:19
3 doc k icke i s . och rättfärdighet
48 :1
59:14
3 s. en vacklar på t o rget
3 Så m åste s.en h ålla sig undan
59:15
3 D å skall du svärja i s.
Jer. 4:2
8 gör rätt och beflitar sig om s.
5:1
8 H .• är d et ej s. dina ögo n söka
5 :3
7 :28
8 S .en är försvunn e n
8 till s. bruka d e icke sin makt
9:3
3 han m å tala mitt ord i s.
23 :28
3 det är i s . H . so m sänt mig
26:1 5
28:9
3 en profet so m H. i s . sänt
9 I s., eder Gud är över
Dan. 2 :47
9 alla h s gärningar äro s.
4:34
3 d e t slår s.e n ned till jorden
8:12
3 synen ... är s.
8 :26
3 blidka H .. .akta p å din s.
9 .13
3 d en uppe nb arelsen är s.
10 :1
3 är upptec knat i s.ens bok
10:21
3 ingen s . oc h ingen kärlek
Hos. 4 :1
Am. 5:10
4 ss. sty ggelse som talar s .
5a Ja i s., den ryckes ifrå n
Mika 2:4
3 Gud, i s. och rättfärd ighet
Sak. 8 :8
8 :16
3 Talen s. med varandra
3 Men älsken s . och frid
8:19
11 kvinnan sa de (J.) h ela s.en
Mark. 5:33
11 Mästare, du h ar i s. r ätt
12 :32
11 var full av n åd och s.
Joh. 1 :1 4
11 n åd en och s.en kommit gm JK .
1 :17
11 gör s.en. kommer till ljuset
3 :21
11 tillbedja Fadern i a nde och s.
4:23
11 tillbedja i and e och s .
4 :24
12 han i s. är världens F rälsare
4:42
11 (J o hannes) har vittn at för s.e n
5:33
1 2 ären I i s. mina lärjungar
8:31
11 [ skolen d å förstå Sren
8:32
11 och s.en skall göra eder fria
8:32
11 en m an som sagt e der s.e n
8:40
11 i s.en står h an ic k e
8 :44
11 ty s. finnes icke i hm
8 :44
11 därf ör att jag t alar s.
8 :45
1 10 m jag allts å talar s.
8:46
13 Säg nu s.en, Gud till pris
9:24
11 Jag är vägen och s.en och livet
14:6
11 s.en s A. , so m världen icke
14:17
11 s.ens A. so m utgår ifrån Fadern
1 5 :26
11 Dock säger jag ede r s.en
16 :7
14 låta världen få ve ta s.en
16:8
11 när h a n kommer som är s.ens A .
16 :1 3
11 leda e d e r fram till hela s.en
16:1 3
12 de hava i s. förstått
1 7 :8
11 Helga d e m i s.en, ditt ord är s.
17:17
11 de m å vara i s. h e lgade
1 7:1 9
11 att jag skall vittna för s.en
1 8 :37
11 so m är av s., h ör min röst
18:37
11 (Pilatu .. ) Vad är s.?
18 .38
18 h an vet att han t alar s.
19:35
11 i s. , de församlade sig
Apg. 4:27
11 N u f ö rnimmer jag i s.
10 :34
11 undertrycka s.en
Rom. 1:18
11 bytt b ort Guds s. m o t lögn
1 :2 5
11 genstri diga och icke ly da s.en
2:8
11 i lagen uttrycket för s .e n
2:20
11 J ag t alar s. i K .
9 .1
11 med s.en s osyrade bröd
l.Kor. 5:8
11 m en har sin glädje i s.en
13:6
11 framlägga öppet s.en
2.Kor. 4:2
11 med s. i vårt tal
6:7
11 hava talat s. inför eder
7 :14
11 ock så visat sig vara s.
7 :1 4
13 b evis p å s.en av d e t
8:24
11 vore s. som jag skulle tala
12:6
11 icke mot s.en
13:8
11 allenast f ör s.en förmå vi ngt
13:8
11 evange lli s. bevarad
Gal. 2 :5
11 icke vandrade enligt evange lii s.
2 :14
15 ovän ... säger e d er s.en
4:16
11 att [ icke m e r lyde n s.en
5:7
11 fått h ö ra s.en s o rd
Ef. 1 :13
15 vi skulle hålla oss till s.en
4 :15
11 hm so m s. är i J.
4:21
11 i s.ens rättfärdighet
4:24
11 talen s. med varandra
4:25
11 lju sets frukt består i vad s. är
5:9
11 Stän o mgjordade med s.en
6:1 4
16 räknar i s. allt ss. förlust
Fil. 3 :8
11 gm S.ens ord i d et evangelium Kol. 1:5
11 lärden i s . k änna Gud s nåd
1 :6
11 icke kärleken till s .en rum
2. Tess. 2:10
11 som icke sa tt tro till s.en
2:1 2
11 och i tro p å s.e n
2:1 3
11 k o mma till kunska p o m s.en l.Tim. 2:4
11 d e t säger jag m e d s.
2 :7
11 i t r o och s. vara en lärare
2:7
11 s.ens stödjepelare och grundfäste
3:15
11 so m tro och lärt känna s.en
4:3
11 so m tappat bort s.e n
6:5
11 rätt f ö rvaltar s.ens ord
2.Tim . 2:15
11 farit vilse fr å n s.en
2:18
11 komma till kunskap om s.en
2 :25
Il komma till kunskap om s.en
3:7
11 stå d essa män emot s.en
3:8
11 vända sina ö r o n fr ån s.en
4:4
1 1 den s. so m h ör gud sfruktan till Tit. 1:1
11 m skor so m vända sig från s.en
1 :14
11 undfå tt kunskape n om s.en
Hebr.l0:26
11 i ly dnad för s.en
l.Pet. 1:22
11 b e fästa i den s. so m
2.Pet. 1 :12
11 s.ens väg bliva smädad
2:2
11 ljuga vi och göra ic ke s.en
l.Joh. 1:6
11 och s.en är icke i oss
1:8
11 i hm är icke s.en
2:4
11 icke därf ör att I ick e kännen s.en
2 :21
11 ingen lögn komme r av s.en
2:21
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e?

11) alerheia, iiAi)OEtU
sanning, verklighet; sa nnfardi~h et , pålitlighet, trofasthet; av: alethes, se 18.
Se: Sann 13, Sannfardig 6, Upprik·
tig 7.
12) alethos, aAT)Oc.:,~
adv. sannerligen, verkligen, .förvisso;
här övers. i sanning; av: alethes, se 18.
Ordet är i Matt.14 :33 ; 26:73 ; 27:54;
Mark.14:70 ; 15:39; Joh.6:14; 7 :40 ;
l.Tess.2:13 ; l.Joh.2:5 övers. förvisso ;
Luk.9:27; 12:44; 21:3 sannerligen;
Joh.7:26 verkligen. Se: Förvissa 4,
Rätt 71.
13) utf.ord.
I Joh .9:24 stå r ordagrant: Giv Gud pris
el. ära (doxa).
14) elengchö, EAE-yXW
bringa i dagen, avslöja; överbevisa,
övertyga; i Joh.16:8 övers. låta (någon)
få veta sanningen. Se: Avslöja 3, Be·
straffa 3, Tillrättavisa 7.
IS) aletheuö, aAT)O €V W
vara sann el. sannfardig; tala sanning; i
EfA:15 i betydelsen: förkunna el. be·
känna sanningen (= den i Kristu,s up'
penbarade sanningen); av: alethes, se
18.
16) menounge, fJ. €vovv'Y€
(el. menollll ge) förstärkande el. be·
kräftande uttryck : ja, i sanning.
17) pseudomai, I/i €VOOfJ.UL
ljuga, tala osanning; i Matt.5 :11 övers.
sanningslöst säga. Se vidare : Ljuga 5.
18) aleth~s, aAT)Oi)~
sann , sanningsenlig, verklig; saImnirdig,
pålitlig, trofast; här neutr. plur. det
som är sant, sanning. Se vidare:
Sann 14.

11
11
11
Il
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

älska ... i gärning o c h i s.
vi veta att vi äro av s.e n
k ä nna vi ige n s.ens A.
efterso m A . är s.en
vilka jag i s. älskar
2.Jo h .
som hava lärt känna s. en
Vi älsk a dem för s.ens skull
med oss i s. o ch i kärlek
fl e ra av dina barn vandra i s.en
Gajus som j ag i s. älskar
3 .Joh.
vittnade om den s. som b o r i dig
e ftersom du ju vandrar i s.en
att mina barn vandra i s.en
medarbe t are till att främja s.e n
gott vittnesbörd . av s.en själv
födde till liv gm s.ens ord
J ak.
icke ljuga. i strid m o t s.e n
farit vilse fr å n s. e n

3 :18
3 :19
4:6
5 :6
v.l
v. l
v. 2
v .3
vA
v.l
v.3
v.3
vA
v.S
v. 12
1 :18
3:14
5 :19

SANN INGSLÖS
1 S. t säga a ll t o nt m o t e d er

Matt. 5.11

SANN INGSORD
3 lära dig tillf ö rlitliga s.
10a fr ån min mun utgå tt e t t s.

Ords.22 :21
J esA5:23

SANNSKYLDIG
l) ut f. ord.
2) alethinos, aAT)IJ LV6~
sann, äkta, genuin; av : alethes, se 3. Se
vidare : Sann 15.
3) aleth~s, aAT)Oi)~
sann , sanningsenlig, verklig. Se vidare :
Sann 14.
4) utf.ord.
5) gn~sios, 'Yvi)aw~
av äkta härkomst; sedan allmänt: äkta,
sann Ufr vårt låneord ' genuin'); av:
grnomai, bliva; bliva till, födas; jfr
gen os, härkomst; släkt. Ordet är i
2.Kor. 8:8 övers. äkta. Se: Rätt 65.
SANNSKYLDIG
1 så är han en s. dråpare
1 så är han en s. drå pare
2 betro eder d et s.a goda
3 mitt kött är s. mat
3 mitt blod är s. dryck
4 oss förutan s.a k onungar
5 Tim oteu s, sin s.e son i tron
5 hälsar Titu s, min s.e so n
2 tj änst i det s.a tabernaklet
2 en efter b ildning av det s. a

4.Mos.35:16
35,17 ,18,21
Luk.16 .11
Job . 6.5 5
6.55
l.Kor. 4,8
l.Tim. 1:2
Tit . 1,4
H e br. 8:2
9.24

SANS
av å ngest mista de all s.
att de ragla och mista s.en
besinna dig och kom till s.

Job 41.16
Jer. 25.16
Sel. 2.1

SANSANNA
hebr. gren. Stad i södra Juda , möjligen
identisk med Chirbet es·Samsanijat , ca
I S km nordost om Beer·Seba. Jos.
IS :3 1.
SARA
hebr. härskarinna, furstinna.
L Abrahams hustru och halvsyster, vil·
kens ursprungliga namn var Sarai (se
d.o .), I.Mos.11 :29; 20:12. Hon följde
sin man trofast på hans vandringar ,
först från Ur i KaJdeen till Haran och
senare från Haran till Kanaan. Då det
blev hungersnöd i landet, så g Abraham
sig tvingad att draga ned till Egypten,
dit även Sara följde honom. Hennes
skönhet väckte där sådan uppmärk·
samhet, att faraos hövdingar förde
henne till hovet där hon blev faraos
hustru. Abraham hade nämligen, av
fruktan för att bli dräpt av egyptierna
för Saras skull, utgett henne för att
vara hans syster, men genom ett Guds
ingripande fick han henne tillbaka,
12:11 fL Senare hände något liknande
i den filisteiska staden Gerar, där
konung Abimelek ville taga Sara till
billUstru. Också här ingrep Gud och
befriade Sara, 20: I ff.
Eftersom Sara var barnlös, gav hon
Abraham sin tjänstekvinna Hagar till
hustru , men hon lyckades senare ut·
verka att både Hagar och dennas son
med Abraham blev fördrivna. Se:
Ismael. När Gud upprättade sitt för·
bund med Abraham och därvid
förändrade Abrams nanm till Abraham, fick även Sarai sitt nya namn,
Sara. Samtidigt fick Abraham Guds
löfte om en son med Sara. »Och jag
skall välsigna henne och skall också
med henne giva dig en son», var
Herrens ord till Abraham, »ja, jag skall
välsigna henne , och folkslag skola
komma av henne , konungar över folk
skola härstamma från henne», 17:1 ff.
[ en ålder av 90 år födde Sara sin son
Isak enligt Herrens löfte. Sara dog 127
år gammal i KiIjat·Arba (Hebron) och
begrovs i familjegraven i Makpelas
grotta.
I GaJA :21 ff. identifieras Sara och
Hagar med två förbund, och Sara blir
som moder till Guds folk jämförd med
det himmelska Jerusalem. Hon står
också som en förebild till alla troende
hustrur i 1.Pet.3 :6. Sara omtaJas för
övrigt hos profeten Jesaja , i Romar·
brevet och i Hebreerbrevet.

SANOA
hebr. förkastad el. stinkande.
L Stad i Juda lågland, identisk med
Chirbet·Sanuh, 5 km söder om Bet·
Semes (se d.o.). Dess invånare istånd·
satte DaJporten i Jerusalem. Jos.15:34;
Neh.3:13; 11:30.
2. Stad i Juda bergsbygd, möjligen
identisk med Chirbet Bet Amra. I
l.KrönA:1 8 säges Jekutiel vara Sanoas
fader, sannolikt i bemärkelsen: stadens
grundare. Jos.l5 :56; I.KrönA :18.

SARA
l.Mos.17 .15
S. skall vara hennes namn
17.17
skulle S . föda barn som är 90
17.19
din hustru S . skall föda dig en son
17.21
hm som S. skall föda å t dig
18.6
Abraham skyndade in i tältet till S .
18.9
Var är din hustru S.?
18.10
då skall S . hava en son
18 .10
Detta h örde S .
18.11
Abraham och S . voro gamla
18 .11
S. hade icke mer ss. kvinnor pläga
Därför log S. vid sig själv
18 .12
Varför log S . och tänkte
18.13
18:14
då skall S. hava en son
18 :15
Då nekade S. och sade
sade o m S . att hon var hs syster
20 :2
20.2
Abimelek lät hämta S. till sig
20 .14
gav hm ock hs hustru S. tillbaka
20 .16
till S. sade (Abimelek)
20 :18
ofruktsamma. för S .s skull
H. såg till S .
21.1
21 .1
H . gjorde med S. ss. han sagt
21.2
S . blev havande
21.3
den som S. fött åt hm, namnet Isak
21.6
S . sade
21.7
att S. skulle giva barn di
Då fick S. se Hagars son
21.9
21.12
Lyssna till S. i allt vad hon säger
23.1
S . blev 127 år gammal
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»Saras sarkofag» i Makpela·mosken
i Hebron.

Saraf - Sargon
så gammal blev S.
23:1
begrov Abraham S. i grottan
23:19
S., min herres hustru, har fött
24:36
Isak förde henne in i S.s tält
24:67
blev Abraham begraven, såväl som S. 25:10
Hagar, S.s egyptiska tjänstekvinna
25:12
S. dog i Kirjat-Arba
23:2
Abraham höll dödsklagan efter S.
23:2
där de begravit Abraham och S.
49:21
skåden på S. som födde eder
Jes.51:2
S.s moderliv ss. dött
Rom. 4:19
då skall S. hava en son
9:9
S. kraft att bliva stammoder
Hebr.Il:ll
Så var S. lydig mot Abraham
l.Pet. 3:6

2. En av Judas' tvillingsöner med. Ta·
mar. Han kallas eljest Sera, se Sera 3.
Matt.l :3.
SARAF
hebr. brinnande. Avkomling till Judas
son Sela. Han härskade över Moab.
I.Krön.4:22 .
SARAr
hebr. fUrstlig el. kämpande (nr l);
befriad el. Herren har befriat (nr 2).
1. Abrahams hustru Saras ursprungliga
namn. Se: Sara.
SARAI
Abrams hustru hette S.
l.Mos.l1:29
S. var ofruktsam
11:30
Tera tog med sig sin sonhustru S.
11:31
Abram tog sin hustru S. och Lot
12:5
sade han till sin hustru S.
12:11
H. hemsökte Farao för S.s skull
12:17
S. hade icke fött barn åt hm
16:1
S. sade till Abram
16:2
Abram lyssnade till S.s ord
lö:2
S. gav (Hagar) åt sin man Abram
16:3
Då sade S. till Abram
16:5
Abram sade till S.
16:6
När då S. tuktade henne, flydde hon 16:6
Hagar. S.s tjänstekvinna, varifrån
16:8
stadd på flykt ifrån min fru S.
16:8
Din hustru S. skall du icke kalla S.
17:15

2. En av Banis avkomlingar. Esr.10:40.
SARAR
hebr. stark. Fader till arariten Ahikam,
som var en av Davids hjältar. Se:
Sakar 1. 2.Sam.23:33.
SARDES
Huvudstad i det gamla konungariket
Lydien (se d.o.) i Mindre Asien. Sardes
låg vid foten av berget Tmolus. Genom
staden flöt den guldförande floden
Pactolus. Den för sin rikedom berömde konung Kroisos (Krösus) hade sitt
residens i Sardes. Från år 133 f.Kr.
tillhörde staden den romerska provinsen Asien. Här hade judar bosatt sig
och tidigt uppstod även en kristen
församling, en av de sju, som Johannes
på Patmos fick i uppdrag att skriva till.
Sardes ödelades aven jordbävning
år 17 e.Kr. men återuppbyggdes under
kejsar Tiberius. I nytestamentlig tid
var det en betydande stad med omkr.
100.000 invånare. Senare förstördes
den dock åter genom nya naturkatastrofer för att aldrig återuppstå. En
liten turkisk by, Sart, ligger nu på det
gamla stadsomrädet. På ruinfaltet finns
rester aven teater, tempel, kyrkor
m.m. Ar 1968 meddelades det att
amerikanska arkeologer har återfunnit
stadens judiska synagoga med bl.a. en
avbildning av den sjuarmade ljusstaken. Upp.l:ll; 3:1,4.
SARDONYX
En ädelsten, s.k. agat (se d.o.), som har
vita skikt omväxlande med röda, bruna
eller gula. Denna agat har påträffats
vid arkeologiska grävningar i Palestina.
Upp.21:20.
SAREFAT
hebr. reningsplats. Stad i Fenicien,
mellan Tyrus och Sidon. Av Ob.v.20
framgår att den var gränsstad i norra
Kanaan. Ca 20 km norr om Tyrus
fmns ännu i dag gamla ruiner och
gravar på den plats där Sarefat lag,
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F)'ån »5arolls slätt» i dageIls israel.

väster om nuv. Sarafend. TSarefat
underhölls profeten Eia aven änka,
vilkens mjöl och olja icke tröt så länge
han uppehöll sig där. När änkans son
dog, fick han vara redskapet till att
uppväcka honom igen. En muhammedansk helgongrav bland Sarefats ruiner
sägs vara Elias grav. Jfr Sarepta. l.Kon.
17:9,10; Ob.v.20.
SAREPTA
Grek. form av hebr. Sarefat, se d.o.
Luk.4:26.
SARESER
hebr. av assyr., (guden) stödjer konungel1.
1. En son till Assyriens konung Sanherib. Jämte sin broder Adrammelek
dräpte han sin fader. Därefter flydde
de till Ararats land. 2.Kon.19:37; J es.
37 :38.
2. Ett sändebud från staden Betel, som
i konung Darejaves' fjärde regeringsår
frågade prästerna och profeterna om
de framgent skulle hålla en särskild
fastedag på grund av Jerusalems
förstöring. Sak.7 :2.

ca 30 km norr om Jeriko. När israeliterna skulle gå över Jordan, stannade
vattnet »uppe vid Adam, staden som
ligger bredvid Saretam), J oS.3: 16. Jfr
Adam, sp.161, där Saretan enligt den
äldre svenska översättningen kallas
Sartan. På slätten mellan Saretan och
Suckot lät Salomo i lerformar gjuta
kopparkärlen till Herrens hus. Saretan
är antagligen identiskt med Sereda och
Serera, se dessa ord. Jos.3 :16; I.Kon.
4:12; 7:46.
SARGA
-sarga
söndersarga I.Krön.20:3
SARGA
om han s.r, så förbinder han
Job 5:18
sedan denna min s.de hud är borta
19 :26
s.d för våra överträdelsers
Jes.53:5
du skall s. ditt bröst
Hes.23 :34
det s.de förbunden I icke
34:4
det s.de skall jag förbinda
34:16
han har s. t oss, han skall
Hos. 6:1
icke helar det s.de
Sak.l1:16
skall illa s. sig därpå
12:3
vända sig om och s. eder
Matt. 7:6
s.de sig själv med stenar
Mark. 5:5
de måste fly s.de
Apg.19:16
Varför gråten I och s.en mitt hjärta
21:13

nassar) V, se Assyrien, sp.392 , genom
att undantränga dennes omyndige son
och blev grundaren aven ny dynasti. I
Bibeln omtalas han endast i J eS.20: 1.
Länge saknades också andra bevis för
hans historiska existens, varför denna
av många starkt betvivlades. På senare
tid har emellertid Bibelns utsaga om
Sargon i hög grad bekräftats, bl.a.
genom utgrävningar i hans sista residensstad Chorsabad och där funna
inskriptioner. Av stor betydelse är
också den berömda Sargon-cylindern
från Nineve. Ett rikt material har på så
sätt erhållits för bedömande av Sargons person och verksamhet. I dag är
han en av de assyriska konungar som
man vet allra mest om.

SARETAN
hebr. svalkande. Stad på J ordanslätten,

SARGON
hebr., av assyr. Sharrukenu. fast el.
trugen kunung. Assyrisk härskare (Sargon n, 722-705 f.Kr.). Han gjorde sig
till konung efter Salmaneser (Salma-

Sargon företog en rad fälttåg i olika
riktningar, dels för att lägga nya länder
och folk till sitt mäktiga rike, dels för
att slå ned uppstudsiga vasaller, som
t.ex. Merodak-Baladan (se d.o.) i
Babylon. Han medverkade till en segerrik avslutning på belägringen av Nordrikets huvudstad Samaria, ett företag
som hans företrädare Salmaneser hade
påbörjat. Enligt hans egna uppgifter
deporterades 27 .280 man. och en
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Sarid-Saul
2.Kor.6:1S. Fursten över luftens härsmakt, Ef.2:2. Vedersakare, l.Pet.S:8.
Avgrundens ängel (Abaddon, Apollyon), Upp_9 :11. Den store draken, Upp.
12:9. Den gamle ormen, Upp.12:9_
Våra bröders åklagare, Upp_12:10.

Benämningar på Satan
Ormen, 1.Mos.3:l. Satan, 1.Krön.
·21:1. Djävulen, MattA:1. Frestaren,
MattA:3. Den starke, Matt.12:29. Den
onde, Matt.13:19. Ovännen, Luk.1O:
19. Beelsebul, Luk.l1:1S. Mandråpare,
Ioh.8:44. Lögnens fader, Ioh.8:44.
Denna världens furste, Ioh.12:3l. Denna tidsålders gud, 2.Kor.4:4. Beliar,

3. En levit, avkomling till Kehat.
1.Krön.6 :24.
4_ Kis' son och Israels förste konung_
Han var av Benjarnins stam, och hans
fader betecknas som en mäktig man,

l.Sam.9:1. Saul var fagrare än alla
andra män i Israel och huvudet högre
än allt folket, v.2. Hans hem låg i
Gibea, också kallat Sauls Gibea, 11 :4,
och Guds Gibea, 10:S_
Efter Iosuas död hade Israel styrts
av domare, som Herren själv lät uppstå
bland folket. Då domaren och profeten Samuel på sin ålderdom insatte
sina söner i domarämbetet, visade det
sig att desM »sökte orätt vinning; de
togo mutor och vrängde rätten». Detta
väckte stort missnöje bland folket.
Israels äldste församlade sig då och
kom till Samuel i Rama och krävde en
konung till domare »såsom alla andra
folk hava». Samuel uppfattade detta
som en förkastelse av teokratien, och
det misshagade honom. Herren ·lät
honom också förstå att han hade
bedömt denna sak rätt men uppmanade honom likväl att tillmötesgå folkets
krav. Han måste dock samtidigt framhålla för dem de bördor detta skulle
föra med sig för folket. Kap.8.
Skildringen av hur Saul smörjes till
konung tecknar ett dubbelt händelseförlopp. Tillsammans med en av husets
tjänare sändes Saul av sin fader åstad
för att leta reda på några bortkomna
åsninnor. Kommen till Sufs land utan
att sökandet hade gett resultat, ville
Saul vända hem igen. På tjänarens
inrådan gick de emellertid till Samuel,
siaren, för att be honom om hjälp.
Samuel, som av Gud redan hade fått
en uppenbarelse om Saul, försäkrade
honom att åsninnorna var funna och
inbjöd därefter till gästabud. I samma
andedrag kom Samuel med ett påstående som väckte Sauls förundran: »Vem
tillhör för övrigt allt vad härligt är i
Israel, om icke dig och hela din faders
hus?» Då Samuel morgonen därpå
följde Saul och tjänaren ett stycke på
väg, tog han sin oljeflaska och smorde
Saul till »furste över Herrens arvedel».
Saul uppmanades så att bege sig i
förväg till Gibea, och för att bekräfta
den heliga handlingen, gav Samuel
honom tre tecken, som alla inträffade
såsom det var förutsagt. Därefter kallade Samuel samman folket i Mispa.
Genom lottkastning blev det här beviMt för alla att Herren hade utvalt
Saul till konung. »Och Samuel sade till
allt folket: Här sen I nu den som
Herren har utvalt... Då jublade allt
folket och ropade: Leve konungen!»
Så begav sig Saul hem till Gibea, och
»honom följde en härskara av män
vilkas hjärtan Gud hade rört». Kap.
9:3-10:26_
Som konung konfronterades Saul
tidigt med sitt folks fiender. Det kom
bud om att ammoniternas konung
Nallas hade belägrat Iabes i Gilead.
Saul mönstrade strax hela Israel och
vann en stor seger. På Samuels uppmaning förMmlades nu folket i Gilgal
för att stadfasta konungadömet inför
Herrens ansikte. Kap.11.
Sauls seger över ammoniterna uppmuntrade honom att gå vidare till det
som skulle bli hans stora livsuppgift:
att befria Israel från fllisteeroket. Han
utvalde åt sig 3.000 män. Hans son
Ionatan, som anförde den ena tredjedelen av Israels här, slog fllisteerna i
Gibea. Dessa samlade då hela sin krigsstyrka: 30.000 vagnar och 6_000 rytta-
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främmande befolkning tvångsförflyttades till Nordriket, som nu helt upphörde som självständig stat.
Sargon var dock· icke endast en
framstående faltherre utan även en
stor byggherre. Han vidtog också
förbättringar inom jordbruket genom
att utföra en rad kanaliseringsarbeten.
Sargon dog under ett falttåg och efterföljdes av sin son Sanherib_
SARGON
Tartan till Asdod. utsänd av S.

Jes.20:1

SARID
hebr. tillflyktsort. Gränsort i södra
Sebuion. Ios.19:1O,12.
SARON
hebr. Saron, grek. Sarön, slätt.
l. Den nordliga delen av Palestinas
kustslätt utmed Medelhavet, Saronslätten (se även Palestina, spA387).
Saronslätten utbreder sig från Karrnel i
norr till I affa (I oppe) i söder. Liksom i
Bibeln är den även i nutiden berömd
för sin fruktbarhet och blomsterprakt.
Området genomskärs av fyra floder, av
vilka Nalu el-Audja i söder är den
vattenrikaste i Palestina näst efter
Iordan. Fortfarande ser man boskap
som betar på slättlandet liksom i gammal tid.
SAR ON
fäkreaturen som betade i S.
l.Krön.27 :29
Jag är ett ringa blomster i S.
HV. 2:1
S. har blivit likt en hedmark
Jes.33:9
bliva den &iven, Karmels och S.s prakt 35:2
S. skall bliva en betesmark för får
65:10
alls som bodde i S. sålo (Eneas) Apg. 9 :35

2_ Stad öster om Iordan, i Gads område. 1.Krön.S :16.
SARONIT
En beteckning använd om Sitrai, som
var Davids uppsyningsman över fakreaturen iSaron. 1.Krön.27:29.
SARSEKIM
hebr. eunuckernas hövding. Överste
hovmannen hos konungen i Babel. Han
intog I erusalem tillsammans med flera
andra av den babyloniske konungens
stormän. Ier.39:3.
SARUHEN
hebr. möjl. nådens boning. Stad i
Simeon& stamområde, sydost om Gasa,
sannolikt identisk med Saaraim och
Silhim, se d.o. Ios.19:6.
SASA
hebr. möjl. rörelse. En son till ladas
son Ionatan. 1.Krön.2:33.
SASAI
hebr. ädel, fri. En man av Banis släkt
som hade tagit en hednisk kvinna till
hustru. Esr.1O:40.

SATAN
S. uppeggade David att räkna l.Krön.21:1
sade J. till hm: Gå bort, S.
Matt. 4:10
(J.:) Om nu S. driver ut S.
12:26
Gå bort, S.
16:23
i öknen och frestades av S.
Mark. 1 :13
Huru skulle S. kunna driva ut S.
3:23
Om alltså S. satt sil upp mot sig
3 :26
kommer strax S. och tager bort ordet 4:15
(J.:) Gå bort, S.
8 :33
Jag såll S. falls ned
Luk.10:18
Om DU S. kommit i strid med
11:18
kvinna som S. hållit bunden
13:16
Men S. for in i Judas
22:3
S. har begärt få eder i sitt våld
22:31
Då for S.1n i (Judas)
Joh.13:27
AnanIas, varför har S. fått
Apg. 5:3
omvända sig från S.s makt till Gud
26:18
Gud skaU låta S. bliva krossad
Rom.16:20
överlämna den mannen åt S.
loKor. 5:5
så att S. icke frestar eder
7:5
icke lida förfång av S.
2.Kor. 2:11
S. själv förskapar sil till
11 :14
en S.S ängel, som skail slå mig
12:7
men S. har hindrat oss
l.Tess. 2:18
efter S.s tillskyndelse kommer 2.Tess. 2:9
vilja jag har överlämnat åt S.
loTIm. 1 :20
några vikit av och följt efter S.
5:15
utan äro en S.s synagoga
Upp. 2:9
där varest S. har sin tron
2:13
där varest S. bor
2:13
lärt känna... S.s djupheter
2 :24
överlämna några från S .• synagoga
3:9
nedkastad, som kallas Djävul och S.
12:9
ormen, det är djävulen och S.
20:2
S. komma lös ur sitt flineelse
20:7

SATRAPER
aram. 'iijtasdarpenim, pers. chSathrapavan, rikets beskyddare (grek. satrapes). Perserrikets högsta ämbetstitel.
Darejaves I indelade sitt rike i 120
satrapier och satte över var och en av
dem en Mtrap som styresman. Satraperna var inom sina förvaltningsområden utrustade med nästan oinskränkt
juridisk och militär makt.
SATRAPER
konungens påbud åt s.
Esr.
skrivelse till konungens s.
Est.
en skrivelse utfärdades tllls.na
och s.na understödde iudarna
Nebukadnessar lät församla s.
Dan.
församlade sig s.na till invigningen
s.na församlade sig där
sätta över riket 120 s.
skulle s.na avlägga räkenskap
Daniel bemärkt framför s.na
sökte furstarna och s.na finna
skyndade furstarna och s.na till kon.
s.na rådslagit om kUDllig förordning

8:36
3 :12
8:9
9:3
3:2
3:3
3:27
6:1
6:2
6:3
6:4
6:6
6:7

SATTU
hebr., betydelsen oviss, möjl. älsklig,
behaglig.
t. En familjehuvudman, vilkens avkomlingar återvände med Serubbabel
från fångenskapen i Babel. Esr.2:8;
10:27; Neh.7:13.
2. En hövding som undertecknade Nehemjas förbundsskrivelse. Möjligen är
han en representant för Sattus efterkommande, se nr 1. Neh.1O:14.

SASAK
hebr. angripare. Benjaminiten Berias
son, Elpaals sonson. l.Krön.8:14,2S.

SAUL
hebr. utbedd.
t. En av Edoms konungar, från Rehobot vid Eufrat.

SATAN
Se även: Djävulen, Åklagaren, motståndare, fiende, orm, frestare, furste,
Gehenna, ängel, ond.

2_ En av Simeons söner, sauliternas
stamfader.

SAUL
När Samla dog, blev S. konuna 1.Mos.36:37
När S. dog, blev Baal-Hanan konune 36:38
När Samla dog, blev S. konune 1.Krön_ 1:48
När S. doa, blev Baal-Hanan konung
1:49

SAUL
Simeons söner Bohar och S.
Simeons söner Sohar och S.
av S. sauliternas släkt
Simeons söner Sera och S.

1.Mos.46:10
2.Mos. 6:15
4.Mos.26:13
1.Krön. 4 :24

re och »fotfolk så talrikt som sanden
på havets strand». Stor fruktan kom nu
över Israels folk. De gömde sig i
grottor, i skogssnår och bland klippor,
i tom och brunnar. Somliga gick också
in i landet på andra sidan Iordan. »Men
Saul var ännu kvar i Gilgal; och allt
folket följde honom med bävan.» Kap_
13:1-7.
Innan Saul företog sig något, väntade han på profeten Samuel i sju dagar.
När denne icke kom på utsatt tid,
började folket skingra sig och lämna
Saul. Endast 600 män stannade troget
kvar. I denna beträngda situation överskred Saul sin befogenhet: han frambar
brännoffret, något som var förbehållet
profeten att göra. Denna olydnad mot
Herrens bud blev ödesdiger för Saul.
När Samuel kom och fick höra om
hans självrådiga handling, förkunnade
han att Sauls konungadöme icke skulle
bestå, och att Herren hade sökt sig en
man efter sitt hjärta till att vara furste
över sitt folk. Emellertid företog Ionatan, utan sin faders vetskap, ett anfall
mot fllisteernas läger, i det han tillMmmans med sin vapendragare angrep en
av fllisteernas utposter. Tjugo män fick
sätta livet till. I förvirringen lyfte den
ene sitt svärd mot den andre, och hela
lägret flydde_ »Så gav Herren Israel
seger på den dagen.» Saul segrade
också i drabbningar med moabiter och
edorniter och mot konungarna i Soba.
»Vart han vände sig, tuktade han dem.»
Kap.13:8-14:47.
Sedan fick Saul genom Samuel befallning från Herren att hemsöka amalekiterna på grund av deras handlingssätt mot Israel under ökenvandringen_
Intet skulle skonas, varken människor
eller boskap. Saul kallade folket till
vapen och mönstrade dem_ Det var
200.000 man fotfolk och dessutom
10.000 man från Iuda. Amalekiterna
blev slagna, men här var Saul på nytt
olydig: amalekiternas konung, Agag,
skonades och likaså det bästa av boskapen. Bara det som var magert och
dåligt gavs till spillo. Då konung och
profet möttes, förklarade konungen
att det som hade skonats av får och
fakreatur skulle offras åt Herren. Men
profeten svarade: »Menar du, att
Herren har Mmma behag till brännoffer och slaktoffer som därtill att
man hör Herrens röst? Nej, lydnad är
bättre än offer och hörMmhet bättre
än det feta av vädurar ... Eftersom du
har förkastat Herrens ord, har han ock
förkastat dig, och du skall icke längre
vara konung.» Sedan Samuel själv hade
dödat Agag, begav han sig till sitt hem
i Rama, och han ville icke mer se Saul,
så länge han levde, »ty Samuel sörjde
över Saul». Kap.lS_
Den sista delen av Sauls regeringstid
blev en tragisk period. Medan de goda
karaktärsegenskaperna hade dominerat
under hans tidigare år, tog nu hans
svagheter överhanden. Han blev av
Herren överlämnad åt onda andemakter, 16:14, så att han kom att lida av
tungsinne och sjuklig misstänksamhet,
jfr 22:6 ff., och lät sig lätt påverkas av
sin omgivning. Icke minst gick detta ut
över David, som skulle bli hans efterträdare på tronen. Se: David_
Så hände det som skulle bli slutet
på Sauls liv. Filisteerna hade för&amlat
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Sauliter - Sausa
sig till nytt krig mot israeliterna och
lägrat sig vid Sunem. Saul församlade
hela Israel, och de lägrade sig vid
Gilboa. Men när Saul såg filisteernas
läger, »fruktade han och förskräcktes
högeligen i sitt hjärta». Han sökte råd
hos Herren, men utan att få svar vare
sig genom drömmar eller genom urim
eller genom profeter. Då handlade Saul
i olydnad för tredje gången, i det han
bad sin tjänare uppsöka en kvinna som
kunde mana upp döda, något som var
uttryckligt förbjudet i Herrens lag.
Andebesvärjare och spåmän skulle man
icke vända sig till, 3.Mos.19:31, och en
trollkvinna skulle man icke låta leva,
2.Mos.22 :18. Saul själv hade tidigare
också i stor nitälskan drivit ut ande·
besvärjare och spåmän ur landet,
l.Sam.28:3. Men nu gick han till ande·
besvärjerskan i En-Dor, som hans
tjänare hade funnit åt honom. På hans
uttryckliga uppmaning manade hon
fram profeten Samuel, och denne förebrådde Saul att han hade blivit störd i
sin ro, förklarade för honom orsaken
till Herrens förkastelse och förutsade
Sauls och hans söners död följande
dag. Kap.28.
Då filisteerna dagen därpå gick till
angrepp, var israeliterna underlägsna i
striden. Sauls söner Jonatan, Abinadab
och Malki-Sua dödades. Själv bad han
sin vapendragare att denne skulle genomborra honom med sitt svärd, för
att han icke skulle falla levande i
fllisteernas händer. Men hans vapendragare kunde icke förmå sig att döda
sin herre. Då tog Saul sitt svärd och
störtade sig på det. Sauls kropp hängde
fllisteerna upp på Bet-Sans mur, men
några israeliter förde den om natten
därifrån och brände den i J abes och
begravde hans ben där. Kap.31.
I G.T. nämns ingenting om Sauls
ålder då han blev konung, icke heller
hur länge hans regeringstid varade.
Josefus hävdar att han var konung över
Israel i fyrtio år, och detsamma säger
Paulus i sitt tal i det pisidiska Antiokias synagoga, Apg.13:21. Man har
antagit att Saul regerade under tidsperioden 1052-1012 f.Kr.
SAUL
(Kis) hade en son som hette S. l.Sam. 9:2
9:3
hade Kis'. S.s faders, åsninnor
9:3
sade Kis till sin son S.
9:5
sade S. till tjänaren han hade
9:7
Då sade S. till sin tjänare
9:8
Tjänaren svarade S. ännu en gång
S. sade till sin tjänare
9:10
innan S. kom hade H. uppenbarat
9:15
När nu Samuel fick se S.
9:17
9:18
S. gick fram till Samuel i porten
Samuel svarade S. och sade
9:19
S. svarade: Jag är en ben,iaminit
9:21
Samuel tog S. och hs tjänare
9:22
satte (lårstycket) fram för S.
9:24
Så åt S. den dagen med Samuel
9:24
samtalade han med S. på taket
9:25
ropade Samuel uppåt taket till S.
9:26
Då stod S. UPP. de gingo båda
9:26
9:27
sade Samuel till S.
Är ock S. bland profeterna
10:11,12
Då frågade S.s farbroder hm
10:14
Då sade S.s farbroder
10:15
S. svarade sin farbroder
10:16
träffades S •• Kis' son, av lotten
10:21
S. gick hem till Gibea
10:26
komma sändebuden till S.s Gibea
11:4
kom S. gående bakom sina oxar
11:5
S. frågade: Vad fattas folket
11:5
Då kom Guds A. över S.
11:6
11:7
icke drager ut efter S. och
fördelade S. folket i tre hopar
11:11
Skulle S. bliva konung över oss
11:12
11:13
S. sade: På denna dag skall ingen
gjorde S. till konung där
11:15
S. och Israels män uppfyllda av
11:15
S. hade varit konung ett år
13:1
hade S. själv hos sig 2000
13:2
S. lät stöta i basun över landet
13:3
S. dräpt filisteernas fogde
13:4
hådades upp att föija S. till Gilgal
13:4
S. var ännu kvar i Gilgal
13:7
Då sade S.: Fören fram till mig
13:9
Då gick S. (Samuel) till mötes
13:10
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S. svarade: När jag såg' att folket
Samuel sade till S.
S. mönstrade det folk som fanns
S. och Jonatan stannade i Geba
ingen enda av S.s folk hade svärd
allenast S. själv och Jonatan
Jonatan, S.S son, sade till sin
S. vistades då vid Gibeas gräns
S.s väktare i Gibea fingo se
sade S. till folket
sade S. till Ahia: För hit Guds ark
Medan S. ännu talade med prästen
sade S. till prästen: Låt det vara
S. och allt folk församlade sig
israeliter som anfördes av S.
band S. folket med följande ed
När man berättade detta för S.
S. sade vidare: Gån ut
S. byggde ett altare åt H.
S. sade: Låt oss i natt draga ned
frågade S. Gud: Skall jag draga
Då sade S.: Kommen hitfram
Folket svarade S.: Gör vad dig täckes
S. sade till H., Israels Gud
träffades Jonatan och S. av lotten
S. sade: Kasten lott
S. sade till Jonatan: Omtala
S. svarade: Gud straffe mig
folket sade till S.: Skulle Jonatan
S. drog hem utan att förfölja
När S. nu tagit konungadömet
S.s söner voro Jonatan, Jisvi
S.s hustru hette Ahinoam
Abiner, son till Ner, S.s farbroder
Kis. S.s fader. och Ner
kriget pågick så länge S. levde
varhelst S. såg ngn rask man
Men Samuel sade till S.
Då bådade S. upp folket
När S. sedan kom till Amaleks stad
till kaineerna lät S. säga
S. slog amalekiterna och förföljde
S. och folket skonade Agag
ångrar att jag gjort S. till konung
stod Samuel och och gick att möta S.
S. hade rest åt sig en minnesstod
När nu Samuel kom till S.
sade S.: Välsignad vare du av H.
S. svarade: Från amalekiterna
sade Samuel till S.: Håll nu upp
S. svarade Samuel: Jag har hört H.
S. sade till Samuel: Jag har syndat
Samuel sade till S.: Jag vänder icke
SamueL. följde med S.
och S. tillhad H.
S. drog till sitt hem i S.s Gibea
Samuel ville icke mer se S.
ty Samuel sörjde över S.
H. ångrade att han gjort S. till
Huru länge tänker du sörja över S.
Om S. får höra det, dräper han
sedan H. A. hade vikit ifrån S.
Då sade S.s tjänare till hm
Då sade S. till sina tjänare
sände S. bud till Isai
sände detta med sin son David till S.
Så kom David till S.
S. sände till Isai och lät säga
När anden från Gud kom över S.
då kände S. lindring
S. och Israels män hade ock
(Goljat:) I ären S.s tjänare
Då S. hörde filisteens ord
(Isai) var på S.s tid en gammal
lsais söner följt med S. i kriget
tre äldsta hade nu följt med S.
David lämnade S. och gick hem
S. och Israels män i Terebintdalen
berättade det för S.
David sade till S.: Må ingen låta
S. sade till David: Icke kan du gå
David svarade S.: Din t j änare har
Då sade S. till David: Gå åstad
S. klädde på David sina egna kläder
David sade till S.: Jag kan icke
När S. såg David gå mot filisteen
(Abner) förde honom inför S.
sade S. till (David): Vems son är du
efter det David talat ut med S.
S. tog (David) till sig
framgång överallt dit S. sände hm
S. satte (David) över krigsfolket
också de som voro S.s tjänare
att möta konung S. med jubel
S. har slagit 1000, men David 10000
Då blev S. mycket vred
S. såg med ont öga på David
kom en ond ande från Gud över S.
S. hade sitt spjut i handen
S. svängde spjutet och tänkte
S. fruktade för David
sedan (H.) hade vikit ifrån S.
avlägsnade S. (David) ifrån sig
S. såg att han hade framgång
S. sade till David: Se, min äldsta
S. tänkte: Min hand må icke drabba
David svarade S.: Vem är jag
S.s dotter Merab skulle givits åt
S.s dotter Mikal hade David kär
när man omtalade detta för S.
S. tänkte nämligen: Jag skall giva
S. sade till David: För andra gången
S. bjöd sina tjänare att hemligen
S.s tjänare talade dessa ord
omtalade S.s tjänare: Så har David
tillsade S. dem att säga till David
S. hoppades att få David fälld
S. gav hm sin dotter Mikal
S. såg och förstod att H. var med
S.s dotter Mikal hade hm kär
fruktade S. ännu mer för David
och så blev S. Davids fiende
större framgång än ngn av S.s t j änare
S. talade med Jonatan om att döda
S.s son Jonatan var David tillgiven
Min fader S. söker att döda dig
talade till Davids bästa med S.
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S. lyssnade till Jonatans ord
19:6
och S. svor
19:6
förde Jonatan David till S.
19:7
ond ande från H. kom över S.
19:9
sökte S. med spjutet spetsa David
19:10
.men denne vek undan för S.
19:10
sände S. till Davids hus några män
19:11
När sedan S. sände sina män
19:14
sände S. dit männen med uppdrag
19:15
Då sade S. till Mikal
19:17
Mikal svarade S.: Han sade
19:17
allt vad S. hade gjort (David)
19:18
berättat för S. att David var i
19:19
sände S. dit några män
19:20
när S.s utskickade fingo se skaran
19:20
När man omtalade detta för S.
19:21
Är ock S. bland profeterna?
19:24
Abner satte sig vid S.s sida
20:25
S. sade dock intet den dagen
20:26
sade S. till sin son Jonatan
20:27
Jonatan svarade S.: David utbad sig
20:28
upptändes S.s vrede mot Jonatan
20:30
Jonatan svarade sin fader S.
20:32
svängde S. spjutet mot (Jonatan)
20:33
där befann sig en av S.s tjänare
21:7
den förnämste av S.s herdar
21:7
David flydde samma dag för S.
21 :10
S. har slagit sina tusen
21 :11
S. fick höra att man fått spaning
22:6
Då S. satt i Gibea under tamarisken
22:6
Doeg som stod bland S.s tjänare
22:9
sade S.: Hör mig, Ahitubs son
22:12
S. sade till (Ahimelek)
22:13
att S. hade dräpt H. präster
22:21
Doeg skulle omtala allt för S.
22:22
berättat för S. att David dragit in
23:7
sade S.: Gud har förkastat (David)
23:7
bådade S. upp allt folket till strid
23:8
S. stämplade ont mot (David)
23:9
S. har i sinnet att komma mot Kegila 23:10
Skall S. komma hitned
23 :11
utlämna mig och mina män åt S.
23 :12
berättat för S. att David flytt
23:13
S. sökte alltjämt efter (David)
23:14
S. dragit ut att söka döda hm
23:15
Jonatan, S.s son, stod upp
23:16
min fader S.s hand skall icke träffa
23:17
Detta vet ock min fader S.
23:17
sifiter drogo upp till S. i Gibea
23:19
Då sade S.: Varen välsignade av H.
23:21
stodo upp och gingo till Sif före S.
23:24
När S. drog åstad med sina män
23 :25
När S. hörde detta, satte han efter
23:25
S. gick på ena sidan om berget
23 :26
på flykt för att komma undan S.
23:26
S. sökte kringränna David
23 :26
kom en budbärare till S.
23:27
upphörde S. att förfölja David
23:28
när S. kom tillbaka från tåget
24:2
Då tog S. 3000 män
24:3
David skar aven flik på S.s mantel
24:5
skurit av fliken på S.s mantel
24:6
tillstadde dem icke överfalla S.
24:8
när S. gått ut ur grottan
24:8
David ... ropade efter S.
24:9
När då S. såg sig tillbaka
24:9
David sade till S.: Varför hör du på
24:10
David talat dessa ord till S.
24:17
S. brast ut i gråt
24:17
Då svor David S. denna ed
24:23
Därefter drog S. hem
24:23
S. hade givit sin dotter Mikal åt
25:44
sifiterna kommo till S. i Gibea
26:1
S. drog ned till öknen Sif
26:2
S. lägrade sig på Hakilahöjden
26:3
S. kommit efter hm in i öknen
26:3
full visshet om att S. hade kommit
26:4
ställe där S. hade lägrat sig
26:5
David såg platsen där S. låg
26:5
S. låg nämligen i vagnborgen
26:5
Vem vill gå med till S. i lägret
26:6
S. ligga och sova i vagnborgen
26:7
David tog spjutet ... från S.s huvudgärd 26:12
kände S. igen Davids röst
26:17
Då sade S.: Jag har syndat
26:21
S. sade till David: Välsignad
26:25
S. vände tillbaka hem igen
26 :25
En dag omkomma gm S.s hand
27:1
då måste S. avstå ifrån att söka
27:1
berättat för S. att David flytt
27:4
S. hade utdrivit andebesvärjare
28:3
församlade ock S. hela Israel
28:4
när S. såg filisteernas läger
28:5
S. frågade H., men H. svarade icke
28:6
sade S.: Söken upp andebesvärlerska 28:7
Då gjorde S. sig oigenkännlig
28:8
Du vet iu själv vad S. har gjort
28:9
Då svor S. henne en ed vid H.
28:10
kvinnan sade till S.
28:12
Du är ju S.
28:12
Kvinnan svarade S.: Jag ser gudaväsen 28:13
Då förstod S. att det var Samuel
28:14
Samuel sade till S.: Varför har du
28:15
S. svarade: Jag är i stor nöd
28:15
föll S. strax raklång till jorden
28:20
kvinnan gick fram till S.
28:21
Sedan satte hon fram (bröd) för S.
28:25
David är ju S.s tjänare
29:3
S. har slagit sina tusen
29:5
filisteerna ansatte ivrigt S.
31:2
filisteerna dödade S.s söner
31:2
S. själv blev häftigt anfallen
31:3
S. sade till sin vapendragare
31:4
Då tog S. själv svärdet
31:4
vapendragaren såg att S. var död
31:5
Så daga då S. och hs tre söner
31:6
att S. och hs söner voro döda
31:7
funna då S. och hs tre söner
31:8
vad filisteerna gjort med S.
31:11
toga S.s och hs söners kroppar ned
31:12
Efter S.s död. när David
2.Sam. 1:1
en man kom från S.s läger
1:2
S. och hs son Jonatan äro ock döda
1:4
Huru vet du att S. och hs son äro
1:5
fick se S. stödja sig mot sitt spjut
1:6
fastade för S.s och Jonatans skull
1 :12
David sjung klagosång över S. och
1:17

S.s sköld ej sedan smord med olja
1:21
vände-S.s svärd ej omättat åter
1 :22
S. och Jonatan, så kära
1 :23
Israels döttrar, gråten över S.
1 :24
männen i Jabes som begravit S.
2:4
bevisat S. barmhärtighetstjänsten
2:5
fastän eder herre S. är död
2:7
Abner, S.s härhövitsman. tog S.s son
2:8
S.8 son Is-Boset var 40 år gammal
2:10
Abner drog ut med S.s son Is-B osets
2:12
12 för Benjamin och S.s son Is-Boset
2:15
Kriget mellan S.s hus och Davids hus
3:1
S.s hus allt svagare och svagare
3:1
kriget mellan S.s hus och Davids hus
3:6
bistod A bner kraftigt S.s hus
3:6
S. hade haft en bihustru, Rispa
3:7
barmhärtighet mot S.s hus
3:8
konungadömet tages ifrån S.s hus
3:10
utan att medföra Mikal, S.s dotter
3:13
sändebud till Is-Boset, S.s son
3:14
Då S.s son hörde att Abner var död
4:1
S.s son hade till hövitsmän
4:2
Jonatan, S.s son. hade lämnat efter
4:4
budskapet om S. och Jonatan kom
4:4
här är Is-Bosets. S.s sons, huvud
4:8
H. har i dag givit hämnd på S.
4:8
Nu är S. död
4:10
då S. ännu var konung över oss
5:2
blickade Mikal, S.s dotter, ut
6:16
gick Mikal, S.s dotter, emot hm
6:20
Mikal, S.s dotter, fick inga barn
6:23
ss. jag lät den vika ifrån S.
7 :15
Finnes ännu ngn kvar av S.s hus
9:1
Nu hade S.s hus haft en tjänare
9:2
Finnes ingen kvar av S.s hus
9:3
Mefiboset, S.s son Jonatans son
9:6
allt din fader S.s jordagods tillbaka
9:7
tillkallade Siba, S.s tjänare
9:9
Allt som S. och hs hus har ägt
9:9
räddat dig ur S.s hand
12:7
var besläktad med S.s hus
16:5
allt S.s hus' blod tillbaka över
16:8
Siba. tjänare i S.s hus
19:17
Mefiboset, S.s son, ock kommit ned
19:24
För S.S och hs blodbefläckade hus'
21:1
S. försökt att nedgöra dem
21:2
Mefiboset. S.s son Jonatans son
21:7
den ed som ... Jonatan, S.s son, svurit 21:7
söner som Rispa fött åt S.
21:8
som Mikal, S.S dotter, hade fått
21:8
vad Rispa, S.s bihustru. gjort
21:11
hämtade S.s och hs son Jonatans ben 21:12
filisteerna slaga S. på Gilboa
21:12
fört S. och hs son Jonatans ben
21:13
begrov man S.s och Jonatans ben
21:14
när H. räddat hm från S.s hand
22:1
i S.s tid förde de krig mot
l.Krön. 5:10
Kis födde S., S. födde Jonatan
8:33; 9:39
filisteerna ansatte ivrigt S.
10:2
filisteerna dödade S.s söner
10:2
När då S. blev häftigt anfallen
10:3
S. sade till sin vapendragare
10:4
tog S. själv svärdet och störtade
10:4
när vapendragaren såg att S. var död 10:5
Så dogo då S. och hs tre söner
10:6
att S. och hs söner voro döda
10:7
funno då S. och hs söner
10:8
vad filisteerna hade gjort'med S.
10:11
toga S.s och hs söners lik
10:12
Detta blev S.s död
10:13
då S. ännu var konung
11:2
medan han ännu höll sig undan för S. 12:1
Av S.s stamfränder komma
12:2
med filisteerna i strid mot S.
12:19
om (David) går över till sin herre S.
12:19
flytta S.s konungamakt över på hm
12:23
av Ben,iamins barn. S.s stamfränder
12:29
höllo de flesta troget med S.s hus
12:29
i S.s tid frågade vi icke efter
13:3
hlickade Mikal. S.s dotter, gm
15:29
allt vad Samuel och S. helgat
26:28
räddat hm ur S.S våld
Ps.18:1
Doeg berättade för S. och sade
52:2
när sifiterna komma och sade till S.
54:2
sång av David, när han flydde för S.
57:1
när S. sände och lät bevaka hs hus
59:1
S.s Gibea flyr
Jes.10:29
Gud gav dem S., Kis' son
Apg.13:21

SAUSA
hebr. möjl. glans. Sekreterare hos
David och Salomo. Se även: Seja,
Seraja 1, Sisa l. I.Krön.18:16.
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6. Aposteln Paulus' hebreiska namn.
Jfr Saulus. Apg.9:4,17; 22:7,13; 26:14.
SAULlTER
Avkomlingar till Saul, av Simeons
stam, se Saul2. 4.Mos.26:13.
SAULUS
grek., av hebr. Så'ul, utbedd. Den
grekiska formen av aposteln Paulus'
hebreiska namn. Se: Saul 6, Paulus.
SAULUS
ung mans fötter, som hette S.
Apg. 7:58
S. hade gillat att man dödade hm
8:1
S. åter for våldsamt fram
8:3
S. gick till översteprästen
9:1
S. reste sig upp från jorden
9:8
fråga efter en man vid namn S.
9:11
S. uppträdde med allt större kraft
9:22
deras anslag blev bekant för Saulus
9:24
till Tarsus för att uppsöka,S.
11:25
gm Bamabas och S. översände de
11:30
i Antiokia verkade nu ... S.
13:1
Avskiljen åt mig Barnabas och S.
13:2
kallade till sig Bamabas,och S.
13:7
S. uppfylldes då av helig ande
13:9

Save-Se
SAVE
När dess kvistar begynna få s.
När dess kvistar begynna få s.

Matt.24:32
Mark.13:28

SAVEDALEN
hebr. slättdalen. En dal nära Jerusalem, vilken senare fick namnet Konungsdalen. Absalom lät här resa en
minnesstod åt sig, medan han ännu
levde, 2.Sam.18:18. Möjligen är dalen
identisk med Kidrondalen. Sodoms
konung och Salems konung mötte
Abraham i Savedalen efter hans seger
över Kedorlaomer och de tre konungar
som var i förbund med honom. Se
även: Konungsdalen. l.Mos.14:17.
SAVE-KIRJATAIM
hebr. Kirjataims slätt. Slätt nära staden
Kirjataim i Rubens stams område. Här
bodde emeerna på Abrahams tid.
l.Mos.14:5.
SCHAKAL
Schakalen, Canis aureus, tillhör liksom
räven och vargen hundsläktet. Dess
u tbredningsområde
är
östafrika,
Sydösteuropa, Främre Asien och
Indien. Av bibeltexterna att döma har
den i äldre tid varit allmän i Palestina.
De hebreiska ord som ligger till
grund för vår bibels »schakal» är 'i,
skrikare, och tan, långsträckt. Ä ven
ordet su'äl, räv, används ibland för
»schakab>; schakalen liknar nämligen
räven. Dess kroppslängd är ca 7 5 cm,
svansens längd ca 25 cm. Den
strävhäriga pälsen är gulbrun, rygg och
sidor har svarta inslag, öronen rödgul
utsida. I motsats till räven jagar schakalen i flock. Den angriper och dödar
smärre däggdjur, snyltar på större rov·
djurs byten, men lever även på as. Då
den kommer i rörelse vid mörkningen,
utstöter den kusliga läten, påminnande
om barns gråt.
Schakalen är ett ökendjur, och om
dess uppehållsplatser bland »stenhOpaD) erinrar bibelställen som Jer.
9:11 och 51:37. Se även: ökenhund.
SCHAKAL
En broder till s.erna
Job 30:29
krossat oss I s.ers land
Ps.44:20
S.er skola tjuta i palatser
Jes.13:22
S.er bo tillsammans med ökendjur
34:14
ära mig, s.er och strutsar
43:20
Jerusalem en boning för s.er
Jer. 9:11
Juda städer en boning för s.er
10:22
vildåsnorna flärota ss. s.er
14:6
Hasor en boning för s.er
49:33
s.er bo där tillsammans med ökendjur 50:39
Babel en boning för s.er
51:37
s.ema räcka spenarna åt
Klag. 4:3
upphäva klagoskri ss. en s.
Mika 1:8

ett hemvist för öknens s.er

Mal. 1:3

SCHAKT
spränger s. under markens

Job 28:4

SCHARLAKAN
Scharlakan (av pers. sakanlat) är be·
närmIing på dels en högröd eller ljus
orangeröd färg, dels på tyg i samma
färg. Färgämnet utvinns ur ägg till·
hörande kerrnessköldlusen, coccus
ilicis. Deffila insekt lever som parasit
på kermeseken, Quercus coccifera,
som växer på berg i Syrien, Libanon
och Palestina. Det var förnäma och
välbärgade människor som klädde sig i
scharlakan.
SCHARLAKAN
(Saul) som klädde eder i s.
2.Sam. 1:24
hennes hus har kläder av s.
Ords.31:21
om de äro röda som s.
Jes. 1:18
Om du än kläder dig i s.
Jer. 4:30
som uppföddes i s. måste ligga
Klag. 4:5
stridsmännen gå klädda i s.
Nah. 2:3
kvinnan klädd i purpur och s.
Upp.17:4
(ingen köper) siden och s.
18:12
du som var klädd i s.
18:16

SCHARLAKANSRÖD
en kvinna på ett s. tt vilddjur
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Upp.17:3

13:14
13:15
16:5
16 :13
18 :21
19:17
27:1
30:33
31:6
31 :12
31 :43
31 :49
33:13
39:14
44:31
44:34
I s.n ju med egna ögon
45:12
Benjamin s.r med egna ögon
45 :12
Jag vill fara och s. hm
45:28
så att han icke kunde s.
48:10
för att s. huru det skulle gå
2.Mos. 2:4
s. varför busken icke brinner upp
3:3
(Mose) gick åstad för att s.
3:4
han fruktade för att s. på Gud
3:6
för att s. om de ännu leva
4 :18
så att man icke kan s. marken
10:5
Där s.r man att I haven ont i sinnet
10:10
Ingen kunde s. den andre
10:23
när jag s.r blodet, skall jag gå förbi
12:13
när han s.r blodet på ... dörrträet
12:23
Intet syrat skall man s. hos dig
13:7
ej skall man s. ngn surdeg hos dig
13:7
som I s.n (egyptierna) i dag
14:13
för att s. om de vilja vandra efter
16:4
i morgon skolen Is. H. härlighet
16:7
att de må s. det bröd jag gav eder
16:32
icke tränga sig fram för att s. H.
19:21
dör utan att ngn s.r det
22:10
Om du s.r din oväns åsna dignad
23:5
mutor förblinda de s.ende
23:8
Jag s.r att detta folk är
32:9
ingen mska kan s. mig och leva
33 :20
mitt ansikte kan ingen s.
33 :23
s. att H. gärningar äro underbara
34:10
S.n H. har kallat Besalel
35:30
s.r att håret där har vitnat
3.Mos.13:10
hela huden överallt där prästen s.r
13 :12
När prästen s.r svallköttet
13:15
s.r lID1 fInerarna med mannen
20:4
s.r hennes blygd och hon s.r hs
20:17
icke s. de heliga föremålen
4.Mos. 4:20
när I s.n därpå
15:39
må var och en s. på (kopparormen)
21:8
Pigga, där man kan s. ödemarken
21 :20
(Bileam:) Du s.r att jag kommit
22:38
kunde s. en del av folket
22 :41
vill s. om H. visar sig för mig
23:3
Från klippomas topp s.r jag hm
23:9
annat ställe varifrån du s.r dem
23 :13
du s.r här allenast en del
23:13
du s.r dem icke allasammans
23 :13
(Bileam:) olycka icke att s. i Israel
23:21
Jag s.r hm, men icke denna tid
24:17
utan att s. hm träffar hm
35:23
s. med dina ögon (landet)
5.Mos. 3 :27
utskifta åt dem det land du s.r
3 :28
när du s.r solen
4:19
gudar som varken s. eller höra
4:28
s. icke på detta folks hårdhet
9 :27
utvalde eder ss. I själva s.n
10:15
s.r med ont öga på din broder
15:9
I sju dagar icke s. ngn surdeg
16:4
slippa längre s. denna stora eld
18:16
Om du s.r din broders oxe gå vilse
22:1
Om du s.r din broders åsna falla
22:4

icke hos dig s.r ngt som väcker leda
23:14
alla folk på jorden skola s. att du
28:10
dina ögon skola s. det
28:32
vanvettig av de ting du skall s.
28 :34
skall missunnsamt s. på sin broder
28:54
skall hon missunnsamt s. på mannen 28:56
sådana ting skall du s. för dina ögon
28:67
Du skall icke s. (vägen) mer
28:68
icke givit eder ögon att s. med
29:4
när de s. de plågor och sjukdomar
29 :22
de s. huru all jord där är förbränd
29:23
(H.:) jag vill s. vilket slut de få
32:20
när han s.r att deras kraft är borta
32:36
S.n nu att jag allena är det
32:39
Mitt framför dig skall du s. landet
32:02
Jag s.r dem icke
33:9
låtit dig (Mose) s. det med dina ögon 34:4
s.n på den bild av H. altare
Jos.22:28
intet spjut var att s. i Israel
Dom. 5:8
hålor som nu äro att s. i bergen
6:2
så s. nu här: jag lägger denna
6:37
(Gideon:) S.n på mig och gören ss.
7:17
icke lida att s. Israels vedermöda
10:16
för att s. på det döda lejonet
14:8
s. om han funne ngn. annan ort
17:8
s. om jag finner ngn annan ort
17:9
så att (Eli) icke kunde s.
l.Sam.3:2; 4:15
När du nu s.r dessa tecken inträffa
10:7
Här s.n I nu den som H. utvalt
10:24
för att jag skulle s. gm fingrarna
12:3
s.n det stora under H. skall göra
12:16
s. huru mycket ont I gjort
12:17
s.n vilka stora ting han har &lort
12:24
då kunde hs ögon åter s. klart
14:27
S.n huru klara mina ögon blivit
14:29
Samuel ville icke mer s. Sau!
15:35
det är icke ss. en mska s.r
16:7
en mska s.r på det som är för ögonen 16:7
S.n eder om efter en man
16:17
S.n I mannen där som nu träder upp 17:25
för att s. på striden
17:28
I s.n ju huru vanvettigt mannen
21:14
S. själv, min fader, s. här fUken
24:12
därav må du märka och s.
24:12
(Saul:) Vad är det då du s.r
28:13
Jag s.r ett gudaväsen
28:13
må ej s.s offergärdsskördar
2.Sam. 1 :21
Huru kunna s. Joab i ansiktet
2:22
tillreda maten så att jag s.r det
13:5
I s.n att Joab har ett åkerstycke
14:30
Nu s.r jag åter en man komma ensam 18 :26
kunde s.s frm helgedomen
l.Kon. 8:8
S. nu själv om ditt hus, David
12:16
Ahia kunde icke s.
14:4
Jag s.r Ingenting
18 :43
Nu s.r jag ett litet moln
18:44
(Ahab:) s.n huru denne står efter
20:7
S.r du hela denna stora hop
20:13
om du s.r mig när jag bliver
2.Kon. 2:10
ss. min herre (Elisa) s.r
2:19
(Elisa:) ej heller s. ngt regn
3 :17
s.n huru han söker sak med mig
5:7
H., öppna hs ögon så att han s.r
6:17
H .• öppna dessas ögon sl att de s.
6:20
S.n I huru denne mördarson sänder
6:32
Jag s.r en skara
9:17
s. huru jag nitälskar för H.
10:16
H., öppna dina ögon och s.
19:16
slippa att s. all den olycka
22:20
styggelser att s. i Juda och Jerus.
23:24
väl kunde s.s framför koret
2.Krön. 5:9
.S. nu själv om ditt hus, du David
10:16
S. huru Ammons barn
20:10
s. huru dessa vedergälla oss
20:11
utan till dig s. våra ögon
20:12
allenast stå stilla och s. på
20:17
Må H. s. detta och utkräva det
24:22
ss. I s.n med egna ögon
29:8
slippa att s. all den olycka
34:28
I s.n själva i vilken nöd vi äro
Neh. 2:17
s. om Mordokais förklaring
Est. 3:4
så länge jag s.r juden Mordokai
5 :13
kwma uthärda att s. den olycka
8:6
huru skulle jag kunna uthärda att s.
8:6
Den nu s.r mig. hs öga skall ej
Job 7:8
förbi innan j ag binner att s. det
9 :11
s.r du ss. mskor s.
10:4
med förakt s.s olyckan av den som
12:5
för mina ögon skall iag s. (Gud)
19:27
s. sina barn leva kvar hos sig
21:8
Med egna ögon borde han s. sitt fall
21 :20
av ett mörker där du intet s.r
22:11
s.r stjärnoma. ..huru högt de sitta
22:12
täckelse så att han intet s.r
22:14
rättfärdiga skola s. det och glädja
22:19
döljer sig i söder. jag s.r hm ej
23:9
S.r icke han mina vägar
31:4
s. en olycklig gå utan kläder
31:19
förtvinar till dess Intet är att s.
33:21
alla deras steg, dem s.r ban
34:21
Skåda upp mot himmelen och s.
30:5
S. Behemot. han är ju mitt verk
40:10
På allt högt s.r ban med förakt
41 :21;
När iag s.r din himmel
Ps. 8:4
s. huru jag plågas
9:14
han s.r det aldrig
10:11
s. om det finnes ngn förståndig
14:2
Alla som s. mig bespotta mig
22:8
de s. med lust på mig
22:18
Mina ögon s. alltid till H.
25:15
de som s. mig på gatan fly undan
31 :12
Smaken och s.n att H. är god
34:9
och önskar att s. goda dagar
34:13
H., huru länge skall du s. härpå
35:17
rätt så. nu s. vi det med egna
35:21
Du, H .. s.r det, tig icke
35:22
i ditt ljus s. vi ljus
36:10
ban s.r att ha dag kommer
37:13
s. med lust huru ogudaktiga varda
37:34
s. på den redlige, huru fridens
37:37
skola många s. och varda häpna
40:4
så att jag icke kan s.
40:13
när jag s.r fienden och hämndgirige
44:17
så s. vi att Gud har välsignat dig
45:3
undgå att s. graven
49:10
man skall s. att visa män dö
49:11
till dem som aldrig mer s. ljuset
49:20
Om du s.r en tjuv, håller du med
50 :18

rättfärdiga skola s. det och frukta
52:8
s. om det finnes ngn förståndig
53:3
våld och genstridighet s.r jag
.00:10
Vem skulle s. oss
64:6
som s.r dem rister huvudet
64:9 .
Kommen och s.n vad Gud har gjort
66:5
varför s.n I så avogt, I höga berg
68:17
Man s.r, o Gud, ditt högtidståg
68:25
du s.r alla mina ovänner
69:20
ögon förmörkas så att de icke s.
69:24
När de ödmjuka s. det
69:33
Våra tecken s. vi icke
74:9
de som hata mig s. med blygd
86:17
får leva och undgår s. döden
89:49
du skall s. de ogudaktigas lön
91:8
H. s.r det Icke
94:7
skulle han icke s.
94:9
jorden s.r det och bävar
97:4
alla folk s. hs ära
97:6
S. ock havet, det stora och vida
104:25
De redliga s. det och glädja sig
107:42
när de s. mig, skaka de huvudet
109 :20
Den ogudaktige skall s. det
112:10
han som s.r ned så djupt
113:6
de hava ögon och s. icke
115:6
skola s. mig och glädjas
119:74
s. med lust på dina stadgar
119:11 7
När jag s.r de trolösa
119:158
S. huru gott och ]juvligt att bröder
133:1
de hava ögon och s. icke
135:16
till dig, H .. H .. s. mina ögon
141:8
Skåda på min hö_ sida och s.
142:5
s. huru hon gör, bliv vis
Ords. 6:6
Den som s.r under lugg
16:30
örat som hör, och ögat som s.r
20:12
Den kloke s.r faran och söker skydd 22:3
S.r du en man som är väl förfaren
22:29
Så s. då icke på vinet
23 :31
H. ej må s. det med misshag
24 :18
S.r du en man som tycker sig själv
26:12
Den kloke s.r faran och söker skydd 27:12
rättfärdiga skola s. deras fall
29 :16
S.r du en man som är snar att tala
29 :20
ögat mättas icke av att s.
Pred. 1:8
sluppit att s. vad ont som göres
4:3
Om du s.r den fattige förtryckes
5:7
utom att ha ögon få s. dem
0:10
Bättre är att s. ngt för ögonen
6:9
förmer i värde för dem som s. solen
7 :12
S;på Guds verk
7:14
gott för ögonen att få s. solen
11:7
S.n icke därpå att jag är svart
HV. 1:6
Att s. hm är ss. att s. Libanon
5:15
När jungfrur s. henne, prisa de
6:8
s. om vinträden hade slagit ut
6:10
Vad finnen I att s. hos bruden
6:12
s. om vinträden hava slagit ut
7 :12
på hs händers verk s. de icke
Jes. &:12
Son alltjämt, men förnimmen intet
6:9
icke kan s. med sina ögon
6:10
skall s. ett stort ljus
9:2
icke döma efter som ögonen s.
11 :3
De som s. dig stirra på dig
14:16
deras ögon s. upp till laraels Helige
17:7
på fingrars verk skola de icke s.
17:8
så att jag icke kan s.
21:3
om ban s.r ett tåg
21:7
och s.r icke H. hö!lhet
26:10
men de s. det icke
26 :11
med blygsel s. din nitälskan
26:11
Vem s.r oss, vem känner oss
29 :15
de blindas ögon skola s. och vara
29 :18
dina ögon skola s. upp till ...lärare
30:20
de s.endes ögon icke vara förblindade 32:3
för att icke s. vad ont är
33:16
slipper s. det fräcka folket
33:19
H., öppna dina ögon och s.
37:17
allt kött skall tillaammans s.
40:5
Lyften upp edra ögon och s.n
40:26
Havsländema s. det och frukta
41:5
för att man skall både s. och veta
41 :20
för att vi må s. att I iron gudar
41 :23
vi alla häpna när vi s. det
41 :23
Se, s. där äro de
41 :27
Jag s.r mig om
41 :28
I blinde, skåden och s.n
42:18
Deras bekännare s. själva Intet
44:9
igentäppta ... så att de icke s.
44:18
din skam skall s.s
47:3
Ingen s.r mig
47:10
nu kan du s. alltsammans
48:6
Konungar skola s. det
49:7
Lyft upp dina ögon och s.
49 :18
Om han Icke s.r ngn ljusning
50:10
de s. huru H. vänder tillbaka
52:8
s. frukt och bliva mättad
03:11
när du icke s.r det
58:3
kläder den nakne var du s.r hm
58:7
Lyft upp dina ögon och s.
60:4
alla som s. dem skola märka
61:9
folken skola s. din rätt
62:2
komma och s. min härlighet
66:18
man skall s. med lust
66:24
Vad s.r du. Jeremia
Jer. 1:11
Jag s.r en gren av mandelträd
1 :11
(H.) sade: Vad s.r du
1 :13
Jag s.r en sjudande gryta
1 :13
Lyft upp dina ögon och s.
3:2
icke längre med ogunst s. på eder
3 :12
Huru länge skall jag s. stridsbaneret
4:21
svärd och hunger skola vi icke s.
5 :12
I som haven ögon, men icke s.n
5:21
s.n huru jag har glort med den
7:12
S.r du icke vad de göra i Juda städer
7:17
du s.r mig och prövar
12:3
Han skall icke s. vår undergång
12:4
s.n huru de komma norrifrin
13 :20
I skolen icke s. ngt svärd
14:13
ban s.r njurar och hjärta
20:12
gömma sig att jag Icke skulle s. hm
23:24
Vad s.r du, Jeremia
24:3
med välbehag s.r på de goda fikonen 24:5
varför s.r jag alla män hålla sina
30:6
du s.r med egna ögon att det är så
42:2
där vi slippa att s. krig
42:14
ingen kunde bo där ss. vi nu s.
44:22
olycka träffat eder ss. vi nu s.
44:23
varav kommer detta jag nu s.r
46:5
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SCIllBBOLET
hebr. ström, flod; ax. Efraimiternas
dialekt var lätt igenkännlig därigenom
att den i vissa ljudförbindelser ersatte
sje-ljudet med ett tunt s-ljud. Härav
använde sig gileaditerna under kriget
med Efraim. De besatte vadställena
över J ordan för de slagrIa efraimiterna
för att hindra dessa att undkomma.
Vakterna tvingade envar som ville över
att säga ordet sibbolät; var det en
efraimit så avslöjade han då sig själv
genom uttalet och blev dödad. Dom.
12:6.
SE
-se
förutse Gal.3:8
tillse Matt.14 :22
utse l.Mos.22:14
åse Esr.4:14
förseelse 2.Sam.6:7
anseende 3.Mos.19:15; Rom.2:11
undseende Hebr.5:2
utseende l.Sam.16:7
SE
Uppdelning: allmänt (8. se, ser, sen; ses,
seende; b. såg, sågen, sågo, sågs, såge; c. sett,
sedd); interjektion, få se, låta se,~se efter, se
till, se ut, se till godo.
SE (allmänt)
A. se, ser, sen, ses, seende.
träd ljuvliga att s. på
l.Mos.
för att s. huru denne skulle kalla
då ser du (Kain) frimo!l!gt upp
När jag s.r på (bågen)

steg H. ned för att s. staden
Lyft upp dina ögon och s.
det land du nu s.r skall jag giva
då (Hagar) s.r att hon är havande
fått se en skymt av hm som s,r mig
s. om de i allt gjort efter
s. die icke tillbaka
(Isak) icke kunde s.
för att med egna ögon s. min lön
icke s.r på mig med samma ögon
s. huru alla hannar som betäcka
(Laban:) allt det du s.r är mitt
när vi icke mer s. varandra
Min herre s.r själv barnen
S.n här, han har fört hit till oss
när han s.r att ynglingen icke är
(Juda:) Jag förmår icke se jämmer

2:9
2:19
4:7
9:16

11:5

Se

SE (allmänt)
B. såg. sågen, sågo, sågs, såge.
Gud såg att tiuset var gott
l.Mos. 1:4
Gud såg att det var gott
1:10,12,18,21,25
Gud såg på allt han hade gjort
1 :31
kvinnan såg att trädet var gott
3:6
såg man (Hanok) icke mer
5 :24
sågo Guds söner att mskornas
6:2
H. såg att mskornas ondska var stor
6:5
Gud såg att jorden var fördärvad
6:12

Ham såg då sin faders blygd
9 :22
icke såga sin faders blygd
9 :23
sågo egyptierna att hon var skön
12:14
såg att Jordanslätten var vattenrik
13:10
(Hagar) såg att hon var havande
16:4
då (Abraham) såg dem
18:2
Lots hustru såg sig tillbaka
19 :26
mannen såg på (Rebecka)
24:21
När (Laban) sag näsringen
24:30
Esau såg att lsak välsignat Jakob
28:6
såg att Jakob lytt sin fader
28:7
såg en stege rest på jorden
28:12
då H. såg att Lea var försmådd
29 :31
Rakel såg att hon icke födde barn
30:1
Lea såg att hon upphört att föda
30:9
Laban icke såg på hm med samma
31:2
Jag är den Gud du såg i Betel
31:13
(Jakob:) Gud såg mitt lidande
31:42
då Jakob såg (änglarna), sade han
32:2
såg att han icke kunde övervinna
32:25
såg (Jakob) solen gå upp
32:31
såge jag ett gudaväsens ansikte
33:10
sågo att deras fader hade hm kärare
37:4
såg att fastän Sela var fullvuxen
38:14
hs herre såg att H. var med hm
39:3
Då nu överste bagaren såg att Josef
40:16
(Farao) såg sju kor
41:2
Sedan såg han sju andra kor
41:3
sag då i drömmen sju ax
41 :5
Sedan såg han sju andra ax
41:6
jag såg sju kor stiga upp
41 :18
Sedan såg jag sju andra kor
41:19
såg då sju ax, fulla och vackra
41 :22
Sedan såa: jag sju andra ax
41 :23
vi. sågo hs själs ångest när han bad
42 :21
sågo förskräckta på varandra
42 :28
Jo~f såg att Benjamin var med
43:16
sågo med förundran på varandra
43:33
ban såg vagnarna Josef hade sänt
45:27
när Josef såg att hs fader
48:17
såg att viloplatsen var god
49:15
när kananeerna sågo sorgefesten
50:11
sågo att deras fader var död
50:16
såg det var ett vackert barn
2.Mos. 2:2
såg att det var en gosse
2:6
Mose såg på deras trälarbete
2:11
såg att ingen annan mska fanns där
2:12
Han säg att busken brann av elden
3:2
H. såg att han gick åstad för att s.
3:4
Farao såg han hade fått lättnad
8:15
när Farao såg att regnet upphört
9 :34
såg egyptierna ligga döda
14:30
såg huru H, bevisat sin makt
14:31
När Israels barn sågo detta
16:15
Moses svärfader såg allt
18:14
när folket såg att Mose dröjde
32:1
När Aron såg detta~ byggde han
32:5
Mose såg att folket var lössläppt
32:25
allt folket såg molnstoden stå
33 :10
sågo huru Moses ansiktes hy strålade 34 :30
sågo huru Moses ansiktes hy strålade 34:35
Och allt folket såg detta
3.Mos. 9:24
ss. såge man eld över
4.Mos. 9 :15
om natten ... ss. såge man en eld
9 :16
vi sågo också avkomlingar av Anak
13 :29
alla mskor som vi där sågo
13:33
Vi sågo där ock jättarna
13:34
de såga på (stavarna)
17:9
såg han upp på kopparormen
21 :9
Balak såg allt vad Israel gjort
22:2
När åsninnan såg H. ängel
22:23,25,27
(Bileam) såg H. ängel
22:31
åsninnan såg mig
22:33
Bileam såg att det var H. vilja
24:1
när Bileam såg Israel
24:2
När Pinehas såg detta
25:7
när de sågo Jaesers och Gileads
32:1
vi sågo också anakiter
5.Mos. 1 :28
icke förgäter vad dina ögon såga
4:9
men I sågen ingen gestalt
4 :12
icke sågen ngn gestalt då H. talade
4:15
hemsökelser du med egna ögon såg
7 :19
(H.) såg vårt lidande
26:7
hemsökelser du med egna ögon såg
29:3
I sågen deras styggelser
29:17
När H. såg detta, förkastade han
32:19
(Akao:) jag såg ibland bytet
Jos. 7 :21
När konungen i Ai såg detta
8:14
sågo att de in tagit staden (Ai)
8:21
I sågen med egna ögon
24:7
såg Gideon det var H. ängel
Dom. 6 :22
När då Gaal såg folket
9:36
israeliterna sågo att Abimelek
9:55
såg att I icke vUlen frälsa mig
12:3
Då Manoa och hs hustru sågo detta
13:20
när folket såg (Simson). lovade de
16:24
sågo huru Simson förlustade dem
16:27
sågo huru folket därinne bodde
18:7
Mika såg att de vom starkare
18 :26
var och en som såg detta sade
19 :30
sågo Benjamins barn att de
20:36
nu såga de att olyckan var nära
20:41
Då hon såg att (R ut) stod fast
R ut 1 :18
Eli såg utåt
l.Sam. 4:13
invånarna i Asdod sågo att så skedde
5:7
glada då de sågo (arken)
6:13
vi sågo att de ingenstädes voro
10:14
när I sågen att Nahas kom emot eder 12:12
israeliterna såga sig vara i nöd
13:6
såg att folket skingrade sig
13:11
varhelst Saul såg ngn rask man
14:52
filisteen såg upp och fick s. David
17:42
sågo att deras kämpe var död
17:51
Saul såg David gå ut mot filisteen
17 :55
Saul såg med ont öga på David
18:9
Då nu Saul såg han hade framgång
18:15
Saul såg att H. var med David
18:28
När då Saul såg sig tillbaka
24:9
David såg platsen där Saullåg
26:5
sågo Saulligga och sova
26:7
ingen såg det eller ens vaknade
26:12
när Saul såg filisteemas läger
28:5
hon såg huru förskräckt (Saul) var
28:21
när vapendragaren såg Saul var död
31:5
när (Mikal) såg David hoppa
2.Sam. 6:16
Då Joab såg att han hade fiender
10:9
Ammons barn sågo att arameerna
10:14
såga att de blivit slagna av Israel
10:15

Hadadesers alla lydkonungar sågo
10:19
när David såg att hs tjänare viskade
12:19
Bland de andra såg man ock Sadok
15:24
Abitofel såg att man icke följde
17:23
Jag såg där borta Absalom hänga
18:10
(Joab:) Om du såg det
18:11
(Abimaas:) Jag såg en stor hop
18:29
mannen såg allt folket stannade
20:12
han såg huru alla stannade
20:12
(H.) sågs komma på vindens vingar
22:11
när jag såg nogare på hm
1.Kon. 3 :21
de sågo att Guds vishet var i hm
3 :28
drottningen av Saba såa: all Salomos
10:4
såg huset som han hade byggt
10:4
såg rätterna på hs bord
10:5
vidare såg hs munskänkar
10:5
och när hon såg brännoffren
10:5
såg huru hs tjänare sutto där
10:5
då Salomo såg att den unge mannen
11 :28
Simri såg att staden var intagen
16 :18
När allt folket såg detta
18:39
När (Elia) då såg upp
19:6
i (Ahabs) ord sågo ett gott varsel
20:33
såg att han var en av profeterna
20:41
Jag såg hela Israel förskingrat
22:17
Jag såg H. sitta på sin tron
22 :19
Elisa såg det
2.Kon. 2:12
Sedan såg han hm icke mer
2:12
När profetläriungarna sago detta
2:15
sågo moabiterna vattnet rött
3 :22
Moabs konung såg att han icke
3:26
när Naaman såg ngn skynda efter
5:21
När Israels konung såg dem
6:21
så visst som jag i går såg Nabots
9:26
När Ahasja såg detta. flydde han
9:27
H. såg Israels betryck
13:4
H. såg att Israels betryck var
14:26
När då Josia såg sig om
23:16
vapendragaren såg Saul död
1.K.rön.10:5
(Mikal) såg konung David dansa
15:29
Då Joab såg han hade fiender
19:10
Ammons barn sågo att arameerna
19:15
arameerna sågo de blivit slagna
19:16
sågo de blivit slagna av israeliterna
19 :19
Ornan såg upp och fick se David
21 :21
sågo H. härlighet över huset
2.Krön. 7;3
Israels barn sågo huru elden kom
7:3
N är drottningen av Saba såg Salomos
9:3
och såg huset han hade byggt
9:3
och sag rätterna på bs bord
9:4
och såg huru hs tjänare sutto där
9:4
och vidare såg hs munskänkar
9:4
och när hon såg den trappgång
9:4
När nu H. såg att de ödmjukade sig
12:7
de sågo att H. var med hm (Asa)
15:9
Jag såg hela Israel förskingrat
18:16
Jag såg H. sitta på sin tron
18:18
När Hiskia ... sågo högarna
31:8
Då Hiskia såg att Sanherib kom
32:2
när de sågo grunden läggas
Est. 3:12
sågo att de kommit till korta
Neh. 6:16
öppnade boken så att folket såg
8:6
såg jag i Juda huru man trampade
13:15
såg jag också judiska män
13:23
nåd för allas ögon som sågo
Est. 2:15
Haman såg att Mordokai icke böjde
3:5
När konungen såg drottning Ester
5:2
(Haman) såg att konungen beslutit
7:7
sågo att de icke mer kunde
Job 2:12
sågo att hs plåga var mycket stor
2:13
Jag såg en dåre
5:3
de sågo sig gäckade
6 :20
förgåtts innan ngt öga såg mig
10:18
de som sågo hm måste fråga
20:7
Det öga som såg hm s.r icke åter
20:9
då såg han och uppenbarade
28 :27
vart öga som såg bar vittnesbörd
29 :11
såg mig hava medhåll i porten
31 :21
när jag såg solljuset
31 :26
Elihu såg att de tre männen icke
32:5
såg du dödsskuggans portar
38 :17
haglets förrådshus, du såg väl dem
38 :22
han såg alla msk ors barn
Ps. 33:13
Jag såg en ogudaktig
37:35
De sågo det
48:6
när jag såg att det gick dem väl
73:3
Vattnen sågo dig, o Gud
77:17
vattnen sågo dig och våndades
77 :17
Havet såg det och flydde
114:3
Dina ögon sågo mig
139:16
då såg jag bland de fåkunniga
Ords. 7:7
jag såg det och tOg varning
24:32
När jag såg på allt som händer
Pred. 1:14
Jag såg vilket besvär Gud givit
3 :10
såg jag under solen att på domarsätet
3:16
jag såg att intet är bättre
3:22
Jag såg förtryckta fälla tårar
4:1
såg jag på alla de våldsgärningar
4:1
jag såg att all möda och skicklighet
4:4
såg jag ngt som är fåfänglighet
4:7
Jag såg huru alla som levde
4:15
detta såg jag när jag gav akt
8:9
såg jag att de ogudaktiga
8:10
ytterligare såg jag under solen
9 :11
såg jag under solen ett visdomsverk
9:13
såg jag H. sitta på en hög
Jes. 6:1
I sågen att Davids stad hade rämnor
22:9
när vi sågo på hm
53:2
vid första vink du såg
57:8
Detta såg H., det misshagade hm
59:15
han såg att ingen trädde fram
59:16
Juda, den trolösa kvinnan. Såg
Jer. 3:7
jag såg, att fastän jag skilt mig
3:8
Jag såg på jorden. se den var öde
4:23
Jag såg på bergen. se de bävade
4:24
Jag såg mig om, då fanns där ingen
4:25
Jag såg mig om. då var landet öken
4:26
Väl såg jag vad förvänt var
23:13
uppvaknade jag och såg mig om
al :26
sågo med förskräckelse på varandra
36 :16
iag såg en syn från Gud
Hes. 1:1
När jag såg på väsendena
1 :15
jag såg ngt som var ss. glänsande
1 :27
när jag såg det, föll jag ned
1 :28
och i den såg jag en bokrulle
2:9
jag såg bm gå
10:2
såg jag huru keruberna lyfte
10:19
jag såg bland dem Jaasanja
11:1
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s. ej fäderna sig om efter barnen
47:3
då s. de hennes blygd
Klag. 1:8
och s.n min plåga
1 :18
S., H., och akta på vem du hemsökt
2:20
skulle H. icke s. det
3:36
Du s.r, H., den orätt mig vederfares
3:59
Du s.r all deras hämndgirighet
3 :60
s.r du vad de göra här
Hes. 8:6
s. vilka onda styggelser de bedriva
8:9
s.r du vad de äldste bedriva
8:12
de säga: H. s.r oss icke
8:12
Du mskobarn, s.r du detta
8:15,17
S. nu huru de sätta vinträdskvisten
8 :17
H. S.r det icke
9:9
ögon att s. med, dock icke s.
12:2
så att du icke s.r landet
12:6
att han icke s.r landet med sitt öga
12:12
Babel som han dock icke skall s.
12~13
när I s.n deras vandel
14:23
s.r alla de synder hs fader begår
18:14
allt kött skall s. att jag, H.
20:48
han s.r på levern
21 :21
(väktaren) s.r svärdet komma
33:3
om väktaren s.r svärdet komma
33:6
så att alla folk skola s. den dom
39:21
s. huru min hand drabba dem
39 :21
s. med dina ögon
40:4
akta på och s. med dina ögon
44:5
s.n att mitt beslut är oryggligt
Dan. 2:8
ändå s.r jag fyra män gå lösa
3 :25
dina gudar som varken s. eller höra
5 :23
s. vilken förödelse som övergått
9:18
edra ynglingar skola s. syner
Joel 2 :28
s. stoft på de armas huvuden
Am. 2:7
s.n huru stor förvirring där råder
3:9
ej heller gitter jag s. tackoffer
5:22
Vad s.r du, Arnos
7:8; 8:2
s. icke med lust på broders
Ob. v.12
s. ej hs olycka med lust
v.13
s. huru det skulle gå
Jona 4:5
När mina fiender s. det
Mika 7 :10
Mina ögon skola s. med lust
7 :10
Ht::dningarna skola s. det
7 :16
Slagna s.r man i mängd
Nah. 3:3
som s.r dig skall sky dig
3:7
ögon för rena att s. det' onda
Hab. 1:13
s. vad (H.) skall tala gm mig
2:1
s.r Kusans hyddor hemsökta
3:7
Bergen s. dig och bäva
3:10
I s.n det med egna ögon
Sef. 3:20
hurudant s.n I det vara
Hagg. 2:4
s. huru brett det skall bliva
Sak. 2:2
Vad s.r du
4:2
jag svarade: Jag s.r en ljusstake
4:2
s. murIodet i Serubbabels hand
4:10
han sade: Vad s.r du
5:2
Jag s.r en bokrulle flyga fram
5:2
Lyft upp dina ögon och s.
5:5
Askelon må s. det med fruktan
9:5
Deras barn skola ock s. det
10:7
så att de s. upp till mig (H.)
12:10
och s. vem de hava stungit
12:10
ty de skola s. Gud
Matt. 5:8
de s. edra goda gärningar
5 :16
som s.r på en annans hustru
5:28
din Fader som s.r i det fördolda
6:4,6,18
S.n på fåglarna under himmelen
6 :26
s.r grandet i din broders öga
7 :3
omtalen vad I hören och s.n
11:4
s. ett rör som drives hit och dit
11:7
Var det för att s. en mska i fina
11:8
Var det för att s. en profet
11:9
vi skulle vilja s. ngt tecken
12 :38
med s.ende ögon intet s.
13:13
med s.ende ögon skolen I s.
13:14
så att de icke s. med sina ögon
13:15
Men saliga äro edra ögon som s.
13:16
åstundade att s. det I s.n
13:17
när de funno ...blinda s.
15:31
alltid s. min himmelske Faders ansikte 18:10
med onda ögon s. att jag är så god
20 :15
kom in för att s. på gästerna
22 :11
Ja, I s.n nu allt detta
24:2
när I s.n allt detta
24:33
för att s. vad slutet skulle bliva
26:58
den andra Maria för att s. graven
28:1
s..n platsen där han har legat
28:6
för att s. om han skulle bota
Mark. 3:2
med s.ende ögon skola s.
4 :12
gick åstad för att s. vad som skett
5:14
Du s.r huru folket tränger på
5:31
för att s. den som gjort detta
5 :32
I haven ju ögon. s.n I då icke
8:18
S.r du ngt
8:23
jag s.r dem, men de likna träd
8 :24
på långt håll s. allting klart
8 :25
s. om (J.) skulle finna ngt
11 :13
du s.r dessa stora byggnader
13:2
Likaså, när I s.n detta ske
13:29
till Betlehem och se det som
Luk. 2:15
icke s. döden förrän han fått se
2:26
allt kött skall s. Guds frälsning
3:6
för att s. om (J.) botade ngn
6:7
du s.r grandet i din broders öga
6 :41
icke s.r bjälken i ditt eget öga
6 :42
att s. ett rör som drives hit och dit
7:24
s. en mska klädd i fina kläder
7 :25
Var det för att s. en profet
7:26
S.r du denna kvinna
7 :44
med s.ende ögon intet skola s.
8:10
som komma in skola s. skenet
8:16
folket gick ut för att s. vad som
8:35
Ingen som s.r sig tillbaka
9 :62
Saliga de ögon som s. det I s.n
10:23
Många...ville s. det som I s.n
10:24
de som komma in skola s. skenet
11:33
När I s.n ett moin stiga upp
12:54
när I s.n sunnanvind blåsa
12 :55
I skolen icke s. mig förrän
13:35
s. en av Människosonens dagar
17:22
Denne (Sackeus) ville s. (J.)
19:3
av allt detta som I nu s.n
21:6
S.n på fikonträdet och på alla träd
21 :29
H .• s. här äro två svärd
22:38
(Hero des) hade lång tid velat s.
23:8
I s.n att denne icke gjort ngt
23 :15
kommit tillsammans för att s. härpå
23 :48
S.n här mina händer och fötter
24:39

s.n att det är jag själv
24:39
ja, tagen på mig och s.n
24:39
icke kött och ben ss. I s.n
24:39
Kommen och s.n
Joh. 1:39
Filippus svarade: Kom och s.
1:46
H., jag s.r att du är en profet
4 :19
Kommen och s.n en man som sagt
4:29
Lyften upp edra ögon, s.n på fälten
4:35
gör allenast vad han s.r Fadern göra
5 :19
som s.r Sonen och tror på hm
6:40
han skall aldrig s. döden
8:51
när han kom igen, kunde han s.
9:7
två mig, och nu kan jag s.
9 :15
Huru kommer det till att han kan s.
9:19
huru han kan s., veta vi icke
9:21
jag som var blind nu kan s.
9:25
de som icke s. varda s.ende
9:39
de som s. skola varda blinda
9 :39
Men nu sägen I: Vi s.
9:41
när han s.r ulven komma
10:12
han s.r då denna världens ljus
11:9
H., kom och s.
11 :34
S. huru kär (J.) hade hm
11 :35
utan ock för att s. Lasarus
12:9
Is.nattlallsintetkunnen
12:19
H., vi skulle vilja s. J.
12:21
så att de icke kunna s. med sina
12:40
den som s.r mig. han s.r hm som
12:45
hon s.r hm icke
14:17
världen s.r mig icke mer
14:19
men I s.n mig
14:19
och I s.n mig icke mer
16:10
En liten tid och I s.n mig icke
16:16.17,19
(J.:) jag skall s. eder åter
16:22
De skola s. upp till hm (J.)
19:37
Om jag icke s.r hålen efter spikarna
20:25
Saliga de som icke s. och dock tro
20:29
stän I och s.n mot himmelen
Apg. 1:11
edra ynglingar skola s. syner
2:17
hs kropp icke s. förgängelse
2:31
utgjutit vad I här s.n och hören
2:33
Petrus sade: S. på oss
3:4
(Petrus:) varför s.n I så på oss
3:12
denne man vilken I s.n och kinnen
3:16
s.n eder för vad I tänken göra
5:35
då (Moses) gick fram för att s.
7:31
dristade icke att s. dit
7:32
(Stefanus:) Jag s.r himmelen öppen
7:56
jag s.r att du är förgiftad
8:23
kunde (Saulus) icke mer s. ngt
9:8
du skall icke kUIUla s. solen
13:11
S.n här, I föraktare. och förundren
13:41
s. om det förhölle sig ss. sades
17 :11
Atenare. jag s.r I äten ivriga
17:22
måste jag ock s. Rom
19:21
nu s.n I att denne Paulus förlett
19:26
eftersom jag icke mer kunde s.
22:11
utsett dig att s. den Rättfärdige
22:14
(Festus:) I s.n här den man
25:24
jag s.r att denna sjöresa
27:10
med s.ende ögon skolen I s.
28 :26
så att de icke s. med sina ögon
28:27
jag längtar efter att s. eder
Rom. 1 :11
7:23
i mina lemmar s.r jag en annan lag
ett hopp som man s.r fullbordat
8 :24
hoppas det som han redan s.r
8:24
Om vi hoppas på det vi icke s.
8:25
ögon som de icke kunna s. med
11:8
förmörkas så att de icke s.
11:10
S. Guds godhet och stränghet
11 :22
S. vi på evangelium, äro de ovänner
11 :28
s. vi på utkorelsen. äro de hs
11:28
S.n på det lekamliga Israel
l.Kor.10:18
Nu s. vi på ett dunkelt sätt
13:12
då skola vi s. ansikte mot ansikte
13 :12
icke kunde s. på Moses' ansikte 2.Kor. 3:7
icke s. det sken som utgår
4:4
jag s.r att brevet bedrövat eder
7:8
S.n då vad som ligger öppet
10:7
efter vad han s.r hos mig
12:6
S.n här med vilka stora bokstäver Gal. 6 :11
s.n icke på sitt eget bästa
Fil. 2:4
s.n på dem som vandra på samma sätt 3:17
s.r den ordning som råder
Kol. 2:5
s.r fastheten i eder tro på K.
2:5
längtan efter att s. oss
l.Tess. 3:6
ingen mska S.tt eller kan s.
l.Tim. 6:16
längtar jag efter att s. dig
2.Tim. 1:4
icke s. allting hm underlagt
Hebr. 2;8
hm, J .• s. vi krönt med härlighet
2:9
s. vi att det var för otros skull
3:19
s.n huru stor (Melkisedek) är
7:4
som I S.n huru 'dagen' nalkas
10:25
övertygelse om ting man icke s.r
11:1
det man s.r icke blivit till av
11:3
(Enok) icke skulle s. döden
11:5
må vi därvid s. på J.
12:2
s.n huru de slutade sin levnad
13:7
fastän I ännu icke s.n hm
l.Pet. 1:8
den som vill s. goda dagar
3:10
han är blind och kan icke s.
2.Pet. 1:9
ogärningar (Lot) måste s. och höra
2:8
S.n vilken kärlek Fadern bevisat l.Joh. 3:1
när han s.r hm lida nöd
3 :17
Om ngn s.r sin broder begå synd
5:16
Du s.r att tron samverkade
Jak. 2:22
I s.n att det är av gärningar
2 :24
I s.n huru åkermannen väntar på
5:7
allas ögon skola s. hm
Upp. 1:7
för att s. vad det var för en röst
1:12
ögonsalva för att du skall kunna s.
3:18
eller s. vad som stod däri
5 :3.4
avgudar som varken kunna s. eller
9:20
s. deras döda kroppar
11:9
gråta när de s. röken
18:9
när de s. röken av hennes brand
18:18
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Se
Ingen såg på dig med ömkan
försköt dem, när jag såg detta
När hon såg att hon fick vänta
hennes syster Oholiba såg detta

16:5
16:50
19:5
23:11

jag såg att hon orenade sig

23 :13

när hon såg dem för sina ögon
23 :16
jag såg att de lågo där
37:2
jag såg att de vora förtorkade
37:2
jag såg huru senor och kött växte
37:8
jag såg att en mur gick utomkring
40:5
jag såg att där vora tempelkamrar
40:17
jag såg på södra sidan en port
40:24
jag såg att huset låg på en upphöjd
41:8
såg jag Israels Guds härlighet
43:2
den syn som jag då såg
43:3
var likadan som den jag såg
43:3
jag såg att H. härlighet uppfyllde
43:5
jag såg att där var en plats
46 :19
jag säg då att i förgårdens hörn
46 :21
såg i din syn en stor bildstod
Dan. 2 :31
att du såg fötterna och tårna
2 :41
ty du såg ju järn vara där
2:41
du såg järnet blandat med lerjord
2:43
du såg att en sten blev lösriven
2:45
jag ängslades gm en syn som jag såg
4:2
säg mig vad j ag såg i min dröm
4:6
Jag såg ett träd stå mitt på jorden
4:7
såg jag huru en helig ängel steg ned
4:10
Trädet som du såg
4:17
konungen såg en helig ängel
4:20
konungen såg handen som skrev
5:5
Daniel såg en syn på sitt läger
7:1
Jag såg i den fyra vindar
7:2
Medan jag ännu såg härpå
7:4,9,11,11
såg jag, Daniel, en syn
8:1
Jag såg väduren stöta med hornen
8:4
Jag såg hm komma inpå väduren
8:7
Väduren som du såg
8:20
jag, Daniel, den ende som såg synen
10:7
de män som voro med såga den icke
10:7
när jag såg den stora synen
10:8
Min herre, vid den syn jag såg
10:16
jag såg edra fäder ss.
Hos. 9 :10
Jag såg gräshoppor skapas
Am. 7:1
Jag såg H. nalkas
7:4
Jag såg H. stå på en mur
7:7
Jag såg en korg med mogen frukt
8:1
Jag såg H. stå invid altaret
9:1
Då nu Gud såg vad de gjorde
Jona 3:10
när de såga stjärnan
Matt. 2:10
Herodes såg att han blivit gäckad
2:16
när (Johannes) såg många fariseer
3:7
såg Guds A. sänka sig ned ss. duva
3:16
När (J.) såg folket, gick han upp
5:1
Då nu J. såg mycket folk omkring sig
8:18
När J. såg deras tro
9:2
När folket såg detta blevo de häpna
9:8
då fariseerna sågo detta
9 :11
när han såg folkskarorna, ömkade han 9 :36
När fariseerna sågo detta
12:2
den dövstumme talade ~ch såg
12 :22
såg upp till himmelen och välsignade 14:19
(Petrus) såg huru stark vinden var
14:30
såga de ingen utom J. allena
17:8
hs medtjänare såga det som skedde
18 :31
Men J. säg på dem
19:26
såga de under som (J.) gjorde
21:15
och såga barnen som ropade
21 :15
När lärjungarna sågo detta
21:20
fastän I sågen detta
21 :32
H., när såga vi dig hungrig
25:37
Och när såga vi dig husvill
25:38
Och när såga vi dig sjuk
25:39
H., när sågo vi dig hungrig
25 :44
Då lärjungarna sågo detta
26:8
När Judas såg att (J.) var dömd
27:3
Pilatus såg att han intet kunde
27 :24
såga jordbävningen och det övriga
27 :54
många kvinnor ... sågo vad som skedde 27 :55
såg han himmelen dela sig
Mark. 1:10
När (J.) såg deras tro, sade han
2:5
såga att han åt med publikaner
2:16
säg (J.) sig omkring på dem med vrede 3:5
när de orena andarna såga (J.)
3:11
han såg sig omkring på dem
3 :34
såg han sig omkring för att se
5 :32
man såg dem fara sin väg
6 :33
såg upp ... och välsignade dem
6:41
såg hon att den onde anden farit
7 :30
såg upp till himmelen, suckade
7 :34
Han såg då upp och svarade
8 :24
nu såg han tydligt och var botad
8:25
när han då såg sina lärjungar
8:33
när de såga sig omkring
9:8
såga de att mycket folk var samlat
9:14
när J. såg att folk strömmade dit
9:25
Mästare, vi såga huru en man
9 :38
När J. såg detta, blev han misslynt
10:14
Då såg J. på hm och fick kärlek
10:21
Då såg J. sig omkring och sade
10:23
J. såg på dem och sade
10:27
såg huru folket lade ned penningar
12:41
säg hon på (Petrus) och sade
14:67
såg att han på sådant sätt gav upp
15:39
på avstånd och sågo vad som skedde
15 :40
sågo var (J.) lades
15:47
när de såga upp, fingo de se stenen
16:4
när Sakarias såg hm
Luk. 1 :12
sågs där jämte ängeln en stor hop
2:13
När Simon Petrus såg detta
5:8
När han såg deras tro, sade han
5 :20
(J.) säg sig omkring på dem alla
6:10
såg på sina lärjungar och sade
6 :20
när fariseen som inbjudit hm såg detta 7 :39
när herdarna såga vad som skett
8 :34
kvinnan såg att hon icke blivit
8:47
såg upp ... och välsignade dem
9:16
då de vaknade. såga de hs härlighet
9:32
Mästare, vi såga huru en man
9 :49
Jag såg Satan falla ned
10:18
fariseen såg att han icke tvådde
11:38
såg att han hade blivit botad
17:15
när hs lärjungar sågo detta
18:15
Då nu J. såg huru det var med hm
18:24
allt folket som såg detta lovade Gud
18:43
såg han upp och sade: Sackeus
19:5
alla som såga detta knorrade
19:7
Då såg (J.) på dem och sade
20:17
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när han såg upp, fick han se huru
21:1
de som vore med J. sågo vad
22 :49
vände H. sig om och såg på Petrus
22 :61
folket stod och såg därpå
23:35
hövitsmannen såg vad som skedde
23 :48
på avstånd och såga detta
23 :49
såga graven och s. huru hs kropp
23:55
såg han där allenast linnebindlarna
24:12
(J.) själv såga de icke
24:24
trodde det var en ande de såga
24:37
vi sågo hs härlighet
Joh. 1 :14
vi sågo likasom en enfödd Sons
1 :14
därefter såg han J. nalkas
1 :29
Jag såg A. ss. en duva sänka sig
1 :32
såg Johannes på hm och sade: Se
1 :36
när han såg att de följde hm
1 :38
gingo de och sågo var han bodde
1 :39
1 :42
såg J. på hm och sade: Du är Simon
När nu J. såg Natanael nalkas
1:47
såg dig där du var under fikonträdet
1 :48
jag såg dig under fikonträdet
1 :50
när de såga de tecken han gjorde
2 :23
de såga de tecken han gjorde
6:2
Då nu J. såg att mycket folk kom
6:5
N är folket såg att J. icke var där
6 :24
Då såg J. upp och sade
8 :10
sågo att (Maria) så hastigt stod upp
11:31
Då J. såg henne gråta
11 :33
och såg att jämväl de judar
11 :33
Då såga lärjungarna på varandra
13 :22
Såg jag icke själv att du var med
18 :26
såga hm redan vara död
19 :33
såg han linne bindlarna ligga där
20:5
och han såg och trodde
20:8
lärjungarna bleve glada när de såga H. 20:20
såga de glöd ligga där och fisk
21:9
Då nu Petrus såg den lärjungen
21 :21
allt folket såg hm
Apg. 3:9
såga att det var samme man
3 :10
När Petrus såg detta
3 :12
såga Petrus och Johannes frimodiga
4:13
såga mannen som blivit botad
4:14
såg att en av dem led orätt
7 :24
När Moses såg detta
7 :31
såg J. stå på Guds högra sida
7 :55
såga de tecken som han gjorde
8:6
såg de tecken och kraftgärningar
8 :13
När Simon såg att det var gm
8:18
hovmannen såg hm icke mer
8 :39
hörde väl rösten. men såga ingen
9:7
under tre dagar såg han intet
9:9
alla som bodde i Lydda och Saron såga 9 :35
såg (Kornelius) i en syn Guds ängel
10:3
(Petrus) såg himmelen öppen
10:11
såg jag i en syn någonting komma
11:5
såg att detta behagade judarna
12:3
Petrus trodde det var en syn han såg 12:9
sågo de med häpnad att det var han
12:16
landshövdingen såg vad som skett
13 :12
(David) såg förgängelsen
13 :36
judarna såga det myckna folket
13 :45
Paulus såg att han hade tro
14:9
folket såg vad Paulus hade gjort
14:11
hennes herrar såga att det var slut
16:19
såg huru uppfylld (Aten) var med
17 :16
de som vara med mig sågo väl skenet 22:9
fick min syn igen och såg upp
22 :13
såg hm och hörde hm säga
22:18
av de andra apostlarna såg jag
Gal. 1 :19
allenast Jakob, H. broder. såg jag
1 :19
de såga att jag blivit betrodd
2:7
när jag såg att de icke vandrade
2:14
sågen I det icke med ringaktning
4:14
kamp som I förr sågen mig hava
Fil. 1 :30
man såg (Enok) icke mer
Hebr.11:5
ngt som man ännu icke såg
11 :7
såga att det var ett vackert barn
11:23
(Moses) likasom såg den Osynlige
11:27
förskräcklig var den syn man såg
12:21
När jag såg hm, föll jag ned
Upp. 1 :17
jag såg 24 andra troner
4:4
i högra handen såg jag en bokrulle
5:1
jag såg en väldig ängel
5:2
jag såg Lammet bryta det första
6:1
såg jag under altaret de mskors
6:9
jag såg Lammet bryta sjätte inseglet
6 :12
Sedan såg jag fyra änglar stå
7:1
jag såg en annan ängel träda fram
7:2
Då såg jag en stjärna vara fallen
9:1
jag såg en annan väldig ängel
10:1
ängeln som jag såg stå på havet
10:5
stor fruktan föll över dem som såga
11 :11
draken såg att han var nedkastad
12:13
Då såg jag ett vilddjur
13:1
vilddjuret som j ag såg liknade
13 :2
jag såg ett av dess huvuden sårat
13:3
jag såg ett annat vilddjur
13:11
jag såg en annan ängel flyga fram
14:6
jag såg ett annat tecken i himmelen
15:1
jag såg dem som vunnit seger
15:2
såg jag att vittnesbördets
15:5
såg jag tre orena andar utgå
16:13
Där Såg j ag en kvinna
17 :3
jag såg kvinnan vara drucken
17:6
förundrade mig när jag såg henne
17 :6
Därefter såg jag en annan ängel
18:1
såg profeters och heliga mäns blod
18 :24
jag såg himmelen öppen
19 :11
jag såg en ängel stå i solen
19:17
jag såg vilddjuret och konungarna
19:19
jag såg en ängel komma ned
20:1
jag såg troner stå där
20:4
jag såg de mskors själar
20:4
jag såg en stor vit tron
20:11
jag såg de döda
20:12
jag såg en ny himmel och ny jord
21:1
jag såg den heliga staden
21:2
jag såg i den intet tempel
21 :22
jag, Johannes, den som hörde och såg 22:8
SE (allmänt)
C. sett. sedd
S.tt att H. är med dig
Jag har S.tt allt vad Laban gör
jag har S.tt Gud ansikte mot
har jag icke S.tt några så fula
jag har icke s.tt (Josef) sedan
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l.Mos.26 :28
31:12
32:30
41:19
44:28

eftersom han s.tt hs härlighet
12:41
nu kännen I hm och haven S.tt hm
14:7
Den som's.tt mig. har S.tt Fadern
,14:9
nu hava de s. tt dem och likväl
15 :24
den som S.tt detta, har vittnat
19:35
Maria omtalade att hon s.tt H.
20:18
sade att de hade s.tt H.
20:25
Eftersom du har S.tt mig, tror du
20:29
sätt som I S.tt hm fara upp
Apg. 1:11
att tala vad vi hava s.tt och hört
4:20
nogsamt s.tt mitt folks betryck
7:34
Filippus blev efteråt s.dd i Asdod
8 :40
s. tt huru Ananias kom in
9 :12
huru (Saulus) på vägen S.tt H.
9:27
den syn han s.tt skulle betyda
10:17
huru han hade S.tt ängeln
11:13
han har icke s.tt förgängelsen
13:37
När (Paulus) s.tt denna syn
16:10
s.tt efesiern Trofimus i staden
21:29
vittna om vad du s.tt och hört
22:15
vittna om huru du nu s.tt mig
26:16
vad intet öga har s.tt
l.Kor. 2:9
Har jag icke s.tt J., vår H.
9:1
s. tt hos mig, det skolen I göra
Fil. 4:9
personligen S.tt mitt ansikte
Kol. 2:1
som blev s.dd av änglar
l.Tim. 3:16
som ingen mska s. tt eller kan se
6 :16
hade s.tt mina verk i 40 år
Hebr. 3:9
de hade allenast s.tt det i fjärran
11:13
Hm älsken I utan att hava s.tt
l.Pet. 1:8
det vi med egna ögon hava s.tt l.Joh. 1:1
livet uppenbarades och vi hava s. tt
1:2
det vi hava S.tt och hört
1:3
som syndar, han har icke S.tt hm
3:6
Ingen har någonsin S.tt Gud
4:12
vi hava själva S.tt att Fadern
4:14
som icke älskar broder han har s. tt
4 :20
kan icke älska Gud som han icke S.tt
4:20
han har icke s.tt Gud
3.Joh. v.11
I haven S.tt vilken utgång
Jak. 5:11
vittnesbörd, vad han själv s.tt
Upp. 1:2
skriv nu upp vad du har s. tt
1 :19
de sju stjärnorna som du s. tt
1 :20
Vilddjuret som du har s. tt
17:8
de tio horn som du har S.tt
17!12
Vattnen sm du har s.tt
17:15
de tio horn som du har s.tt
17 :16
kvinnan som du har S.tt
17:18
när jag hört och s.tt det
22:8

(Josef:) om allt vad I haven s.tt
45:13
gärna dö sedan jag s.tt ditt ansikte
46:30
och s.tt att du lever
46:30
S.tt mitt folks betryck
2.Mos. 3:7
s.tt huru egyptierna förtrycka dem
3:9
s.tt det som vederfares eder
3:16
(H.) hade S.tt deras betryck
4:31
dina fäder icke s.tt ngt sådant
10:6
I haven själva S.tt vad jag gjort
19:4
vittna ... vare sig han S.tt
3.Mos. 5:1
som hava s.tt min härlighet
4.Mos.14:22
när du (Mose) har S.tt det
27:13
öken som I haven S.tt
5.Mos. 1:19
ss. i öknen som du har S.tt
1 :31
Du har med egna ögon s. tt allt
3 :21
med egna ögon S.tt vad H. gjort
4:3
s. tt att Gud kan tala
5 :24
Jag har S.tt att detta folk är
9:13
gärningar du med egna ögon S.tt
10:21
edra barn som icke S.tt det
11:2
med egna ögon s.tt ...gärningar
11:7
våra ögon hava icke S.tt dådet
21:7
I haven S.tt allt vad H. gjort
29:2
I haven S.tt allt vad H. gjorde
Jos.23:3
som s. tt de stora gärningar
Dom. 2:7
eftersom jag nu s.tt H. ängel
6:22
detsamma som I s.tt mig göra
9:48
måste vi dö ... vi hava s.tt Gud
13:22
(Simson:) Jag har S.tt en kvinna
14:2
Ngt sådant har icke blivit s.tt
19 :30
hövdingar hade S.tt detta
l.Sam. 6:16
därför att de s.tt på H. ark
6:19
du har själv s.tt det och glatt
19:5
S.tt Isais son komma till Ahimelek
22:9
vem som har s.tt (David) där
23:22
Du har ju med egna ögon S.tt
24:11
(Abigail:) jag har icke s.tt de män
25:25
berätta vad du har s.tt
2.Sam.18:21
Så mycket almugträ icke S.tt
l.Kon.10:12
jag har S.tt dina tårar
2.Kon.20:5
Vad hava de S.tt i ditt hus
20:15
Allt som är i mitt hus hava de S.tt
20:15
S.tt med glädje huru ditt folk. l.Krön.29:17
aldrig förut s.tt i Juda land
2.Krön. 9:11
ss. I själva haven S.tt
30:7
som S.tt det förra huset, gräto
Esr. 3:12
vad de själva härav hade s.tt
Est. 9:26
så har jag s.tt det gå
Job 4:8
Aldrig har jag s. tt dig
8 :18
fly bort utan att hava S.tt lycka
9:25
alltsammans har mitt öga s. tt
13:1
Du har ju S.tt det
Ps.I0:14
icke S.tt den rättfärdige övergiven
37:25
fastän de hade s.tt mina verk
95:9
s.tt huru vår Gud frälsar
98:3
På fullkomlighet har jag s. tt ände
119 :96
som dina ögon redan s.tt
Ords.25:7
bedrövligt elände jag s.tt
Pred. 5:12
Ett elände som jag s.tt under solen
6:1
Det ena som det andra jag s.tt
7:16
Ett elände gives som jag s.tt
10:5
Jag har S.tt trälar färdas till häst
10:7
Haven I S.tt hm min själ har kär
HV. 3:3
mina ögon S.tt Konungen, H.
Jes. 6:5
jag har s.tt dina tårar
38:5
Vad hava de s.tt i ditt hus
39:4
Allt ...hava de s.tt
39:4
Hs vägar har jag s.tt
57:18
aldrig har ngt öga s.tt annan Gud
64:4
vem har S.tt ngt dylikt
66:8
icke s.tt min härlighet
66 :19
Du har S.tt rätt
Jer. 1:12
Har du S.tt vad Israel gjort
3:6
på fältet S.tt dina styggelser
13:27
s.tt de gruvligaste ting
23:14
I haven S.tt den olycka
44:2
nu hava vi upplevat och s.tt
Klag. 2:16
sådan jag s. tt den vid Kebar
Hes. 3 :23
sådan jag s.tt den på slätten
8:4
väsenden som jag S.tt vid Kebar
10:15
samma väsenden som jag s.tt
10:20
de ansikten jag s.tt vid Kebar
10:22
följen syner som I icke haven s. tt
13:3
Nu har du ju S.tt det
47:6
hetare än man någonsin s. tt
Dan. 3 :19
ock s.tt före krig mot de heliga
7 :21
syn efter den jag förut hade s.tt
8:1
s. tt stå framför floden
8:6
När nu jag, Daniel, s.tt denna syn
8:15
som jag förut S.tt i min syn
9:21
har jag s.tt gruvliga ting
Hos. 6:10
s.tt detta hus i dess forna
Hagg. 2:4
Vi hava s. tt hs stjärna
Matt. 2:2
stjärnan som de hade S.tt
2:9
för att bliva s.dda av dem
6:1
för att bliva s.dda av mskorna
6:5
s.dda av mskorna med sin fasta
6:16
icke må bliva s.dd med din fasta
6:18
Sådant har aldrig varit s. tt i
9 :33
gärningar för att bliva s.dda
23:5
Sådant hava vi aldrig s.tt
Mark. 2:12
omtala vad de hade S.tt
9:9
när han hade s. tt sig omkring
11 :11
levde och blivit s.dd av (Maria)
16:11
s.tt hm vara uppstånden
16:14
s. tt ngn syn i templet
Luk. 1 :22
när de S.tt det, omtalade de
2:17
mina ögon hava S.tt din frälsning
2:30
Vi hava i dag S.tt förunderliga
5:26
omtalen för Johannes vad I S.tt
7:22
omtalade icke ngt av vad de s. tt
9 :36
kraftgärningar som de hade s. tt
19:37
till och med S.tt en änglasyn
24:23
Ingen har någonsin s.tt Gud
Joh. 1 :18
jag har s.tt det, och jag har vittnat
1 :34
vad vi hava s.tt, vittna vi om
3:11
eftersom de s.tt allt vad han gjort
4:45
ej heller haven I S.tt hs gestalt
5:37
Då nu mskorna s.tt det tecken
6:14
icke därför att I s. tt tecken
6 :26
fastän I haven s. tt mig, tron I icke
6 :36
Icke som om ngn skulle s. tt Fadern
6 :46
han har s.tt Fadern
6:46
talar vad jag S.tt hos min Fader
8:38
och Abraham har du s.tt
8:57
förut S.tt hm ss. tiggare
9:8
Du har S.tt hm. det är han som talar
9:37
Många judar som s. tt vad J. gjort
11 :45

SE (interjektion)
S., jag giver eder örter
l.Mos. 1:29
1:31
s., det var mycket gott
S .• mannen har blivit ss. en av oss
3:22
(Kain:) S., du driver mig bort
4:14
S., en man dräper jag för vart sår
4:23
s., jag vill fördärva dem
6:13
Ty s., jag skall låta floden komma
6:17
s .• då hade hon ett friskt olivlöv
8:11
S., jag vill upprätta ett förbund
9:9
S., de äro ett enda folk
11:6
S., här har du nu din hustru
12:19
Men s., H. ord kom till (Abram)
15:4
s., då kom en förskräckelse över hm
15:12
S., H. har gjort mig ofruktsam
16:2
S., du är havande
16:11
S., det förbund jag gör med dig
17:4
S., jag skall välsigna hm
17:20
s., då skall Sara hava en son
18:10
S., jag har dristat mig tala
18:27,31
(Lot:) S., jag har två döttrar
19:8
s., din tjänare har funnit nåd
19:19
S .• staden därborta ligger
19:20
S., jag låg i natt hos min fader
19:34
S., du (Abimelek) måste dö
20:3
S., mitt land ligger öppet
20:15
S., jag giver åt din broder
20:16
(Isak:) S .• här är elden och veden
22:7
S., Milka har ock fött barn
22:20
S .• jag står här vid vattenkällan
24:13
24:15
s., innan han slutat att tala
s., då kom Rebecka ut
24:45
S .• där står Rebecka inför dig
24:51
s .• då funnas tvillingar i hennes liv
25:24
(Isak:) S., jag är gammal
27:2
S., jag har hört din fader tala
27:6
s., nu har han tagit min välsignelse
27:36
S., jag har satt hm till herre över
27:37
S., fjärran ifrån jordens fetma
27:39
S., din broder Esau vill hämnas
27:42
Och s., H. stod framför (Jakob)
28:13
Och s., jag är med dig
28:15
s., där kommer hs dotter Rakel
29:6
(Laban:) S., detta röse och stoden
31:51
s., min kärve reste sig upp
37:7
S., där kommer drömmaren
37:19
s., då fanns Josef icke i brunnen
37:29
s., då funnos tvillingar i hennes liv
38:27
s., då kom hs broder fram
38:29
S., alltsedan min herre har tagit
39:8
S., sju år skola komma
41:29
S., jag har hört att i Egypten
42:2
42:22
s., därför utkräves nu hs blod
42:28
s., de äro i min säck
S., vi äro min herres trälar
44:16
S., jag har nu köpt eder
47:23
S., jag skall göra dig fruktsam
48:4
S .• när jag kom från Paddan-Aram
48:7
(Israel:) S .. jag dör
48:21
S .• vi vilja vara tjänare åt dig
50:18
2.Mos. 1:9
S., Israels barns folk är för
4:6
S., då vart handen vit ss. snö
s., då var den åter lik hs kropp
4:7
s., dina tjänare få uppbära hugg
5:16
6:30
S., jag har oomskurna läppar
7:1
S., jag har satt dig att vara ss.
7:16
s., du har hitintills icke velat höra
7:17
s., med staven jag håller i min hand
8:2
s., då skall jag hemsöka ditt land
8:21
s., då skall jag sända svärmar
9:3
s., då skall H. hand
s., då hade icke ett enda djur dött
9:7
9:18
s., då skall jag låta hagel komma
10:4
s., då skall jag låta gräshoppor
14:17
s., jag skall förstocka egyptiernas
16:4
S., jag vill låta bröd regna
16:10
s., då visade sig H. härlighet
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S., då låg över öknen ngt fint
16:14
S., H. har givit eder sabbaten
16:29
S., jag vill stå där framför dig
17:6
S., jag skall komma i en molnsky
19:9
S., jag skall sända en ängel framför
23:20
S., detta är förbundets blod
24:8
S., Aron och Hur äro hos eder
24:14
S., jag har kallat Besalel
31:2
s., min ängel skall gå framför
32:34
S .• här är en plats nära intill mig
33 :21
S., jag skall förjaga amoreerna
34:11
S., dess blod har icke blivit
3.Mos.10:18
S., de hava offrat syndoffer
10:19
S .• jag har uttagit leviterna
4.Mos. 3:12
S., då. var Mirjam vit ss. snö
12:10
S., här äro vi
14:40
S., hemsökelsen hade redan begynt
16:47
S., då grönskade Arons stav
17:8
S .• vi omkomma
17:12
S., jag har uttagit leviterna
18:6
S .• jag giver åt dig (Ar on)
18:8
S., åt Levi barn giver jag tionde
18:21
s., vi äro nu i Kades
20:16
S., här är ett folk som dragit ut
22:5
S., det övertäcker marken
22:5

S., här är det folk
S., jag har gått ut att hindra
S., det är ett folk som bor

22:11

(Kaleb:) s., jag är 85 år gammal

14:10

22:32
23:9
S., att välsigna har jag fått
23 :20
S., det är ett folk som står upp
23 :24
S., du har i stället välsignat dem
24:10
S., H. har förmenat dig bliva ärad
24 :11
S., jag går hem till mitt folk
24:14
S., jag gör ett fridsförbund
25 :12
S., nu haven I trätt i...fotspår
32:14
s" då synden I mot H.
32:23
S., jag har givit landet
5.Mos. 1:8
S., I ären talrika ss. stjärnorna
1 :10
S., H. har givit landet i ditt våld
1 :21
S., jag har givit Sihon i ditt våld
2 :24
S., jag begynner nu giva Sihon
2:31
S., jag har lärt eder stadgar
4:5
S., H. har låtit oss se härlighet
5 :24
S., H. tillhöra himlarna
10:14
S., jag förelägger eder i dag
11 :26
S., jag förelägger dig
30:15
S., tiden närmar sig att du skall dö
31 :14
S., när du vilar hos dina fäder
31 :16
S., ännu medan jag levat kvar
31 :27
S., jag lyfter min hand upp
32 :40
S., jag har bjudit dig
Jos. 1:9
S., jag har givit Jeriko i din hand
6:2
(Akan:) s., det är gömt i jorden
7 :21
S., i din hand har jag givit Ai
8:1
S., nu är det torrt
9 :12
s., de äro sönderspruckna
9 :13
S., nu äro vi i din hand
9 :25
S., nu har H. låtit mig leva
14:10
S.,
S.,
S.,
S.,

Rubens barn hava byggt altare
22 :11
dessa folk som ännu äro kvar
23:4
jag går nu all världens väg
23 :14
denna sten skall vara vittne
24:27
S., jag har givit landet
Dom. 1:2
s., då låg deras herre (Eglon) död
3 :25

(Debora:) S., H. bjuder

4:6

s., H. har dragit ut framför dig
4:14
S., H. har fört oss ur Egypten
6 :13
s., jag har sänt dig (Gideon
6:14
s., jag är i färd med att förfölja
8:5
S., här äro nu Seba och Salmunna
8 :15
S., Gaal och hs bröder hava kommit
9 :31
(Gaal:) S., där kommer folk ned
9 :36
S., här kommer det folk
9 :38
S., du är ofruktsam
13:3
s., du skall bliva havande
13:5,7
s., de penningarna finnas hos mig
17:2
S., det lider mot aftonen, stanna
19:9
S., jag har en dotter som är jungfru
19 :24
S., nu ären I allasammans här
20:7
S., från Jabes har ingen kommit
21:8
S., din svägerska har vänt
R ut 1 :15
S., dagar skola komma
l.Sam. 2:31
S .• jag skall i Israel göra ngt
3:11
S., i denna stad finnes en gudsman
9:6
S., här har jag en fjärdedels sikel
9:8
S., där är den man om vilken jag
9 :17
S., här sättes nu fram för dig
9 :24
S., H. har smort dig till furste
10:1
S., jag har lyssnat till edra ord
12:1
s. här står jag, vittnen mot mig
12:3
s .• H. har satt en konung över eder
12:13
S., hebreerna krypa ut ur hålen
14:11
S., folket syndar mot H.
14:33
S., fastän du (Saul) var ringa
15:17
S .• min äldsta dotter, Merab
18:17
S., konungen har behag till (David)
18 :22
S., pilarna ligga bakom dig
20:21
S., pilarna ligga framför dig
20:22
S., detta är den dag om vilken H.
24:5
S., jag har lyssnat till dina ord
25:35
S., jag har handlat i dårskap
26:21
S., här är spjutet, o konung
26 :22
S., din tjänarinna lyssnade
28:21
S., här är Is-Bosets huvud
2.Sam. 4:8
S., jag bor i ett hus av cederträ
7:2
S., jag skall låta olyckor komma
12:11
S., där komma konungens söner
13 :36
(David:) s.; då är jag redo
15:26
S., jag vill dröja vid färjställena
15:28
S., allt vad Mefiboset äger
16:4
S., nu har du kommit i olycka
16:8
s., här är din tjänare Kimham
19:37
S., här äro fäkreaturen
24:22
S., nu har Adonia blivit konung 1.Kon. 1 :18
S., Adonia fruktar för Salomo
1 :51
S., därför vill jag göra ss. du
3 :12
s., jag giver dig ett vist
3 :12
S., jag vill rycka riket ur Salomos
11 :31
S., här är din Gud, Israel
12:28
S., åt Davids hus skall födas
13:2
s., altaret skall rämna
13:3
S., jag har upphöjt dig ur folket
14:7
S., här sänder jag dig skänker
15 :19
S., jag har lyft dig (Baesa) upp
16:2
S., jag har bjudit en änka förse
17:9
S., här har jag samlat ihop
17:12
Elia sade: S., din son lever
17 :23
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s., då rörde en ängel vid (Elia)
19:5
S., jag vill giva den i din hand
20:13
s., nu har H. lagt lögnens ande
22:23
S., eld har kommit ned
2.Kon. 1 :14
S., bland dina tjänare finnas
2:16
s., om morgonen strömmade vatten
3:20
S., jag har förnummit att han
4:9
S., du har haft allt detta besvär
4:13
S., där är sunemitiskan
4:25
S., nu vet jag att ingen Gud
5:15
S., min herre har släppt Naaman
5:20
S .• rummet är för trångt för oss
6:1
S., detta är en olycka från H.
6:33
S., då fanns ingen mska där
7:5
s., hela vägen var full med kläder
7 :15
s., när ngn stöder sig pa den
18:21
S., jag skall låta en sådan ande
19:7
S .• jag vill göra dig frisk
20:5
S., dagar skola komma
20:17
S., jag skallläta en olycka komma
21:12
S., över denna plats olycka
22:16
s., jordkretsen står fast
l.Krön.16:30
S .• jag bor i ett hus av cederträ
17:1
S .• här giver jag dig fäkreaturen
21 :2.'3
s., åt dig skall födas en son
22:9
s., trots mitt betryck har jag
22:14
s., här äro prästernas avdelningar
28:21
S., vi hava Gud i spetsen
2.Krön.13 :12
S., här sänder jag dig silver
16:3
S., nu har H. lagt lögnens ande
18 :22
S., du har icke vandrat på
21:12
S .• i sin vrede över Juda har H.
28:9
S., Hiskia uppeggar eder
32:11
S., över denna plats olycka
34:24
S., jag vill samla dig till dina
34:28
s., nu ligga vi här i vår skuld
Esr. 9 :15
S., vi äro nu andras tjänare
Neh. 9:36
S., Hamans hus har jag givit
Est. 8:7
S., många har du visat
Job 4:3
S., ej ens på sina tjänare kan han
4:18
S., dåren dräpes av sin grämelse
5:2
S., detta hava vi utrannsakat
5:27
S., tyngre är den än havets sand
6:3
men s., man övergiver Allsmäktiges
6:14
S., Gud föraktar icke den som är
8:20
S .• han far förbi mig
9:11
S., han griper sitt rov
9:12
S., vad han river ned, bygges ej
12:14
s., da bliver där torrt
12 :15
S., här lägger jag saken fram
13:18
S., ej ens på sina heliga förlita
15:15
S., redan nu har jag i him. vittne
16:19
S., j ag klagar över våld
19:7
S., jag känner väl edra tankar
21 :27
S., råmärken flyttar man
24:2
S., ej ens månen skiner nog klart
25:5
S., detta är utkanterna av hs verk
26:14
S., H. fruktan, det är vishet
28:28
S., jag väntade mig lycka
30:26
S., jag väntade på vad I skullen
32:11
S., ingen fanns som vederlade Job
32:12
S., nu stå de bestörta
32:15
S., jag upplåter nu mina läppar
33:2

S., jag är likställd med dig

33:6

men S., han finner på sak mot mig
33:10
S., detta allt kommer Gud åstad
33 :29
S., Jobhar sagt: Jag är oskyldig
34:5
S., på fåfängliga böner hör icke Gud
35:13
S., Gud är väldig, han försmår ingen
36:5
S., Gud är upphöjd gm sin kraft
36 :22
S., vattnets droppar drager han
36 :27
S., sitt ljungeldsljus breder han ut
36 :30
S .• åt snön giver han bud
37:6
S., vattnet tätnar
38:30
S •• hedmarken gav jag henne
39:9
s., vilken kraft han äger
40:11
S., denne är i födsloarbete
Ps. 7 :15
s., de ogudaktiga spänna bågen
11:2
S., H. öga är vänt till dem som
33 :18
s., då var han borta
37 :36
S., på dig, H., hoppas jag
38:16
S., ss. en handsbredd mina dagars
39:6
säger jag: S., jag kommer
40:8
S., jag tillsluter icke mina läppar
40:10
S., vår själ är nedböjd i stoftet
44:26
S., dottern Tyrus ... söka ynnest
45:13
Ty s., konungarna församlade sig
48:5
S., i synd är jag född
51:7
S., där är den man som icke gjorde
52:9
S .• Gud är min hjälpare
54:6
S., det är icke en fiende som smädar
55:13
s., de ligga i försåt för mig
59:4
S., deras mun flödar över
59:8
Ty s., de som vikit bort skola förgås
73:27
S., visst slog han klippan
78:20
Ty s., dina fiender larma
83:3
s., han talar frid till sitt folk
85:9
Ty s., dina fiender, H.
92:10
8., dina fiender förgås
92:10

s., det är tid du bevisar
S., jag längtar efter befallningar
S., barn äro en H. gåva

102 :14
119:40
127:3

S., så varder den man välsignad

128:4

S" H. har utvalt Jakob åt sig
s., så känner du, H., det till fullo
s., så är du ock.där
S., fienden förföljer min själ

135:4
139:4
139:8

143:3
S., då skall jag låta min ande
Ords. 1 :23
S., av honung drypa en trolös kvinnas 5:3

S., för H. ögon ligga var msk..

5:21

S., då kom där en kvinna
S., den rättfärdige får sin lön

7:10

11 :31
24:12

S., vi visste det icke
S., den var alldeles full av ogräs

S., detta är nytt
S., då var det allt fåfänglighet

24:31

Pred. 1:10
1:14

S., jaa har förvärvat stor vishet
S., också detta var fåfänglighet

1 :16
2:1

S., då var det allt fåfänglighet
S., där mycket tanklöshet och
S., vad jag funnit vara bäst
S., detta fann jag, säger Predikaren
Dock s., detta har jag funnit
S., nu står han bakom vår vägg
HV.

2:11
5:6
5:17
7 :28
7 :30
2:9

Ty S., vintern är förbi

2:11

S., det är Salomos bärstol
s., H. Sebaot skall taga bort
s., snart och med hast komma de
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3:7
Jes. 3:1
5 :26

5:30
s., då är där mörker och nöd
6:7
S., då nu detta har rört vid dina
6:8
S., här är jag, sänd mig
7:14
S., den unga kvinnan varda havande
8:7
S., därför skall H. låta komma
8:18
S., jag och barnen som H. givit mig
8:22
men s., där är nöd och mörker
10:33
s., då avhugger H.
12:2
S., Gud är min frälsning
S., H. dag kommer, gruvlig
13:9
s., jag vill uppväcka mot dem
13:17
S., Damaskus skall upphöra
17:1
s., då kommer förskräckelsen
17:14
19:1
S., H. kommer till Egypten
S., så gick det
20:6
21:9
S., nu kommer här ett tåg av män
S., kaldeernas land
23:13
S., H. ödelägger jorden
24:1
S., där är var Gud
25:9
26:21
s., H. träder ut ur sin boning
S., den fasta staden ligger öde
27:10
S., från H. kommer en som är stark
28:2
S., jag har lagt i Sion en grundsten
28:16
S., ännu allenast en liten tid
29:17
S., Faraos värn bliva till skam
30:3
S., H. namn kommer fjärran ifrån
30:27
s., det far ned på Edom till dom
34:5
35:4
S., eder Gud kommer med hämnd
S., när ngn stöder sig på den
36:6
S., jag skall låta en sådan ande
37:7
38:5
S., jag skall föröka din livstid
s., solvisarskuggan som gått
38:8
38:17
S., till mitt bästa kom denna
39:6
S., dagar skola komma
40:9
S., där är eder Gud
40:10
S., han har med sig sin lön
40:15
s., havsländerna lyfter han
41:11
S., alla som äro dig hätska
S., jag gör dig till en tröskvagn
41:15
41:24
s., I ären ett intet
41:27
S., s. där äro de
41:29
S., de äro allasammans fåfänglighet
S., över min tjänare min A. komma
42:1
S., vad jag förut förkunnade
42:9
S., jag vill göra ngt nytt
43:19
43:27
s., redan din stamfader syndade
S., hela dess följe på skam
44:11
S., jag låter min hjälp nalkas
46:13
S., olyckor skola komma över dig
47:9
47:14
s., de äro att likna vid strå
S., jag har smält dig
48:10
S., där komma de fjärran ifrån
49:12
S., på mina händer upptecknat dig
49:16
S., jag var lämnad ensam kvar
49:21
S., jag skall upplyfta min hand
49:22
S., H. hjälper mig
50:9
S., de skola allasammans falla
50:9
S., I alla som tände n upp brand
50:11
51:6
S., himmelen skall upplösa sig
S., jag tager bort berusningens
51:22
ja, s. här är jag
52:6
S., I behöven icke draga ut med hast 52:12
S., min tjänare skall hava framgång
52:13
s., med spetsglans vill jag mura
54:11
54:16
S., jag är den som skapar smeden
55:4
S., hm har jag satt till vittne
S., mina tankar äro icke edra
55:8
56:3
S., jag är ett förtorkat träd
s., pa edra fastedagar sköten I
58:3
s., I hållen eder fasta med kiv
58:4
58:9
S. här är jag
59:1
S .• H. arm är icke för kort
59:9
bida efter ljus, men s., mörker råder
S., mörker övertäcker jorden
60:2
S., havsländerna bida efter mig
60:9
S., din frälsning kommer
62:11
62:11
S., han har med sig sin lön
s., du blev förtörnad
64:5
S., här är jag, här är jag
65:1
S., detta står upptecknat
65:6
S., mina tjänare skola äta
65:13
S., jag vill skapa nya himlar
65:17
s., jag vill skapa Jerusalem
65:18
S., jag vill låta frid komma
66:12
s., H. skall komma i eld
66:15
S., jag förstår icke att tala
Jer. 1:6
S .• jag lägger mina ord i din mun
1 :9
s., jag skall kalla på folkstammar
1:15
s., jag själv gör dig till fast stad
1:18
Ja s., vi komma till dig
3:22
S., ss. ett moln kommer han upp
4:13
s., den var öde och tom
4:23
såg på bergen, s., de bävade
4:24
s., därför skall jag göra mina ord
5:14
S., jag skall låta komma ett folk
5:15
S., deras öron äro oomskurna
6:10
S., jag skall låta olycka komma
6:19
S., jag skall lägga stötestenar
6:21
S., ett folk kommer från nordlandet
6:22

S., jag skall göra dig till skräck
20:4
S., de vapen i eder hand
21:4
S., jag förelägger vägen till livet
21:8
S., jag skall vända mig mot dig
21:13
s., nu skall jag hemsöka eder
23:2
S., dagar skola komma, säger H.
23:5
S., därför skola dagar komma
23:7
S., jag skall giva dem malört
23:15
S., en stormvind från H. är här
23:19
S., därför skall jag komma över
23:30
25:29
s., med den stad ... hemsökelsen
25:32
S., en olycka går fram
S., de kärl som höra till H. hus
27:16
S., jag skall taga dig ifrån jorden
28:16
S., jag skall sända mot dem svärd
29:17
S., jag skall giva dem i
29:21
S .• jag skall hemsöka Semaja
29:32
s., dagar skola komma, säger H.
30:3
s., jag skall frälsa dig
30:10
S., jag skall åter upprätta Jakobs
30:18
S., en stormvind frän H. är här
30:23
S., H. vill skapa ngt nytt i landet
31:22
31:27
S., dagar skola komma, säger H.
S., dagar skola komma, säger H.
31:31,38
S., jag skall giva denna stad
32:3
S., Hanamel skall komma till dig
32:7
S., belägringsvallarna gå redan
32:24
S., jag är H., allt kötts Gud
32:27
S., jag vill giva denna stad
32:28
32:37
S., jag skall församla dem
S., dagar skola komma, säger H.
33:14
S., jag skall giva denna stad
34:2
S., jag skall giva dem befallning
34:22
S., över Juda all den olycka
35:17
S., Faraos här skall vända tillbaka
37:7
S., alla de kvinnor skola föras ut
38:22
S., vad jag har förkunnat
39:16
s., nu löser jag dig i dag
40:4
40:4
S., hela landet ligger öppet
S., själv stannar jag kvar i Mispa
40:10
S., j ag skall sända åstad
43:10
s., de äro nu ödelagda
44:2
S., jag skall vända mitt ansikte
44:11
S., jag svär vid mitt stora namn
44:26
s., jag skall vaka över dem
44:27
S., jag skall giva Farao Hoira
44:30
S., vad jag byggt upp måste jag riva
45:4
s., jag skall låta olycka komma
45:5
S., jag skall hemsöka Amon från No
46:25
s., jag skall frälsa dig
46:27
S., vatten stiga upp norrifrån
47:2
S., därför skola dagar komma
48:12
S., en som liknar en örn svävar
48:40
S., därför skola dagar komma
49:2
s., jag skall låta förskräckelse
49:5
S., dem som icke förskyllt dricka
49:12
s., jag skall göra dig ringa
49:15
S .• lik ett lejon som drager upp
49:19
S., en som liknar en örn lyfter sig
49:22
S .• jag skall bryta sönder Elams båge 49:35
s., jag skall uppväcka en hop
50:9
S., bland folken den yttersta
50:12
S., jag skall hemsöka kon. i Babel
50:18
S., jag skall vända mig mot dig
50:31
S., ett folk kommer norrifrån
50:41
S., lik ett lejon som drager upp
50:44
Så säger H.: S., jag skall uppväcka
51:1
S., jag skall vända mig mot dig
51:25
S., jag skall utföra din sak
51:36
S., därför skola dagar komma
51:47,52
S., H. är vedergällningens Gud
51:56
s., jag gör ditt ansikte hårt
Hes. 3:8
s., där stod H. härlighet
3:23
s., du mskobarn, bojor skola läggas
3:25
S., jag skall lägga bojor på dig
4:8
H.! S., jag har aldrig blivit orenad
4:14
s., jag vill fördärva livsuppehället
4:16
S., fördenskull skall jag också
5:8
S., jag skall låta svärd komma
6:3
S., en olycka kommer
7:5
Ja s., det kommer
7:7
S., dagen är inne, s., det kommer
7:10
s., där syntes Israels Guds härlighet
8:4
s., där sutto kvinnor som begräto
8:14
s., vid ingången till H. tempel
8:16
s., då kommo 6 män från övre porten 9:2
s., Israels hus säger
12:27
s., därför skall jag komma över eder
13:8
S., jag skall nå edra bindlar
13:20
14:22
S., dessa skola draga bort till eder
s., då uträckte jag min hand mot dig
16:27
s., därför skall jag församla älskare
16:37
s., därför skall jag låta dina
16:43
S., alla som bruka ordspråk
16:44
S., detta var Sodorns missgärning
16:49
s., till denne böjde vinträdet
17:7
S., kon. i Babel kom till Jerusalem
17:12
S .• alla själar äro mina
18:4

s" I förliten eder på lögnaktigt
S., min vrede skall utgjuta sig

S., jag skall tända upp en eld

S., därför skola dagar komma
men s., förskräckelse kommer
S., jag sänder emot eder ormar
S., jag måste luttra och pröva
S., jag skall giva detta folk malört
S., dagar skola komma, säger H.
S., av ett stycke trä från skogen

S., denna gång skall jag slunga bort
S., det nalkas
S., jag skall låta olycka komma
S., jag skall hemsöka dem
S., till och med dina bröder

S., jag skall rycka dem bort
s., gördeln var fördärvad

S., jag skall fylla detta lands
s., då ligga där svärdsslagna män
men S., förskräckelse kommer
S., inför edra ögon slut på fröjderop
ty S., I vandren efter onda bjärtas
S., därför skola dagar komma
S., jag skall sända bud efter fiskare

S., dessa säga till mig
S., jag bereder eder en olycka
S., av dem skola de bringas på fall

S., jag skall låta sådan olycka
S., därför skola dagar komma
S., över denna stad aU den olycka
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7:8
7:20
7:32
8:15
8:17
9:7
9:15
9:25
10:3
10:18
10:22
11:11
11:22
12:6
12:14
13:7
13:13
14:18
14:19
16:9
16:12
16:14
16:16
17:15
18:11
18:15
19:3
19:6
19:15

Hs fader, s., han måste dö
S" jag skall vända mig mot dig
S.~ det kommer
S •• hos dig trotsa Israels hövdingar
S., jag slår mina händer tillsammans
s., därför skall jag hOpsamla eder
S., jag skall uppväcka mot dig
S., jag vill giva dig till pris
S., sådant hava de gjort
s., de kommo, de män
s., gm en plötslig död
S., jag vill ohelga min helgedom
s., därför vill jag giva dig
S., därför skall jag uträcka min hand
S., nu är det med Juda hus likasom
S., därför skall jag lägga Moabs
S" jag vill uträcka min hand
S., jag skall komma över dig, Tyrus
S., jag vill låta N ebukadressar
s., därför skall jag låta främlingar
S., jag skall komma över dig, Sidon
S., jag skall komma över dig, Farao
S., jag vill låta svärd komma
S., jag vill giva Egyptens land
ty s., det kommer
S., den har icke blivit förbunden
S., jag skall komma över Farao
S., du är ett ädelt träd
s., du är för dem ss. när ngn
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18:18
20:47
21:3
21:7
22:6
22:13
22:19
23:22
23:28
23:39
23:40
24:16
24:21
25:4
25:7
26:8
25:9
25:16
26:3
26:7
28:7
28:22
29:3
29:8
29:19
30:9
30:21
30:22
31:3
33:32

Se

9:6
2:19
3:1
3:7
2:13
S., dagar skola komma över eder
4:2
S., han som danat bergen
4 :13
s., på Ho bud skola husen bliva
6:11
s.. jag skall uppväcka ett folk
6 :14
So, jag skall hänga upp sänklod
7:8
S., dagar skola komma, säger H.
8:11
So, Ho ögon äro vända mot detta rike
9:8
So, jag skall låta ett bud utgå
9:9
S .. dagar skola komma, säger Ho
9:13
S .. jag skall göra dig ringa
Obo v02
Ty So, Ho träder ur sin boning
MIka 1:3
So, jag tänker ut mot detta släkte
2:3
S., över bergen nalkas
Nab. 1:15
So, jag skall vända mig mot dig
2:13
So, jag skall vända mig mot dig
3:5
S., ditt manskap är ss. kvinnor
3:13
s., jag skall uppväcka kaldeema Habo 1:6
So, uppblåst är dennes själ
2:4
So, av Ho Sebaot är det aagt
2:13
So, då skall jag giva åt folken
Sefo 3:9
8., jag skall utföra mitt verk
3:19
men So, det blev litet
Hageo 1:9
So, jag lyfter min hand mot
Sako 2:9
S., jag kommer att tap boning
2:10
So, jag har tagit bort ifrån dig
3:4
So, jag vill låta Telningen komma
3:8
S., i den sten som jag lagt
3:9
S., gm dem som draga ut mot
6:8
S., där är en man som skall kallas
6 :12
So, jag skall frlllsa mitt folk
8:7
s .. Ho skall åter göra henne fattig
9:4
So, din konung kommer till dig
9:9
S., jag vill icke mer skona
11:6
s.. jag vill låta en herde uppstå
11 :16
S .. jag skall göra Jerusa1em till
12:2
So, en dag skall komma, en Ho dag
14:1
So, jag skall låta min näpst
Malo 2:3
So, jag skall sända ut min ängel
3:1
8., han kommer, säger H. Sebaot
3:1
8., dagen kommer, den skall brinna
4:1
S .. jag skall sända profeten Ella
4:5
So, då visade sig Ho ängel
Matto 1 :20
So, jungfrun skall bliva havande
1 :23
8., stjärnan som de hade sett
2:9
s., då visade sig en Ho ängel
2:13,19
s., då öppnades himmelen
3:16
So, änglar trädde fram
4:11
s., då uppstod en häftig storm
8:24
s., då störtade sig hela hjorden
8:32
So, jag sänder eder åstad SSo får
10:16
S., jag sänder ut min ängel framför
11 :10
So vilken frossare och vindrinkare
11 :19
S., dina lärjungar göra vad icke
12:2
s., där var en man som hade
12:10
S., över min tjänare ... min A.
12:18
8., här är vad som är mer än Jonas
12:41
8., här är vad som är mer än Salomo
12:42
So här är min moder
12 :49
Och So, för dem visade sig Moses
17:3
Och s .. medan han ännu talade
17:6
So, vi hava överilvit allt
19:27
So, vi gå nu upp till Jerusalem
20:18
s.. två blinda sutto där vid vägen
20 :30
S .. din konung kommer till dig
21:5
So, därför sänder jag till eder
23 :34
S., edert hus... övergivet och öde
23:38
So, här är Messias
24:23
S., ban är i öknen
24:26
So, han är inne i huset
24:26
So, brudgummen kommer
25:6
H. s., andra fem pund bar jag vunnit 25 :20
Ho So, andra två pund har jag vunnit
25:22
So här har du vad dig tillhör
25 :25
S., stunden är nära
26 :45
8., den är nära som förråder mig
26 :46
s., medan han ännu talade, kom Judas 26:47
So, då räronade förlåten i templet
27 :51
8., då kom J. emot dem
28:9
s., jag är med eder aUa dagar
28 :20
So, jag sänder ut min ängel
Marko 1:2
So! Huru kunna de på sabbaten
2:24
S., din moder och dina bröder
3:32
So här är min moder
3:34
S .. vi hava övergivit allt
10:28
S .. vi gå nu upp till Jerusa1em
10:33
Rabbi, So, fikonträdet är förtorkat
11 :21
Mästare, s. hurudana stenar
13:1
So här är Messias
13:21
So där är han
13:21
s., den som förråder mig är nära
14:42
So där är platsen där de lade hm
16:6
So, ända till den dag detta
Luko 1 :20
So, du skall bliva havande och föda
1 :31
s .. järoväl din fränka Elisabet
1 :36
S .. jag är Ho tjänarinna
1 :38
So, när ljudet av din hälanIng nådde
1 :44
s., härefter skola alla släkten
1 :48
So, jag bådar eder en stor glädje
2:10

SE (få se)
få s. om vattnet sjunkit
I.Moso 8:8
(Abram:) när de få so dig
12:12
när Faraos hövdingar fingo s. henne
12:15
(Hagar:) Har jag fått so en skymt
16:13
fick han so tre män stå framför sig
18:2
När Lot fick so (änglarna)
19:1
då fick han s. en rök
19:28
Då fick Sara s. Hagars son
21:9
(Abraham) fick so platsen
22:4
fick han bakom sig s. en vädur
22:13
24:63
fick (Isak) so kameler komma
Rebecka fick so Isak
24:64
(Abimelek) fick so Isak kärligt
26:8
29:2
fick han so en brunn på fältet
När Jakob fick so Rakel
29:10
fick Jakob so att det var Lea
29:25
jag fick s. i drömmen
31:10
(Jakob) fick so Esau komma
33:1
när (Esau) fick s. kvinnorna
33:5
jag har fått so ditt ansikte
33:10
Sikem fick so (Diana)
34:2
på avstånd fingo so (Josef)
37:18
få vi so huru det går med hs drömmar 37:20
37:25
fingo de s. ett tåg av ismaeliter
Där fick Juda So dottern till Sua
38:2
Då Juda fick so henne (Tamar)
38:15
fick han s. att de voro bedrövade
40:6
N är Josef fick s. sina bröder
42:7
fick s. sina penningar överst
42:27
då de flngo so penningpungarna
42:35
när han fick s. sin broder Benjamin
43:29
Då Israel fick s. Josefs söner
48:8
att jag skulle få So ditt ansikte
48:11
Josef fick So Efralms barn
50:23
När hon fick So kistan
20Moso 2:5
fick hon so barnet
2:6
fick So att en egyptisk man slog
2:11
2:13
(Mose) fick So två hebreiska män
när (Aron) får so dig
4:14
skall du få so vad jag skall göra
6:1
folket, när det fick so krig hota
13:17

fingo s. att egyptierna kommo
14:10
aldrig skolen I mer få So egyptierna
14:13
de flngo so Israels Gud
24:10
Mose fick s. kalven och dansen
32:19
Mitt ansikte kan du icke få so
33 :20
då skall du få so mig på ryggen
33 :23
vi få intet annat s. än manna
4.Mos.ll:6
Du skall få so om det vederfaras
11 :23
fick so att hon var spetlllsk
12:10
skall ingen få so det land
14:23
ingen skall få so det
14:23
fingo s. molnskyn övertäcka det
16 :42
(Bileam) fick so Amalek
24:20
han fick so kalneema
24:21
skall du (Mose) få so det land
27:12
skall ingen få so det land
32:11
ingen skall få so det goda
50Moso 1 :35
(Ka1eb) skall få so det
1 :36
låt mig få so det goda landet
3 :25
Du har själv fått So det
4:35
fick so att I syndat mot Ho
9:16
får So hästar och vagnar
20:1
så skall du få so Kanaans land
32:49
Så snart I fån So Ho förbundsark
Joso 3:3
(Josua) fick so en man stå där
5:13
flngo so röken från staden stiga upp
8 :20
de fingo so israeliterna
10:10
fingo kunskapare s. en man
Dom. 1 :24
fingo s. att dörrarna voro riglade
3 :24
fick han so Sisera ligga död
4 :22
flngo so att Baa1s altare låg
6 :28
när (Abimelek) fick so att folket
9 :43
I detsamma (Jefta) fick so henne
11 :35
fick (Simson) so en kvinna
14:1
fick i lejonets kropp s. en bisvärm
14:8
när de flngo so (Simson)
14:11
där fick han so en sköka
16:1
när kvinnans fader fick so hm
19:3
fick han so den vägfarande
19:17
fick han so sin bihustru ligga
19 :27
fingo nu so hela staden i lågor
20 :40
fån so Silos döttrar komma
21 :21
fick so vad hon plockat
Rut 2:18
laga så att mannen icke får so dig
3:3
fick s. en kvinna ligga vid sina
3:8
till dess du får so huru saken
3:18
få so min boning lida nöd
I.Samo 2:32
fingo de so Dagon ligga framstupa
5:3
flngo de ånyo so Dagon ligga
5:4
flngo de so arken
6 :13
När nu Samuel fick so Saul
9:17
flngo so (Saul) i hänryckning
10:11
vi skola laga så att de få so oss
14:8
Sauls väktare fingo so att hopen
14:16
fingo de so att den ene lyft
14:20
fått so den utflutna honungen
14:26
få so vari den synd består
14:38
när de äldste i staden flngo so hm
16:4
När (Samuel) fick so Ellab
16:6
flydde när de flngo so (Goljat)
17:24
Då filisteen fick so David
17 :42
flngo de so att det var husguden
19 :16
fingo s. skaran av profeterna
19:20
Sauls utskickade flngo so Samuel
19:20
när (Ahimelek) fick so David
21:1
fick (Abigail) so David
25 :20
Då nu Abigail fick so David
25:23
när kvinnan fick s. Samuel
28 :12
fick so att den var uppbränd
30:3
fick jag so Saul stödja
20Samo 1:6
När (Saul) fick so mig
1:7
(David) fick So en kvinna som badade 11:2
fick han s. mycket folk komma
13:34
så att jag åter får so (Ho)
15:25
en goase fick so dem
17 :18
en man fick So det
18:10
fick han s. en man komma ensam.
18 :24
fick väktaren s. en annan man
18 :26
må min herre konungen få so detta
24:3
när David fick So ängeln
24:17
Arauna fick s. att konungen
24:20
med egna ögon fått s. det
loKon. 1 :48
fick jag so att han var död
3:21
fick jag So att det icke var min son
3:21
förrän jag med egna ögon fick s. det
10:7
folk fick so den döda kroppen
13:25
fick (Ella) där so en änka
17 :10
fick han so Ella komma emot sig
18:7
när Ahab fick so Ella
18:17
fick han So ett bröd
19:6
(Sidkia) skall få so det
22:25
När hövitsmännen flngo so Josafat
22:32
När (Elisa) fick so dem
20Kono 2:24
Då gudsmannen fick so henne
4:25
fick han so att gossen låg död
4:32
fick han so en vild slingerväxt
4:39
fick han so att en här liIgrat
6 :15
fick so att berget var fullt
6:17
fingo s. att de voro i Samaria
6 :20
fick folket s .. osäcktyg inunder
6 :30
Du skall få so det med egna ögon
7:2,19
fick han so härens hövitsmän
9:5
När väktaren fick So Jehus skara
9:17
När Joram fick so Jehu
9 :22
Där fick (Atalja) so konungen stå
11 :14
flngo de so en strövskara
13:21
när konung Ahas fick so altaret
16:10
När så konungen fick so altaret
16:12
fick man so döda kroppar ligga där
19:35
När Josia fick so gravarna
23:16
och fick So Ho ängel
I.Krön021:16
Oman vände sig, fick han so ängeln
21 :20
Oman såg upp och fick So David
21 :21
med egna ögon fick s. det
2.Krön. 9:6
flngo de so fiender både framför
13:14
Du (Sidkla) skall få s. det
18 :24
När hövitsmännen flngo so Josafat
18:31
flngo de so dessa ligga döda
20 :24
fick (A talja) so konungen
23 :13
flngo so att han var spetlllsk
26 :20
Innan de få veta eller So ngt
N eho 4:11
när (Haman) fick so MordokaI
Esto 5:9
morgonrodnadensoooaldrig få so
Job 3:9
lik ett barn som aldrig fick so ljuset
3:16
får So huru din hydda står trygg
5:24
Du får ock so huru din ätt förökas
5:25
mitt öga icke mer skall få so lycka
7:7
där ögat får So allt vad härligt är
28:10
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ty s., det kommer
S., jag skall komma över herdarna
S o, jag skall själv taga mig an
So, jag vill döma mellan får och
So, jag skall själv döma
S .. jag skall komma över dig
So, i nitälskan är det jag talar
S., jag skall komma till eder
S .. jag skall låta ande komma in
So, de säga: Våra ben äro
So, jag vill öppna edra gravar
S .. jag vill taga Josefs stav
So, jag skall härota Israels barn
S .. jag skall komma över dig, Gag
So, på den tiden
So, jag skall komma över dig, Gog
So, det kommer, det fullbordas
5.,

där stod en man ... ss. koppar

33 :33
34:10
34:11
34:17
34:20
35:3
36:6
36:9
37:5
37:11
37:12
37:19
37 :21
38:3
38:14
39:1
39:8

40:3

So, detta är det stora Babel
Dano 4:27
s. det hornet hade ögon lika
7 :8
S .. jag vill kungöra för dig
8:19
8., han som var lik en mska rörde
10:16
So, ännu tre konungar uppstå
11:2
So, därför skall jag stänga
Hoso 2:6
So, fördenskull vill jag locka
2:14

Ty S., om de undgå förödelsen

So, jag vill sända eder säd
Joel
Ty S., i de dagarna och på den tiden
So, jag skall kalla dem åter
So, därför skall jag låta gissel
Amo

S., denne är satt till fall
2:34
S., din fader och jag hava sökt
2:48
s., eder lön är stor i himmelen
6 :23
s., då han kom nära stadsporten
7 :12
S., jag sänder ut min ängel
7 :27
S., vilken frossare ...han är
7:34
s., två män stodo där och samtalade
9:30
S., jag sänder eder ss. lamm
10:3
So, jag har givit eder makt
10:19
s., här är vad som är mer än Salomo
11 :31
s., här är vad som är mer än Jonas
11:32
So, nu i tre år har jag sökt frukt
13:7
s., då skola somliga som äro de sista
13:30
So, edert hus skall stå övergivet
13:35
So, i så många år har jag tjänat dig
15:29
So här är det, eller Där är det
17 :21
Ty S., Guds rike är invärtes i eder
17:21
säga: So där är han, eller So här
17 :23
S., vi hava övergivit allt
18:28
So, vi gå nu upp till Jerusalem
18:31
H., s. här är ditt pund
19:20
Men s., den som förråder mig
22 :21
So, Satan har begärt att få eder
22 :31
s .. medan han ännu talade
22:47
So, den tid skall komma
23:29
S .. då stodo två män framför dem
24:4
So, jag vill sända till eder
24:49
S., Guds lamm, som borttager
Joh. 1 :29
S .. Guds lamm
1 :36
S .. denne är en rätt israelit
1:47
Rabbi, s., den som var hos dig
3 :26
4:35
s., jag säger eder: Lyften upp
So, du har blivit frisk
5:14
H., s., han som du har så kär
11:3
S., din konung kommer
12:15
S., nu talar du öppet
16:29
S., den stund kommer
16:32
So, jag vill föra hm ut till eder
19:4
(Pilatus) sade: So mannen
19:5
So här är eder konung
19 :14
Moder, so din son
19 :26
So din moder
19:27
so här äro mina händer
20:27
so då stodo hos dem två män
Apgo 1:10
S., härutanför dörren höras fotstegen
5:9
s., en etiopisk man for där fram
8:27
So, här finnes vatten
8 :36
Ty s .. han (Saulus) beder
9:11
So här är jag, som I frågen efter
10:21
S., nu kommer H. hand över dig
13:11
s., efter mig kommer den vilkens
13 :25
So, bunden i anden begiver jag mig
20:22
s., jag vet nu att I icke mer
20:25
So, Gud har skänkt mig alla dem
27 :24
So, jag lägger i Sion
Romo 9:33
S., jag säger eder en hemlighet loKor.15:51
s., ngt nytt har kommit
20Koro 5:17
S., nu är den välbehagliga tiden
6:2
8., nu är frälsningens dag
6:2
ss. döende, men S., vi leva
6:9
S., att I bleven bedrövade
7 :11
So, det är nu tredje gången
12:14
S., jag säger eder, jag Paulus
Gal. 5:2
So här äro jag och barnen
Hebro 2:13
S., dagar skola komma
8:8
S., jag kommer
10:7
S., jag kommer för att göra din vilja
10:9
S .. jag lägger i Sion en utvald
10Peto 2:6
So, den lön I haven förhållit
Jako 5:4
S., domaren står för dörren
5:9
S., H. med sina mångtusen
Jud. v.14
S., han kommer med skyarna
Upp. 1:7
jag var död, men s., jag lever
1:18
So, djävulen skall kasta somliga
2:10
So, jag vill lägga henne ned
2:22
S .. jag har låtit dig finna öppen
3:8
So, jag vill överlärona åt dig några
3:9
So, jag står för dörren och klappar
3:20
S., lejonet av Juda stam.
5:5
s., efter detta kommer två andra ve
9:12
s., det tredje ve kommer snart
11:14
So, jag kommer SSo en tjuv
16:15
So, nu står Guds tabernakel
21:3
So, jag gör allting nytt
21:5
So, jag kommer snart
22:7,12

42:5
nu har jag fått s. dig med egna ögon
Job fick So sina barn
42:16
icke din fromme få s. graven
PSo16:10
tror att jag skall få so Ho goda
27:13
fingo vi s. det i H. Sebaots stad
48:9
mitt öga får s. med lust
54:9
för att få s. din makt och ära
63:3
får s. dina utvaldas lycka
106:5
fingo de so Ho gärningar
107:24
han får s. med lust på sina ovänner 112:8
få s. med lust på dem som hata mig 118:7
må du få So Jerusalems v/llgång
128:5
må du få s. barn av dina barn
128:6
finge s. vad som vore bäst
Predo 2:3
så att hon får so och hava glädje
3:22
5:10
utom att hs ögon få s. dem
det fick ej ens s. solen
6:5
gott för ögonen att få s. solen
11:7
så att vi få so på dig
HVo 6:12
så att vi få So det
Jeso 5:19
vad han får s., må han förkunna
21:6
29:23
få s. mina händers verk ibland sig
de skola få so Ho härlighet
35:2
37:36
fick man So döda kroppar ligga
38:11
Jag får icke mer s. H.
Du har fått so mycket
42:20
jordens ändar få s. Guds frälsning
52:10
52:15
aldrig förtäljt, det få de so
då skulle ban få s. avkomlingar
53:10
så att vi få so eder glädje
66:5
när I fån so detta
66:14
Så låt mig då få So din härond
Jero11:20
så att man får s. din skam
13:26
skall icke få so ngt gott komma
17:6
skall jag få so din härond
20:12
fick s. olycka och bedrövelse
20:18
Jag fick s. två korgar med fikon
24:1
(Semaja) skall icke få so det goda
29:32
när Sidkia fick s. dem
39:4
hela skaran fick s. Johanan
41:13
aldrig mer få s. denna ort
42:18
hon fick s. huru hedningar
Klago 1:10
jag fick s. en stormvind komma
Heso 1:4
fick jag so ett hjul stå på jorden
1:15
jag fick s. en hand uträckas
2:9
jag fick So ngt som liknade eld
8:2
fick jag so avgudabelätet
8:5
du skall få s. större styggelser
8:6
8:7
jag fick där so ett hål i väggen
8:8
och fick nu s. en dörr
fick jag so allahanda bilder
8:10
få se ännu flera styggelser
8:13,15
jag fick so att på fästet
10:1
jag fick s. fyra hjul invid keruberna
10:9
fick jag so 25 män stå
11:1
försvann den syn jag hade fått s.
11:24
när I fån s. deras vandel
14:22
fick so dig sprattla i ditt blod
16:6
fick s. att din tid var inne
16:8
de få so all din blygd
16:37
där flngo so ngn hög kulle
20:28
när hon fick s. mansbilder
23:14
när hon fick s. dessa bilder
23:15
flngo s. sin lust på dig
28:17
Dem skall nu Farao få s.
32:31
När ngu får so mskoben
39:15
förkunna allt vad du får so
40:4
jag fick So huru Ho härlighet
44:4
där fick jag s. vatten rinna fram
47:1
Där fick jag So vatten vlllla fram
47:2
fick jag s. träd i stor myckenhet
47:7
fingo s. att elden icke
Dano 3:27
Sedan fick jag So ännu ett djur
7:5
Därefter fick jag So ett annat djur
7:6
fick jag i min syn s. ett fjärde
7:7
fick jag s. huru ett annat horn
7:8
Sedan fick jag so huru ~n som liknade
7:13
fick jag s. en vädur framför floden
8:3
fick jag s. en bock komma
8:5
fick jag s. en som såg ut ss.
8:15
fick jag so en man stå där
10:5
fick jag so två andra står där
12:5
man skall få So lik i mängd
Amo 8:3
får so hs rättfärdighet
Mika 7:9
fick s. en man som red på
Sako 1:8
1:18
och fick då so fyra horn
2:1
fick s. en man som hade mätsnöre
fick jag so ängeln komma fram
2:3
fick jag so en bokrul1e flyga fram
5:1
fick so huru en rund skiva av bly
5:7
fick s. två kvinnor komma fram
5:9
fick jag s. fyra vagnar komma
6:1
I skolen få so det
Mal. 1:5
får s. om han tager gunstigt emot
1:8
åter få so vilken skillnad det är
3:18
flngo so barnet med Maria
Matto 2:11
fick so ett stort ljus
4:16
fick (Jo) So två bröder
4:18
fick han So två andra bröder
4:21
fick han s. hs svärmoder sjuk
8:14
8:34
när de fingo So hm
fick han s. en man som hette Matteus 9:9
när han fick s. henne
9:22
fick So flöjtblåsarna
9:23
men fingo dock icke s. det
13:17
fick so att där var mycket folk
14:14
När lärjungarna flngo So hm
14:26
få s. Människosonen komma
16:28
fick han so några andra sysslolösa
20:3
då han fick so ett fikonträd
21:19
21:38
när vingårdsmännen fingo s.
fick han där s. en man.
22:11
Härefter skolen I icke få So mig
23:39
24:15
När I fån so förödelsens styggelse
man skall få s. Människosonen
24:30
Härefter skolen I få so
26:64
fick en annan kvinna s. (Petrus)
26:71
där skolen I få so hm
28:7
där skola de få So mig
28:10
när de flngo so hm, tllIbådo de
28:17
fick han s. Simon
Marko 1:16
fick han s. Jakob ocb Johannes
1:19
fick han s. Levi, Alfeus' son
2:14
fick so J o på avstånd
5:6
fingo de s. den som varit besatt
5:15
när (JaIrus) fick so hm, föll han ned
5:22
(Jo) fick so en hop med mskor
5:38
fick han so att där var mycket folk
6:34
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Sea-mått - Seba
när de fingo s. (J.) gå på sjön
6:49
de fingo s. några av hs lärjungar
7:2
förrän de få s. Guds rike
9:1
då allt folket fick s. (J.)
9:15
då han fick s. J .• slet och ryckte
9:20
på avstånd fick s. ett fikonträd
11 :13
fingo de s. fikonträdet förtorkat
11 :20
så att jag får s. den
12:15
när I fån s. förödelsens styggelse
13:14
få s. Människosonen komma
13 :26
I skolen få s. Människosonen sitta
14:62
hon fick s. Petrus
14:67
När tjänstekvinnan fick s. hm där
14:69
så vi få s. det och tro
15 :32
fingo de s. att stenen var
16:4
fingo de s. en ung man sitta där
16:5
där skolen I få s. hm
16 '!l
lovade Gud för vad de fått s.
Luk. 2:20
förrän han fått s. H. Smorde
2 :26
När de fingo s. hm där
2 :48
fick han s. det ställe där det stod
4:17
fick (J.) s. två båtar ligga
5:2
När denne fick s. J.
5:12
han fick s. en publikan. Levi
5:27
När H. fick s. henne, ömkade han sig
7 :13
Då denne fick s. J., skriade han
8:28
(Herodes) sökte att få s. hm
9:9
förrän de få s. Guds rike
9 :27
fingo dock icke s. det
10:24
fick s. hm. gick han förbi
10:31
när (Leviten) fick s. hm
10:32
när (samariten) fick s. hm
10:33
Då nu J. fick s. henne
13:12
när I fån s. Abraham, Isak och
13:28
alla som finge s. det begabba
14:29
fick hs fader s. hm
15 :20
fick s. Abraham långt borta
16:23
När han fick s. dem sade han
17:14
(Sackeus) för att få s. hm
19:4
Då han nu fick s. staden
19:41
när vingårdsmännen fingo s. hm
20 :14
fick han s. huru de rika lade ned
21:1
fick ock s. huru en fattig änka
21:2
när I fån s. Jerusalem omringas
21 :20
få s. Människosonen komma i en sky 21 :27
När I fån s. att de skjuta knopp
21 :30
en tjänstekvinna som fick s. (Petrus) 22:56
Kort därefter fick en annan s. hm
22:58
När He~odes fick s. J.
23:8
hoppades få s. hm göra tecken
23:8
får s. A. sänka sig ned
Joh. 1 :33
Större ting än detta skall du få s.
1 :50
I skolen få s. himmelen öppen
1 :51
fick i helgedomen s. huru där sutta
2:14
så kan hon icke få s. Guds rike
3:3
han skall icke få s. livet
3 :36
Då J. fick s. denne
5:6
fingo de s. J. komma på sjön
6:19
om I fån s. Människosonen uppstiga
6 :62
dina lärjungar få s. de gärningar
7 :3
att ban skulle få s. min dag
8 :56
Han fick s. den och blev glad
8 :56
fick han s. en man som var född blind 9 :1
fick s. hm. föll hon ned
11 :32
skulle du få s. Guds härlighet
11 :40
en liten tid. I fån s. mig
16:16,17,19
att de få s. min härlighet
17 :24
översteprästerna tinga s. hm
19:6
När J. nu fick s. sin moder
19 :26
Maria ... fick s. stenen borttagen
20:1
(Petrus) fick s. huru bindlarna lågo
20:6
fick då s. två änglar i vita kläder
20:12
(Maria) fick s. J. stå där
20 :14
fick han s. att den lärjunge
21 :20
fick s. Petrus och Johannes
Apg. 3:3
mönsterbild som (Moses) hade fått s.
7:44
(Stefanus) fick s. Guds härlighet
7 :55
när (Tabita) fick s. Petrus
9:40
fick jag s. en man i skinande
10:30
fick jag däri s. fyrfota djur
11:6
fick s. vad Guds nåd verkat
11 :23
fick s. fängelsets dörrar öppna
16:27
icke mer skolen få s. mitt ansikte
20 :25
icke mer skulle få s. hs ansikte
20:38
fingo judarna s. hm i helgedomen
21 :27
när de fingo s. översten och
21 :32
fick jag s. ett sken från himmelen
26 :13
infödingarna fingo s. ormen hänga
28:4
tingo s. att intet ont vederfors
28:6
När Paulus fick s. dem
28 :15
för att få s. eder
28 :20
om hm skola få s.
Rom.15 :21
på genomresan få s. eder
15 :24
om ngn får s. dig till bords
l.Kor. 8:10
fått s. huru det gär
Fil. 2 :23
angelägna få s. edra ansikten
l.Tess. 2:17
vi må få s. edra ansikten
3:10
utan helgelse får ingen s. H.
Hebr.12:14
skola vi få s. hm sådan han är
J oh. 3:2
hoppas rätt snart få s. dig
3.Joh. v.14
Skriv upp vad du får s.
Upp. 1 :11
fick jag s. sju gyllene ljusstakar
1:12
fick jag s. en dörr vara öppnad
4:1
jag fick s. en tron vara framsatt
4:2
Då fick jag s ... ett lamm
5:6
Då fick jag s. en vit häst
6:2
Då fick jag s. en svart häst
6:5
Då fick jag s. en blekgul bäst
6:8
Sedan fick jag s. en stor skara
7:9
jag fick s. de sju änglar
8:2
jag fick s. Lammet stå på Sions
14:1
jag fick s. en vit sky
14:14
jag fick s. ngt ••• ss. glashav
15:2
naken, och man får s. hs skam
16 :15
förundra sig när de få s. vilddiuret
17:8
jag fick där s. en vit häst
19:11
SE (låta se)
Gud låtit mig s. avkomlingar
Låten oss s. ngt under
så låt mig s. dina vägar
Låt mig alltså s. din härlighet
låta s. din storhet
låt mig s. det goda landet
låtit dig s. sin stora eld
H. har låtit oss s. sin härlighet
H. lät (Mose) s. hela landet
Jag har nu låtit dig s. det
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loMos.48:11
2.Mos. 7:9
33:13
33:18
5.Mos. 3:24
3:25
4:36
5:24
34:1
34:4

icke låta dem s. det land
Jos. 5:6
icke låtit oss s. allt detta
Dom.13:23
H. fortfor att låta s. sig
I.Sam. 3 :21
Du har låtit mig s. din godhet
24:19
lät dem s. sin konungsliga
Est. 1:4
låta s. hennes(Vastis) skönhet
1:11
låter henne s. sitt ansikte
Job 33:26
låta oss s. det gott är
Ps. 4:7
icke låta din fromme få s. graven
16:10
när du låter s. ditt ansikte
21 :10
låta s. Guds frälsning
50 :23
Gud låter mig s. med lust
59 :11
Du har låtit ditt folk s. hårda
60:5
de under han hade låtit dem s.
78:11
H .• låt oss s. din nåd
85:8
låta hm s. min frälsning
91 :16
Han lät Mose s. sina vägar
103:7
låt mig s. ditt ansikte
HV. 2:14
H. skall låta s. sin vrede
Jes. 28 :21
du lät mig s. vad de förehade
Jer.11:18
Så låt mig då få s. din hämnd
11 :20
H. lät mig s. följande syn
24:1
Följande syn lät H. mig s.
Am. 7 :1,4
Följande syn lät han mig s.
7:7
Följande syn lät H. mig s.
8:1
låta dem s. underbara ting
Mika 7 :15
låta folkslag s. din blygd
N ah. 3:5
låter du mig s. ondska
Hab. 1:3
lät H. mig s. fyra smeder
Sak. 1 :20
lät han mig s. översteprästen Josua
3:1
låta dem s. ngt tecken
Matt.16:1
Låten mig s. skattepenningen
22:19
Låt oss s. om Elias kommer
27 :49
Låt oss s. om Elias kommer
Mark.15:36
Låten mig s. en penning
Luk.20:24
Vad för tecken låter du oss s.
Joh. 2:18
Fadern .. .låter hm s. allt
5:20
Låt oss s. ngt tecken
6:30
goda gärningar låtit eder s.
10:32
H .• låt oss s. Fadern
14:8
Huru kan du säga: Låt oss s. Fadern
14:9
lät han sig s. av dem
Apg. 1:3
icke låta din Helige s. förgängelse
2:27
icke låta din Helige s. förgängelsen
13:35
låta oss s., när tiden är inne
l.Tim. 6:15
skall K. låta sig s. av dem
Hebr. 9:28
må han låta s. de gärningar
Jak. 3:13
SE (se efter)
I fränders närvaro s. efter
l.Mos.31:32
s. efter, om det står väl till
37:14
s. efter om det är din sons
37:32
s. efter dem som klippte hs får
38 :12
S. efter. vem denna signetring
38:25
förlösen ... s.n efter
2.Mos. 1 :16
s.n efter hurudant landet är
4.Mos.13:19
(Bileam) såg efter tecken
24:1
några män för att s. efter
Jos. 7 :22
S. efter var skördemännen
Rut 2:9
s. efter var han lägger sig
3:4
skolen I s. efter
l.Sam. 6:9
s.n efter vem som gått ifrån oss
14:17
Du skall s. efter om det står väl
17:18
tagen reda på och s.n efter
23 :22
s.n efter och tagen reda på
23 :23
S. nu efter: var äro konungens
26:16
S.n efter, när Amons hjärta
2.Sam.13:28
låt oss s. efter
2.Kon. 7:13
Faren åstad och s.n efter
7 :14
S.n nu noga efter
10:23
när du s.r efter hs plats
PS.37:10
Mina ögon s. efter trogna
101:6
icke s. efter fåfänglighet
119:37
mina ögon s. ej efter vad upphöjt
131:1
kitteernas öländer och s.n efter
Jer. 2:10
då s. ej fäderna sig om efter
47:3
till Kalne och s.n efter
Am. 6:2
S.n efter hland hedningarna
Hab. 1:5
Gån och s.n efter
Mark. 6 :38
såg efter vilddjuret
Upp.13:3
SE (se till, härtill, därtill)
H. såg till Abeioch hs
loMos. 4:4
till Kain såg han icke
4:5
H. såg till Sara ss. han lovat
21:1
H. har S.tt till mitt lidande
29:32
Gud skall förvisso s. till eder
50:24
När Gud s.r till eder
50:25
Och Gud såg till Israels barn
2.Mos. 2:25
Jag har s.tt till eder
3:16
s. till att du inför Farao gör
4:21
hörde att H. S.tt till Israels
4:31
När Gud s.r till eder
13:19
s. till att du gör detta
25 :40
s. till om jag kan bringa försoning
32 :30
vill jag s. till vad jag skall göra
33:5
s. därtill, att detta folk är ditt
33:13
S. icke till deras offergåva
4.Mos.16:15
jag själv vill där borta s. till
23:15
att H. s.tt till sitt folk
Rut 1:6
s. till tjänarinnas lidande
I.Sam. 1 :11
Och H. såg till Hanna
2:21
jag har s.tt till mitt folk
9:16
men H. s.r till hjärtat
16:7
må han s. härtill och utföra
24 :16
betänk nu och s. till vad du bör
25 :17
Kanhända skall H. s. till
2.Sam.16:12
s. till vad du (Ahab) bör
loKon.20:22
akta på dig eller s. till dig
2.Kon. 3 :14
Gån och s.n till var han finnes
6:13
s.n till att I stängen igen dörren
6:32
må våra fäders Gud s. därtill
l.Krön.12:17
du har s.tt till mig
17:17
såg H. därtill och ångrade det onda
21 :15
s. nu till, ty H. har utvalt dig
28:10
S.n till, vad I gören
2.Krön. 19:6
utan till dig s. våra ögon
20:12
s.n till att I icke handlen
Esr. 4:22
såg till våra fäders betryck
Neh. 9:9
Mina ögon s. alltid till H.
PS.25:15
S. till mitt lidande
25:18
S. därtill att mina fiender
25 :19
att du s.r till mitt lidande
31:8
kom mig till mötes, och s. härtill
59:5
ned från himmelen och s. härtill
80 :15
Gud, vår sköld, s. härtill
84:10
såg till dem i deras nöd
106 :44
S. till mitt lidande
119:153
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S. därtill att jag har dina
119:159
H. är hög, "an s. till det låga
138:6
s. till om jag är stadd på
139:24
S. väl till dina får
Ords.27:23
s.n till när man reser upp
Jes.18:3
till hm sågen I icke
22:11
efter 70 år skall H. s. till Tyrus
23:17
dina ögon s. upp till dina lärare
30:20
s. till huru de gått i fullbordan
41:22
47:12
s. till om du kan skaffa hjälp
s. härtill från din heliga boning
63:15
s. därtill att vi äro ditt folk
64:9
s.n till om ngt sådant skett
Jer. 2:10
s.n till och given akt
5:1
Ställen eder vid vägarna och s.n till
6:16
med välbehag s. till de bortförda
24:5
när 70 år gått skall jag s. till eder
29:10
s.n till: pläga män föda barn
30:6
till dess jag s.r till hm, säger H.
32:5
vi sågo icke till ngn olycka
44:17
s. till att du läser upp allt
51:61
S., H .• till mitt elände
Klag. 1:9
Akten härpå och s.n till
1:12
H. blickar ned och s.r härtill
3:50
skåda ned och s. till vår smälek
5:1
Då jag i denna syn såg till
Dan. 8:2
då jag vidare såg till i synen
8:2
min Gud s. till staden
9:18
När nu jag, Daniel, såg till
12:5
Jag själv vill s. till hm
Hos.14:9
H., deras Gud, skall s. till dem
Sef. 2:7
icke mer s. till offergåvorna
Mal. 2:13
s. till att taga ut grandet
Matt. 7:5
S. till att du icke säger detta
8:4
s. till att ingen finge veta detta
9:30
S.n till att I tagen eder till vara
16:6
S.n till att I icke förakten ngn
18:10
du s.r icke till personen
22:16
S.n till att ingen förvillar eder
24:4
s.n då till att I icke för!oren'
24:6
S. till att du icke säger
Mark. 1:44
S.n till att I tagen eder till vara
8:15
du s.r icke till personen
12:14
S.n till att ingen förvillar eder
13:5
s. tt till min smälek
Luk. 1:25
han har s.tt till sin tjänarinnas
1:48
som har S.tt till sitt folk
1:68
s. till att taga ut grandet
6:42
Gud har S.tt till sitt folk
7:16
Mästare, s. till min son
9:38
S. därför till att ljuset
11:35
S.n till att I tagen eder till vara
12:15
14:28
s.r till om han äger vad som
S.n till att I icke bliven förvillade
21:8
Apg. 4:29
H .• s. till deras hotelser
S.n till att I icke befinnas strida
5:39
S.n till att över eder icke
13:40
s. till huru det är med dem
15:36
s. till huru han bygger
loKor. 3:10
S.n likväl till att denna frihet
8:9
s. till att han icke faller
10:12
när Timoteus kommer, s.n till
16:10
så mån I s. till att I
2.Kor. 8:7
beder eder s. till att jag icke
10:2
s. till ... icke uppätna
Gal. 5:15
S.n därför noga till huru I
Ef. 5:15
S.n till att ingen får bortföra
Kol. 2:8
S.n till att ingen
loT ess. 5:15
S.n därför till, mina bröder
Hebr. 3:12
s. till att icke ngn bland eder
4:1
S. till att du gör allt
8:5
s.n till att ingen går miste om
12:15
s.n till att ingen är otuktig
12:16
S.n till att I icke visen ifrån
12:25
SE (se ut)
Varför s.n l så sorgsna ut

l.Mos.40:7
Dom. 8:18
skuggan s.r ut ss. mskor
9 :36
han såg ut ss. en Guds ängel
13:6
såg icke mer sorgsen ut
l.Sam. 1 :18
(Saul:) Huru s.r han ut
28:14
varför s.r du så avtärd ut
2.Sam.13:4
Huru såg den mannen ut
2.Kon. 1:7
s.r det ut som vore det Jehu
9 :20
(Isebel) såg ut gm fönstret
9 :30
sågo två eller tre hovmän ut
9:32
Varför s.r du så sorgsen ut
Neh. 2:2
Skulle jag icke s. sorgsen ut
2:3
dessa sågo ut på följande
Hes. 1:5
såg ut som om hjulen vara gjorda
1 :16
det såg vidare ut som om
1:16
ngt som såg ut att vara av safirsten
1 :26
ngt som såg ut ss. eld
1 :27
som såg ut att vara hs länder
1 :27
nedåt från det som såg ut att vara
1 :27
såg jag ngt som såg ut ss. eld
1 :27
Ss. bågen ... så såg skenet ut
1 :28
Så såg det ut ... H. härlighet
1 :28
det som såg ut att vara hs länder
8:2
det såg ut som om hjulen voro av
10:9
sågo alla fyra likadana ut
10:10
så sågo de ut
10:22
den fjärde s.r så ut
Dan. 3 :25
en som såg ut ss. en man
8:15
som såg ut ss. en mska
10:18
stannade och sågo bedrövade ut Luk.24:17
icke att det skall s. ut
2.Kor.10:9
ett lamm som såg ut ss.
Upp. 5:6
ngt som såg ut ss. ett glashav
15:2
såg ut ss. en konungason

SE (se till godo)
s. Israels barn till godo
Tag hm och s. hm till godo
jag skall då s. dig till godo
oförsynt s. sig till godo

Neh. 2:10
Jer.39:12
40:4
Jud. v.12

SEA-MAIT
Mått för torra varor, motsvarande 1/3
efa, dvs. ca 12 liter.
SEA-MATT
tag 3 s. fint mjöl
Abigail tog 5 s. rostade ax
stor för utsäde av 2 s.
ett s. fint mjöl för en sikel

4899

loMos.18:6
loSam.25:18
loKon.18:32
2.Kon. 7:1

så ock 2 s. korn
fick ett s. fint mjöl för en sikel
och likaså 2 s. kom
få 2 s. korn för en sikel
och likaså ett s. fint mjöl

7:1
7 :16
7 :16
7:18
7:18

SEAL
hebr. anmodan, bön. En man av Banis
släkt, en av dem som hade tagit sig
främmande hustrur. Esr.1O:29.
SEALTIEL
hebr. jag har bett till Gud. Son till den
siste judakonungen Jojakin (Jekonja),
av Davids släkt genom Salomos hus.
Sealtiel föddes i Babel. Här fick han
sonen Serubbabel, ledaren för det
första tåget av judar, som återvände
från fångenskapen i Babel. J fr SalatieI.
SEALTIEL
Assir och dennes son S.
l.Krön. 3:17
Serubbabel, S.S son. och hs
Esr. 3:2
begyntes av Serubbabel, S.s son
3:8
Serubbabel, S.s son ... stodo upp
5:2
droga med Serubbabel, S.s son
Neh.12:1
H. ord till Serubbabel, S.s son
Hagg. 1:1
Serubbabel. S.s son ... lyssnade till
1:12
H. uppväckte Serubbabels. S.s sons
1 :14
Säg till Serubbabel, S.s son
2:3
taga dig, min tjänare ... S.s son
2:24

SEARJA
hebr. Herren har öppnat el. Herren har
värdesatt. Benjaminiten Asels son, en
av Sauls efterkommande. l.Krön.8:38;
9:44.
SEAR-JASUB
hebr. en kvarleva skall omvända sig, en
rest skall vända om. Det symboliska
namnet på den äldre av profeten Jesajas två söner Gfr Jes.8:3). Jes.7:3.
SEBA
hebr. sebä' , av arab., betydelsen okänd, (m 1); hebr. säbä: sju, (m 2).

1. Troligen det land, som var befolkat
av efterkommande till Hams son Kus.
Seba nämns i Jes.43:3 jämte Etiopien,
vilket kan tyda på att landet låg i
Afrika, möjligen vid Röda havets
västra strand. Mer sannolikt är likväl
att sebä' är arabisk och sebä' hebreisk
form av samma ord, och att Seba är
identiskt med det kända sydarabiska
konungariket Saba (hebr. sebä') , se
d.o. Ps.72:10; Jes.43:3;4S:14.
2. Stad i det område, som tilldelades
Simeons stam, troligen identisk med
nuvarande Tell es-Seba, 5 km öster om
Beer-Seba. - Den engelska RV översätter »Beer-Seba eller Seba» i stället för
»Beer-Seba, Seba», som det står i vår
svenska översättning. På detta sätt blir
antalet städer tretton, vilket uppgivits.
- Staden är troligen identisk med
Sema, se d.o. Jos.19:2.
SEBA
hebr., betydelsen okänd, (nr 1-3);
offer, slaktoffer (nr 4).
1. Son till Hams son Kus. Hans bröder
var Havila, Sabta, Raema och Sabteka.
l.Mos.1O:7; l.Krön.l:9.
2. Son till benjaminiten Bikri. Efter
Absaloms misslyckade uppror sökte
han att samla folket till ett nytt
uppror. J uda var emellertid trofast
mot David. Upprorsmannen upphanns
och blev vid belägringen av staden
Abel vid Bet-Maaka dräpt av stadens
invånare, som gav efter för Joabs press.
SEBA
2.Sarn.20 :1
illasinnad man vid namn S.
övergåvo David och föJjde S.
20:2
S .• Bikris son, farligare för oss
20:6
för att sätta efter S .• Bikris son
20:7
fortsatte att förfölja S.
20:10
följde Joab för att sätta efter S.
20:13
S. rest sig upp mot konung David
20:21
och de höggo huvudet av S.
20:22

4900

Sebadja - Sed

3. En gadit, som bodde i GiIead i
Basan.l.Krön.5:13.
4. Konung i Midjan. Jämte en annan
midjanitisk konung, Salmunna (se
d.o.), togs han till fånga och dräptes av
Gideon, detta som hämnd för deras
dråp av Gideons bröder.
SEBA
förfölja S. och Salmunna
Dom. 8:5
Har du redan S. och Salmunna i ditt
8:6
8:7
när H. giver S. i min hand
S. och Salmunna befunno sig i Kukor 8:10
Och S. och Salmunna flydd.
8:12
S. och Salmunna till fånga
8:12
8:15
Se, bär äro nu S. och Salmunna
8:18
till S. och Salmunna sade (Gid.on)
sade S. och Salmunna: Stå upp
8:21
8:21
Gideon ... dräpte S. och SaJmunna
PS.83:12
ss. det gick S. och Salmunna

SEBADJA
hebr. Herren har givit.
1. Benjaminiten Berias son. l.Krön.
8:15.
2. Benjaminiten Elpaals son. I.Krön.
8:17.
3. Son till Jeroham från Gedor. Han
slöt sig till David i Siklag. l.Krön.l2:7.
4. Dörrvaktaren Meselemjas son, en
levit. l.Krön.26 :2.
S. En av Davids härförare, son till
härföraren Asael. Till hans avdelning
hörde 24.000 man. 1.Krön.27:7.
6. En levit som av konung Josafat
sändes ut för att undervisa i lagen i
J uda städer. 2 .Krön.17 :8.
7. Ismaels son, furste för Juda hus på
konung J osafats tid. Han tillsattes som
förman för det kollegium, som skulle
döma i konungens saker. 2.Krön.19 :11.
8. Mikaels son, famiIjehuvudman för
Sefatjas efterkommande, en av dem
som återvände med Esra från fångenskapen i Babel. Esr.8 :8.
9. En prästson av Immers efterkommande, en av dem som hade tagit sig
hedniska hustrur. Esr.10:20.
SEBAM
hebr. möjl. kyla el. kryddor, balsam
Stad i Jasers och GiIeads högland,
given åt Rubens och Gads stammar,
4.Mos.32. Troligen är staden identisk
med Sibma (32:28, jfr Jos.13:19) och
tillföll i så fall endast Rubens stam, jfr
13:15 ff. - På profeterna Jesajas och
Jerernias tid var Sebam (Sibma) underlagt moabiterna, men det sägs ingenting om hur och när staden fråntogs
Israel. Sebam var känt för sina vingårdar Ofr Jes.16:8 ff.; Jer.48:32). Se
även: Sibma. 4.Mos.32:3.
SEBANJA
hebr., betydelsen oviss, möjl. Herren är
mäktig.
1. Präst på konung Davids tid. Han
gick framför Guds ark och blåste i
trumpet när arken fördes från ObedEdoms hus upp till Sion. 1.Krön.
15:24.
2. En levit, som deltog i lovprisningen
på »Ieviternas upphöjning» sedan Esra
hade föreläst ur lagen för folket. Neh.
9:4,5.
3-4. Två leviter, som undertecknade
Nehemjas förbundsskrivelse. Neh.
10:10,12.
S. En präst som undertecknade Nehemjas förbundsskrivelse. Neh.IO:4;
12:14.
SEBAOT
En flertalsform (~bå'ot) av hebr.
~ä', som betyder: tjänst; skara; den
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senare betydelsen om krigsskara eller
hinlmelsk skara (av stjärnor eller änglar). Ordet Sebaot är i vår bi;;e!översättning bibehållet som egen. amn för
Gud i termen »Herren Sebaot»
(»härskarornas Herre»), och uttrycket
synes anspela på Gud som herre över
hinlmelens stjärnehär, jfr 1.Moo.2:l;
5.Mos.4:19, eller på Gud som herre
över änglaskarorna, jfr 1.Kon.22: 19;
Luk.2:13. Några gånger står det också
för Gud som herre över Israels här, jfr
l.Sam.17:45.
SEBAOT (H.rr.n S.baot)
Beträffande konkordans till detta ord, se
HERREN, sp.2484·86.

SEBARIM
hebr. stenbrott (plur.). En ort i närheten av AL Icke alla bibelöversättare
uppfattar Sebarim som egennamn, jfr
norska övers.: »Iike tiI stenbruddene».
Jos.7:5.
SEBEDEUS
grek. Zebedaios, av hebr. Zabdai,
Herrens gåva, Herren är gåva. En nskare från Betsaida i Galileen, fader till
apostlarna Jakob och Johannes. Han
hade tjänare, Mark.l :20, vilket kunde
tyda på ett visst välstånd. Hans hustru
nämns endast som »Sebedeus' söners
moden>, Matt.20:20; 27:56. Hon var en
av de kvinnor, som stod vid Jesu kors.
Några skriftord talar för att hon var en
syster till Jesu moder och att hon
hette Salome, se d.o.
SEBEDEUS
Matt. 4:21
Jakob, S.' son och Johannes
jämte sin fader S. sutta i båten
4:21
10:2
vid81'e Jakob, S.' son
20:20
trädde S.' söners moder fram
tog med sig Petrus och S.' två söner
26:37
27:56
så ock S.' söners moder
fick han se Jakob, S.' son
Mark. 1:19
1:20
d. lämnad. sin fad.r S.
3:17
vid81'e Jakob, S.' son
10:35
Jakob och Johannes, S.' söner
jämväl Jakob och Johannes, S.' Luk. 5:10
Joh.21:2
(vid Tiberias) S.' söner

SEBER
hebr. brott. En son till Kalebs biIlUStru
Maaka. l.Krön.2:48.
SEBIDA
hebr. skänkt. Moder till Juda konung
Jojakim, dotter till Pedaja från Ruma.
2.Kon.23 :36.
SEBINA
hebr. köpt, förvärvad. En man av
Nebos släkt. Han hade tagit en hednisk
kvinna till hustru. Esr.10:43.
SEBNA
hebr. möjl. växt el. kraft. Konung
Hiskias överhovmästare, ledare för det
parti som arbetade för en allians med
Egypten. Enligt vanan bland konungar
och stormän i orienten lät han redan i
sin livstid iordningställa en klippgrav åt
sig. Jesaja profeterade mot honom att
han, för sitt övermods skull, skulle
degraderas och föras bort till ett
frän1mande lartd. Förra delen av denna
profetia gick i uppfyllelse redan före
Sanheribs invasion av Juda (701 f.Kr.),
i det Sebna måste avstå sitt höga
ämbete åt Eljakim, Hilkias son, och
nöja sig med en ringl!1'e tjänst som
sekreterare. På Hiskias vägnar förde
han som sådan förhandlingar med Sanheribs representant Rab-Sake. Sebna
och Eljakim blev också jämte de äldste
bland prästerna sända till Jesaja med
begäran om förbön för konungen och
folket i deras nödsituation.
SEBNA
sekreteraren S. och Joa
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2.Kon.18:18

sade Eljakim ocb S. och Joa
18:26
sekreteraren S ...kommo till Hiskia
18:37
S. och äldste bland präst.ma sänd.
19:2
förvaltaren, överhovmästaren S.
Jes.22:15
gingo ... sekreteraren S. och Joa
36:3
S. och Joa till Rab-Sak.
36:11
S. och Joa komma till Hiskia
36:22
S. 000 d. äldst.... i sorgdräkt
37:2

SEBOIM
hebr. gaseller (nr 1); hyenor (nr 2).
1. En av de fem städerna i Siddimsdalen (se d.o.), som hade lytt under
konung KedorIaomer i Elam i tolv år,
men sedan avfallit. Se vidare: Semeber.
Den stora naturkatastrof, som drabbade hela Siddimsdalen (med bl.a.
Sodom och Gomorra) förstörde även
Seboim.
SEBOlM
S. ända till L.sa
l.Mos.1O:19
krig mot ••• Semeber, konungen i S.
14:2
konung.n i S ... till strid
14:8
S. omstörtad.s, då H. i vred.
5.Mos.29 :23
låta d.t gå dig ss. S.
Hos.11:8

2. En stad i Benjamin under tiden före
fångenskapen i Babel. Den låg på
bergsplatån som gränsar till Saronslätten, nära Lydda. Neh.11 :34.
SEBOIMSDALEN
Dal i Benjamins stams område, nära
Mikmas. Seboimsdalen (hyenornas dal)
är möjligen identisk med nuvarande
Wadi Abu Daba (hyenornas fars dal)
eller med Shuk ed-Duba (hyenornas
klyfta). l.Sam.13:18.
SEBUEL
hebr. möjl. fångad av Gud.
l. Son till Gersom och sonson till
Mose. Hart var »överuppsyningsman
över skatterna». 1.Krön.23:16; 26:24.
2. En av sångaren Hemans fjorton
söner. I l.Krön.25 :20 kallas han
Subael, se Subael 2. l.Krön.25 :4.
SEBUL
hebr. boning; boende. Hövitsmart i
Sikem på den tid då Abimelek, Gideons son, var domare i Israel. Jfr Dom.
9:28, där han sägs vara Abimeleks
tillsyningsman.
Sebul var Abimeleks representant i
Sikem, medan han själv bodde i Arorna. Gaal, Ebeds son, kom med sina
män till Sikem och försökte få stadens
invänare att göra uppror mot Abimelek. Då Sebul nck höra detta, sände
han strax hemligen bud till Abime1ek
med uppmaning att göra ett plötsligt
anfall mot staden. Detta gjorde Abimelek, och han segrade över Gaal och
hans män.
SEBUL
och S. är hs tillsyningsman
Dom. 9:28
när S., hövitsmannen i staden
9:30
När GaaJ dl! folk.t, sade han till S.
9:36
S. svarad.: D.t är skuggan
9:36
sade S.: Var är din stortaligh.t
9:38
S. drev bort Gaal och hs bröder
9:41

SEBULON
hebr. boning, bebygg~lse; boende.
Sebulons stams område mellan Gennesarets sjö och Medelliavet. Dess
gränser är svåra att ange exakt, men
beskrivningen i Jos.19:1O-16 ger god
översikt. Området gränsar till Naftali i
öster och sydost, till Isaskar i söder
och till Aser i väster och nordväst.
Inom Sebulons stams område låg bl.a.
städerna Nasaret, Kana och Tiberias. Enligt landets indelning på Jesu tid
sammanföll Sebulon till stora delar
med Ga1i1een.
SEBULON
träffad. S. och Jifta-Els dal
d.n träffad. S. i söd.r
begrav.n I Ajalon I S .• land
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Jos.19:27
19:34
Dom.12:12

ända upp till Isaakar, S.
l.Krön.12:40
ifrån stad ... ända till S.
2.Krön.30:10
några i ... S. som ödmjukad. sig
30:11
från S. som icke renat sig
30:18
S.S och NaftaJls land ringa
J.s. 9:1
närmast S.S område skall Gad
H.s.48:27

SEBULON
hebr. boning, bebyggelse; boende.
1. Patriarken Jakobs tionde son, den
~ätte med Lea. Sebulon fick tre söner
i Kanaan: Sered, Elon och Jaleel, som
alla blev stamfåder för var sin huvudgrupp inom stammen. Den bibliska
historien berättar för övrigt ingenting
om Sebuion.
SEBULON
(Lea) gav hm namn.t S.
l.Mos.30:20
L.as sön.r ... Juda, Isaskar och S.
35:23
S.s söner voro Sered, Elon och Jaleel 46 :14
S. skall bo vid hav.ts strand
49:13
Isaskar. S. och B.njamin
2.Mos. 1:3
Israels söner ••. Isaskar och S.
1.Krön. 2:1

2. Sebulons efterkommande som stam.
Under ökentiden skulle Sebulons barn
lägra sig på uppenbarelsetältets östra
sida, bredvid Isaskars och J uda stammar. Vid den första inmönstringen
hade stammen 57.400 vapenföra män;
något senare hade antalet stigit till
60.500. Som stammens huvudman utsågs Eliab, Helons son.
Sebuloniterna var enligt Deboras
sång tappra och dugande krigare:
»män, som buro anförarstav», Dom.
5:14. Jfr 5:18. Elon, som var domare i
Israel efter J efta och Ibsan, är den
ende sebulonit i landets historia som
intog en ledarställning.
SEBULON
av s.: Eliab. H.lons son
4.Mos. 1:9
Avkomlingarna av S.s söner
1 :30
så många av S.S stam
1:31
Därnäst S.S stam
2:7
S.S barns hövding Eliab
2:7
kom hövding.n för S.S barn. Eliab
7 :24
anförare för den här av S.s barns stam. 10:16
av S.S stam: Gaddiel, Sodis son
13:11
S.S barn, .fter d.ras släkter
26:26
av S.s barns stam.n hövding
34:25
förbann.lsen på Ebal: ... S.
5.Mos.27:13
om S. sade han: Gläd dig. S.
33 :18
D.n tredj.lotten för S.S barn
Jos.19:10
D.tta var S.S barns arv.d.l
19:16
ur S.S stam tolv städ.r
21:7
fingo ur S.S stam Jokn.an
21 :34
S. fördrev icke invånarna i
Dom. 1 :30
10.000 man av Naftali och S.S barn
4:6
bådad. Barsk upp S. och Naftali
4:10
från S. män som buro anförarstav
5:14
S. var .tt folk som prisgav sitt liv
5:18
budbärar. till Aser, S. och Naftali
6:35
ur S.S stam _lottkastning
1.Krön. 6:63
M.raris barn fingo ur S.S stam
6:77
av S. stridbara män. rustade
12:33
för S. Simaja, Obadjas son
27:19
skaran av... S.s furstar
PS.68:28
skall S. hava.n lott
H.s.48:26
närmast S.S områd. Gad
48 :27
d.n tr.dj. S.s port
48 :33

SEBULONIT
Sebulons efterkommande, se Sebulon 2. 4.Mos.26:27; Dom.12:11,12.
SED
Se även: Sedvänja, bruk, vana, vanlig.

Sed
I det borgerliga livet
Vid bördandet av gods, Rut 4:7.
Vid döttrars bortgivande, 1.Mos.29 :26.
Vid privatpersoners gästabud, Job 1:4.
Vid tillredelse till begravning, J oh.
19:40.
I den hedniska kulten
Ristade Baalsprofeter sig blodiga,
l.Kon.18:28. Lät man sina söner gå
genom eld, 2.Kon.16:3; 2.Krön.28:3.
Bedrevs även artd.~a styggeligheter,
2.Kon.21:2 ff.; 2.Kron.33:2 ff.
I den israelitiska religionen
Antogs purimsdagarna som en
orygglig sed, Est.9 :23,27. Omskars gossen Jesus, såsom sed var efter lagen,
Luk.2:27. Gick man upp till Jerusalem, såsom sed var vid högtiden, Luk.
2:42.
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Sedad - Seger

1 Jesu liv och verksamhet
Undervisning av folket, såsom hans
sed var, Mark.IO:1. Deltagande i synagogsgudstjänsten, såsom hans sed var,
Luk.4:16. Nattlig vistelse vid Oljeberget, såsom hans sed var, Luk.22:39.
SED
Det är icke s. på vår ort
Mase hade för s. taga tältet
var det fordom s. i Israel
ristade sig, ss. deras s. var
gm eld, efter styggeliga s.en
efter den styggeliga s.en
brände barn efter den ... s.en
ont efter den styggeliga s.en
judarna antoga ss. s.
antago ss. Orygglig s. för sig

hs söner hade för s. gå åstad
s. att ..• en fånge lös
undervisade (J.) ss. hs s.
göra med hm som s. var
ss. s. var vid högtiden
ss. hs s. var, in i synagogan
till Oljeberget ss. hs s. var
ss. judarna hava för s.
gick Paulus in, ss. hs s. var
icke romersk s. prisgiva ngn
För goda s.er dåligt sällskap

leva efter hednisk s.
ss. somliga hava för s.

l.Mos.29:26
2.Mos.33:7
Rut 4:7
l.Kon.18:28
2.Kon.16:3
21:2
2.Krön.28 :3
33:2
Est. 9:23
9:27
Job 1:4
Matt.27:15
Mark.10:1
Luk. 2:27
2:42
4:16
22:39
Joh.19:40
Apg.17:2
25:16
l.Kor.15:33
Gaj. 2:14
Hebr.10:25

SEDAD
hebr. sida. Ort på Palestinas nordgräns,
av många forskare ansedd som identisk
med Sudud eller Sadad i öknen öster
om Damaskusvägen till Hums. Sedad
omtalas som en gränsort i Hesekiels
syn om det återupprättade Israel.
4.Mos.34:8; Hes.47:IS.
SEDERMERA
tvådde s. sina händer
S., under Ahasveros' regering
När s. jungfrur samlades
s. ändrade de sig
(Esau) ock s. blev avvisad

2.Mos.40:31
Esr. 4:6
Est. 2:19
Jer.34:11
Hebr.12:17

SEDEUR
hebr. daggryning el. den Allsmäktige är
ljus. Fader till Rubens stams familjehuvudman Elisur. 4.Mos.1 :5; 2:10;
7:30,35; 10:18.
SEDVÄNJA
efter aU världens s.
blev det en s. i Israel
Nu är det en s. hos eder
icke hava en sådan s.

l.Mos.19:31
Dom.ll:40
Joh.18:39
l.Kor.ll :16

2. Översteprästen J osias fader. Sak.
6:10,14.
3. Maasejas son, en präst på konung
Sidkias tid (597-586 LKr.), i rang näst
efter översteprästen. Vid ett par tillfållen blev han av konungen sänd till
profeten Jeremia, då Jerusalem var
belägrat av kaldeerna. Sedan staden
hade blivit intagen blev Sefanja jämte
flera andra av konung Sidkias betrodda
män förd till Babels konung, som lät
döda dem i Ribla i Hamats land (vid
Oron tes).
SEFANJA
S., prästen näst under (Seraja) 2.Kon.25:18
till prästen S. och lät säga
Jer.21:1
brev till folket och till prästen S.
29:25
prästen S. har läst upp detta brev
29 :29
prästen S. till Jeremia och lät säga
37:3
S., prästen näst under (Seraja)
52:24

4. En levit av kehatiternas släktgrupp.
Se även: Uriel. I.Krön.6:36.
SEFAR
hebr. räkning. En gränsort i Joktans
efterkommandes bosättningsområde,
antagligen i sydvästra Arabien. Sefar är
här möjligen identiskt med Zafar,
huvudstad för himjaritkonungarna
Syd-Jemen. I.Mos.IO:30.
SEFARAD
Namn av icke-hebr. ursprung, betydelsen okänd. Ett landområde, där judar
levde i landsflykt. Några har menat sig
kunna identifiera det med Shaparda,
ett distrikt som tidigt omtalas i persiska och assyriska annaler. Möjligen är
det identiskt med det persiska Sparda,
söder om Urmia på gränsen till
Medien. I Targum Jonatan identifieras
det med Spanien, varför de spanska
judarna ännu i dag kallas sefardim, i
motsats till ashkenazim, de polsk-ryska
judarna.Ob.v.20.

SEFANJA
hebr. Herren döljer (har dolt).
I. Kusis son, en av de tolv s.k. mindre
profeterna. Hans härstamning förs tillbaka ända till fj ärde led, möjligen
därför att hans farfaders farfader
Hiskia var identisk med den konung i
Juda som bar detta namn_ Sefanja var
samtida med konung Josia (638-608
f.Kr.) och uppträdde i en tidig period
av dennes regering, troligen i Jerusalem. Hans mäktiga förkunnelse om en
förestående straffdom över folket till
följd av den avgudadyrkan som länge
hade florerat i J uda, har i tiden föregått Josias reformation (år 621) och
berett vägen för denna. Liksom Jesaja
pekar Sefanja framåt mot Kristus och
det messianska gudsriket. Sef.I:1.

SEFARVAIM
Namn av icke-hebr. ursprung, betydelsen okänd. Stad under assyriskt herravälde på Sargon Il.s tid (722-705
LKr.). Efter det nordisraelitiska rikets
fall år 72 2 lät Sargon tvångsförflytta
folk från bl.a. Sefarvaim till Samariens
städer, 2.Kon.17:24. Sefarvaim blev på
sin tid självt erövrat av assyrierna,
18:33 f.; Jes.36:18 f.
Det har varit vanligt att identifiera
staden med Sippar (nuv. Abu Habba),
en stad på Eufrats östra sida, strax
ovanför Babylon, vid gränsen till Mesopotamien, 20-30 km sydväst om nuv.
Bagdad. Sippar var huvudsäte för solgudens kult och kallades därför med
förkärlek Sippar-Shamash, även om
staden - med hänsyn till att himmelsgudens hustru Anunit dyrkades där också
benämndes
Sippar-Anunit.
Förmodligen dyrkades dessa gudomar i
var sin stadsdel, vilket i så fall kan
förklara den hebreiska dualisformen
Sefarvaim.
Flera omständigheter tyder emellertid på att Sefarvaim icke är identiskt
med Sippar. Sålunda talas i 2.Kon.
19:13 om staden Sefarvaims konung,
men Sippar har så vitt man vet aldrig
haft egen konung. Stor olikhet råder
också i namnformerna. Somliga har
därför antagit att Sefarvaim är identiskt med den i Hes.47:16 nämnda
staden Sibraim, belägen mellan Damaskus och Hamat. Denna stad erövrades
av den assyriske konungen Salmaneser V (727-722 f.Kr.).
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SEEB
hebr. varg. Furste i Midjan på Gideons
tid. Han dräptes av efraimiterna vid en
vinpress, som senare fick hans namn.
Dom.7:2S; 8:3;Ps.83:12.
SEERA
hebr. blodssläktskap. Efraimiten Berias
dotter. Hon lät uppföra Nedre och
Övre Bet-Horon och Ussen-Seera (se
d.o.). I.Krön.7:24.
SEFAM
hebr. naket el. bart (ställe). Ort vid
Israels östgräns, mellan Hasar-Enan
och Ribla. Namnet tyder på att orten
var belägen på Antilibanons kala
höjder. 4.Mos.34:10,11.

SEFARVAIM
folk från S. iSamariens
2.Kon.1 7 :24
brände upp sina barn åt S.s gudar
17:31
Var äro S.s, Henas och Ivas gudar
18:34
Var är konungen över S.s stad
19:13
Var äro S.s gudar
Jes.36:19
Var är •.• konungen över S.s stad
37:13

SEFARVITER
Sefarvaims invånare, som av assyrierna
tvångsförflyttades till Samariens städer
efter Israels fall år 722 f.Kr. Samtidigt
som de fruktade Israels Gud, dyrkade
de också sina egna gudar, på samma
sätt som de hednafolk som de hade
förts bort ifrån. Bl.a. lät de bränna sina
söner som offer till sina gudar Adrammelek och Anammelek. Se vidare:
Sefarvaim. 2.Kon.17 :31.
SEFAT
hebr. möjl. vakttorn. En kananeisk
stad som erövrades av J uda och
Simeons stammar och gavs namnet
Horma, se d.o. Staden tillföll Simeons
stam. Dom.I:17.
SEFATASDAL
En dal i västra Juda, nära Maresa, där
judakonungen Asa besegrade etiopiern
Sera, som hade en här av »tusen gånger
tusen man och tre hundra vagnar».
Man har antagit att denna dal är
identisk med Wadi-Safieh, nordost om
Maresa, nära Beit Jibrin (Eleutheropolis). 2.Krön_14:1O.
SEFATJA
hebr. Herren har dömt; Herren är
domare.
I. Davids son med hustrun Abital.
2.Sam.3 :4; I.Krön.3 :3.
2. En benjaminit, fader till Mesullam i
Jerusalem. I.Krön.9 :8.
3. En harufit, en av de benjaminiter
som slöt sig till David i Siklag.
I.Krön.12 :5.
4. Maakas son, stamhövding i Simeon.
I.Krön.27:16.
5. Konung Josafats son, Jorams broder. 2.Krön.21 :2.
6. En familjehuvudman i Juda. Hans
efterkommande återvände med Serubbabel från fångenskapen i Babel. Esr.
2:4; 8:8; Neh.7:9.

furste i Edom. I I.Mos.1:36 kallas han
Sefi. I.Mos.36 :11,15.
2. En son till Seirs son Sobal. Identisk
med Sefi 2. I.Mos.36:23.
.
SEFON
hebr. trol. spejande, vaktande. En av
Gads söner, sefoniternas stamfader. I
l.Mos.46:16 kallas han Sifjon, se d.o.
4.Mos.26:15.
SEFONITER
Avkomlingar till Sefon (se d.o.), av
Gads stam. 4.Mos.26:1S.
SEFUFAM
hebr. orm(lik). En avkomling till Benjamin, stamfader till sufamiterna. Troligen är han densamme som Muppim
(1.Mos_46:21) och Suppim (l.Krön.
7:12,15). 4.Mos.26:39.
SEFUFAN
hebr. orm(lik). En son till benjaminiten Bela. I.Krön.8:S.
SEGEL
Se även: Skepp.
SEGEL
tåg hålla ej s.let spänt
Ditt s. var av fint linne

Jes.33:23
Hes.27:7

SEGER
Se även: Vinna, kamp, övervinna,
triumfera, segertåg, segerkrans, segerIön.

SEFO
hebr. spejande, vaktande (nr I); kal,
naken (nr 2).
I. En av Esaus son Elifas' söner, stam-

Seger
Hebreiskan har icke någon term som
direkt motsvarar vårt ord seger. Där
saken omtalas i G.T., brukas i stället
olika former av verbet !Jäsa'], frälsa. I
N.T. används former av det grekiska
sub st. n{ke, seger.
Kamp- och segermotivet finns
mångenstädes i både G.T. och N.T.
Hela frälsningshistorien framställs i
Skriften som Guds kamp med fienden
för att förlossa och vinna tillbaka sin
förlorade skapelse och för att övervinna ondskans makt. Bakgrunden för
det bibliska kamp- och segermotivet är
fri från varje slags hednisk dualism. I
Skriften finns inga mytologiska föreställningar om en ursprunglig ond
kaosmakt av mer eller mindre gudomlig natur, ingen kosmologisk dualism,
som t.ex. i gnosticismen, mellan »ljus»
och »mörker». Den bibliska skapelsetanken avvisar principiellt en dualistisk
grundsyn. Den profetiska uppenbarelsehistorien känner ingen mot Herren
stridande »motgud».
Bibelns kamp- och segermotiv har
sin bakgrund i tanken att det har skett
ett uppror i Guds skapelseverk - bland
hans skapade varelser. Det har börjat i
änglaväriden, där Satan, en änglafurste,
och de änglar som lät sig förvillas av
honom, i tidernas morgon övergav den
ställning som Skaparen hade tilldelat
dem (Jud.v.6, jfr 2.Pet.2:4). Genom
Satans förförelse har också mänskligheten ryckts med i upproret mot Gud
(1.Mos.3:1 fL). Dess intention är att
tillvälla sig gudslikhet (»så att I bliven
såsom Gud», v.5), dvs_ vilja att bryta
sig ut ur det av Skaparen satta förhållandet mellan honom och hans skapelse, vilja att vara sin egen »gud» och
herre (utbrytning ur teonomien och
försök till upprättande av autonomi).
Segerrnotivet domineras både i G.T.
och i N.T. av tanken att Gud som sin
skapelses suveräne och obestridlige
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7. En av Salomos tjänare. Hans efterkommande återvände med Serubbabel
från fångenskapen i Babel. Esr.2 :57;
Neh.7:S9.
8_ MalIalalels son, av Peres' hus i Juda
stam. Neh.ll :4.
9. Mattans son, en hövding under konung Sidkia. Han var med om att kasta
profeten Jeremia i en brunn. Jer.38:1.
SEFER
hebr. klarhet, skönhet. Ett berg, som
Israel lägrade sig vid under ökenvandringen. 4.Mos.33 :23,24.
SEFI
hebr. spejande, vaktande (nr I); kal,
naken (nr 2).

I. En son till Esaus son Elifas. Densamme som Sefo, se Sefo l. I.Krön.
1:36.
2_ En son till Seirs son Sobal. Densamme som Sefo, se Sefo 2. I.Krön.1 :40.

Seger - Segerkrans
herre (ps.2 :2-4) till sist skall genom sin
Son hävda och manifestera detta sitt
herravälde och få gudsupproret i hans
skapelseverk att upphöra. Det sker,
dels genom Kristi segervinnande nåd i
försoning och återlösning, dels genom
hans segervinnande dom vid uppenbarelsen av hans härlighets makt i hans
tillkommelse (parusi).
Genom Kristus bringas skapelsen
tillbaka till sin ursprungliga ordning,
Rom.5:12-21; Kol.1:20; Ef.1:10. En
stor roll spelar i detta sammanhang,
särskilt hos Paulus, tanken att alla skall
underordnas (hypotage, underordning)
Kristus såsom huvudet (kephale, huvud,
dirigerande princip). Se bl.a. Ef.
1:22 f.; 4:15; 1.Kor.ll :3. Gud försonade i Kristus allt med sig - ja, »allt
vad på jorden och i himmelen än),
KoLl :20. Genom Kristus skall Guds
splittrade skapelse på nytt förenas,
Ef.1 :10.

ståndet sätta stopp för syndens vidare
utbredning i skapel sen.
Då det i Bibeln talas om seger, är
det i G.T. för det mesta fråga om
besegrandet av Guds folks yttre fiender. Här är »Herrens dag», i särskild
betydelse, bärare av kamp- och segermotivet (se Dag, sp.847). I N.T. är det
däremot mest fråga om seger över
Satan och de onda andemakterna, Joh.
12:31; Ef.6:11 ff.; Kol.2:15; l.Kor.
15:25-28, men dessa förkroppsligar sig
i antikristliga jordiska motståndare, till
sist speciellt i Antikrist, vilddjuret, den
Laglöse, 2.Tess.2:8; Upp.19:19 ff.
I den seger som Herren själv vinner,
får de troende del. De »mer än segrar»
(iDm grundtexten uttrycker det) i
livets alla svårigheter, Rom.8:37, ja, i
själva döden, l.Kor.15 :57. Allt som är
fött av Gud övervinner världen, 1.Joh.
5 :4. De största löften ges åt den som
vinner seger, Upp.2:7,11,17,26; 3:5,
12,21; 21 :7. Segern vinns genom tro,
l.J oh.5 :4, i kraft av Lammets blod
och vittnesbördets ord, Upp.l2:11.
Segern är både något närvarande
och något framtida. Det är fråga om
seger i den troendes personliga liv, i
hans kamp mot synden och de syndiga
lustarna, Gal.5:16; Rom.6:12,14. Men
N. T. talar också om en slutlig seger
som de troende får 'del i, när Herren
kommer igen. Denna eskatologiska
seger vid Guds rikes slutgiltiga inbrott
är förverkligandet av de messianska
löftena i G.T., t.ex. i Dan.2 och 7, och
uppfyllelsen av N.T.s profetior om den
yttersta tiden, t.ex. i Upp.19,20 och
21. Jesu underverk, sjukas botande
och onda andars utdrivande, var
tecken på och förebud om den slutliga
segern, Mark. 1:24; 5:7. Denna är redan
vunnen på korset av Kristus, men allt
vad hans seger över ondskans makter
innebär, skall komma till synes i fullt
mått först vid hans tillkommelse, Upp.
20.

Läften till segervinnare
De skall få äta av livets träd, Upp.
2:7, och ej skadas av den andra döden,
Upp.2:11.
Dem skall skänkas: del av det fördolda mannat, Upp.2:17, en vit sten
och ett nytt namn skrivet på den,
Upp.2 :17, makt över hedningarna,
Upp.2:26, morgonstjärnan, Upp.2:28,
vita kläder, Upp.3:5.
Deras namn skall förbli i livets bok,
Upp.3:5. Själva skall de bli märkta
med: Guds namn, Upp.3:12, Guds
stads namn, Upp.3:12, Jesu nya namn,
Upp.3:12.
Kristus skall kännas vid deras namn,
Upp.3:5, låta dem sitta med sig på sin
tron, Upp.3 :21, göra dem till pelare i
sin Guds tempel, Upp.3:12.
De skall få segerlönen, Fil.3:14, och
en evig arvedel hos Gud, Upp.21:7.

Seger
Kommer från Gud, Ords.21:31;
l.Kor.15 :57. Genom (i) Jesus Kristus,
l.Kor.15:57; 2.Kor.2:14. Genom tron,
Hebr.ll :33 ff.; l.Joh.5 :4,5. Genom
ordet, Upp.12 :11.
De troende tackar Gud för segern,
l.Kor.15 :57.
Segeräver
Djävulen, Rom.16:20; l.Joh.2:14.
Köttet, Gal.5:16,24. Världen, l.Joh.
5:4,5. Allt som uppreser sig mot kunskapen om Gud, 2.Kor.10:5. Döden,
l.Kor.15 :54, jfr Jes.26:19; Hos.13:14.

4) tesu'å, n ~ 1iV ~
befrielse, frälsning, hälsa, välgång; av:
[jäSa 'j, se 1. Se t.ex. Frälsning 4, Hjälp
5.
5) 'åzar, l l V
hjälpa, bistå; \ l.Krön.5 :20 nif. bli
hjälpt, få hjälp. Se t.ex. Hjälpa 1.

Genom sin dom skall Kristus omintetgöra djävulens makt och besegra
alla Guds motståndare, i det han i sin
vrede »omintetgör» deras maktlystnad
och ger dem deras straff i det fangelse
som är tillrett åt dem (se Gehenna),
Upp.20:10;
Matt.25:41;
13:41 f.;
19 :20. Det starkaste uttrycket för
Kristi seger - både i dom och i nåd är att allt »Underlägges honom» eller
att »han underlägger sig» allt. Allt och
alla läggs som fotapall under hans
fötter, l.Kor.15:25-28; Ef.l :21-23.
Alla knän skall böja sig och alla tungor
bekänna, Gud, Fadern, till ära, att
Jesus Kristus är Herre, Fil.2) 1.
Det är i Skriften allt ifrån början
klart att stridens utgång icke på något
sätt är tvivelaktig. Redan på fallets dag
utlovas seger över ormen, 1.Mos.3 :15.
Kampen står icke mellan två makter
som är lika starka eller som är av
samma natur. Det är Guds allmakt som
uppenbarar sig i striden mot synden
och som kuvar Satans uppror. Så långt
ifrån att djävulen betraktas som någon
jämbördig eller likvärdig motståndare
till Gud, är han tvärtom endast en
skapad varelse som bävar i fruktan för
den oundkomliga domen, jfr Matt.
8:29; Jak.2:19.
Men samtidigt som segerns visshet
framhålls, understryks också kampens
våldsamhet och det djupa evighetsallvar som vilar över striden. Så
ondartad är synden, så fruktansvärd är
förförelsens makt, att det är de många
som går på förtappelsens väg, men
endast de få som fInner livets väg,
Matt.7:13 f., och det kostar allvarlig
strid för en människa att komma in
genom den trånga dörren, Luk.13:24.
Den kamp Kristus hade att utkämpa mot ondskans furste, var en
verklig kamp. Han övervann den starke
och befriade den mänsklighet som
hade fallit i den ondes våld, men det
var genom att själv gå i döden som
Kristus gjorde slut på dens maktställning som rådde över döden, Hebr.2:14.
Kristi seger på korset var icke endast
en makthandling, utan en moralisk
seger över syndens onda princip, ett
avslöjande av syndens och ondskans
väsen, varigenom han lät de onda
makterna bli till skam inför alla, Kol.
2:15. Så vill Gud också, på grundval av
Kristi seger på korset, i evighetstill-

De kristna segrar
Allt som är fött av Gud övervinner
världen, l.Joh.5 :4. Detta är den seger,
som har övervunnit världen: vår tro,
l.Joh.5 :4. Den som tror att Jesus är
Guds Son, han övervinner världen,
l.J oh.5 :5. Martyrerna vann seger i
kraft av Lammets blod och i kraft av
sitt vittnesbörds ord, Upp.12:11. De
vann seger över vilddjuret, Upp.l5 :2.
Gud vare tack, som i Kristus alltid för
oss fram i segertåg, 2 .Kor.2 :14.
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Kristus har segrat
I honom triumferade Gud, Kol.
2:15. Lejonet av Juda stam, telningen
från Davids rot, har vunnit seger,
Upp.5:5. Han skall föra rätten fram till
seger, Matt.12 :20. Lammet skall segra
över vilddjuret och dess bundsförvanter, Upp.17:14.

Kristi seger, Mark.
Seger över: 1) Satan, 1 :13, jfr 3:27.
2) Demoner, 5:13. 3) Sjukdom, 5:29.
4) Död, 5:41 f.
De troendes seger
1) Över synden, Gal.5:16 - genom
Anden. 2) Över den onde, l.Joh.2:14
- genom Ordet. 3) Över världen,
I.Joh.5:4 - genom tron.
»En härlig seger», Rom.8.
1) Ingen fördömelse, v.1. 2) Ingen
fruktan, v.15. 3) Ingen nöd, v.28. 4)
Ingen skilsmässa, v.39.
SEGER

1) Uåsa'j, V:,? ~
hif. befria, frälsa, bringa hälsa el.
välgång; här övers. giva seger; Job 40:9
bereda seger; PS.98:l vinna seger; nif. i
5.Mos.33 :29, övers. få seger. Se t.ex.
Frälsa 1, Rätt 22, Segra 1.
2) jesu'ö,

n~

11V ;

befrielse, frälsning, hälsa, välgång; av:
[jäsa 'j, se l. Se t.ex. Frälsning 1,
Hjälp 15, Välfärd 2.
3) [nåkå], n J )
hif. hikkä; slå~ stöta, genomborra; här
inf. Se t.ex. Döda 3, Plåga 18.

6) ~dä~, P ~ ~
rättfärdighet, ·rätt. Se t.ex. Sanning 10.
7) ~dd*,

P'

~~

rättfärdig; den som har rätt; i Jes.
49:24 övers. den som har segerns rätt.
Se vidare: Rätt 13.
8) rekäm, Dp , l
i toniliet, uta~ någonting, tomhänt; i
Jer.50:9 övers. utan seger. Se vidare:
Fåfäng 6, Tom 2.
9) ezär, l.1. ~
hjälp, bistånd; av: 'äzar, se 5. Ordet
står i Dan. 1 1 :34 tillsammans med nif.
av 'äzar. Se: Hjälp l.
10) jatol, '?'J ~
vara i stånd, kunna, förmå; genomföra,
sätta i verket; ha framgång, vinna
seger. Se t.ex. Fullborda 14, Makt 6,
Uthärda 1, Välde 8, Övervinna l.
11) n{kos, ViKO,
senare form för nlke, se 12. 11.Kor.
15 :54 står ordagrant: Döden är uppslukad i seger.

ordet ofta seger i idrottstävlingar men
även seger och framgång i andra
mänskliga sammanhang. I N.T. förekommer ordet endast i l.Joh.5 :4, där
det brukas om de kristnas tro el.
trohet (pistis) som den seger, som har
besegrat (nikåö, se 14) världen, jfr
Upp.2:1O b. En senare form för nike är
nikos, se 11.
13) hypemikdö, inrepvt/«I.w
mer än segra; övers. vinna en härlig
seger; av: prep. hyper, över, mer än,
och nikåö, se 14.
14) nikti6, vLKaw
segra, vinna seger; av: nike, se 12. Se:
Rätt 54, Segra 2, Övervinna 3.
SEGER
10 och har vunnit s.
l.Mos.30:8
10 de har kämpat.o.och vunnit s.
32:28
1 och giva eder s.
5.Mos.20:4
1 Du är ett folk som får s. gm H.
33 :29
4 Du har givit denna s.
Dom.15:18
4 i dag har H. givit s.
1.Sam.11:13
1 intet hindrar H. att giva s.
14:6
1 Så gav H. Israel s. den dagen
14:23
1 H. som har givit Israel s.
14:39
2 förskaffat Israel denna stora s.
14:45
1 gm svärd och spjut H. giver s.
17:47
4 H. gav hela Israel en stor s.
19:5
3 tillbaka från s,n över
2.8am. 1:1
1 gav H. s. åt David
8:6
3 David tillbaka från sin s.
8:13
1 Så gav H. s. åt David
8:14
4 s.n blev förbytt till sorg
19:2
2 du giver din konung stor S.
22:51
4 H. beredde så stor en s.
23 :10,12
4 H. givit s. åt Aram
2.Kon. 5:1
5 s. beskärdes dem
1.Krön. 5:20
4.H.lät dem vinna en stor s.
11:14
1 Så gav H. s. åt David
18:6,13
3 från s. över edomeema
2.Krön.25:14
1 s.n som din högra hand
Job 40:9
2 du giver din konung stor s.
PS.18:51
2 Må vi få jubla över din s.
20:6
1 H. giver s. åt sin smorde
20:7
1 gm väldiga gärningar giver s.
20:7
1 H .. giv s.
20:10
2 H. huru fröjdas han icke över s.
21:2
2 Stor är hs ära gm din s.
21:6
4 Förgäves väntar man s. gm hästar 33:17
1 deras egen arm gav dem icke s.
44:4
2 så tillsäg nu Jakob s.
44:5
1 mitt svärd kan icke giva s.
44:7
1 giver s. över våra ovänner
44:8
1 giva s. med din högra hand
60:7
1 Han har vunnit s.
98:1
1 giva s. med din högra hand
108:7
4 dig som giver s. åt konungarna
144:10
4 från H. som s.n kommer
Ords.2l:31
6 mötes av s. var han går
Jes.41:2
7 ifrån den som har s.ns rätt
49 :24
8 icke vänder tillbaka utan s.
Jer.60:9
9 en liten s. beskäras dem
Dan.ll :34
10 kämpade och vann s.
Hos.12:4
1 på den tiden giva dem s.
Sak. 9:16
1 åt Josefs hus skall jag giva s.
10:6
1 skall H. giva s. åt Juda hyddor
12:7
11 fört rätten fram till s. '
Matt.12 :20
13 vinna vi en härlig s.
Rom. 8:37
11 Döden uppslukad och s.n
l.Kor.15:54
11 Du död, var är din s.
15:55
11 Gud vare tack som giver oss s.n
15:57
12 s. som övervunnit världen
l.Joh. 5:4
14 Den som vinner s., äta av
Upp. 2:7
14 Den som vinner s., icke lida
2:11
14 Den som vinner s., åt hm skall
2:17
14 Den som vinner s., makt över
2:26
14 Den som vinner s., klädd i vita
3:5
14 Den som vinner s., till pelare
3:12
14 Den som vinner s., sitta på min
3 :21
14 likasom jag själv vunnit s.
3 :21
14 lejonet av Juda stam ... vunnit s.
5:5
14 vunnit s. över vilddjuret
15:2
14 Den som vinner s., till arvedel
21:7

SEGERBYTE
1) !dräp, 'l ~~
rov, byte; av: tårap, slita avel. sönder;
röva. Se t.ex. Rov 2, Röva 9.
2) pe'ullii,

n \> V~

det som manT gÖr, arbete, verk; det
man förvärvar (genom arbete), lön; av:
på'al, göra, förfårdiga. Se t.ex. Lön 15.
3) sylag6geo, av'AarWr€W
bortföra (som) byte; av: sylon (syle),
beslagtagna varor; byte, och ågö, föra.
Jfr Plundra 18.
SEGER BYTE
1
2
2
3

fram ifrån s.nas berg
hs s. går framför hm
och hs s. går framför hm
ingen bortföra eder ss. s.

PS.76:5
Jes.40:10
62:11
Kol. 2:8

seger. I klassisk grekiska betecknar

SEGERKRANS
Segerkransen
1) För deltagande i det kristna
livets tävlan, I.Kor.9:25. 2) För trons
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12)

m'ke,

ViKT)

Segerkrans - Sekundus
goda kamp, 2.Tim.4:8. 3) För tillsyn
av Guds hjord, I.Pet.S :2-4.
SEGERKRANS

l) stephanos, UT€<jJavo,
krans, krona. Se vidare: Krans 7.
2) stephanoo, UT€<jJavow
bekransa, kröna; i 2.Tim.2:S pass.
övers. vinna segerkransen; av: stephanos, se 1. Se: Kröna 4.
SEGERKRANS
1 vinna en förgänglig s.
2 så vinner han icke s.en
1 rättfärdighetens s. tillreds
1 häxlighetens oförvissneliga s.
1 en s. blev hm given

l.Kor. 9:25
2.Tim. 2:5
4:8
l.Pet. 5:4
Upp. 6:2

SEGERLÖN
Segerlönen (grek. brabefon) var det
pris, vanligen en krans, som utdelades
till segervinnarna i antikens idrottslekar . I N. T. liknas det kristna livet
flerstädes vid en tävling eller en
kamp på idrottsbanan, där segerlönen - den oförvissneliga, oförgängliga kransen - väntar den som håller ut
och kommer fram till målet, Fil.3:14;
jfr 1.Kor.9:24 f.; Kol.2:18; 2.Tim.2:S;
4:8; 1.Pet.5 :4.
Segerlön, Upp.
I) Segermåltid, 2:7. 2) Segrande liv,
2:11. 3) Segerhemligheter, 2:17. 4)
Segermakt, 2:26.5) Segerklädnad, 3:5.
6) Segerpelare, 3:12. 7) Segertron,
3:21. 8) Segerarvedel, 21 :7.
SEGERLÖN

l) brabefon, ~pa~€iov
pris (i idrottstävling); av: brabeus, se
Regera 12.
2) katabrabeuo, Kapa~pa~€vw
fungera som domare emot (någon),
förklara (någon) ovärdig priset, diskvalificera: därav övers. taga segerlönen ifrån (någon); av: prep. kata (här
med fientlig innebörd : emot) och brabeuö, se Regera 12.
SEGERLöN
1 så vinner allenast en s.en
1 få den s. som hålles framför
2 Låten icke s.en tagas ifrån

l.Kor. 9:24
Fil. 3:14
Kol. 2:18

SEGERPIL
En H. S., en s. mot Aram

2.Kon.13:17

SEGERRIK
son till en tapper s. man
Jojada, son till ... s. man
det starka och s.a folket
det starka och s,a folket
färdas fram med s.a vagnar
rättfärdig och s. är han

2.Sam.23:20
l.Krön.11 :22
Jes.18:2
18:7
Hab. 3:8
Sak. 9:9

SEGERROP
Det är varken s. som höres
Höjen s. över (Babel)

2.Mos.32:18
Jer.50:15

SEGERSTOLT
som nu jubla så s. i dig

Sef. 3:11

SEGERSÅNG
så dämpas de grymmas s.

Jes.25:5

SEGERTÅG
l) thriambeuo, I!ptaJ-L~€VW
triumfera (över); föra i triumf el.
segertåg (om krigsfångar); av: thrlambos, hymn sjungen i procession till
guden Dionysos' el. Bacchus' ära;
sedan: triumf, triumftåg, segertåg.
Paulus liknar sig själv och sina medarbetare vid fångar, som går framför
Kristus i dennes triumftåg (genom
förkunnelsen
av evangeliet om
Kristus). Verbet är i KoI.2:IS övers.
triumfera över.

SEGLA
medan de s.de fram. somnade
Luk. 8 :23
s.de till Cypern
Apg.13:4
Därifrån (Mitylene) s.de vi vidare
20:15
beslutit s. förbi Efesus
20:16
s.de till Synen
21:3
s.de vi under Cypern
27:4
sedan vi s.t över havet
27:5
skepp som skulle s. till Italien
27:6
s.de vi in under Kreta vid Sahnone
27:7
skänkt dig alla som s. med dig
27 :24

SEGLING
gick nu s.en långsamt

Apg.27:7

SEGRA
l) [jäsa'], V ~ ~
hif. befria, frälsa; i Ps.33:16 nif. bli
befriad el. frälst. Verbet står här parallellt med nif. av [nåsal], se Rädda 3. Se
t.ex. Seger 1.
.
2) nikao, VLK
segra, vinna seger. I Upp.6:2 står ordagrant: segrande och för att segra. Se
vidare: Seger 14.

aw

SEGRA
1 En konung s,r icke gm styrka
2 ss. segrare för att s.

PS.33:16
Upp. 6:2

SEGRARE
2 ss. s. och för att segra

Upp. 6:2

SEGUB
hebr. upphöjd. Hesrons son med Makir, fader till Jair. 1.Krön.2:21,22.
SEHARJA
hebr. Herren är morgonrodnad el.
Herren söker. En man i Jerusalem, son
till benjaminiten Jeroham. l.Krön.
8:26.
SEIR
hebr. luden; skogklädd.
1. Landområde söder och öster om
Beer-Seba. Herren gav det åt Esau och
hans efterkommande, jfr S.Mos.2:4 ff.
Esau uppehöll sig här när Jakob återvände från Mesopotamien, 1.Mos.32:3.
Först efter Isaks död skildes Esau och
Jakob, och Esau flyttade till Seirs
bergsbygd, därför att »deras egendomar voro så stora, att de icke kunde
bo tillsammans», 36:6 f. Nanmet Seir
återkommer sedan ofta i Israels historia, vilket tyder på att området har
bevarat sin identitet, även sedan det
blev en del av edomeernas land. Se:
Edom. Jfr Seirs bergsbygd.
SEIR
till Esau i S.s land
l.Mos.32:3
kommer till min hene i S.
33:14
vände Esau om och tog vägen till S.
33:16

horeernas stamfurstal' i S.s land

36:30

till besittning S.
4.Mos.24:18
förskingrade eder i S.
5.Mos. 1:44
Esaus barn vilka bo i S.
2:4
Esaus barn som bodde i S.
2:8
I S. bodde däremot fordom horeema
2:12
Esaus barn som bo i S.
2:22
Esaus barn, S.s inbyggare
2:29
från S. gick hans sken upp
33:2
Halakberget höjer sig mot S.
Jos.11:17
Halakberget som höjer sig mot S.
12:7
H., när du drog ut från S.
Dom. 5:4
gjort ände på folket ifrån S.
2.Krön.20:23
Amasja nedgjorde av S.s barn 10.000 25:11
förde han med sig S.s barns gudar
25:14
ropar till mig från S.: Väktare
Jes.21:11
Eftersom Moab och S. säga
Hes.25:8

2. Berget Seir, se Seirs bergsbygd.
1.Mos.14:6.
SEIR
hebr. luden, hårig. Fader el. stamfader
till horeemas stamhövdingar Lotan,
Sobal, Sibeon, Ana, Dison, Eser och
Disan. 1.Mos.36:20,21; 1.Krön.1 :38.

SEGIB
hebr. upphöjd. Hiels från Betel yngste
son. Genom hans död uppfylldes
Josuas profetia (Jos.6:26) om förbannelse över den som åter byggde upp
Jeriko. 1.Kon.16:34.

SEIRA
hebr. luden; skogklädd. Ort i Efraims
bergsbygd mot gränsen till Benjamins
stams område. Hit flydde Ehud sedan
han hade dräpt Moabs konung Eglon.
Dom.3:26.
SEIRSBERG
En beteckning för Edom. Se: Seir.
Hes.3S :2,3,7,15.
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SEGERTAG
1 i K. för oss fram i s.

6-Illustrerat Bibel-lexikon

2.Kor. 2:14

SEIRS BERGSBYGD
1. Ett bergområde som sträcker sig
söderut från Döda havet till Akabaviken, troligen identiskt med nuvarande es-Saråh.
Israeliterna drog under ökenvandringen länge omkring Seirs bergsbygd,
S.Mos.2:1, men Herren tillät dem icke
att erövra något av detta område,
»eftersom jag redan har givit Seirs
bergsbygd till besittning åt Esaw), v.S.
Se för övrigt: Seir.
SEIRS BERGSBYGD
Esau bosatte sig i S.
l.Mos.36:8
stamfader för edomeerna, i S.
36:9
11 dagsresor från Horeb, åt S. 5.Mos. 1:2
lång tid tåga omkring S.
2:1
S. till besittning åt Esau
2:5
S. till besittning åt Esau
Jos.24:4
av Simeons barn 500 till S.
1.Krön. 4:42
folket i S. - gm vilkas område 2.Krön.20:10
angrepp på folket ifrån S.
20:22
reste sig mot folket från S.
20:23

2. En bergrygg vid gränsen till J uda
stams område. Jos.IS:IO.
SEJA
hebr., trol. en kortform 'av Seraja, se
d.o. En sekreterare, på andra ställen
omtalad som Sausa, Seraja (I),
Sisa (I), se d.o. 2.Sam.20:2S.
SEKAKA
hebr. inhägnad. Ort i Juda öken mellan
Middin och Nibsan, möjligen identisk
med ruinplatsen Sikke, ca 3 km öster
om Betania. J os.! 5 :61.
SEKANJA
hebr. Herren har bott el. Herrens
förtrogne.
1. En man av Davids ätt. Han är
sannolikt identisk med den familj ehuvudman vilkens avkomlingar återvände med Esra från fångenskapen i
Babel. Somliga identifierar honom även
med nr 6, jfr denne. 1.Krön.3:21,22;
Esr.8:3.
2. En av Arons efterkommande. Hans
familj hade den tionde prästavdelningen. 1.Krön.24:l1.
3. En präst på konung Hiskias tid.
2.Krön.31 :15.
4. En son till J allasiel, Sattus efterkommande (LXX, 1.Esdr.8:32), som
återvände med Esra från fångenskapen
i Babel. Esr.8:5.
5. Jehiels son, av Olams (Elams) efterkommande. Det var på hans förslag det
bestämdes att de som hade tagit sig
hedniska kvinnor till hustrur, skulle
skilja sig från dessa. Esr.IO:2.
6. Fader till portvakten Semaja. Jfr 1.
Neh.3:29.
7. Aras son, svärfader till judarnas fiende Tobia. Neh.6:18.
8. Huvudman för en prästsläkt, som
återvände med Serubbabel från fångenskapen i Babel. Neh.12 :3.
SEKEM
hebr. skuldra. En son till Manasses son
Semida. 1.Krön.7:19.
SEKER
hebr. minne, hågkomst; rykte. En son
till benjaminiten J eguel. Se även:
Sakarja S. 1.Krön.8 :31.

innehade ofta' ledande stållningar.
Grundtextens ord för »sekreterare»,
sofer, är part. av verbet säfar; som
betyder räkna (t.ex. i l.Mos.IS:S;
3.Mos.IS :28). Sofer har också översatts »skriftlärd», Esr.7:11; Neh.8:13
m.fl. ställen. Jfr även »snabb skrivare»,
Ps.4S:2.
Många sekreterare fungerade som
offentliga ämbetsmän, jfr 2.Krön.
24:11, några synbarligen fast knutna
till landets militära ledning, t.ex. härhövitsmannens sekreterare som »plägade utskriva folket i landet till krigstjänst», Jer.S2:2S. Andra, kända som
»konungens sekreterare», 2.Krön.24:11;
Est.3:12; 8:9, var knutna till konungens hov och hade med offentlig administration att göra. Ibland hörde det
otvivelaktigt till en kunglig sekreterares
uppgifter att sköta den diplomatiska
-korrespondensen, och han var också
tillstädes vid viktiga förhandlingar. Jfr
Sebna, som var medlem av den delegation som Hiskia sände för att förhandla med Sanheribs representant
Rab-Sake, Jes.36:2 ff., samt Safan, sekreterare på J osias tid, vilken på konungens vägnar deltog i en beskickning till profetissan Hulda, 2.Kon.
22:3,8 ff.
Både i gammaltestamentlig och i
nytestamentlig tid har privata personer
haft sekreterare i sin tjänst, t.ex_ Jeremia, vilkens sekreterare var Baruk,
Jer.36:32, och Paulus, som dikterade
flera av sina brev, vilket framgår av
Rom.16:22 och indirekt även av Kol.
4:18; 2.Tess.3:17.
Under tiden efter fångenskapen i
Babel övertog sekreterare uppgifter,
som tidigare hade varit förbehållna
prästerskapet. I första hand gällde
detta avskrivning och tolkning av
lagen. Esra var t.ex. både präst och
sofer, övers. skriftlärd, Esr.7:11.
SEKRETERARE
Seraja var s.
2.Sam.8:17; 20:25
Elihoref och Ahia voro s.
l.Kon. 4:3
gick konungens s. ditupp
2.Kon.12:10
gingo ... s.n Sebna ut till dem
18:18
och s.n Sebna kommo till Hiskia
18:37
s.n Sebna sände (Hiskia) till Jesaja
19:2
sände konung Josia s.n Safan
22:3
Hilkia sade till s.n Safan
22:8
Därefter gick s.n Safan till kon.
22:9
berättade s.n Safan för konungen
22:10
konungen bjöd s.n Safan
22:12
från staden tog han s.n
25:19
Sausa var s.
l.Krön.18:16
Semaja, Netanels son, s.n
24:6
konungens s ... tömde kistan
2.Krön.24:11
vid mön9tring gm s.n Jeguel
26:11
Hilkia sade till s.n Satan
34:15
berättade s.n Safan för konungen
34:18
konungen bjöd s.n Safan
34:20
skrevo ... s.n Simsai ett brev
Esr. 4:8
skreva rådsherren Rehum och s.n
4:9
svar till Rehum och s.n Simsai
4:17
läst för Rehum och s.n Simsai
4:23
konungens s. tillkallade
Est. 3 :12
strax konungens s. tillkallade
8:9
gingo s.n Sebna ... ut till hm
Jes.36:3
s.n Sebna ... kommo till Hiskia
36:22
s.n Sebna till profeten Jesaja
37:2
i s.n Gemarjas kammare
Jer.36:10
och in i s.ns kammare
36:12
sutto alla furstarna: s.n Elisama
36:12
i förvar i s.n Elisamas kammare
36:20
från s.n Elisamas kammare
36 :21
i häkte i s.n Jonatans hus
37:15
icke tillbaka till s.n Jonatans hus
37:20
tog han härhövitsmannens s.
52:25

Sekreterare
I det forna Israel var det få som kunde
läsa och skriva. Därför blev de som
lärde sig denna konst högt aktade och

SEKU
hebr. utsiktspunkt. Ort mellan Gibea
och Rama. Vid brunnen i Seku var det
som konung Saul frågade efter Samuel
och David. Seku har ej kunnat närmare
lokaliseras, möjligen har platsen rent
av legat inom Ramas stadsgräns.
1.Sam.19:22.
SEKUNDUS
lat. den andre. En troende från Tessa-
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SEKRETERARE
Se även: Skrivare, skrift, skriftlärd.

Sela-Sema
lonika som åtföljde Paulus från Mace·
donien till Mindre Asien på hans tredje
missionsresa. Sornliga menar att
Sekundus är densamme som macedo·
niern Gajus (se Gajus l), och att han
kallades Sekundus för att skiljas från
den Gajus från Derbe, som var med i
samma ressällskap (se Gajus 2). Apg.
20:4.
SELA
hebr. (nr l) sida; (nr 2) klippa.
l. Stad i Benjamin. Konung Saul och
hans son Jonatan begravdes här, i Sauls
faders grav. Jos.18:28; 2.Sam.21 :14.
2. Stad i Edom, på nordöstra sidan av
berget Hor, nuv. Djebel Harun (Arons
berg), mellan Döda havet och Akaba·
viken. Judakonungen Arnasja intog
Sela efter att ha slagit edorniterna i
Saltdalen. Han kallade staden J okteel
(>>underkuvad av Gud»). Möjligen var
Sela vid denna tid (senare hälften av
åttonde århundradet f.Kr.) snarare en
strategisk fåstning än en vanlig stad.
Omkr. år 300 f.Kr. erövrades Sela
av nabateerna och gick sedan under
det grekiska namnet Petra (direkt
övers. av Sela, klippa). Som huvudstad
för nabateernas rike (Arabia Petrea, se
Arabien) kom Petra att spela en bety·
dande roll. All karavantrafik i såväl
öst.västlig som nord·sydlig riktning
dirigerades över denna stad, som med
sin rikedom på vatten och sitt strate·
giska läge med berg på alla sidor efter
hand blev ett stort handelscentrum.
Sedan romarna hade erövrat staden år
106 e.Kr., kom kejsar Trajanus' mili·
tärväg från Damaskus till Röda havet
att passera Sela. Petra blev nu en
romersk garnisonsstad och upplevde
sin rikaste blomstring.
Efter hand som romarriket miste
sin gamla maktställning och gick mot
sin upplösning, förlorade också Petra
allt mer i betydelse, tills muhamme·
danerna erövrade och förstörde staden
omkring år 630 e.Kr. Korstågstiden (se
Palestina, sp.4396) medförde senare en
viss renässans för det gamla Petra, som
då för en tid blev en kristen stad, men
därefter åter överlämnades åt för·
intelse och månghundraårig glömska.
Först år 1823 återupptäcktes staden
och utgrävningar bragte i dagen vackra
gravmonument och tempel, uthuggna i
de egendomliga, fårgrika bergforma.
tionerna. Den teater som man också
fann, bör ha rymt minst 3000 åskå·
dare. I dag är Petra ett lockande mål
för turister.
SELA
S. och gav namnet Jokteel
från S. gm öknen till SiODS

2.Kon.14:7
Jes.16:1

SELA
hebr. (m l) bön; (m 2) kastvapen,
spjut.
l. Judas yngste son med kananeen
Suas dotter.
SELA
denne gav hon namnet S.

l.Mos.38:5
38:11
38:14
icke givit henne åt min son S.
38:26
Judas söner Er, Onan, S.
46:12
av S. selamiternas släkt
4.Mos.26:20
Judas söner Er, Onan och S.
l.Krön. 2:3
Söner till S. voro Er och Laeda
4:21
min son S. bliver fullvuxen
hon såg att fastän S. var fullvuxen

2. Sim till Sems son Arpaksad.
SELA
Arpaksad födde S.
S. födde Eber
Arpaksad 35 år, födde han S.
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l.Mos.10:24
10:24
11:12

sedan Arpaksad fött S., levde han
11:13
När S. var 30 år, födde han Eber
11:14
sedan S. fött Eber,levde han 403 år 11:15
Arpaksad födde S.
l.Krön. 1:18
S. födde Eber
1:18
Sem, Arpaksad, S.
1:24

SELA
hebr. säIä, ett ord av okänd betydelse.
Man har allmänt antagit, att ordet är
en anvisning av liturgisk eller musika·
lisk art. Septuaginta (den grekiska
övers. av G.T.) återger det med diåpsal·
ma, som antagligen betyder »mellan·
spel» eller »refräng».
SELA
Ps.3:3,5,9; 4:3,5; 7:6; 9:17,21; 20:4; 21:3;
24:6,10; 32:4,5,7; 39:6,12; 44:9; 46:4,8,12;
47:5; 48:9; 49:14,16; 50:6; 52:5,7; 54:5;
55:8,20; 57:4,7; 59:6,14; 60:6; 61:5; 62:5,9;
66:4,7,15;
67:2,5.
68:8,20,33;
75:4;
76:4,10; 77:4,10,16; 81:8; 82:2; 83:9;
84:5,9; 85:3; 87:3,6; 88:8,11; 89:5,38,46,
49; 140:4,6,9; 143:6. Hab.3:3,9,13.

SELA·HAMMALEKOT
hebr. delnings· el. skiljeklippan. En
klippa i Maons öken, söder om Juda
bergsbygd. Här fann David sin rädd·
ning när han flydde undan Saul.
l.Sam.23 :28.
SELANITER
Efterkommande till Judas son Sela.
4.Mos.26:20.
SELED
hebr. möjl. jubel. En son till Sammais
son Nadab, av Juda stam. Han dog
utan söner. 1.Krön.2:30.
SELEF
hebr. utdragen. Semiten Joktans son,
troligen också beteckning för ett folk·
slag i södra Arabien. 1.Mos.IO:26;
1.Krön.l :20.
SELEK
hebr. möjl. rämna, spricka. En anlffiO'
nit, en av Davids hjältar. 2.Sam.23 :37;
1.Krön, l l :3 9.
SELEMJA
hebr. Herrens belöning el. Herrens
tackoffer.
1. Dörrvaktare i helgedomen på Davids
tid, även kallad Meselemja, se d.o.
1.Krön.26:14.
2·3, Två män av Banis efterkommande,
som hade tagit hedniska kvinnor till
hustrur. Esr.10:39,41.
4. Fader till Hananja som arbetade på
Jerusalems mur. Neh.3:30.
S, En präst som var förvaltare över
förrådshusen. Neh.13:13.
6. Kusis son, Netanjas fader och Jehu·
dis farfader. Jer.36:14.
7, Abdee1s son, en av de män som
sändes ut för att gripa profeten Jere·
mia och hans sekreterare Baruk. Jer.
36:26.
8. Fader till Jehukal (Jukal), den ene
av de två som konung Sidkia sände till
Jeremia med begäran om förbön. Jer.
37:3; 38:1.
9, Hananjas son, fader till den Jiria
som var vakthavande vid Benjanlins·
porten och arresterade profeten Jere·
mia. Jer.37:13.

Antiokia. Hamnen hade en 600 m lång
och 410 m bred bassäng med ett 220
m brett inlopp. Antiokia låg 24 km
längre upp vid floden. Sedan den
romerske härföraren Pompejus hade
intagit f.taden år 64 f.Kr., gjordes den
till en s.k. fristad.
Paulus och Barnabas seglade ut från
Seleucia till Cypern på sin första mis·
sionsresa. Till minne härav har två
hamnpirar uppkallats efter dem. Om
den gamla bebyggelsen erinrar ännu i
dag lämningarna efter ett tempel, en
teater och andra större byggnader,
likaf.å den inre hamnen och den vatten·
ledning som kejsar Konstantinus lät
bygga år 338 e.Kr. Apg.13:4.
SELEUKUS
grek. Seleukos. Flera konungar av
seleukidernas dynasti bar detta nanm.
I Daniels bok, kap.Il, hänsyftas på
följande:
L Seleukus I Nikator, (312-281 f.Kr.)
Dynastins grundläggare, en av Alex·
ander den stores generaler. Efter dennes död vann han herraväldet över
Syrien och huvudparten av Alexanders
övriga asiatiska besittningar. Seleukus
anlade Antiokia som sitt rikes huvud·
stad och Seleucia som dess hamnstad.
Dan.11:5.
2. SeleukusII KaHinikus (246-226 f.Kr.)
Son till Antiokus II Theos och sonsons son till Seleukus I. Han angreps av
egypterkonungen Ptolemeus III Euergetes, som trängde in i Syrien för att
hämnas dråpet på sin syster Berenice
(som Antiokus II hade fått till hustru
av hans fader). Ptolemeus belägrade
Seleucia och vände hem igen med stort
byte. Senare företog Seleukus en invasion i Egypten (år 242), men fick
draga sig tillbaka. Han dog krigardöden
under ett fålttåg mot Pergamus. Dan.
11:7-9.
3. Seleukus III Keraunus
(226-223 f.Kr.)
Son till Seleukus II. Han mördades
under ett fålttåg mot Pergamus efter
endast tre års regering. Dan. l 1:10.
4. Seleukus IV Filopator
(187-176 f.Kr.)
Son till Antiokus III den store. På
grund av sitt rikes ekonomiska svårigheter sände han sin kansler Heliodorus
till Jerusalem för att bemäktiga sig
tempelskatterna, vilket dock misslyckades genom ett gudomligt ingripande (2.Mack.3). Senare blev han
mördad av Sanlffie Heliodorus, som
sökte tillskansa sig konungamakten.
Denne gick emellertid över till Seleu·
kus' broder, Antiokus IV Epifanes. Se
för övrigt: Antiokus. Dan.! 1 :20.

SELEUCIA
grek. Seleukus' stad. Kuststad i norra
Syrien vid floden Orontes' mynning.
Seleucia anlades av den seleukidiska
dynastins grundare, Seleukus I Nikator
(312·281 f.Kr.) som hamnstad till

SELOFHAD
hebr., betydelsen oviss. Hefers son av
Manasse stam. Hans döttrar var
MalJela, Noa, Hogla, Milka och Tirsa.
Då Selofuad dog utan att efterlämna
söner, sökte döttrarna om rätt till att
ärva sin fader, vilket Mose på Herrens
befallning beviljade dem. Samtidigt
genomfördes som en ny regel i arvsfrågor att en mans arv skulle gå till
hans dotter, om han dog utan att
efterlämna någon son, 4.Mos.27:8.
Senare fastställdes emellertid, att ingen
dotter som ärver sin fader, fick gifta
sig utom sin egen stam, kap.36.
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SELES
hebr. trio, triad. Helems son, av Asers
stam. 1.Krön.7:35.

SELOFHAD
s., Hefers son, inga söner
4.Mos.26:33
S.s döttrar trädde fram
27:1
S.s som var son till Hefer
27: 1
S.s döttrar hava talat rätt
27:7
S.s, vår broders, arvedel åt hs
36:2
vad H. bjuder angående S.s döttrar
36:6
S.s döttrar gjorde ss. H. bjudit
36:10
S.s döttrar gifte sig med farbroders
36 :11
S. hade inga söner
Jos.17:3
Och den andre hette S.
LKrön. 7:15
Och S. hade döttrar
7:15

SELOMI
hebr. fredlig, fridsam. Fader till hövdingen Allihud, av Asers stam. 4.Mos.
34:27.
SELOMIT
hebr. fredlig el. fredlighet.
l. Dibris dotter, av Dans stam. Hennes
son stenades till döds för att han hade
hädat Herrens nanm. 3.Mos.24:11.
2. En dotter till Serubbabel. I.Krön.
3:19.
3. En levit, son till Jishar. Han kallas
även Selomot, se Selomot 2. I.Krön.
23:18.
4. Sikris son, en levit på Davids tid.
Jämte sina bröder hade han under sin
vård allt vad som hade helgats åt
Herren för vidmakthållandet av Herrens hus. I l.Krön.26 :25,26 kallas han
Selomot, se Selomot 3. l.Krön.26:28.
S. Konung
Rehabeams
Maaka. 2.Krön.!1 :20.

son

med

6. En huvudman. En av hans efterkommande, Josifjas son, var en av de
huvudmän som återvände med Esra
från fångenskapen i Babel. LXX har
översatt: »Av Banis barn Selemot,
Josifjas SOID>. Esr.8:1O.

SELOMOT
hebr. fredlighet, fridsamhet
1. Simeis son, en levit av Gersons släkt.
l.Krön.23:9.
2. En levit, härstammande från Kehats
son Jishar. Densamme som Selomit 3.
l.Krön.24:22.
3. Leviten Sikris son, en av Eliesers
ättlingar. Densanlffie som Selomit 4.
l.Krön.26:25,26.
SELSA
hebr. möjl. skugga (skydd) för solen.
Gränsort i Benjanlin, nära Rakels grav.
1. Sam. 10:2.
SELUMlEL
hebr. Gud är (min) frid. Surif.addais
son, en hövding i Simeons stam.
4.Mos.l:6; 2:12; 7:36,41; 10:19.
SEM
hebr. namn. Noas äldste son, semiternas stamfader.
SEM
Noa 500 år, födde han S.
l.Mos. 5:32
Noa födde tre söner: S., Ham, Jafet
6:10
Noas söner... S., Ham och Jafet
9:18
S. och Jafet togo en mantel
9:23
Välsignad vare H., S.s Gud
9:26
tage sin boning i S.s hyddor
9:27
De voro S., Ham och Jafet
10:1
Söner föddes ock åt S.
10:21
S.s söner voro Elam. Assur
10:22
Dessa voro S.s söner
10:31
S. 100 år födde han Arpakaad
11:10
sedan S. fött Arpaksad
11:11
Noa, S., Ham och Jafet
1.Krön. 1:4
S.s söner voro EIam. Assur
1:17
S., Arpaksad, Sela
1:24
Sot som var son av Noa
Luk. 3:36

SEMA
hebr. ljud; rykte. Stad i södra Juda, vid
gränsen till Edom. I listan över de
orter i Juda som senare överläts till
Simeons stam, skrivs Seba, som troligen är en mer korrekt form, se Seba 2.
Jos.15:26.
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Sema-Sera
SEMA
hebr. ljud; rykte.
1. Hebrons son, av Juda stam. l.Krön.
2:43,44.
2. Rubeniten J oels son, även kallad
Semaja, se Semaja 4. l.Krön.5:8.
3. En av benjaminiten Elpaals söner,
en familjehuvudman för Ajalons invånare. Han är troligen identisk med
Simei 9. l.Krön.8:13.
4. En av de präster som stod bredvid
Esra, medan denne föreläste för allt
folket ur Guds lagbok. Neh.8:4.

SENAP
I Bibelns länder växer flera senapsarter, bl.a. svart senap (Sinapis nigra)
med mycket små svart-bruna frön.
Sannolikt är det detta frö som avses i
Jesu liknelse om himmelriket i Matt.
13:31 f. Även tron liknar Jesus vid ett
senapskorn, Luk.17:6. Liksom det lilla
kornet har växtkraft i sig, så rymmer
den undergörande tron, om än aldrig
så liten, i sig himmelska krafter till att
utföra stora ting.

bland de bortförda· i Babel. Han
försökte få prästen Sefanja i Jerusalem
att straffa profeten Jeremia. Jer.29:24,
31,32.
25. Fader till fursten Delaja. Jer.36:12.
SEMAKJA
hebr. Herren har givit stöd el. stöder.
Dörrvaktaren Semajas son, en levit.
1.Krön.26:7.
SEMARAIM
hebr., betydelsen oviss.
1. Stad i Benjamin, troligen identisk
med Chirbet es-Sarnrah norr om Jeriko. Jos.18:22.
2. Ett berg i Efraims bergsbygd. Här
gick judakonungen Abia till rätta med
Nordrikets konung Jerobeam, innan
han öppnade striden mot denne och
hans kligshär. 2.Krön.13:4.

SENAPSKORN
Himmelriket är likt ett s.
vore den ock blott ss. ett s.
Det är ss. ett s.
Det är likt ett s.
vore den ock blott ss. ett s.

SEMAJA
hebr. Herren har hört el. hör.
1. En profet på konung Rehabearns
tid. Han avrådde konungen från att
stlida mot Nordriket. Tillsammans
med siaren Iddo skrev han en krönika.
l.Kon.12:22; 2.Krön.ll :2; 12:5,7,15.
2. Sekanjas son, av Davids ätt. 1.Krön.
3:22.
3. En simeonit. l.Krön.4:37.
4. Rubeniten Joels son, densamme
som Sema 3. l.Krön.5:4.
S. Hassubs son, en levit. l.Krön.9:14;
Neh.ll:15.
6. Galals son, en levit, även kallad
Sammua, se Sammua 3. l.Krön.9:16.
7. Leviternas överste bland Elisafans
efterkommande pä Davids tid. l.Krön.
15:8,1 l.
8. Leviten Netanels son, en sekreterare
pä Davids tid. 1.Krön.24:6.
9. Dörrvaktaren Obed-Edoms förstfödde son. 1.Krön.26:4,6,7.
10. En levit som på order av konung
J osafat undervisade i lagen i J uda
städer. 2.Krön.17 :8.
11. En levit av Jedutuns efterkommande. Han levde på konung Hiskias tid
och var med och renade Herrens hus.
2.Krön.29:14.
12. En förtroendeman bland leviterna
på konung Hiskias tid. 2.Krön.31:15.
13. En furste bland leviterna på konung Josias tid. 2.Krön.35 :9.
14. En man av Adonikams barn. Han
återvände med Esra från fångenskapen
i Babel. Esr.8: 13 .
15. En av de ledare som Esra sände till
huvudmannen Iddo och dennes broder
för att utverka tillåtelse för leviterna
och tempeltjänarna att med Esra draga
till Jerusalem. Esr.8:16.
16-17. Två män av Harims efterkommande. De hade tagit hedniska kvinnor
till hustrur. Esr.l 0:21,31.
18. Sekanja<> son, som arbetade på
Jerusalems mur. Neh.3 :29.
19. Delajas son, som judarnas fiender
Tobia och Sanballat lejde för att de
skulle skrämma Nehemja med hjälp av
falsk spådom. Neh.6:1O.
20. En präst som undertecknade Nehemjas förbundsskrivelse. Neh.1 0:8;
12:6,18,34,35.
21. En präst som deltog med musik i
den ena lovsångskören då Jerusalems
mur invigdes. Neh.12:36.
22. En präst som deltog med musik i
den andra lovsångskören då Jerusalems
mur invigdes. Neh.12:42.
23. Fader till profeten Uria från KirjatJearim. Jer.26 :20.
24. En nehelamit, en falsk profet

SEMESKÄLLAN
hebr. 'en sämäs, solens källa. Källa
öster om Oljeberget, på vägen mellan
Jerusalem och Jeriko, sista källan innan man når Jordandalen. Semeskällan
tjänade som gränsmärke mellan Juda
och Benjamin. Den är i nutiden känd
under namnet Ain Haud eller »Apostlakällan». Jos.15:7; 18:17.

SENAN
hebr. möjl. rik på hjordar. Stad i eller
väster om Juda lågland, möjligen identisk med Saanan, se d.o. Jos.15:37.
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SEMAREER
En kananeisk folkstam, som bebodde
trakterna väster om Libanon, mellan
Tripolis och Arvad. 1.Mos.1 0:18;
l.Krön.1 :16.
SEMARJA
hebr. Herren har bevarat el. bevarar.
1. En benjaminit, som slöt sig till
David i Siklag. 1.Krön.12:5.
2. Konung Rehabeams andre son med
Mahalat. 2.Krön.ll :19.
3. En man av Harims släkt som hade
tagit sig en hednisk kvinna till hustru.
Esr.1O:32.
4. En man av Banis släkt som hade
tagit sig en hednisk kvinna till hustru.
Esr. 10:4 l.
SEMEBER
hebr. möjl. bevingat namn. En konung
i Seboim på Abrahams tid. Jämte fyra
andra konungar blev han besegrad av
Kedorlaomer. 1.Mos.14:2.
SEMED
hebr. trol. = Semer, se d.o. Son till
Elpaal, av Benjamins stam. l.Krön.
8:12.
SEMEIN
grek. av hebr. namnkunnig, ryktbar.
En man i Jesu släkttavla. Luk.3 :26.
SEMER
En återgivning av hebr. z/imär, som
betecknar ett av de fyrfotadjur som
enligt Mose lag var rena och därför fick
ätas. Översättningarna vacklar mellan
olika giraff-, antilop-, get- och hjortdjur. Den gamla sv. bibeln översatte
med Luther: älg. 5.Mos.14:5.
SEMER
hebr. bevarad el. väktare.
1. Ägaren till berget Samaria, som
senare såldes till konung Omri. Staden
Samaria, som Omri lät bygga på berget, uppkallades efter Semer. l.Kon.
16:24.
2. Leviten Mahelis son. 1.Krön.6:46.
3. Aseriten Hebers son, även kallad
Somer, se Somer 1. l.Krön.7:34.

Senaps träd.
SEMIDA
hebr. känt namn, ryktbarhet. En av
Manasses ättlingar, son till Gilead.
4.Mos.26:32; Jos.17:2; 1.Krön.7:19.
SEMIDAITER
Efterkommande till Semida, se d.o.
4.Mos.26:32.
SEMIRA
hebr. sång. En son till Benjamins son
Beker. 1.Krön.7 :8.

Matt.13:31
17:20
Mark 4:31
Luk.13:19
17:6

SENAS
grek. Zenas, kortform av Zenadoros,
(guden) Zeus' gåva. Senas omtalas tillsammans med Apollos. Dessa två är
uppenbarligen i begrepp att anträda en
resa i evangelii tjänst, och Paulus uppdrar åt Titus att omsorgsfullt utrusta
dem för denna. Senas kan ha varit en
romersk jurist eller möjligen en lagklok
i den judiska diasporan. Jfr ordanalys
Lagklok 2. Tit.3:13.
SENASSAR
hebr. av babyl. Sin (månguden), beskydda (mig)! En av de söner, som
konung Jojakin (Jekonja) fick under
fångenskapen i Babel. l.Krön.3 :18.

SEMIRAMOT
hebr. höjdernas (möjl. himmelens)
namn el. ryktbarhet.
1. En sångare, en levit på Davids tid.
l.Krön.15:18,20; 16:5.
2. En levit som på konung Josafats
befallning undervisade i lagen i Juda
städer. 2.Krön.17 :8.

SENE
hebr. törnig, törnklippa. En brant
klippa vid Mikmaspasset, mitt emot
Geba i Benjamin, där Jonatan överrumplade
fllisteernas
vaktposter ..
1. Sam. 14:4.

SEMLA
En sorts brödkakor som bakades med
tillsats av honung. Jfr Baka, bröd, mat.
2.Mos. 16:3 l.
SEN
hebr. tand, spets, bergstopp. Ort inte
långt från minnesstenen Eben-Haeser.
Grekiska och syriska handskrifter har
Jesana. l.Sam.7:12.

träd som stå nakna på s.en

SEN
varen ej s.a att tåga
kom bittida och s.t
de förra såväl som de s.are
fåfängt s.t gån till vila

Dom.18:9
1.Sam.17:16
l.Krön.24:5
Ps.127:2
som sitta intill s.a natten
Jes. 5:11
s. t omsider når dem hemsökelsen
24:22
s.are gång ej gå ss. förra
Dan.11 :29
intill s.aste släktens år
Joel 2:2
och förakta den s.are
Matt. 6:24
det redan var s.tpå dagen
Mark 11:11
den s.are icke uttyder tal
1.Kor.14:5
För dessa s.are en lukt från
2. Kor. 2:16
s. till att tala
Jak. 1 :19
och s. till vrede
1:19

SENA
fotsena 2.Sam.8:4
höftsena l.Mos.32:32
nacksena Jes.48:4

-sena

SENA
av ben och s.or vävde du
konstrikt flätverk s.orna i hs lår
Jag sksll fästa s. or vid eder
s.or och kött växte på dem
av .••s.or får bistånd

SENFÄRDIG
s.a, hs vagnhästars fötter

Dom. 5:28

SENHÖST
Jud. v.12

SENIR
hebr. möjl. spets, topp.
1. Amoriternas namn på berget Hermon. Jfr 2. 5.Mos.3:9.
2. En bergstopp nordost om Jordan,
mellan Amana och Hermon. Den
räknades till Hermon. Jfr 1. Se: Hermon, Sirjon. l.Krön.5 :23; HV.4:8;
Hes.27:5.
SENSTRÄNGAR
bunde mig med 7 friska s.
buro till henne 7 friska s.
slet (Simson) sönder s.na

Dom.16:7
16:8
16:9

SENSÄD
vetet och spälten •.. äro s.

2.Mos. 9:32

SEORIM
hebr. korn. Huvudman för prästernas
fjärde avdelning enligt konung Davids
indelning. 1.Krön.24:8.
SER
hebr. möjl. klippa. Befåst stad i Naftali, nära sjön Gennesaret. Jos. 19:35.

Job 10:11
40:12
Hes.37:6
37:8
Kol. 2:19

SENAA
hebr. möjl. törnig el. törnbuske. Stad i
Juda, i Neh.3:3 kallad Hassenaa, se
d.o. Esr.2:3S; Neh.7:38.

SERA
hebr. (nr 1-3,5-8) (sol)uppgång; (nr 4)
överflöd.
l. Stamfurste i Edom, son till Esaus
son Reguel. l.Mos.36:13,17; I.Krön.
1:37.
2. Fader till Edoms konung Jobab från
Bosra. l.Mos.36:33; l.Krön.1 :44.
3. En av Judas tvillingsöner med
Tamar. I Matt.1:3 kallas han Sara, se
Sara 2.
SERA
och han fick namnet S.
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l.Mos.38:30

Seraf -Set
Judas söner voro Er, Onan.o.och S.
46:12
av S. seraiternas släkt
4.Mos.26:13.20
Sabdi, son tiR S.
Jos. 7:1,18
Akan, S.s son, och silvret
7:24
Akan, S.s son, trolöst förgripit
22:20
Tamar födde Peres och S.
l.Krön. 2:4
S.s söner voro Simri, Etan, Heman
2:6
av S.s barn Jeguel
9:6
av S.s, Judas sons, barn
Neh.l1:24

4. En dotter till Aser. 1.Mos.46:17;
4.Mos.26:46; 1.Krön.7:30.
5. En av Simeons sex söner, även
kallad Sohar, se Sohar 1. 4.Mos.26:13;
1.Krön.4:24.
6-7. Två leviter av Gers oms släkt.
1.Krön.6:21,41.
8. En härförare, som ledde ett faIttåg
mot Juda på konung Asas tid men som
blev slagen vid Maresa. Den vanliga
uppfattningen är att han var en egyptisk farao av etiopisk härstamning,
nämligen Osorkon I eller II av
22.dynastin. Andra menar att Sera var
konung av Kusi, det assyriska nanmet
på norra Arabien. 2.Krön.14:9.
SERAF
Serafer, hebr. seräpim, kallas de himmelska andeväsen som den unge Jesaja
såg i Herrens tempel vid sin kallelse att
bli profet. Ordet förekommer i Bibeln
endast på detta ställe. Det har satts i
samband med hebr. sårap, brinna,
glöda, men också med en arabisk tenn
som betyder hög eller upphöjd.
Seraferna liknade i viss mån de
annorstädes i Bibeln omtalade keruberna (se d.o.): de hade sådana mänskliga
drag som ansikte, händer, fötter, och
de var utrustade med vingar. Serafernas vingar var sex. Med två betäckte de
sitt ansikte - liksom skyggande tillbaka för glansen av Guds härligliet.
Med två betäckte de i vördnad sina
fötter. Med två flög de - för att så
mycket snabbare uträtta Guds befallningar. Antalet serafer i Jesajas kallelsevision är ovisst. Origenes uppfattar
dem som endast två och identifierar
den ena med Logos (Ordet), den andra
med Anden.
SERAF
S .er stodo omkring hm
en av s.erna nög fram till mig

Jes. 6:2
6:6

SERAlTER
Efterkommande till Simeons son Sera,
se Sera S.
SERAITER
av Sera s.nas släkt
4.Mos.26 :13,20
träffade lotten s.nas släkt
Jos. 7:17
när han lät S.nas släkt träda fram
7:17
Sibbekai som hörde till s.na
l.Krön.27:11
Maherai som hörde till s.na
27:13

6. En av de förnämsta bland dem som
återvände med Serubbabel från fångenskapen i Babel. Han var antagligen
identisk med Asarja i Neh.7:7. Se:
Asarja 17. Esr.2:2.
7. Prästen Ussis son. 1.Krön.6:6,S l;
Esr.7:4.
8. Fader till Eljoenai, av Paliat-Moabs
släkt. Esr.8 :4.
9. En präst som återvände från Babel
på Serubbabels tid, och som undertecknade Nehemjas förbundsskrivelse.
Neh.1O:2; 12:1,12.
10. Hilkias son, en präst som bodde i
Jerusalem. Neh.11 :11.
11. Asriels son, en av dem som konung
Sidkia sände får att arrestera profeten
Jeremia och skrivaren Baruk. Jer.
36:26.
12. Nerias son, som av J eremia fick i
uppdrag att läsa upp olycksprofetiorna
mot Babel. Jer.SI:S9,61.
SEREBJA
hebr. Herrens glöd el. glans. En av
leviternas huvudmän, som återvände
med Serubbabel från fångenskapen i
Babel. Han undervisade folket i lagen,
ledde lovprisningen på den utlysta
faste-, bot- och bönedagen samt undertecknade Nehemjas förbundsskrivelse.
SEREBJA
Guds goda hand över S.
Esr. 8:18
avskilde ... så ock S. och Hasabja
8:24
S. undervisade folket i lagen
Neh. 8:7
S. trädde upp på leviternas
9:4
leviterna Jesua... S., Hodia
9:5
Sackur. S., Sebanja
10:12
leviterna voro: Jesua... Kadmiel, S.
12:8
leviternas huvudmän Hasabja, S.
12:24

SERED
hebr. möjl. frodighet, ymnighet. En
bäck som österifrån rinner ut i Döda
havets södra del och bildar gräns mellan Moab och Edom. Israeliterna gick
över bäcken Sered vid slutet av sin
ökenvandring. Den är möjligen identisk med Pilträdsbäcken. Se även:
Sereds dal. S.Mos.2 :13,14.
SERED
hebr. skälvning, fruktan. En son till
SebuIon,
serediternas
stamfader.
1.Mos.46:14; 4.Mos.26:26.
SEREDA
hebr., betydelsen oviss. Stad icke långt
från Suckot, men väster om Jordan,
konung Jerobeams hemort. Sereda är
antagligen identiskt med Serera och
Saretan, se d.o. l. Kon. I 1:26; 2.Krön.
4:17.
SEREDIT
Ättling till Sered, se d.o.4.Mos.26:26.

SERET
hebr. möj!. glans. En son till Ashurs
hustru Helea. 1.Krön.4:7.
SERET-HASSAHAR
hebr. morgonrodnadens glans. Stad i
Ruben, belägen på ett berg i J ordandalen. J os.13 :19.
SERGIUS PAULUS
Romersk landshövding på Cypern. Han
tillliörde en välkänd romersk släkt och
omtalas bl.a. av Plinius d.ä. Han skildras som en klok man. Under Paulus'
första missionsresa (ca år 45 -47) kom
han till tro. Apg.13:7.
SERI
hebr. skapare el. skapad; min skapelse,
mitt verk. En tempelsångare, leviten
Jedutuns son, även kallad Jisri, se d.o.
1.Krön.25 :3.
SEROR
hebr. bunt, knyte. En benjaminit, en
av konung Sauls förfäder. 1.Sam.9:1.
SERUBBABEL
hebr. av ackad. Zeru-Babili, Babelsättling. Sealtiels son, Esr.3 :2; S :2, född
och uppvuxen i Babel. Serubbabel blev
av den persiske konungen Kores utnämnd till ståtliållare över Juda och
fick samtidigt uppdraget att föra till·
baka till Jerusalems tempel de heliga
kärl, som Nebukadnessar hade låtit
bortföra, 1:7-11; 5:14f. Han ledde
också - jämte översteprästen J esua
och flera familjehuvudmän - det
första tåget av judar som enligt Kores'
edikt av år 539 f.Kr. återvände till
Jerusalem, 1 :1-6; 2 :2; Neh.7:7; 12:1.
Motivet för Kores' hemsändande av
judarna var att de skulle få bygga ett
Herrens hus, Esr.l :3. Detta arbete
påbörjades också andra året efter återkomsten under Serubbabels och Jesuas
ledning, 3:8. Samariterna bad att få
deltaga i arbetet, men då deras begäran
avslogs, blev de fientligt sinnade och
gjorde allt för att förhindra återuppbyggnaden, så att arbetet avstannade
och först på Darejaves Ls regeringstid
(521-486 f.Kr.) slutfördes det, Hagg.
1 :1 ff.; 2:3 ff.; Sak.4:6 ff. Även då var
det Serubbabel och Jesua som förestod
arbetet.
Serubbabel är medtagen i Jesu
släkttavla under namnformen Sorobabel, se d.o., Matt. I :12. Han anges
där vara sonson till konung J ekonja
(Jojakin) och alltså ättling till konung
David. I 1.Krön.3:19 omtalas Serubbabel som son till Sealtiels broder
Pedaja. Förklaringen kan vara den att
Sealtiel dog utan att efterlänma någon
son och att Pedaja enligt lagen om
svågeräktenskap (S.Mos.2S:S,6) äktade
hans hustru och med henne fick sonen
Serubbabel, som då enligt S3n1ffia lag
räknades som Sealtiels son. Somliga
identifierar Serubbabel med Sesbassar,
se d.o., vilket i så fall var Serubbabels
kaldeiska namn.

SERAJA
hebr. (nr 1-6,9-12) Herren strider el.
härskar; (nr 7-8) Herren har rest sig el.
uppenbarat sig.
l. Davids sekreterare, även kallad
Sausa, Seja, Sisa, se dessa ord. 2.Sam.
8:17.
2. Asarjas son, fader till Esra, överstepräst på konung Sidkias tid. Sedan
Nebukadnessar hade intagit Jerusalem
år 586 f.Kr., lät han avliva Seraja jämte
flera andra av judarikets ledande män.
2.Kon.2S:18; I.Krön.6:14; Esr.7:1;
Jer.S2:24.
3. Tanhumets son, en hövitsman, som
slöt sig till Gedalja. 2.Kon.2S :23; Jer.
40:8.
4. En son till Kenas och broder till
Otniel. I.Krön.4 :13,14.
5. Simeoniten Asiels son. I.Krön.
4:35.

l. Son till Manasses son Makir.
1.Krön.7:16.
2. Agagiten Hamans hustru. Hon deltog med sin man i de onda rådslagen
mot Mordokai. Est.S:10,14; 6:13.

SERUBBABEL
Pedajas söner S. och Simei
l.Krön. 3 :19
S.s söner Mesullam och Hananja
3:19
följde med S., Jesua. Neheroja
Esr. 2:2
S., Sealtiels son ... byggde
3:2
begyntes verket av S.
3:8
gingo de till S. och till
4:2
S. sade :.. .icke tillbörligt
4:3
S. och Jesua begynte bygga
5:2
i det att de följde med S.
N eho 7:7
präster och leviter med S.
12;1
under S.s och Neherojas tid
12:47
H. ord gm Haggai till S.
Hagg. 1:1
S. och Josua .. .lyssnade till H. röst
1:12
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SEREDSDAL
Dal vid Döda havets södra ände.
Genom denna rann bäcken Sered, se
d.o. Man antar att Sereds dal är identisk med nuvarande Wadi el-Hesa.
4.Mos.21 :12.
SERERA
hebr., betydelsen oviss. Se: Sereda.
Dom.7:22.
SERES
hebr. (nr 1) rot; (nr 2) av pers. den
gyllene.

H. uppväckte S.s ande
Säg till S., Sealtiels son
var frimodig, du S.
Säg till S., Juda ståthållare
taga dig, min tjänare S.
Detta är H. ord till S.
berg som reser sig mot S.
S.s händer hava lagt grunden
glädjas se murIodet i S.s hand

1:14
2:3
2:5
2:22
2:24
Sak. 4:6
4:7
4:9
4:10

SERUG
hebr. möjl. klänge el. gren. En son till
Regu, fader till Abraliams farfader
Nalior. Serug är identisk med den
Seruk, som är införd i Jesu släktregister. 1.Mos.11 :20,21,22,23; l.Krön.
1:26.
SERUGA
hebr. slagen, förödmjukad; spetälsk.
Moder till Salomos tjänare, den senare
konung Jerobeam. Hon var änka efter
efraimiten Nebat från Sereda. I.Kon.
II :26.
SERUJA
hebr. sårad. Konung Davids syster,
moder till J oab, Abisai och Asae!.
SERUJA
Abisai, S.s son, Joabs broder
l.Sam.26;6
Joab, S.s son och Davids
2.Sam. 2:13
tre söner till S.: Joab, Abisai
2:18
S.s söner, äro starkare än jag
3:39
Joab. S.s son, hade befallt
8:16
Joab, S.s son, märkte
14:1
sade Abisai, S.s son. till konungen
16:9
med mig att göra, I S.s söner
16:10
S.s, Joabs moders, syster
17:25
Abisais, S.s sons. befäl
18:2
tog Abisai, S.s son, till orda
19:21
med mig att göra, I S.s söner
19:22
Abisai, S.s son. kom hm till hjälp
21:17
Abisai, S.s son, den förnämste
23:18
vapendragare åt Joab, S.s son
23:37
underhandla med Joab, S.s son l.Kon. 1:7
vad Joab, S.s son, gjort mot mig
2:5
konungadömet ... åt Joab, S.s son
2:22
deras systrar S. och Abigail
l.Krön. 2:16
Joab, S.s son, kom först
11:6
vapendragare åt Joab, S.s son
11:39
Abisai, S.s son _ slagit edomeerna
18:12
Joab, S.s son, hade befälet
18:15
Joab, S.s son, hade helgat
26:28
Joab, S.s son, begynte räkningen
27:24

SERUK
Se: Serug. Luk.3:3S.
SESAJ
hebr. vitaktig. En anakit i Hebron,
vilken jämte anakiterna Ahirnan och
TaImai fårdrevs av Kaleb. 4.Mos.
13 :23; Jos.1S:14; Dom.l :10.
SESAK
Kryptografiskt namn (hebr. Sesa~) på
Babel (Ba\>äl). Enligt 'a!bas-systemet
byttes den första bokstaven i det
hebreiska alfabetet ut mot den sista,
den andra bokstaven mot den näst
sista osv. (beträffande de hebreiska
bokstäverna, se »Praktisk orientering
och vägledning» i början av band I).
Om vokalerna utelämnas, kommer
SSK att stå för BBL. Jfr Leb-Kamai.
Jer.2S:26; SI :41.
SESAN
hebr. lilja. En son till Appaims son
Jisei, av Juda stam. I.Krön.2:31,34,35.
SESBASSAR
hebr. av babyl., trol. Shamash (solguden) bevare sonen. En ståthållare
över Juda land. Somliga identifierar
honom med Serubbabel, se d.o. Esr.
1 :8,11; 5:14,16.
SET
hebr. satt (i armans ställe); ersättning.
Adams och Evas son, som föddes efter
Abels död. Han var fader till Enos och
setiternas stamfader. Set dog i en ålder
av912 år.
SET
namnet S.: Gud har beskärt
l.Mos.
åt S. föddes ock en son, Enos
Adam 130 födde han ... S.
sedan Adam fött S. levde han 800 år

4928

4:25
4:26
5:3
5:4

Setam-Sida
När S. var 105 år födde han Enos
sedan S. fött Enoslevde han 807 år
Alltså blev S.S hela ålder 912 år
Adam, S., Enos
l.Krön.

Enos som var son av S.

5:6
5:7
5:8
1:1

Luk.. 3:38

SETAM
hebr. olivträd. En efterkommande till
leviten Laedan av Gersons släkt. Jämte
sin broder Joel hade han uppsikten
över skatterna i Herrens hus.
l.Krön.23:8; 26 :22.
SETAN
hebr. olivträd. En son till benjaminiten
Bilhan.1.Krön.7:10.
SETAR
hebr. av pers., (nr 1) möjl. erövrare;
(nr 2) stjärna.
1. Hovman hos konung Ahasveros. Est.
1:10.
2. En medo-persisk furste under konung Ahasveros. Jämte sex andra
furstar tillhörde han dem som alltid
hade tillträde till konungen och som
satt i hans råd. Est. l :14.
SETAR-BOSENAI
hebr. av pers., möjl. glänsande stjärna.
Persisk ämbetsman som sökte förhindra återuppbyggandet av Jerusalems tempel. Esr.s:3,6; 6:6,13.
SETUR
hebr. dold, hemlighållen. Mikaels son,
representant för Asers stam bland
Moses tolv spejare. 4.Mos.13:14.
SEVA
hebr., betydelsen oviss. Kalebs son
med Maaka, stamfader till Makbenas
och Gibeas invånare. l.Krön.2:49.
SEVENE
hebr. av egypt., möjl. rristning. Egyptens gamla gränsort i söder mot Etiopien, vid Nilens första katarakt. Profeten Hesekiel talar om att Egyptens
land skall bli ett ödelagt land »från
Migdoi till Sevene» (29:10). - Stadens
ursprungliga namn var Sun, medan
dess nuvarande arabiska nanm är
Assuan, en gränsort mellan Egypten,
Nubien och Sudan. Hes.29:10; 30:6.
SEX
Uppdelning: allmänt; mynt, mått, vikt;
dagar; döttrar; gånger; månader; söner; år.
SEX (allmänt)
2.Mos.25:32,33,35; 26:9,22; 28:10; 36:17,
27; 37:18,19,21; 3.Mos.24:6; 4.Mos.7:3;
35:6,13,15; Jos.15:59; 2.Sam.21:20; 1.Kon.
10:19;20; 1.Krön.20:6; 26:17; 2.Krön.9:18,
19; Neh.5:18; Ords.6:16; Je8.6:2; He8.9:2;
46:1,4,6; Joh.2:6; Apg.11:12; Upp.4:8.
SEX (mynt, mAtt, vikt)
Rut 3:15,17; 1.Sam.17:4; 2.Sam.6:13; 1.Kon.
6:6; Hes.40:5,12; 41:1,3,5,8; Dan.3:1.
SEX (dagar)
2.Mos.16:26; 20:9,11; 23:12; 24:16; 31:16,
17, 34:21, 35:2, 3.Mos.23:3, 5.Mos.5:13,
16:8, Jos.6:3,14, Matt.17:1, Mark.9:2, Luk.
13:14, Joh.12:1.
SEX (döttrar)
1.Krön.4:27.
SEX (pnger)
2.Kon.13:19; Job 5:19.
SEX (månader)
2.Sam.2:11; 5:5; 1.Kon.11:16; 2.Kon.15:8;
1.Krön.3:4; Est.2:12; Luk.4:25; Apg.18:11;
Jak.5:17.
SEX (söner)
1.Mos.30:20; 1.Krön.3:4,22; 8:38; 9:44;
25:3.
SEX (år)
LMo8.31:41; 2.Mos.21:2; 23:10; 3.Mos.25:3;
5.Mos.15:12,18; Dom.12:7; 1.Kon.16:23;
2.Kon.11:3; 2.Krön.22:12; Jer.34:14.

621: Esr.2:26; Neh. 7:30.
623: Esr.2:11.
628: Neh.7:16.
642: Esr.2:10; Neh.7:62.
648: Neh.7:15.
650: Esr.8 :26.
652: Esr.2:60; Neh.7:10.
655: Neh.7:20.
666: l.Kon.10:14; 2.Krön.9:13; Esr.2:13;
Upp.13:18.

667: Neh.7:18.
675: 4.Mos.31:37.
690: 1.Krön.9:6.
SEXHUNDRAFÖRSTA
1.Mos.8 :13.

SEX HUNDRA TUSEN
2.Mos.12:37; 4.Mos.11:21.

601.730: 4.Mos.26:51.
603.550: 2.Mos.38:26; 4.Mos.1:46; 2:32.
675.000: 4.Mos.31:32.
SEXTIO
Uppdelning: allmänt; mått, vikt; år.
SEXTIO (allmänt)
4.Mos.7:88; 5.Mos.3:4; Jos.13:30; 1.Kon.
4:13; 2.Kon.25:19; 1.Krön.2:23; 2.Krön.
11:21; Esr.8:13; HV.3:7; 6:7; Jer.52:25.
SEXTIO (mått, vikt)
l.Kon.4:22.; 6:2; 2.Krön.3:3. Esr.6:3; Hes.
40:14; Dan.3:1; Luk.24:13.
SEXTIO (år)
1.Mos.25:26;
1.Tim.5:9.

3.Mos.27:3,7;

1.Krön.2:21;

SEXTIO
61: 4.Mos.31 :39.
62: 1.Krön.26:8; Dan.5:31; 9:25,26.
65: 1.Mos.5:15,21; Jes.7:8.
66: 1.Mos.46:26; 3.Mos.12:5.
67: Neh.7:72.
68: 1.Krön.16:38.
SEXTIOFALT
Matt.13:8,23; Mark.4:8,20.

SEXTIO TUSEN
2.Krön.12:3.

60.500: 4.Mos.26:27.
61.000: 4.Mos.31:34; Esr.2:69.
62.700: 4.Mos.1:39; 2:26.
64.300: 4.Mos.26:25.
64.400: 4.Mos.26:43.
SEXTON (år)
2.Kon.13:10;
14:21;
15:2,33;
2.Krön.26:1,3; 27:1,8; 28:1.

16:2;

SEXTONDE
1.Krön.24:14; 25:23; 2.Krön.29 :17.

SEX TUSEN
1.Sam.13:5; 2.Kon.5:5; 1.Krön.23:4; Job
42:12.

6.200: 4.Mos.3:34.
6.720: Esr.2:67; Neh.7:69.
6.800: 1.Krön.12:24.

SIA
hebl. (nr 1) skälvning, rörelse; (nr 2)
församling.
l. En gadit i Basans land. l.Krön.
5:13.
2. Stamfader för en familj av tempelträlar som återvände från Babel med
Serubbabel. Se även: Siaha. Neh.7:47.

SIAHA
hebl. församling. Stamfader för en
familj av tempelträlar, som återvände
från Babel med Serubbabel. Densamme som Sia 2. Esr.2:44.
SIARE
Se även: Profet, se, syn, spådom,
spåman, förutsäga.

1.Mos.7:6,l1; 2.Mos.14:7; Dom.3:31; 18:11,
16,17; 20:47; 1.Sam.13:15; 14:2; 17:7;
23:13; 27:2; 30:9; 2.Sam.15:18; 1.Kon.10:
16,29; 1.Krön.21:25; 2.Krön.1:17; 3:8; 9:15;
29:33.

Siare
En gammal beteckning för profet i
Israel, jfr l.Sam.9:9. Siaren var alltså
något annat än en vanlig spåman, hans
insikt och visioner var ingivna av Guds
Ande. Samuel är den förste siaren som
nämns vid namn i G.T. Personer som
senare får denna beteckning, omtalas
ibland som en konungs siare, ibland
som krönikeförfattare. Sålunda nämns
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SEX HUNDRA

Gad som »Davids siare», 2.Sam.24:11 ,
och Heman som »konungens (dvs.
Davids) siare», l.Krön.2s:s. Uttryck
sådana som »siaren Samuels krönika»,
l.Krön.29:29, »siaren Gads krönika»,
l.Krön.29:29, och »siaren Iddos krönikal>, 2.Krön.12:1s, exemplifierar siarnas verksamhet som författare. Som
sådana verkade emellertid också profeter, jfr »profeten Natans krönika»,
l.Krön.29:29, och »profeten Semajas
krönika», 2.Krön.12:1s. Siare var dock
ej fullt detsanuna som profet, vilket
framgår av det ställe där »profeten
Gad» även betecknas som siare, 2.Sam.
SIARE

1) ro'ä, n ~r"
siare; av: rä;ä, se, betrakta. Se: Profetera 2.
2) I:zozä, n,rn
siare; av: l)äzä, se, skåda. Se: Profet 4.

3) säjJä,

n~::t

sp~a, spej~ ~oga betrakta; i Mika 7:4

pi. part. plur. Se t.ex. Lur 6, Skåda 11.
SIARE
1 Kom, lä t oss gå till s.n
1.Sam. 9:9
1 kallade man fordom s.
9:9
1 Är s.n här?
9:11
1 Säg mill var s.n bor
9 :18
1 (Samuel:) Jag är s.n
9:19
1 (David:) Du är ju s.
2.Sam.15:27
2 profeten Gad, Davids s.
24:11
2 H. varnat gm profeter och s. 2.Kon.17:13
1 David och s.n Samuel
1.Krön. 9:22
2 H. talade till Gad, Davids s.
21:9
2 Heman som var konungens s.
25:5
1 vad s.n Samuel hade helgat
26:28
1 upptecknat i s.n Samuels krönika
29 :29
1 och i s.n Gads krönika
29 :29
2 i s.n Jedais syner om
2.Krön. 9:29
2 profeten Semajas och s.n Iddos
12:15
1 kom s.n Hanani till Asa
16:7
1 Asa blev förtörnad på s.n
16:10
2 gick s.n Jehu ut mot Josafat
19:2
2 Gad, konungens s.
29:25
2 lova H. med s.n Asafs ord
29 :30
2 ord som s.na talade i H. namn
33:18
2 konungens s. Jedutun bjudit
35:15
2 mörker över s.na, edra ledare
Jes.29:10
1 till s.na: Upphören med syner
30:10
2 Amasja till Amos: Du S., &å
Am. 7:12
2 S.na skola st! där med skam
Mlka 3:7
3 när dina s,s dag är inne
7:4

SIBA
hebr. möjl. stånd el. ställning. En av
konung Sauls tjänare. Då David en tid
efter Sauls död önskade veta om det
ännu fanns någon kvar av Sauls hus,
mot vilken han kunde visa barmhärtighet för Jonatans skull, kunde Siba
upplysa honom om att Jonatans son
Mefiboset, som var ofärdig i båda
fötterna, ännu var i livet. David tog
vänligt emot Mefiboset och förordnade
att allt vad Saul och hela Sauls hus
hade ägt skulle tillhöra honom, och
samtidigt uppdrog han åt Siba att med
sina femton söner och tjugo tjänare
sköta förvaltningen av det stora jordagodset,2.Sam.9.
Då David senare måste fly för Absalom, kom Siba till honom med livsmedel och förtalade Mefiboset, i det
han sade att denne nu eftersträvade
konungadömet. Detta ledde till att
konungen fråndömde Mefiboset hans
egendom och gav den åt Siba, 16:1-4.
När sedan Absaloms uppror var kuvat
och David hade vänt tillbaka till Jerusalem, lyckades emellertid Mefiboset
att försvara sig mot Sibas falska anklagelse. Konungens dom blev att Siba
och Mefiboset skulle dela Sauls jordegendom, 19:24-29. Se även: Mefi·
boset.
SIBA
Sauis hus en tjänare ... S.
(David:) Är Du S.?

2.Sam. 9:2
9:2

S. svarade: Ännu finnes kvar en son
S. svarade: Han är nu i Makirs hus
tillkallade konungen S., Sauis
S. hade 15 söner och 20 tjänare
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9:3
9:4
9:9
9:10

sade s.: Din tjänare skall i alla
alla som bodde I S.s hus
mötte hm S .. Mefibosets 1;länare
ssde konungen till S.: Vad vill du
S. svarade: Han är kvar
konungen till S.: Se, allt Mefiboset
S .. vilken varit 1;länare i Sauls
du och S. skolen dela jordagodset

9:11
9:12
16:1
16:2
16:3
16:4
19:17
19:29

SIBBEKAI
hebr. sammanflätning. En husatit, en
av Davids hjältar. Han slog ned den
filisteiske kämpen Saf, en reslig man,
»en av rafaeerna~ avkomlingar». Sibbekai var ledare för den åttonde avdelningen i Davids här. Eftersom det
bland Davids hjältar endast fanns en
husatit, jfr 2.Sam.23 :24-29, är det
sannolikt att Sibbekai är identisk med
den i 23 :27 omtalade Mebunnai, se
d.o. 2.Sam.21 :18; l.Krön.ll :29; 20:4;
27:11.
SIBBOLET
Se: Schibbolet. Dom.12:6.
SIBEA
hebr. sju el. ed. En brunn vid BeerSeba, som grävdes av Isaks tjänare.
l.Mos.26 :33.
SIBEON
hebr. färgad; enligt en annan förkla·
ring: lik en hyena.
1. En son till horeen Seir, stamfurste i
Edom. l.Mos.36:20,24,29; I.Krön.l:
38,40.
2. En hive, vilkens sondotter Oholibarna blev en av Esaus hustrur. Han är
troligen identisk med nr 1. I.Mos.36:
2,14.
SIBJA
hebr. gasell.
1. Moder till judakonungen Joas.
2.Kon.l2:1; 2.Krön.24:1.
2. Benjaminiten Saharaims son med
Hodes. I.Krön.8:9.
SIBMA
hebr. möjl. kyla el. kryddor, balsam.
Stad inom Rubens stams område, identisk med Sebam, se d.o.
SIBMA
Nebo och Baal·Meon och S.
lOriataim, S., Seret-Hassahar
så ock S.s vinträd
eråter jag över S.s vinträd
eräta över die, S.s vinträd

4.Mos.32:38
Jos.13:19
Jes.16:8
16:9
Jer.48:32

SIBRAIM
hebr. dubbel förhoppning. Stad i
Syrien, mellan Damaskus och Hamat. I
profeten Hesekiels framtidssyn är den
belägen på Det heliga landets norra
gräns. Hes.47:16.
SICKERON
hebr. dryckenskap. Ort mellan Ekrons
höjd och berget Baala, på norra gränsen av Juda stams område. Dess exakta
läge är okänt. Jos.ls:11.
SICKUT
Det hebreiska ordet, vokaliserat
Sikkut , skall troligen läsas Sakku! ,
vilket är nanmet på en assyrisk-babylonisk gudomlighet. I LXX har detta ord
uppfattats som plur. av det hebr. ordet
för »hydda», »tält», liksom ordet
mäJ.~, »konung» har blivit Molok, vilket förklarar den awikande form som
Amos-citatet har erhållit i Stefanus' tal
(Apg.7:43). Jfr även Kiun, Romfa,
Tält. Am. 5 :26.
SIDA
-sida
baksida 2.Mos.26:12
framsida 2.Mos.26:9
havssida Ps.I07:3
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Sida - Siddirnsdalen

den aln på vardera S.D
26:13
på båda s.oma av tabemaklet
26:13
på tabemaklets andra s.
26:20
den norra s.n, sätta 20 bräder
26:20
bräder på tabernaklets ena s.
20:26,27
ljusstaken på tabernaklets södra s.
26 :35
bordet ställa på norra s.n
26 :35
stängerna sitta på altarets s.or
27:7
För den södra s.n omhängen
27:9
detta för den ena s.n
27:9
omhängena 15 alnar långa på ena s.n 27:14
omhängena på andra s.n 15 alnar
27:15
sätta dem på dess båda s.or
30:4
på tavlornas båda s.or var skrivet
32:15
både på den ena s.n
32:15
bräder satte man 20 på södra s.n
36 :23
satte man på tabernaklets andra s.
36:25
den norra s.n, 20 bräder
36:25
bräder på tabernaklets ena s.
36:31,32
två ringar på ena s.n
37:3
och två ringar på andra s.n
37:3
i ringarna, på s.orna av arken
37:6
armar från Jjusstakens s.or
37 :18
tre från ena s.n
37:18
och tre från andra s.n
37:18
satte dem på dess båda s.or
37 :27
i ringarna på altarets s.or
38:7
För södra s.n gjordes omhängena
38:9
för norra s.n 100 alnar långa
38:11
för västra s.n gjordes omhängen
38:12
Omhängena 15 alnar på ena s.n
38:14
likaledes på andra s.n 15 alnar
38:14
Omhängena ... lika på båda s.or
38:14
bordet vid tabernaklets norra s.
40:22
Jjusstaken på tabernaklets södra s.
40:24
slakta vid s.n av altaret
3.Mos. 1 :11
kasta den vid s.n av altaret
1 :16
lägga (askan) vid s.n av altaret
6:10
äten det osyrat vid s.n av altaret
10:12
1ä&er vid s.n av tabernaklet
4.Mos. 3 :29
läger vid s.n av tabernaklet
3 :35
en dagsresa vitt på vardera s.n
11 :31
lägrade sig på andra s.n Arnon
21 :13
Moabs hedar, på andra s.n Jordan
22:1
där murar funnos på båda s.or
22:24
icke arvedel på andra s.n Jordan
32:19
på andra s.n Jordan, på östra s.n
32:19
arvsbesittning på andra s.n Jordan
32:32
skola bliva taggar i edra s.or
33:55
land skall på södra s.n sträcka sig
34:3
sin arvedel på andra s.n Jordan
34:15
från stadsmuren utåt på alla s.or
35:4
utanför staden ...på östra s.n
35:5
på västra s.n 2000 alnar
35:5
på södra s.n 2000 alnar
35:5
och på norra s.n 2000 alnar
35:5
skolen I giva på andra s.n Jordan
35:14
på andra s.n Jordan
5.Mos. 1:1
På andra s.n Jordan begynte Mose
1:5
härskade på andra s.n Jordan
3:8
Pisgas sluttningar, på östra s.n
3:17
land H. vill giva på andra s.n
3:20
goda landet på andra s.n Jordan
3:25
städer på andra s.n Jordan, östra s.n
4:41
på andra s.n J ordan i dalen
4 :46
på andra s.n Jordan, på östra s.n
4:47,49
Jigga på andra s.n Jordan
11 :30
icke Aseror vid s.n av H. altare
16:21
icke heller på andra s.n havet
30 :13
fara över till andra s.n havet
30 :13
vid s.n av H. förbund sark
31 :16
här på andra s.n Jordan
Jos. 1 :14
på andra s.n Jordan, på östra s.n
1:15
på andra s.n Jordan, Sihon och Og
2:10
på andra s.n Jordan, på västra s.n
5:1
för att stanna på andra s.n Jordan
7:7
bakhåll mot (Ai) på andra s.n därom
8:2
i bakhåll på andra s.n därom
8:4
bakhåll på andra s.n om staden
8:14
(ajitema) fingo dem på båda s.or
8 :22
stod på båda s.or om arken
8 :33
konungar på andra s.n Jordan
9:1
konungar, de två på andra s.n Jordan
9:10
på andra s.n Jordan, på östra s.n
12:1
hela Hedmarken på östra s.n
12:1
Kinarotsjön, på östra s.n
12:3
Salthavet, på östra s.n
12:3
på andra s.n Jordan. på västra s.n
12:7
på andra s.n Jordan, på östra s.n
13:8,27
på andra s.nJordan ...på östra s.n
13:32
arvedel på andra s.n Jordan
14:3
gränsen på norra s.n begynte
15:5
vad som liager på s.n om Asdod
15 :46
och Basan på andra s.n Jordan
17:5
på andra s.n Jordan, på östra s.n
18:7
gräns på norra s.n begynte vid Jordan 18:12

gränsen böjde sig på västra s.n
18:14
Detta var västra s.n
18:14
södra s.n begynte vid Kirjat~Jearims
18:15
på södra s.n om Jebus' höjd
18:16
på östra s.n var Jordan gränsen
18:20
På andra s.n från Sarid, österut
19:12
på andra s.n Jordan ...på östra s.n
20:8
H. lät dem hava ro på alla s.or
21 :44
land Mose givit på andra s.n Jordan
22:4
på andra s.n Jordan, på västra s.n
22:7
altare vid Jordan, på andra s.n
22:11
ett gissel för edra s.or
23:13
På andra s.n floden bodde edra fäder 24:2
Abraham från andra s.n floden
24:3
bodde på andra s.n Jordan
24:8
på andra s.n floden och i Egypten
24:14
när de bodde på andra s.n floden
24:15
de skola tränga eder i s.orna
Dom. 2:3
Gilead stannade på andra s.n Jordan
5:17
till Gideon på andra s.n Jordan
7 :25
som bodde på andra s.n Jordan
10:8
lägrade sig på andra s.n Arnon
11 :18
i alla städer på båda s.or om (Arnon) 11 :26
N oomi hade frände på sin mans s. Rut 2:1
satte sig vid s.n av skördemännen
2:14
satt Eli vid s.n av vägen
l.Sam. 4:13
föll Eli baklänges vid s.n av porten
4:18
i ett skrin vid s.n av den
6:8
filisteernas u tp ost på andra s.n
14:1
på vardera s.n en brant klippa
14:4
Ställen I eder på ena s.n
14:40
så vill jag ställa mig på andra s.n
14:40
Filisteema vid berget på ena s.n
17:3
israeliterna vid berget på andra s.n
17:3
Abner satte sig vid Sauls s.
20:25
reste David sig upp på södra s.n
20:41
Saul gick på ena s.n om berget
23 :26
David med sina män på andra s.n
23 :26
David och hs män från motsatta s.n
25:20
David kommit över på andra s.n
26:13
israeliterna på andra s.n dalen
31:7
och på andra s.n Jordan
31:7
på var sin s. om dammen
2.Sam. 2:13
stötte svärdet i s.n på varandra
2:16
arameer som bodde på andra s.n
10:16
mycket folk komma vid s.n av berget 13:34
Joab har åkerstycke vid s.n av mitt
14:30
Absalom ... ställa sig vid s.n av
15:2
tiänare tågade förbi på s.n om hm
15:18
konungen ställde sig vid s.n av porten 18:4
(David:) Gå åt s.n och ställ dig
18:30
tog min son från min s.
l.Kon. 3 :20
ligger på s.n om Saretan
4:12
landet på andra s.n floden
4:24
alla konungar på andra s.n floden
4 :24
han hade fred på alla s.or
4:24
låtit mig få ro på alla s.or
5:4
Dörren ...på husets södra s.
6:8
på båda s.or om sitsen armstöd
10:19
lejon stodo på båda s.or
10:20
läggen mina ben vid s.n av hs ben
13 :31
H. skall förströ på andra s.n floden
14:15
viljen I halta på båda s.or
18:21
delade sig detta åt två s.or
2.Kon. 2:8
delade (vattnet) sig åt två s.or
2:14
på östra s.n om Jordan Gilead
10:33
från husets södra s.
11 :11
11 :11
till husets norra s.
på norra s.n om detta altare
16:14
ända till östra s.n av dalen
l.Krön. 4 :39
utefter hela östra s.n av Gilead
5 :10
på andra s.n Jordan Beser i öknen
6 :78
göra tjänst på östra s.n
9:18
från andra s.n Jordan 120000
12:37
de förnämste vid konungens s.
18:17
de som bodde på andra s.n
19 :16
låtit eder få ro på alla s.or
22:18
sin plats vid Arons söners s.
23:28
ämbetsförvaltningen på andra s.n
26 :30
på båda s.or om sitsen
2.Krön. 9 :18
12 lejon stodo där, på båda s.or
9:19
få lugn på alla s.or
14:7
(H.) lät dem få ro på alla s.or
15 :15
från landet på andra s.n havet, Aram 20:2
Gud lät hm få lugn på alla s.or
20 :30
från husets södra s.
23:10
till husets norra s.
23:10
Kore dörrvaktare på östra s.n
31 :14
(H.) beskyddade dem på alla s.or
32 :22
i landet på andra s.n floden
Esr. 4:10
männen på andra s.n floden
4:11
icke del i landet på andra s.n floden
4:16
övriga landet på andra s.n floden
4:17
herrar över allt land på andra s.n
4:20
ståthållaren i landet på andra s.n
5:3,6
afarsekitema på andra s.n floden
5:6
ståthållare i landet på andra s.n
6:6
medbröder på andra s.n floden
6:6
skatt från landet på andra s.n floden
6:8
ståthållaren i landet på andra s.n
6:13
skattmästare i landet på andra s.n
7 :21
folket i landet på andra s.n floden
7 :25
ståthållarna i landet på andra s.n
8:36
drottningen satt vid hs s.
Neh. 2:6
ståthållarna i landet på andra s.n
2:7
ståthållarna i landet på andra s.n
2:9
i landet på andra s.n floden
3:7
vid sin s. Karsena, Setar
Est. 1 :14
vid s.n av konungar och
Job 3:14
vid s.n av furstar som voro rika
3:15
från alla s.or träffa mig hs pilar
16 :13
Från alla s.or ängsla hm
18:11
Från alla s.or bryter han ned
19:10
skräck från alla s.or
ps.a1 :14
hatar dem som halta på båda s.or
119 :113
Du omsluter mig på alla s.or
139:5
rakkniv tingas på andra s.n
Jes. 7 :20
landet på andra s.n Jordan
9:1
arameerna från den ena s.n
9 :12
stå vid s:n av Egypten och Assyrien
19 :24
likt att ställa vid hs s.
40:18
skräck från alla s.or
Jer. 6 :25
rovfåglar komma från alla s.or
12:9
skräck från alla s.or
20:10
konungarna på andra s.n havet
25 :22
Skräck från alla s.or! säger H.
46:5
Skräck från alla s.or
49 :29

SIDA (högra sida)
på hs högra s. brann i eld
5.Mos.33:2
Aroer, på högra s.n om staden 2.Sam.24:5
hon satte sig på hs högra s.
1.Kon. 2:19
At den pelare ...på högra s.n
7:21
fem av bäckenställen på högra s.n
7:39
7:39
havet på högra s.n om huset
Uusstakarna, fem på högra s.n
7:49
hela härskara ...på hs högra s.
22:19
bredvid altaret, på högra s.n
2.Kon.12:9
Asat sin plats på hs högra s.
1.Krön. 6 :39

SIDDIMSDALEN
hebr. 'emä~ hassigim, möjl. fältens el.
slätternas da/o En djup dalsänka söder
om Jordandalen. Här låg städerna
Sodom, Gomorra, Adma, Seboim och
Be1a. Dalen täcks nu av Döda havet.
Man antar att den låg i Döda havets
södra del, där det förr var torrt land.

4933

4934

4935

4936

insida Matt.23 :26
kortsida 2.Mos.27 :12
långsida Hes.41 :22
sydsida Hes.47:19
utsida Upp.5:1
avsides l.Kon.18:27
SIDA
Uppdelning: allmänt, högra sida, vänstra
sida, å ... sida, å sido, åt sidan, sida (kropps·
del).
SIDA (allmänt)
dörr till arken på dess s.
l.Mos. 6:16
konungar som vora på hs s.
14:5,17
tält på andra s.n om Herdetomet
35 :21
sin s. skall han vända mot Sidon
49:13
Goren·Haatad på andra s.n Jordan
50:10
Abel·Misraim ... på andra S.D Jordan
50:11
vände (Mose) sig åt alla s.or
2.Mos. 2:12
stödde hs händer, en på vardera S.D
17:12
två ringar på ena s.n
25:12
och två ringar på andra s.n
25:12
i ringarna, på s.orna av arken
25:14
annar från ljusstakens s.or
25:32
tre annar från den ena s.n
25:32
tre annar från andra s.n
25:32

från alla s.or skall jag låta ofärd
49:32
strid mot Babel från alla s.or
50:14
Höjen segerrop på alla s.or
50:15
kommen över det från alla s.or
50 :26
från alla s.or skola de komma
51:2
ovänner från alla s.or
Klag. 1:17
förskräckelser ifrån alla s.or
2 :22
mskohänder på alla fyra s.orna
Hes. 1:8
kunde de gå åt alla fyra s.orna
1 :17
icke vända dig från ena s.n
4:8
dagar som du ligger på ena s.n
4:9
ställde sig vid s.n av kopparaltaret
9:2
kunde de gå åt alla fyra s.orna
10:11
hånade dig på alla s.or
16:57
komma över dig från alla s.or
23 :22
anfalla dig från alla s.or
23 :24
drabba henne från alla s.or
28 :23
fikar efter eder från alla s.or
36:3
porttröskeln på inre s.n
40:7
mätte portens förhus på inre s.n
40:8
portens förhus låg på inre s.n
40:9
vaktkamrarna voro tre på var s.
40:10
murpelarna på båda s.orna lika stora 40:10
avskrankningen på motsatta s.n
40:12
var vaktkammare, på vardera s.n
40:12
100 alnar på östra s.n och på norra
40:19
tre vaktkamrar på var s.
40 :21
lät han mig gå till södra s.n
40 :24
på södra s.n fanns en port
40 :24
prydd med palmer, på båda s.or
40 :26
port till förgården på södra s.n
40 :27
avståndet till den andra på södra s.n
40 :27
till den inre förgårdens östra s.
40 :32
prydda med palmer på båda s.or
40 :34,37
i portens förhus två bord på var s.
40 :39
sidoväggar fyra bord på var s.
40:41
fem alnar, var på sin s.
40 :48
portens bredd på var s. tre alnar
40 :48
stodo pelare, en på var s.
40:49
sex alnar breda, var på sin s.
41 :1
sidoväggarna på var s. fem alnar
41:2
avsöndrade platsen på västra s.n
41 :12
mätte avsatserna åt båda s.or
41 :15
mskoansikte åt palmen på ena s.n
41:19
lejonansikte åt pahnen på andra s.n
41 :19
palmer funnos ...på båda s.or
41 :26
lågo på östra s.n tempelkamrar
42:10
likadan väg på norra s.n
42 :11
dörröppningarna på södra s.n
42:12
med sin mätstång åt östra s.n
42:16
Han mätte åt norra s.n
42:17
Han mätte ock åt södra s.n
42:18
Han vände sig mot västra s.n
42:19
At alla fyra s.orna mätte han
42:20
dörrpost vid s.n av min dörrpost
43:8
dess fyra s.or bildade liksidig
43:16
avsatsen 14 alnar utefter sina s.or
43:17
på båda s.or få ett område
45:7
ett område dels på västra s.n
45:7
dels ock på östra s.n, österut
45:7
ingång som låg vid s.n av porten
46 :19
vatten rinna fram på östra s.n
47:1
se vatten välla fram på södra s.n
47:2
på strömmens strand. på båda s.or
47:7
landets gräns på norra s.n
47:15
Detta är norra s.n
47:17
på östra s.n skall gränsen begynna
47:18
Detta är östra s.n
47:18
på västra s.n Stora havet
47:20
Detta är västra s.n
47:20
sträckan från östra s.n till västra
48:1
Aser en lott från östra s.n till
48:2
Naftali en lott från östra s.n till
48:3
Manasse en lott från östra s.n till
48:4
Efraim en lott från östra s.n till
48:5
Ruben en lott från östra s.n till
48:6
Juda en lott från östra s.n till västra
48:7
från östra s.n ... offergärdsområde
48:8
stamlotts längd från östra s.n till
48:8
norra s.n 4500 alnar, södra s.n
48:16
östra s.n ...västra s.n 4500
48:16
vad som bliver över på båda s.or
48 :21
från östra s.n till västra
48 :23
Simeon en lott från östra s.n
48:24
lsaskar en lott från östra s.n
48 :25
Sebulon en lott från östra s.n
48:26
Gad en lott från östra s.n till
48 :27
På norra s.n 4500 alnar
48:30
på östra s.n ock 4500 alnar
48 :32
södra s.n ett mått av 4500 alnar
48:34
(djuret) reste upp sin ena s.
Dan. 7:5
på sina s.or fyra fågelvingar
7:6
vid hs s. ss. hs stöd och värn.
11 :1
landet på andra s.n Jordan
Matt. 4:15
från landet på andra s.n Jordan
4:25
gm landet på andra s.n Jordan
19:1
från landet på andra s.n Jordan Mark. 3:8
gerasenernas land, på andra s.n sjön
5:1
gm landet på andra s.n Jordan
10:1
Låt oss fara över till andra s.n
Luk. 8 :22
han sade till dem som stodo vid hs s. 19 :24
fiender tränga dig på alla s.or
19:43
Betania på andra s.n Jordan
Joh. 1 :28
hos dig på andra s.n J ordan
3 :26
Folket som stod kvar på andra s.n
6:22
funna (J.) på andra s.n sjön
6:25
till det ställe på andra s.n Jordan
10:40
över bäcken Kidron till andra s.n
18:1
en på vardera s.n, och J. i mitten
19:18
fått Blastus på sin s.
AplI.12:20
drogo folket över på sin s.
14:19
kapade ankartågen på båda s.or
27 :40
på alla s.or överdragen med guld Hebr. 9:4
mitt för var s. av tronen
Upp. 4:6
på båda s.or om strömmen livsträd
22:2

den ena på högra s.n
2.Krön. 3 :17
ställde fem på högra s.n
4:6
liusstakarna ... fem på högra s.n
. 4:7
tio bord, fem på högra s.n
4:8
havet på högra s.n, åt sydost
4:10
härskara på hs högra s.
18 :18
och Maaseja på (Esras) högra s.
Neh. 8:4
Invid min högra s. upphäver sig
Job 30:12
han är på min högra s.
PS.16:8
en drottning står vid din högra s.
45:10
Om ock tusen falla vid din s.
91 :7
ja, 10.000 vid din högra s.
91:7
åklagare stå på hs högra s.
109:6
han står på fattiges högra s.
109:31
Sätt dig på min högra s.
110:1
H. är på din högra s.
110:5
H. är ditt skygd på din högra s.
121:5
Skåda på min högra s.
142:5
gå fram vid Moses högra s.
Jes.63:12
leionansikten på högra s.n
Hes. 1 :10
lägga dig på din högra s.
4:6
Aklagaren stod vid hs högra s.
Sak.. 3:1
ett (olivträd) på högra s.n
4:3
högra och vänstra s.n om Uusstaken
4:11
skall få sitta på din högra s.
Matt.20 :21
men platsen på min högra s.
20 :23
Sätt dig på min högra s.
22 :44
fåren ställa på sin högra s.
25 :33
säga till dem som stå på hs högra s.
25 :34
sitta på Maktens högra s.
26 :64
två rövare, den ene på högra s.n
27 :38
få sitta på din högra s.
Mark.10:37
platsen på min högra s.
10:40
Sätt dig på min högra s.
12:36
se Människosonen på Maktens högra s. 14:62
den ene på hs högra s.
15 :27
en ung man sitta på högra s.n
16:5
(J.) satte sig på Guds högra s.
16:19
på högra s.n om rökelse altaret
Luk. 1 :11
Sätt dig på min högra s.
20:42
den gudomliga Maktens högra s.
22 :69
korsfäste ... den ene på högra s.n
23:33
Kasten ut nätet på högra s.n
Joh.21:6
han är på min högra s.
Apg. 2 :25
Sätt dig på min högra s.
2 :34
såg J. stå på Guds högra s.
7 :55
Människosonen stå på Guds högra s.
7 :56
(K.) sitter på Guds högra s.
Rom. 8 :34
satte hm på sin högra s.
Ef. 1:20
K. sitter på Guds högra s.
Kol. 3:1
på Majestätets högra s.
Hebr. 1:3
Sätt dig på min högra s.
1:13
på högra s.n om Majestätets tron
8:1
sitter han ...på Guds högra s.
10:12
sitter på högra s.n om Guds tron
12:2
(K.) sitter på Guds högra s.
1.Pet. 3 :22
SIDA (vänstra sida)
ställde upp på vänstra s.n
l.Kon. 7 :21
på vänstra s.n om huset
7 :39
fem på högra s.n och fem på vänstra
7 :49
på hs högra s. och på hs vänstra
22:19
Meraris barn på vänstra s.n
1.Krön. 6 :44
på högra s.n och på vänstra
2.Krön. 4:6
fem på högra s.n och fem på vänstra
4:7
fem på högra s.n och fem på vänstra
4:8
härskara på hs högra s. och hs vänstra 18:18
tiuransikten på vänstra s.n
Hes. 1 :10
lägg du dig på din vänstra s.
4:4
högra s.n om skålen och vänstra Sak.. 4:3
det på vänstra s.n om Jjusstaken
4:11
som stå på hs vänstra s.
Matt.25:41
SIDA (å ... sida)
förbund å min s. gör
l.Mos.17:4
vi å vår s. icke kommit vid dig
26 :29
förbund jag å min s. gör
Jes.59:21
gräns å ena s.n
Hes.48 :22
å andra s.n
48 :22
å andra s.n, om Guds
Rom. 3:7
de å sin s. skyldiga vara till tjänst
15:27
mån I å eder s. underordna
l.Kor.16:16
vi å vår s. synas hålla provet
2.Kor.13:7
vi å vår s. gärn.a anses icke hålla
13:7
jag å min s. icke upphört tacka
Ef. 1 :16
hustrun å sin s. visa sin man vördnad
5:33
vi å vår s. icke upphört bedja
Kol. 1:9
I å eder s. våra efterföJjare
1. Tess. 1:6
Abraham å sin s. gav
Hebr. 7:2
I (yngre) å eder s. underordna
l.Pet. 5:5
äro vi å vår s. pliktiga
a.Joh. v.8
SIDA (å sido)
lärare icke mer sättas å s.o
sätten Guds bud å s.o
somliga skjutit å s.o

Jes.30:20
Mark. 7:8
1.Tim. 1:19

SIDA (åt sidan)
Då gick (Ahimaas) At s.n
gån åt s.n från stigen

2.Sam.18:30
Jes.30:1l

SIDA (kroppsdel)
sårar envar av dem i s.n
med s. och bog stöten undan
stack upp hs (J.) s. med spjut
visade han dem sin s.
sticker min hand i hs s.
stick den i min s.
(ängeln) stötte Petrus i s.n

Hes.29:7
34:21
Joh.19:34
20:20
20:25
20:27
Apg.12:7

SIDDIM
hebr. ha~~i~im, sluttningarna. Befäst
stad i Nafta1i. J os.19 :35.

Siden - Sidon
Siddimsdalen var full av jordbecksgropar, dvs. asfaltkällor Gfr Salthavet).
l.Mos.14:3,8,10.
SIDEN
Framställningen av sidenvävnader var
en urgammal kinesisk specialitet, som
grundade sig på odlingen av silkesmasken. Fabrikationen spred sig i forntiden endast långsamt västerut till
Assyrien och Babylonien. I ännu högre
grad än linne, purpur och scharlakan
(se dessa ord) var sidenet en lyxvara
förbehållen praktälskande konungar
och furstar. Då Jerusalem i Hesekiels
profetia liknas vid en drottning, prydd
med de härligaste textilier och
smycken, nämns bl.a. en slöja av silke
och kläder av siden, Hes.16:10,13. De
dyrbarheter som jordens köpmän
förde till det stora rika Babylon
(Rom), omfattade bland mycket annat
också sidentyger, Upp.l8 :12.
SIDEN
dina kläder voro ... av s.
(ingen köper) s. och scharlakan

Hes.16:13
Upp. 18:12

SIDENDAMAST
sitta på sina bäddars s.

Am. 3:12

SIDKlA
hebr. Herrens rättfärdighet el. Herren
är min rättfärdighet.
1. Kenaanas son, en falsk profet i
Nordriket på konung Ahabs tid. Sidkia
var av allt att döma ledaren för de fyra
hundra profeterna vid Ahabs hov, och
då Ahab ville draga ut i krig tillsammans med Juda konung Josafat för att
befria Ramot i Gilead ur arameernas
händer, förutsade Sidkia, med instämmande av alla de andra falska profeterna, att företaget skulle bli lyckosamt.
Josafat kände sig emellertid osäker på
äktheten i denna profetia, varför även
Mika, Jimlas son, en Herrens profet (se
Mika 3), tillfrågades, och han avgav en
profetia som gick i motsatt riktning
och som förutsade Ahabs död. Utgången bekräftade Herrens ord genom
Mika och avslöjade Sidkia som en
lögn profet.
SIDKIA
gjorde S .• Kenaanas son, horn

l.Kon.22 :11
trädde S. fram och gav Mika slag
22:24
gjorde S. bom av järn
2.Krön.18:10
S. gav Mika slag p å kind en
18:23

tyd , men vågar ej hellijärtat följa hans
rekommendationer, då det profetiska
budskapet (Herrens vilja) går ut på ett
uppgivande av den nationella självhävdelsen. T stället för att böja sig
under Guds straffdom för folkets avfall och avguderi och acceptera beroendet under den babyloniske konungen,
kompromissar han med det nationella
självständighetspartiets strävan att
genom allians med makter som motarbetar Babel »rädda» riket undan
Guds tuktande hand och allvisa ledning.
Den an tibaby loniska agi ta tionen
blev slutligen Sidkia övermäktig, så att
han öppet avföll från konungen i
Babel, 2.Kon.24:20, och slöt förbund
med Egypten. Nebukadnessar svarade
med att låta sina härar invadera Juda,
vilket enligt historieskrivaren J osefus
skedde i Sidkias åttonde regeringsår.
Då kaldeema närmade sig Jerusalem,
sände Sidkia bud till profeten Jeremia
för att fråga om icke Herren ville
»handla med oss i enlighet med alla
sina förra under», Jer.21 :2. Han hoppades tydligen på en övernaturlig befrielse , som då Herren frälste sitt folk från
assyrierna under Sanherib. Jeremias
svar lydde : )>Så säger Herren " .jag skall
själv strida mot eden), vA-S.
Medan Nebukadnessars härar belägrade Jerusalem, drog egyptierna ut för
att undsätta Juda. Belägringen avbröts,
men endast för så lång tid som behövdes för att driva tillbaka egyptierna.
Jfr Jer.37 :5 ff. Kort tid därefter
fängslades profeten Jeremia, vilket
skedde på tillskyndan av hövdingarna.
Han skulle sannolikt ha fått sätta livet
till, om inte Sidkia själv hade gripit in
och befriat honom, 37 :15 ff.; 38 :10.
Profeten rådde konungen att ge sig åt
kaldeerna och således rädda både sig
själv och staden, ett råd som konungen
dock icke vågade följa, 38:17 ff.
I tionde månaden av konung
Sidkias nionde regeringsår belägrade
Nebukadnessar på nytt Jerusalem,
2.Kon.25:1; Jer. 39:1, och efter ett och
ett halvt års belägring »var hungers-

2. J uda rikes siste konung. Han var
konung Josias yngste son och farbroder till konung Jojakin. Hans ursprungliga
namn
var
Mattanja,
»Herrens gåvaJ), men som lydkonung
(597-586 f.Kr.) under Nebukadnessar
fick han namnet Sidkia, 2.Kon.24:17.
Sidkia var tjugoett år gammal då
Nebukadnessar - efter att först ha
bortfört J ojakin och en stor del av
befolkningen till Babel
gjorde
honom till lydkonung över Juda.
Nebukadnessar förde bort »alla hövitsmän och alla tappra stridsmän".jämväl
alla timmermän och smeden), 2.Kon.
24 :14. Hans avsikt var tydligen att
göra folket i Juda så fattigt och utan
resurser att det icke skulle kunna
tänka på att göra uppror mot honom
Gfr Hes.l 7:13 f.). Det var över dem
som hade lämnats kvar, de ringaste av
folket, som Sidkia blev satt att regera.
Bibelns bild av konung Sidkia är
den aven regent som har svårt att
hävda sin självständighet gentemot sina
egna hövdingar. I förhållandet till profeten Jeremia intar han en vänlig atti4937

nöden så stor i staden, att mängden av
folket icke hade något att äta», 2.Kon.
25:3; Jer.52:6. När belägringen hade
pågått i två år, lyckades kaldeerna
bryta igenom muren. Sidkia och hans
män flydde i skydd av mörkret i
riktning mot Jeriko, men blev upphunna av kaldeerna , och Sidkia fördes
inför Nebukadnessar, som då uppehöll
sig i Ribla vid Oron tes. Storkonungen
gick strängt till rätta med sin otrogne
vasall: han lät dräpa Sidkias barn inför
hans ögon, därtill alla hans h övdingar,
sticka u t ögonen på honom själv, samt
till sist föra honom som fånge till
Babel (år 586 f.Kr.), 2.Kon.25 :4-7;
Jer.52:7-ll , där han senare dog. - Så
gick profeten Hesekiels profetia i uppfyllelse: »".han (fursten = Sidkia) skall
bliva fångad i min snara; och jag skall
föra honom till Babel i kaldeernas
land, som han dock icke skall se; och
där skall han dö», Hes.12 :13.
SIDKIA
(Mattanjas) namn till S.
2.Kon .24:17
S. var 21 år när han blev konung
24 :18
S. avföll från konungen i Babel
24 :20
belägrad till S.s 11. regeringsår
25:2
S.s b arn slaktade man
25:7
Jekonja och dennes son S .
l.Krön. 3:15
S. konung över Juda och
2 .Krön.36 :10
S . var 21 år när han blev konung
36 :11
slutet av S .s, Josias sons
Jer. 1 :3
när S. sände (Jeremia) till Pashur
21 :1
så sk olen l säga till S .
21:3
låta S . falla i N ebukadnessars
21:7
göra med S . och med hs furstar
24 :8
gm sändebud som kommit till S .
27:3
Till S . talade jag på samma sätt
27 :12
i begynnelsen av S.s regering
28:1
när S. sände dessa till Babel
29:3
ord från H. i S.s 10.regeringsår
32 :1
S. hade låtit spärra in (Je remia)
32 :3
Och S. skall icke undkomma
32:4
S. sk all föras till Babel
32:5
Gå åstad och säg till S.
34 :2
Men hör H. ord. du S .
34:4
profeten Jeremia talade till S .
34 :6
sedan S . slutit förbund med folket
34:8
S. skall jag giva i fienders hand
34:21
S. blev konung i stället för Konja
37:1
sände konung S. åstad Jehukal
37:3
sände ko.nung S . och lät hämta
37 :17
frågade Jeremia konung S.
37 :18
På S.s befallning satte man Jeremia
37 :21
Konung S. svarad e : Välan
38:5
konung S. lät hämta Jeremia
38:14
Jeremia sade till S . : Om jag säger
38:15
gav S . Jeremia sin ed, hemligen
38 :16
sade Jeremia till S.: Så säger H .
38:17
S. svarade J.: Jag rädes för judar
38 :19
sade S. till Jeremia : Låt ingen veta
38:24
belägra (Jerusale m) i S.s i. reg.år
39:1
staden stormad i S.s l1.regeringsår
39:2
när S. med sitt krigsfolk fi c k se
39 :4
hunno upp S. p å J enk os h edmarker
39 :5
i Ribla slakta S.s barn
39 :6

p å s. lät han sticka ut ö gonen
S . i babyloniske konungens hand
H. ord om Elam i S.s regering
begav sig till Babel med S .
S. var 21 år när han blev konung
S. avföll från konungen i Babel
belägrad till S.s l1.regeringsår
hunno upp S. p å Jerikos hedmarker
lät slakta S.s barn
på S . lät han sticka ut ögonen

3. En son till konung Jojakin (Jekonja)
och sonson till konung J ojakim.
l.Krön.3 :16.
4. Maasejas son. En falsk profet som
var verksam bland judarna i Babel på
Jeremias tid . Han tillliörde den del av
befolkningen som hade bortförts vid
den första deportationen år 597 f.Kr .
Sidkia uppträdde tillsammans med en
annan falsk profet: Ahab , Kolajas son.
Bägges verksamhet och dåliga leverne
fördöms skarpt av profeten Jeremia i
ett brev till de landsflyktiga, där dessa
bl.a. varnas för falska förhoppningar
om snar befrielse ur fångenskapen,
Jer.29:1-10. Det var officiella sändebud från konung Sidkia i Jerusalem till
Nebukadnessar som överförde profetens budskap till landsmännen i Babel.
Jeremia förutsäger det olycksöde som
vän tar de båda falska profetern a. J er.
29 :21 ,22.
5. En präst som undertecknade Nehemjas förbundsskrivelse. Neh.lO :l.
6 . Hananjas son, en hövding i Juda på
konung Jojakims tid. Jer.36:l2 .
SIDOKAMMARE
gjorde däri sidokamrar
l.Kon. 6 :5
Dörre n till mellersta s.n
6 :8
tak av cederträ över sidokamrama
7 :3
mätte han sidokamrarnas bredd
Hes.41 :5
sidokamrarna låg o d e n e na o vanfö r
41 :6
den mur innanför sidokamrama
41:6
sido kamrarna där de lågo kring huset 41 :7
sidokamrarnas grundvalar en hel s tång 41:8
Sidokamrarnas yttermur fem alnar
41 :9
tillh ö rde husets sidokamrar
41 :9
ingångarna till sidokamrarna utåt
41:11
palmer ock i husets sidokamrar
41 :26

SIDOLIST
De voro försedda med S.er
l.Kon. 7 :28
7:28
s.er sin plats mellan hörnlistema
7:29
På dessa s .er mellan hörnlisterna
7:31
s.na voro fyrkantiga, icke runda
7:32
De fyra hjulen unde r s.erna
7:35
p å vart ställ hållare, så ock S.er
7 :36
p å s .erna inris tade (Hiram)
K o nung Ahas lö sbrät s.erna
2 .Kon .16 :17

SIDON
hebr. befäst el. fiske. Kuststad i Fenicien, vid foten av Liban on, omkring 40

Fiskare utanför Sidons hamn.
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39:7
44:30
49 :34
51:59
52:1
52:3
52:5
52:8
52 :10
52:11
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Sidon - Sigill

Hamnen i Sidan. Till vänster syns en borg från korsfarartiden.
km norr om Tyrus. Staden, som var
byggd på en udde och hade en ypperlig
hamn, utvecklade sig till en betydande
handels- och sjöfartsstad. Den omtalas
i Jos.19 :28 som en av gränsorterna för
Asers stams område.
Som en av Feniciens äldsta städer
omtalas Sidon redan i Amarnabreven
(1300-talet LKr.). Denna stad var
länge den dominerande i landet, och
genom flera århundraden var Sidon
och sidonier liktydigt med Fenicien
och fenicier , Dom.10:6; I.Kon.ll:33;
2.Kon.23 :13 etc. Tyrus tillskansade sig
omsider hegemonien, men som ett
tecken på Sidons fortsatta inflytande
lät några av Tyrus' konungar kalla sig
»sidoniernas konung», t.ex. Etbaal.
Enligt den grekiske historie skrivaren Strabo hade sidonierna stort intre sse för filosofi , konst och astronomi. Av gudar dyrkade de främst Baal
och Astarte , och det var denna kult
som konung Etbaals dotter lsebel införde vid den israelitiske konung Ahabs
hov i Samaria.
Under Amarnatiden stod Sidon i
vasallförhällande till Egypten, och
även senare var staden periodvis under
främmande makthavare : assyrierna,
egyptierna, babylonierna, syrierna.
Mot slutet av andra århundradet LKr.
frigjorde sidonierna sig från seleukidernas välde , men kom snart i stället
under romersk överhöghet, sedan Pompejus hade erövrat deras stad. Staden
fick dock behälla sin egen författning.
På 600-talet e.Kr. erövrades den av
muhammedanerna . Den omtalas så
sent som under korstågstiden.
Sidon nämns ofta i profeternas
skrifter, vilka även förutsäger dess
undergång, Jes.23 :4; Jer.2s :22; 27 :3;
47:4; Hes.27:8; 28:20-26. Bland de
många som sökte upp Jesus för att få
hans hjälp, var även folk från Sidon,
Mark.3:8 ; Luk.6:17, och under sina
vandringar kom även Jesus själv till
trakten av denna stad, Matt.ls:21.
Paulus kom hit på sin resa till Rom
och hade då tillfalle att besöka stadens
kristna och åtnjuta deras omvårdnad ,
Apg.27:3.
Staden Saida markerar nu platsen
där det gamla Sidon låg. Utgrävningar
som påbörjades år 1855 har bragt i
dagen nekropoler med konungssark0fager, ett tempel och delar av stadens
borg.
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SIDON
kananeernas område från S.
loMos.10 :19
sin sida skall han vända mot S.
49:13
förtöljde d em till Stora S.
Jo s.11:8
ända upp t ill Stora S .
19:28
Aser fördrev icke invånarna i S. D o m. 1:31
Israels barn tjänade.o.S.s gudar
10:6
(hjälp e n ) låg långt ifrån S.
18:28
ock så runt o mkring till S.
2.Sam.24:6
Sarefat so m h ö r till S.
loKon.17:9
K ö pmän från S. uppfyllde dig
Jes . 23:2
stå där med skam , du S.
2 3:4
du kränkta jungfru, du d o tter S.
23:12
alla konungar i S.
J er .25:22
till konungen i S., gm sändebud
27 :3
försvara Tyrus och S.
47 :4
S .s och Arvads invånare voro
Hes. 27:8
vänd ditt ansikte mot S.
28:21
jag skall komma ö ver dig , S .
28:22
och du . S. , vad fö reh aven I
J oel 3:4
Tyrus och S .• där man är så vis
Sak. 9:2
kraftgärningar .. .i Tyrus och S .
Matt .11:21
för Tyrus o ch S . p å domens dag
11:22
J . drog sig un dan till ... S .
15:21
från trakterna omkring .. . S .
Mark . 3:8
och tog vägen över S .
7 :3 1
änka i Sarepta i S .s land
Luk. 4:26
kuststräckan vid T y rus och S.
6:17
kraftgärningar .. .i T y rus och S.
10:13
drägligare för Tyrus och S.
10 :14
lade vi till vid S.
Apg.27:3

rande Tell Zjf, sydväst om Hebron.
Jos.1s :ss; I.Sam. 23:24 ; 2.Krön.1l:8.
3. En öken, trakten kring staden Sjf
(se nr 2). Här uppehöll David sig under
sin flykt undan Saul. I.Sam.23:1 4,ls ;
26:2.
SIF
hebr. möjl. flytande.
l. En av Kalebs efterkommande, son
till Mesa. I.Krön.2 :42.
2. En man av Juda stam , son till
Jehallelel. l.Krön.4:16.
3. En levit av kehatiternas släkt, Elkanas son. l I.Krön.6:26 kallas han
Elkana-Sofai, jfr d .o. l.Krön.6:3s.

försegla , besegla, stänga, underskrift ,
bekräfta.

SIF
hebr. möjl.flytande.
l. Stad i södra Juda. Jos.1s :24.
2. Stad i Juda bergsbygd, befast av
Rehabeam. Den är identisk med nuva-

SIFRON
hebr. trol. doftande el. välluktande.
Ort på Kanaans norra gräns. 4 .Mos.
34:9.
SIFTAN
hebr. dom el. domare. Fader till hövdingen Kemuel i Efraims stam . 4.Mos.
34:24.
SIGILL
Se även : Insegel, signet, signetring,

Sigill
Ordet sigill betecknar i Bibeln sigillavtrycket eller inseglet, medan sigillstam pen , som är red skapet vid sigilleringen heter signet, jfr Signetring och
Signet. Alla de galTua kulturfolken
brukade sigill. Ändamålet var tvåfaldigt : att tillsluta (försegla) och att
bekräfta (besegla). Det obrutna sigillet
på något förslutet vittnade om att
ingen obehörig hade öppnat detta,
sedan det förseglats .
Sigille t skulle bevisa äktheten av
brev och dokument. Det tjänade också
som underskrift; intet dokument var
giltigt utan utställarens sigill. Nehemjas
förbundsskrivelse försågs med sigill,
Neh.9:38 . Bokrullen i himmelen som
endast Lammet var värdigt att ö ppna,
hade förseglats med sju insegel, Upp_
5:1.
Även öppningen . till förvaringsrum
kunde förseglas. Så t.ex. förseglades
stenen öve r lejongropen, sedan Daniel
hade kastats ned däri, Dan.6:17, likaså
den sten med vilken Jesu grav tillslöts,
Matt.27 :66. Johannes fick i sin syn se
djävulen kastad i avgru nden, som
stängdes igen och förseglades, Upp.
20 :3.
Sigill och försegling förekommer
ofta i Bibelns bildspråk. Herren förseglar sina förrådshus, s.Mos.32 :34, jfr
Job 14:17. En fö rseglad bok symboliserar det ofattbara eller okända, Jes.
29:11 , jfr Dan .l 2:4,9 .
Abraham fick omskärelsens tecken
som ett insegel, en y ttre bekräftelse på
rättfardiggörelsen genom tro, Rom.
4 :11. Guds fasta grundval består och
har ett insegel med dessa ord: »Herren
känner de sina», 2.Tim.2 :19. Guds
insegel på han s tjänares pannor, Upp.
7 :2-4, garanterar att de är i evigt, gott
förvar som hans egend om, i motsats
till dem som icke har detta tecken, jfr
9 :4 .
Fadern h ar låtit Sonen undfå sitt
insegel, dvs. auktoriserat honom som
utdelare av »den mat som förbliven),
Joh .6:27. De troende har såsom insegel
fått den utlovade helige Ande , Ef.1 :13.
På samma sätt som skrifter förseglas
för att deras innehäll skall tillkännages
först vid en senare tidpunkt, jfr Dan.
12:4,9 , är Anden Guds insegel på hans
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SIDON
hebr. befäst el. fiske. Kanaans förstfödde son. I.Mos. !O:1s ; I.Krön.1:l3.
SIDONIER
Sidons invånare . Beteckningen sidonier
användes också ofta om fe nicierna i
allmänhet.
SIDONIER
H errn o n av s.na kallas Sir}on
5 .Mos. 3:9
Meara som tillhör s.na
Jos. 13 :4
alla s. skall jag fördriva
13:6
s. samt d e hiveer
D o m . 3:3
bleven I förtr yckta a v s.na
10 :12
b o dde i trygghet , p å s.nas sätt
18:7
de bodde långt ifrån s .na
18 :7
skicklig hugga virke som s.na
l.Kon. 5:6
följa e fte r Astarte , s.n as gudinna
11 :5
tillbett Astarte, s.nas gudinna
11:33
dotter till Etbaal, s.nas k o nung
16 :31
Astarte. s.nas styggelse
2 .Kon .23 :13
s.na och tyriema förde
l.Krö n .22:4
Esr. 3:7
d e gåvo olja åt s .na
Nordlandets furstar, med s .
Hes.32:30
ovilja mot tyriema och s. na
Apg.12:20

SIDONISKA
som (Salomo) älskade: s.or

loKon.11 :1

SIDOSTYCKE
på b åda s.na skall du sätta
nedanför randen , p å båda s.na

2 .Mos.30 :4
37 :27

SIDOSTÖD
Dess s. äro gjorda av silver

HV. 3:10

SIDOVÄGG
utefter portarnas s.ar
Hes.40 :18
vid den yttre s. stodo två bord
40 :40
40 :40
vid den andra s.en ock två bord
vid portens s.ar fyra b ord
40:41
tempelkamrar vid norra portens s.
40:44
och en vid den östra portens s.
40:44
s.aroa vid ingången voro fem alnar
41 :2
palmer funnos på förhusets s.ar
41:26
vattnet flöt under husets södra s.
47:1

SIFA
hebr. flytande. En so n till Jehallelel, av
Juda stam. l.Krön.4 :16.
SIFAMOT
hebr. trol. bara el. jämna platser. Stad i
Juda, där David och han s män fann
tillflykt. Till de äldste i denna stad
sände David krigsbyte som gåva.
1.Sam.30 :28.
SIFEI
hebr. rik, riklig. Allons son, fader till
hövdingen Sisa i Simeon. I.Krön.4:37.
SIFITER
Invånare i staden Sif, se Sif 2 . I .Sam .
23:19; 26:1; Ps.54 :2.
SIFJON
hebr. spejande, vaktande. En av Gads
söner, även kallad Sefo n, se d.o .
1.Mos.46 :16.
SIFMIT
Invånare i staden Sifamot, se d .o.
I.Krön.27 :27.
SIFRA
hebr. skönhet, klarhet, glans. Hebreisk
hjälpkvinna (barnmorska) i Egypten.
Hon och hennes medsyster Pua (se
d.o.) vägrade åtlyda Faraos befallning
att alla nyfödda hebreiska gossebarn
skulle dödas. 2.Mos.l:ls.

Sigill- Sikem
barn för förlossningens dag, Ef.4:30,
jfr 2.Kor.l :22. Se: Insegel, Signet.
SIGILL

1) tzätam, D DQ
försegla, besegla, sätta sigill på, förse
med sigill. Se: Insegel 1.
SIGILL
1 satte s. med hs signetring
1 skrivelsen försågs med s.
1 skrivelserna som bura s.en

1.Kon.21:8
Neh. 9:38
10:1

SIGJON6T
Hebr. sigjono! är plur. av det i Ps.7:l
förekommande ordet siggåjon, se ord·
analys Sång 10. Hab.3:1.
SIGNAL
-signal
larmsignal 4.Mos.10:S; Joel 2:1
SIGNAL
s. basunen liver, är otydlig

l.Kor.14:8

SIGNARE

1) 'i!!im, D' LP ~
plur. mumlare; aven rot som betyder:
mumla, muttra. Ordet betecknar antingen buktalare el. personer, som
framviskar trollformler.
SIGNARE
1 de skola då fråga sina s.

Jes.19:3

SIGNET
Det instrument med vilket man gjorde
sigillavtryck. Signetet var ett graverat
föremål av ädelsten eller metall. Mindre signet infattades ofta i en ring (se
Signetring), andra bars i en snodd
(1.Mos.38 :18), runt halsen eller på
armen. Se: Signetring, Sigill.
SIGNET

1) tlO!åm, D ~ i n
försegling, sigill, signet, signetring; av:
\1ä!am, se Sigill 1.
2) 'iz~å, X ~ II
signetring; aven rot som betyder:
omgiva, omringa. Jfr pi. av hebr.
[äz~l, i Jes.5:2 övers. hacka upp.

e

3) sphragls, al/Jpa-yic;
sigill, signet. Se vidare: Insegel 3.

SIGNET
1 form ss. leran under s.et
2 och med sina stormäns s.
3 ängel med levande Gudens s.

Job 38:14
Dan. 6:17
UPP. 7:2

SIGNETRING
En ring med infattad signet, se d.o.
Signetringar användes av konungar och
andra förnäma personer. Att få någons
signetring var liktydigt med fullmakt
att handla på vederbörandes vägnar,
1.Mos.41 :42; Est.3:10 f.; 8:2, bl.a. utfärda skrivelser i hans nanm och försegla dem med hans signet, 1.Kon.
21:8; Est.3:12; 8:8,10. Signetringar
bars på höger hand, Jer.22:24, jfr
Est.3:10. De förekom även som
prydnadsföremål, Jes.3:21.
I Bibelns bildspråk möter vi bruden
som ber sin älskade att ha henne som
en signetring på sitt hjärta, HV.8 :6,
vilket var ett tecken på att hon var
hans oskiljaktiga egendom. - Stundom
liknas människor vid en signetring,
Jer.22:24; Hagg.2:24. Se även: Sigill,
Signet.
SIGNETRING (ordanalys, se Silnet)
1 Din s .. din snodd och staven 1.Mos.38:18
1 (Tamar:) Se efter, vem denna s.
38:25
1 ss. man graverar s.ar
2.Mos.28:11
1 samma sätt som man a:raverar s.ar
28:21
1 rista, ss. man graverar s.ar: Helgad
28 :36
1 på samma sätt som man graverar s.ar 39:6
1 inristat som man. graverar s.ar
39 :14
1 skrev ss. man graverar s.ar
39 :30
1 sigill under det med hs s.
1.Kon.21:8
1 mig ss. en s. vid ditt hjärta
HV. 8:6
1 ss. en s. på din arm
8:6
1 om KoDja än vore en s.
Jer.22 :24
1 akta dig ss. min s.
Hagg. 2 :24

SIHA
hebr. möjl. ljus, strålande.
l. En uppsyningsman över tempelträlarna på Nehemjas tid. Neh.ll :21.
2. En dörrvaktare, vilkens efterkommande återvände med Serubbabel från
fångenskapen i Babel. Esr.2:43; Neh.
7:46.
SIHON
hebr. möjl. en som sopar bort el.
fördriver. En amoreisk konung i Hesbon som hade fördrivit moabiterna

från landet mellan Hesbon och Amon
och tagit det i besittning. Fem midjanitiska stammar var hans vasaller.
Därför att Sillon nekade Mose att
draga genom landet med sitt folk, blev
hans rike intaget av israeliterna och
tilldelat Rubens stam.
SIHON
Israel sändebud till S.
4.Mos.21 :21
S. tillstadde icke Israel tåga
21 :23
Hesbon var nämligen S.s stad
21 :26
befästas skall S.s stad
21 :27
en låga från S.s stad
21 :28
i fångenskap, till S.
21 :29
gjorde med S., amoreernas konung
21 :34
gav Mose åt dem.. .s.s rike
32:33
sedan han hade slagit S.
5.Mos. 1:4
Se, jag har givit S ...i ditt våld
2:24
sändebud från Kedemots öken till S.
2:26
S. ville Icke låta oss tåga gm
2 :30
jag begynner nu giva S. i ditt våld
2:31
S. drog med sitt folk till strid
2:32
samma sätt som du gjorde med S.
3:2
till spillo lIkasom vi !Iiort med S.
3:6
mitt emot Bet-Peor, i S.s land
4:46
drogo S. och Og ut till strid
29:7
H. lIöra ss. han gjorde med S.
31:4
S. och 01, huru I gåven dem till
Jos. 2:10
på andra sidan Jordan, S. och Og
9:10
S. som bodde i Hesbon oeh rådde
12:2
till S.s område, konungens i Hesbon
12:5
övriga städer som tillhört S.
13:10
städerna på slätten, hela S.S rike
13:21
S.S lydfurstar som bodde i landet
13:21
det övriga av S.s rike
13:27
skickade Israel sändebud till S. Dom.11 :19
Men S. litade Icke på Israel
11 :20
S. och allt hs folk i Israels hand
11 :21
land som hade tillhört S.
l.Kon. 4:19
och de intolo S.s land
N eho 9 :22
S., amoreemas konung
Ps.135:11; 136:19

SIHONSLAND
Ett område som hade tillhört moabitema men erövrats av amoreernas konung Sillon. Det intogs senare av israeliterna och tilldelades Rubens stam
(4.Mos.32:23). Här fanns goda betesmarker. Jer.48:4S.
SIHOR
hebr. S*or, svart, mörk (grumlig) el.
(guden) Horus' ström.
l. En bäck som bildade Davids rikes
sydgräns mot Egypten. Den är troligen
identisk med Egyptens bäck, se d.o.
Jos.13:3; 1.Krön.13:S.
2. Nilens östra arm. Nanmet kommer
ursprungligen från kanalen Shilrura på
Egyptens östra gräns. Kanalen gick
parallellt med denna arm av Nilen.
Jes.23:3; Jer.2:l8.
SIHOR-UBNAT
hebr. möjl. vit flod. En liten flod i
Asers sydvästra gränsområde, nära Karmel. Den är troligen identisk med nuv.
Zerka, ca 10 km söder om staden Dor i
Aser. Jos.19:26.
SIKEL
-sikel
helgedomssikel 2.Mos.30:13

Exempel på sigill, som använts i Palestina.
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SIKEL
jag giver 1000 s.1ar silver
l.Mos.20:16
värde av 400 s.1ar silver
23:15
vägde upp 400 s.lar silver
23:16
näsring en halv S. I vikt
24:22
två armband 10 s.1ar i vikt
24:22
sålde Josef för 20 s.lar silver
37 :28
åt Benjamin 300 s.1ar silver
45:22
ägaren giva 30 s.1ar silver
2.Mos.21 :32
halv s., efter helgedomssikelns
30:13
s.n räknad till 20 lera
30:13
en halv S. ss. offergärd
30:13
den fattiae icke mindre än halv s.
30 :15
Tag dig ... 500 •.Iar myrradropp
30:23
kanel 250 s.Iar, 250 sJar kalmus
30:23
därtill 500 sJar kassia
30:24
utgjorde 29 talender oeh 730 s.1ar
38:24
utgjorde 100 talenter och 1775 sJar 38:25
En baka, det är en halv s.
38:26
till ett visst belopp s.1ar
3.Mos. 6:16
bestämma detta till 50 s.1ar silver
27 :3
bestämma värdet till 30 sJar
27:4
värde för mankön 20 s.lar
27:5
och för kvinnkön 10 sJar
27:5
för mankön 5 sJar silver
27:6
och för kvinnkön 3 s.1ar silver
27:6
mot var homer 50 s.1ar silver
27 :16
s.n räknad till 20 gera
27 :25
taga 6 s.1ar för var person
4.Mos. 3:47
..n räknad till 20 lera
3:47
teg han 1365 sJar
3:60
silverfat, 130 s.1ar I vikt
7:13
och en silverskM om 70 s.1ar
7 :13
en skål av guld om 10 s.1ar
7 :14
ett silverfat, 130 sJar i vikt
7:19
och en silverskål om 70 s.1ar
7 :19
en skål av guld om 10 s.1ar
7:20
ett silverfat, 130 sJar i vikt
7:25
och en silverskål om 70 sJar
7 :25
en skål av lIUid om 10 s.1ar
7:26
ett silverfat, 130 s.1ar I vikt
7 :31
och en silverskål om 70 sJar
7 :31
en skål av lIUld om 10 s.1ar
7 :32
ett silverfat, 130 s.1ar I vikt
7:37
och en silverskM om 70 sJar
7:37
en skål av guld om 10 s.lar
7 :38
ett silverfat, 130 s.1ar i vikt
7 :43
oeh en silverskål om 70 s.1ar
7 :43
en skål av lIUid om 10 s.lar
7:44
ett silverfat, 130 s.1ar i vikt
7:49
och en silverskål om 70 s.1ar
7 :49
en _kM av guld om 10 s.lar
7:60
ett silverfat, 130 s.1ar i vikt
7:66
och en silverskål om 70 s.1ar
7 :55
en skål av guld om 10 s.1ar
7 :56
ett silverfat, 130 s.1ar i vikt
7:61
och en silverskål om 70 s.lar
7 :61
en skål av lIUid om 10 s.1ar
7 :62
ett silverfat, 130 s.1ar i vikt
7 :67
en akål av lIUid om 10 s.1ar
7 :68
ett silverfat,130 s.1ar I vikt
7:73
och en silverskM om 70 s.1ar
7:73
en skål av guld om 10 s.1ar
7:74
ett silverfat, 130 sJar i vikt
7 :79
oeh en silverskål om 70 s.1ar
7 :79
en skM av guld om 10 s.1ar
7 :80
var skM på 70 s.1ar
7 :85
silvret i dessa kärl 2400 sJar
7 :86
guldskålarna vägde var och en 10 s.1ar 7 :86
guldet i skålarna 120 sJar
7 :86
taga lösen 6 s.1ar silver
18:16
ss. gärd åt H. 16760 s.1ar
31:52
att böta 100 s.1ar silver
6.Mos.22:19
åt flickans fader 60 s.1ar silver
22 :29
ibland bytet 200 s.1ar silver
Jos. 7 :21
en lIUidplatta, 50 s.1ar i vikt
7 :21
guldringar 1700 s.lar°l guld
Dom. 8:26
gåvo (Ablmelek) 70 s.1ar silver
9:4
giva (Delila) 1100 s.lar silver var
16:6
teg hs moder 200 s.1ar silver
17:4
årligen giva dig 10 s.1ar silver
17 :10
en fjärdedels s. silver
1.Sam. 9:8
en vikt av 5000 s.1ar koppar
17:5
spetsen på spjutet 600 sJar läm
17:7
200 s.lar efter konungsvIkt
2.Sam.14:26
givit dig 10 s.1ar silver
18:11
finge väga upp 1000 s.1ar silver
18:12
vilkens lans vägde 300 s.1ar koppar
21 :16
David köpte för 50 s.1ar silver
24:24
var sköld 600 ..1ar lIUld
1.Kon.10:16
Var vagn kostade 600 s.1ar silver
10:29
(Naaman) tOll 6000 sJar guld 2.Kon. 5:6
80 s.1ar silver för ett åsnehuvud
6 :25
5 s.1ar silver för duvoträck
6 :25
ett sea-mått fint mjöl för en S.
7:1
så ock två sea-mått kom för en s.
7:1
ett sea-mått fint mjöl för en s,
7 :16
likaså två sea-mått kom för en S.
7 :16
två seamätt korn för en s.
7:18
likaså ett sea-mått fint mjöl för en s.
7 :18
en skatt av 50 S.lar silver
15 :20
för plataen 600 s.1ar guld
1.Krön.21:25
Var vagn kostade 600 sJar
2.Krön. 1 :17
spikarna vägde 50 s.lar i guld
3:9
var sköld 600 s.1ar uthamrat lIUid
9 :15
till var sköld 300 sJar lIUld
9 :16
värde av mer än 40 s.lar silver
N eho 5 :15
en tredjedels S. till tjänsten
10:32
1000 s.1ar silver var
HV. 8:11
vinträd, värda 1000 s.1ar silver
Jes. 7 :23
vägde upp 17 s.1ar silver
Jer.32:9
äta ... 20 s.1ar om dagen
Hes. 4:10
S.n skall innehålla 20 lera
45:12
20 s.Iar, 26 s.Iar, 15 s.1ar
46:12
gav 15 s.lar silver och en
Hos. 3:2
vägde upp 30 s.1ar silver
Sak.U :12

Sikel
Hebr. s~äl är egentligen grundtextens
ord för »viktl>, men då betalningsmedlen i metall på Bibelns tid vägdes, har
ordet sanrtidigt blivit en beteckning
för en myntsort. En sikel silver vägde
omkring 14 gram. En fullviktig sikel
bestämdes efter »helgedomssikelns
vikt», 2.Mos.30:13,24. Antagligen har
även lättare siklar förekommit, och
helgedomen har därför stått som
garant för sikelns rätta vikt.
Redan på Abralrams tid användes
siklar som betalningsmedel, LMos.
23:16. Förutom siklar av silver och
guld fanns på senare tid även siklar av
brons. Man tror att israeliterna har
övertagit denna myntenhet från babylonierna och assyrierna. Se vidare:
Mynt.

SIKEM
hebr. skuldra, rygg. Stad i Efraim,
belägen i en fruktbar dal mellan de
kända bergen Ebal och Gerissim. Som
knutpunkt för vägen mellan Jordandalen och Medelhavet sanrt för vägen
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Sikem-Silas
till David, och med sina friskaror
företog David många plundringståg till
flera länder i närheten av öknen Sur.
På amalekiterna hämnades han grundligt, sedan dessa hade överfallit och
förstört Siklag i hans frånvaro , och han
återtog allt det byte som hade bort·
förts, 30:1-6. I Siklag mottog David
budet om Sauls död , 2.Sam.1: 1; 4:10.
Staden förblev i judakonungarnas
händer , och så sent som efter fångenskapen i Babel beboddes den av judar,
Neh.11 :28.
Det har varit svårt att exakt be·
stämma Siklags läge. Möjligen är nuvarande Tell el-Kuweilife, sydost om
Gasa, identiskt med det forna Siklag.
SIKLAG
S., Madmanna, Sansanna
Jo s.1 5:31
s., Bet-Hammarkabot , Hasar-Susa
19:5
gav Akis hm samma dag S.
l.Sam.27:6
När David med sina män kom till S .
30:1
amalekiterna i Sydlandet och S.
30:1
intagit S. och bränt upp det i eld
30:1
vi hade bränt upp S. i eld
30 :1 4
När sedan David kom till S.
30:26
David uppehållit sig i S.
2.Sam. 1 :1
hm lät jag gripa och dräpa i S.
4 :10
i Betuel , i Honna och i S .
l.Krön . 4 :30
12:1
de so m kommo till David i S .
När han d å dro g till S.
12:20
i S. ävensom iMekona
Neh .11:28

Frall utgrävningarna i Tal/-Balata, platselI för det gamla Sikel17. Man har här funnit
rester av stadens murar och befästningsverk.

SIKRI
hebr. minnesvärd. namnkunnig.
l. Leviten Jishars son. 2.Mos.6:21.
2. Benjaminiten Simeis son. 1.Krön.
8:19.
3. Benjaminiten Sasaks son. 1.Krön.
8:23.
4. Benjaminiten Jerohams son. 1.Krön.
8:27.
S. Leviten Asafs son, densamme som
Sabdi 4 och även Sackur 4. l.Krön.
9:15.
6. En levit, Jorams son . Han var uppsyningsman över förråden i Guds hus.
1.Krön.26:2S.
7. Fader till stamfursten Elieser i
Rubens stam. 1.Krön.27:16.
8. Fader till hövitsmännen Amasja och
Elisafat, av Juda stam. 2.Krön. 17:16;
23:1.
9. En tapper stridsman från Efraim.
Han dräpte konungasonen Maaseja och
två andra framstående män under en
strid mellan Nordriket och Sydriket.
2.Krön .28:7 .
10. En benjaminit, uppsyningsmannen
Joels fader. Neh.11:9.
Il. En präst på översteprästen J ojakims tid , huvudman för Abias fami lj .
Neh.l2:l7.

mellan Jerusalem och GaWeen blev
Sikem tidigt ett religiöst och politiskt
centrum. I utombibliska källor omtalas
staden redan i egyptiska inskrifter från
1900-talet f. Kr. samt dessutom i
Amarnabreven från 1300-talet f.Kr.
Sikem var en av de platser, där
Abraham först slog läger efter an·
komsten till Kanaans land. Nära Sikem
fick han en uppenbarelse och byggde
ett altare åt Herren, I.Mos.12:6-7. I
Sikems närhet slog Jakob upp sitt läger
på hemresan från Mesopotamien, och
även han lä t bygga ett altare här,
33:18-20. Här timade också det blodsdåd , varigenom Jakobs söner Simeon
och Levi tog hämnd på Sikems invånare för kränkningen av deras syster Dina
(se d.o.). I Sikem begravdes Josefs ben,
på det jordstycke som Jakob hade
köpt av Hamors söner, Jos.24:3 2.
Vid utskiftandet av löfteslandet tillföll staden Efrainls stam, 1.Krön.6:67,
och av J osua gjordes den till fristad,
Jos.20:7; 1.Krön.6:67. I Sikem samlade Josua alla Israels stammar, när
han skulle hälla sitt avskedstal till dem
och förnya folkets förbund med Herren , Jos.24 :1-28.
Under domartiden blev Gideons son
Abimelek gjord till konung i Sikem,
men när invånarna sedan reste sig mot
honom, förstörde han staden och dess
borg, Dom.9. Den byggdes emellertid
upp igen och förblev en betydande ort.
Här samlade sig Israels tolv stammar
för att kora en ny konung efter Salomo; vid det tillfallet var det som
Rehabeam begick sitt ödesdigra misstag att genom ett härt svar till Jerobeam och de tio stammarna i norr ge
anledning till dessas avfall och rikets
delning, 1.Kon.12; 2.Krön.10· 11. Jerobeam befaste staden och tog där sitt
residens. När Samaria senare blev
Nordrikets huvudstad , förlorade Sikem
mycket av sin forna betydelse. De
Assyriska konungarna Salmaneser och
Esarhaddon bortförde stora delar av

befolkningen i Samariens städer och
inplanterade i stället främmande folkslag från andra delar av sitt väldiga
imperium, 2. Kon.17:24; Esr.4:2. Den
samaritiska blandras och blandreligion
som därigenom uppstod , fick sin heliga
kultort i nära anslutning till Sikem,
nämligen på berget Gerissim (se d. o.),
där samariternas tempel, som man
tror, uppfördes år 432. Under mackabeertiden ödelades staden av Johannes
Hyrkanus år 129 f.Kr .
Det gamla Sikem har i modern tid
framgrävts ur ruinhögen Tell-Balata,
nära den nuvarande byn Askar
(Bibelns Sykar), vid foten av Gerissim.
Det brandskadade Baal-Berits tempel,
Dom.9:4, har åte rfunnits på Sikems
akropolis, en borg med 5 m tjocka
murar och ett torn. Borgen omtalas i
Dom.9 :6,20 under namnet Millo (se
d.o.). Omkring 2 km väster om Sikems
ruiner byggdes under romartiden en ny
stad, som till kejsar Flavius Vespasianus' ära fick namnet Flavia Neapolis. I våra dagar heter den Nablus, i
vilket man igenkänner det antika
Neapolis, »den nya staden ». Här har
det samaritanska samfundet nu sitt
religiösa centrum .
SIKEM
Jakob välbehållen till S.s stad
l.Mos.33:18
grävde n ed under terebinten vid S.
35:4
för att vakta sin faders får iS .
37 :12
dina bröder vakta fåren i S .
37:13
och (Josef) kom till S .
37:14
Mikmetat gent e m ot S .
Jos.1 7 :7
helgade de ... S. i Efraims bergsbygd
20:7
Man gav dem dråparfristaden S.
21 :21
församlade Israels stammar till S .
24:1
förelade dem lag och rätt i S .
24 :2 5
Josefs ben.o.begrava de i S .
24 :32
bihustru som han hade i S.
Dom. 8:31
sin moders bröder i S.
9 :1
Talen så till alla S.s borgare
9 :2
talade till h s förmån infö r S .s
9 :3
församlade sig alla S.s borgare
9:6
konung vid Vårdterebinten invid S.
9:6
Hören mig, I S.s borgare
9 :7
Abimelek ... konung över S .s b orgare
9:18
eld från Abimelek och förtära S.s
9:20
från S.s borgare och dem som bo i
9:20
tvedräktsande mellan Abimelek och S.s 9:23
S.s borgare avfö ll o från Abimelek
9 :23
så ock över S.s borgare so m lämnade
9:24
lade S.s borgare folk i försåt
9:25
och de drogo in i S.
9 :26
Och S.s borgare fattade förtroende
9 :26
Vad är Abimelek . och vad är S .
9:28

SIKLAG
hebr. , härledning och betydelse ovissa.
En stad som israeliterna erövrade från
filisteerna vid in tagandet av löfteslandet. Den tillföll Juda stam, Jos.
15 :31 , men överläts sedan åt Simeon,
19:5. På Sauls tid var Siklag åter i
filisteernas händer. Gats konung Akis
skänkte sta den till David under den tid
då denne uppehöll sig i filisl!~ernas
land som flykting undan Saul, 1.Sam.
27 :6. I Siklag slöt många israeliter sig

SILAS
grek ., trol. av aram. Se'ilä = hebr.
Så'ul, utbedd. En högt aktad medlem
av den första kristna församlingen i
Jerusalem. Han synes även ha burit
namnet Silvanus.
Silas och Judas Barsabbas, en annan
fram trädande medlem av församlingen ,
fick i uppdrag att följa Paulus och
Barnabas till Antiokia för att tillsammans med dem lägga apostlarnötets
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härstamma från Hamor, S.s fader
9:28
Gaal oc h h s bröder kommit till S.
9:31
lade sig i bakhåll m ot S .
9 :34
drog Gaal ut i spetsen för S .s
9:39
lät dem icke längre stan na i S.
9 :41
När besättningen i S.s torn h örde
9:46
besättningen i S .s to rn församlat sig
9:47
o mkom mo alla ... som bodde i S.s torn 9:49
allt det onda som S.s män gjort
9 :57
väg som går från Bete l upp till S.
21:19
Och Rehabeam drog till S.
l.Kon.12:1
Jerobeam befäste S.
12 :25
fristädern a S. med utmarker
l.Krön. 6:67
vidare S. med unde rlydande orter
7 :2 8
Och Rehabeam drog till S .
2.Krön.10:1
jag skall utskifta S.
PS.60:8
jag skall utskifta S .
108:8
en skara av 80 män fr n S.
Jer.41:5
D e mörda på väge n till S .
H os. 6:9
man förde dem därifrån till S.
Apg. 7:16

SIKEM
hebr. skuldra, rygg.
l. Den hiveiske hövdingen Hamors
son, som kränkte Jakobs dotter Dina.
Han lät omskära sig för att få henne
till hustru , men dräptes av Simeon och
Levi.
SIKEM
köpte av Hamors . S.s fad ers
l.Mos.33:19
S . fick se henne . och han tog henne
34:2
S . sade till sin fader Hamor
34:4
gick Hamor . S. s fader. ut till Jakob
34:6
Min son S.s hjärta har fäst sig vid
34:8
S . sade till hennes fader och
34:11
svarade Jako bs söner S . med listiga
34:13
Hamor och S. voro till freds
34:18
trädde Hamor och h s son S . upp
34:20
folket lydde Hamor och hs son S.
34 :24
Hamor och h s son S . dräpte de
34:26
köpt av Hamors, S .s faders
Jos.24 :32

2. Son till Manasses son Gilead, sikemiternas stamfader. 4.Mos.26 :3 1; Jos.
17 :2.
SIKEMITER
Efterkommande till Sikem, Gileads
son (se Sikem 2). 4 .Mos.26:3 1.

SIKTA
Uppdelning i betydelse n : se, sålla.
SIKTA (se)
med din båge s. mot anleten
SIKTA (sålla)
Israels hus S.t bland h ednafo lken

PS. 21 :13
Am . 9:9

SIKTE
när vi hade fått Cypern i s.

Apg.21:3

SILA
och de s . ne d ss. regn
blinde ledare s.en bort myggan

Job 36 :27
Matt.23:24

SiIhi - Silpa
sändebrev fram för församlingen där,
Apg.15 :22. Silas hade profetisk nåde·
gåva, och jämte Judas, även denne
utrustad med samma gåva, talade han
tröstens ord till de troende och styrkte
dem i tron, 15:32. Efter en tid åter·
vände Judas till Jerusalem, medan Silas
föredrog att stanna kvar i Antiokia,
15:34 (denna vers saknas i flera hand·
skrifter och finns ej med i vår nuv.
svenska kyrkobibel). Då Paulu s och
Barnabas fö re den andra missionsre san
icke kunde enas om Johanne s Markus
som följeslagare , valde Paulus i stället
Silas, 15 :40. l Filippi kastades Silas i
fänge lse tillsammans med Paulus,
16:19 ff. l Berea stannade han och
Timoteus kvar, då Paulu s nödgade s
draga vidare , 17:14 , men i Korint
kunde han och Timoteus återigen för·
ena sig med Pau lu s, 18:5.
Mycket talar för att Silas är identisk
med den i 2.Korintierbrevet, Tessalonikerbreven och 1.Petrus' brevom·
nämnde Silvanus. Möjligen tyder detta
på att han var en grekisk jude. Han
tycks också ha varit romersk med·
borgare, Apg.16:37 , och dessa båda
förhållanden kom honom till godo
som missionär. Se vidare: Silvanus.
SILAS
Apg.15:22
Barsabbas och S .. .1edande män
15:27
Alltså sända vi Judas och S.
Judas och S. som siälva voro profe ter 15:32
15:40
Men Paulus utvalde åt sig S.
grepo de Paulus och S. och släpade
16 :19
16:25
voro Paulus och S. stadda i bön
föll ned för Paulus och S. bävand e
16:29
17 :4
och slöta sig till Paulus och S.
17 :10
Paulus och S. sända åstad till Berea
17 :14
S. och Timoteus stannade kvar
17:15
med bud till S. och Timoteus
18:5
när S. och Timoteus kom ditned

SILHI
hebr. möjl. beväpnad. Fader till konung Josafats moder Asuba. 1.Kon.
22:42; 2.Krön.20:31.
SILHIM
hebr. kastvapen, spjut el. (de) beväpnade. Stad i södra J uda , sannolikt
identisk med Saaraim och Saruhen, se
d.o. Jos.15:32.
SILKE
När silkesfjärilens larv (silkesmasken)
förpuppar sig, spinner den ett hölje av
fma trådar till en längd av flera tusen
meter omkring sig: silkeskokongen.
Denna utgör råmaterialet för tillverk·
ningen av natursilke och därmed äkta
sidenvävnader. Från sidenets hemland
Kina, där silkesodling förekom så
tidigt som ca 2600 f.Kr. , transporte·
rades sidenvaroma med oxkaravaner
västerut längs den s.k. Silkesvägen. Jfr
Siden. Hes.16 :10.

återupptäckten av det gamla Silo. I
dalsänkorna här har man funnit många
gravar, likaså en u tmärkt källa.
I den hebreiska grundtexten förekommer ordet Silo redan i Jakobs
välsignelse, 1.Mos.49:1O. Delade meningar råder om hur ordet här skall
uppfattas. Medan somliga, däribland
vår svenska bibelöversättning, identifierar det med ovan nämnda Silo,
menar andra , med Luther, att ordet är
messianskt, och de återger därför
grundtextens silo med »hjälten» eller
»fridsfursten» under hänvisning till
arabiska , ackadiska eller arameiska etymologier. J fr den norska kyrkobibeln,
som har : »inntil fredsfyrsten kommen).

SILLEMlTER
Efterkommande till Sillem, se d.o.
4.Mos.26 :49 .
SILLETAl
hebr. skuggrik el. Herren är skugga
(beskydd).
1. En av benjaminite n Simeis söner.
1.Krön.8 :20.
2. En av de hövitsmän av Manasse
stam, vilka gick över till David i Siklag.
1.Krön.12:20.
SILO
hebr. Silo, betydelsen okänd. Stad i
Efraim, 22 km söder om Sikem och 16
km nordost om Betel. Efter erövringen
av Kanaan gjorde Josu a Silo till sitt
huvudkvarter. Här samlade folket sig
och reste tabernaklet, och här blev
landet väster om Jordan delat mellan
de sju stammar som ärmu ej hade fått
ut sina arvslotter, Jos.1 8:1 ff. Här höll
Josua sina tal till folket, 21 :2, och här
samlade de sig till strid, 22:12. Silo
blev sålunda ett politiskt och framför
allt religiöst centrum i Israel århund raden igenom, Dom.18:31; 1.Sam.l:9;
3:21; 14:3. Är efter år hölls här en
»Herrens högtid», Dom.21 :19, uppenbarligen skördehögtiden vid årets utgång, v.20-21, jfr 2 .Mos.23:16. Möjligen var det till denna högtid som
profeten Samuels föräldrar Elkana och
Hanna årligen drog upp , 1.Sam.1 :3;
2: 19. Vid denna tid blev också tabernaklet ersa tt med ett tempel , 1:9.
Under kriget med filisteerna på Samuels tid , 4 :1 fL , flyttades emellertid
arken bort från Silo för att aldrig mer
återföras dit , vilket i hög grad redu cerade ortens betydelse. Prästerskapet
flyttade till Nob , 1.Sam.22:11 ,19. På
Jeremias tid låg Silo i ruiner, Jer.7:12 ,
14; 26:6,9.
I vår tid har u tgrävningar på ruinorten Seilun sö der om Nablus lett till

SILO
församlade sig i S .
Jos.IS :!
kasta lott här inför H . i S .
18 :8
tillbaka till Josua i lägret vid S.
18:9
kastade Josua lott i S. inför H .
18:10
utskiftade gm lottkastning i S.
19:51
talade till dem i S. i Kanaans land
21:2
bort ifrån S . i Kanaans land
22:9
i S . för att draga upp till strid
22:12
den tid Guds hus var i S.
Dom.18 :31
till lägret i S. i Kanaans land
21:12
H. högtid plägar hållas iS.
21:19
När I då fån se S .s döttrar
21 :21
offra å t H. Sebaat i S .
l.Sam. 1:3
när de ätit och druckit i S.
1:9
förde hm in i H. hus i S.
1:24
israeliter som komma dit till S.
2:14
H. fortf or att lå ta se sig i S.
3:21
hämta hit från S . H. förbundsark
4 :3
sände folket till S ., de bura
4:4
kom till S . med sönderrivna kläder
4:12
Eli. H . präst iS.
14:3
talat i S . över Elis hus
loKan. 2:27
kom profeten Ahia från S .
11 :29
som H . talat gm Ahia från S.
12:15
gå till S., ty där bor profeten Ahia
14:2
hon stod upp och gic k till S.
14:4
H. talat gm sin tjänare Ahia från S .
15:29
talat gm Ahia frå n S.
2.Krön.l0 :15
han försköt sin boning i S .
PS.78:60
Gå bort till den plats i S .
J e r. 7 :12
göra ss. jag gjord e m ed S .
7 :14
med detta hus ss. jag gjorde m e d S .
26 :6
likaso m det gick S .
26:9
en skara av 80 män fr ån Sike m, S .
41 :5

SILOA
hebr. utsänd. »Siloas vatten» syftar på
en av de två kanaler, som ledde
Gihonsvattnet runt Ofelhöjdens sydspets till Gaml a el. Nedre dammen i
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Jerusalem. Kanalen ersattes under konung Hi skia av försva rstekniska skäl
med en 5 12 m lång tunnel SOm var
uthuggen i berget, 2.Krön.32:30. Den
damm , SOI11 tunneln mynnar ut i, är
möjligen identisk med Vattenlednings·
dam men , Neh.3 :15. Några menar att
dammen också är identisk med den i
N.T. omtalade dammen Siloam , se d.o.
Är 1880 upptäcktes inne i tunneln
en inskrift på sex rader, avfattad på
hebreiska och berättande om arbetet
med tunneln . Denna inskrift är intressan t som en av de få existerande
skriftliga minnesmärkena på något
semitiskt språk utanför Bibeln. Jes.8:6.
SILOAM
grek. , av hebr. SU6a!t, utsänd. En
damm i Jerusalem, i vars vatten den
blindfödde som Jesus botade fick besked att han skulle gå bort och två sig
och varifrån han kom tillbaka seende.
Enligt Josefus låg dammen vid änden
av Tyropoiondalen (Ostmakardalen), i
stadens sydöstra hörn , nära den plats
där den gamla stadsmuren gör en krök
nedanför Ofe!. Det reningsvatten, som
anvä ndes vid lövhyddohögtiden , häm·
tades enLigt Talmud från denna damm.
Några menar att den är identisk
med dammen Siloa, Jes.8:6, och Vattenledningsdammen, Neh.3:15 . - Det i
Luk.13 :4 omtalade tornet i Siloam var
möjligen ett av den gamla stadsmurens
torn i närheten av dammen. Luk.13:4;
Joh.9 :7,11.
SILONlTER
Efterkommande till Judas son Sela, se
Sela 1. 1.Krön.9 :5; 2.Krön.9:29; Neh.
11:5.
SILPA
hebr. droppe. En tjänstekvinna som
Laban gav sin dotter Lea. Hon gavs åt
Jakob som bihustru och födde Gad
och Aser.
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SILLA
hebr. möjl. uppdämning el. väg. Ej
närmare bestämbar lokalitet i Jerusalem. Det heter att den s.k. Millobyggnaden (se d.o.) sträckte sig ned mot
Silla. 2.Kon.12:20.
SILLA
hebr. skugga. Den ena av Metusaels son
Lemeks hustrur, moder till TubalKain. 1.Mos.4:19,22,23.
SILLEM
hebr. belöning, ersättning. En av Naftalis söner, sillemitemas stamfader,
även kallad Sallum, se Sallum 7.
1.Mos.46 :24; 4.Mos.26:49.
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Frånnedgångel1 !iII Siloa-dammen i Kidrondalen.
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Silsa - Silversnöre

SILVER
Abram var rik på s. och guld
1.Mos.13:2
jag giver 1000 siklar s.
20:16
jordstycke värde av 400 siklar s.
23:15
400 siklar s.
23:16
aådant s. som var IåJlgbart
23:16
han har givit hm s. och guld
24:35
tog tjänaren fram smycken av s.
24:63
sålde Josef för 20 siklar s.
37:28
stjäla s. och IUld ur din herres hus
44:8
åt BeD,iarnin gav han 300 siklar s.
46:22
belära klenoder av s.
2.Mos. 3 :22
begära klenoder av s. och IUld
11:2
hegärt deras klenoder av s. och guld
12:35
IUdar av s. eller guld skolen I icke
20:23

tog med sig tio talenter s.
2.Kon. 6:6
giv dem en talent s.
6 :22
(Naaman) knöt in två talenter s.
6:23
tid att du skaffar dig s.
5 :26
80 siklar s. för ett åsnehuvud
6 :25
fem siklar s. för duvoträck
6 :25
de spetälska toga därur s.
7:8
andra föremål av lUld eller av s.
12:13
(Joas) tog allt IUld och s.
14:14
gav Menahem åt Pul1000 talenter s. 15:19
en skatt av 50 siklar s.
15:20
Ahas tog det s. och lUld
16:8
betala 300 talenter s.
18:14
visade (Hiskia) sitt s. och lU1d
20:13
en skatt av 100 talenter s.
23:33
Jojakim betalade ut s.ret åt Farao
23:36
indrevs s.ret och IUldet
23 :35
allt som var av rent guld och rent s.
26:15
(Tou) slinde ock s. och koppar 1.Krön.18:10
det s. och guld han hade hemfört
18:11
sände Hanun 1000 talenter s.
19:6
anskaffat till H. hus s.
22:14
På s.ret ...kan inlen räkning hållas
22 :16
(föreskrifter) rörande kärl av s.
28 :14
rörande s.ret till sIlverborden
28 :16
s. till det som skall vara av s.
29:2
liver vad jag äger i IUld och s.
29:3
7000 talenter renat s.
29:4
göra av s. vad som skall vara av s.
29:6
livo till arbetet 10.000 talenter s.
29:7
....lika vanligt som stenar
2.Krön. 1:16
Var vagn kostade 600 siklar s.
1 :17
konstförfaren som kan arbeta i s.
2:7

skicklig att arbeta i guld och s.
2:14
förde Salomo ditin s.ret
5:1
förde guld och s. till Salomo
9 :14
s. aktades icke för ngt i Salomos tid
9 :20
Tarsis-skeppen förde med sig s.
9 :21
skänker: föremål av s. och guld
9:24
s. blev lika vanligt som stenar
9 :27
(Asa) förde in i Guds hus s., IUld
15:18
Då tog Asa s. och IUld ur
16:2
här sänder jag dig s. och guld
16:3
filisteerna gåvo s. i skatt
17:11
stora skänker i s. och lUld
21:3
lIorde därav kärl av IUld och s.
24:14
lejde (Amasja) för 100 talenter s.
25:6
(Joas) tog allt IUld och s.
26:24
giva (Jotam) 100 talenter s.
27:5
skattkamrar för s. och lUld
32 :27
pålade skatt av 100 talenter s.
36:3
ss. främlinII få hjälp med s.
Esr. 1:4
1000 bäcken av s.
1:9
Kärlen av IUld och s. utgjorde
1:11
till arbetskassan i s. 6000 minor
2 :69
ur templet de kärl av IUld och s.
5:14
De kärl av guld och s. ock giva
6:5
till att föra dit det s. och IUld
7:15
allt det s. och guld du kan få
7 :16
det s. och lIuld som bliver över
7 :18
linda till 100 talenter s.
7:22
vägde upp åt dem s.ret och lU1det
8 :25
vägde upp åt dem 650 talenter s.
8 :26
s.ret är frivillig gåva åt H.
8 :28
det uppvägda, s.ret och Iuldet
8 :30
på fjärde dagen uppvägdes s.ret
8:33
värde av mer än 40 sik1ar s.
N eho 5 :15
till arbetskassan i s. 2200 minor
7 :71
utgjorde i So 200 minor
7 :72
purpurröda snören i rina:ar av s.
Est. 1:6
Soffor av guld och S. stodo på golv
1:6
10.000 talenter s. skall jag väga
3:9
S.ret vare dig skänkt
3:11
sina hus uppfyllda av s.
Job 3:15
det ädlaste s. varder han för dig
22 :25
Om han ock hopar S. as. stoft
27 :16
skuldlöse kommer att utskifta s.ret
27 :17
S.ret har ju sin gruva
28:1
med S. gäldas ej hennes värde
28:15
H. tal är rent tal, likt s.
Ps.12:7
du luttrade oas, ss. s. luttras
66:10
Duvans vingar äro höljda i S.
68:14
förde dem ut, med S. och IUld
105:37
deras aVIUdar äro S. och guld
115:4
tusentals stycken guld och s.
119 :72
Hedningarnas aVIUdar äro S. och lUld 135:15
söker henne ss. efter s.
Ords. 2:4
bättre ... än att förvärva S.
3:14
tagen emot min tnktan hellre än S.
8:10
den vinning bättre än utvalt s.
8:19
rättfärdiges tUDla är utvalt S.
10:20
förstånd är mer värt än S.
16:16
Degeln prövar S.
17:3
gott anseende är bättre än s. och
22:1
Skaffa slagget bort ifrån s.ret
25:4
S.ret prövas gm degeln
27 :21
samlade mig jämväl s. och lUld
Pred. 2:8
Dess sidostöd äro &jorda av S.
HV. 3:10
by_ vi på den ett krön av S.
8:9
1000 sik1ar s. var kunde de hämta
8:11
Ditt (Sions) s. har blivit sIage
Jes. 1 :22
(Juda) land är fullt av S.
2:7
kasta bort de aVIUdar av S.
2 :20
vinträd stå, värda 1000 siklar S.
7 :23
mederna som akta s. för intet
13:17
skolen I akta för oren t s.ret
30 :22
kasta bort de aVIUdar av S.
31:7
Hlskla visade dem sitt S.
39:2
väger upp s. på vägen
46:6
smält dig, men S. har jag icke fått
48:10
bava med sil S. och lUld
60:9
låta S. komma i stlillet för järn
60:17
Ett s. som må kastas bort
Jer. 6:30
med S. och IUld pryder man dem
10:4
vägde upp penningarna, 17 siklar s.
32:9
var av rent guld eller av rent s.
62:19
kasta sitt S. ut på gatorna
Hes. 7:19
Deras s. och IUld skall icke rädda
7 :19
Så hlev du prydd med lU1d och s.
16:13
du tog det IUld och s. jag givit
16:17
ett S. som kan räknas för slagg
22:18
Likasom man hopsamlar S.
22 :20
Likasom s. smältes i Ulnen
22:22
s. gavs dig ss. betalning
27 :12
guld och s. har du skaffat dig
28:4
till att föra bort S. och guld
38:13
bröst och armar voro av s.
Dan. 2:32
alltsammans krossat, järnet...s.ret
2:36
krossade ...leran, s.ret och IUldet
2:46
bära fram kärl av IUld och S.
5:2
prisade sina IUdar av guld och s.
6:4
prisat dina IUdar av S. och lU1d
5 :23
deras dyrbara håvor, både S. och
11:8
skall han ära med guld och S.
11 :38
bemäktiga sil skatter av lU1d och S.
11 :43
(H.) som pv henne så mycket S. Hos. 2:8
gav för henne 15 siklar S.
3:2
av sitt s. &jorde sil aVIUdar
8:4
Deras S. som är dem så kärt
9:6
av sitt S. göra sig gjutna beläten
13:2
talit mitt s. och mitt lU1d
Joel 3:5
Röven nu s., röven guld
N ah. 2:9
överdragen med luld och S.
Hab. 2:19
Varken deras s. eller lU1d skall
Sef. 1 :18
mitt är s.ret
Hag. 2:9
När du så har fått S. och Iuld
Sak. 6:11
hon hopade s. as. stoft
9:3
de vägde upp 30 siklar S. as. lön
11 :12
luttra dem ss. man luttrar B.
13:9
1U1d, S. och kläder i stor myckenhet 14:14
smälta s.ret och rena det
Mal. 3:3
luttra dem ss. guld och S.
3:3
Skaffen eder icke lUld eller s.
Matt.10:9
S. och guld har jag icke
Apg. 3:6
IUdomen är lik någontinl av S.
17:29
förfärdigade Dianatempel av S.
19 :24
S. har jag Icke åstundat av ngn
20:33
om ngn bygger med s.
loKor. 3:12
Icke allenast av guld och S.
2. Tim. 2 :20
förliinllila tiOl, S. eller lU1d
LPet. 1 :18
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SILPA
Laban gav S. åt sin dotter Lea 1.Mos.29:24
tog hon sin tjänstekvinna S. och gav
30:9
S., Leas tjänstekvinna, födde
30:10
Och S. födde åt Jakob en andre son
30:12
S.s söner voro Gad och Aser
35:26
följde ss. yngling Bilhas och S.s
37:2
söner till S. som Laban givit Lea
46:18

SILSA
hebr. triad, trio. Aseriten Sofas son.
l.Krön.7:37.
SILVANUS
lat. (skogsgudens namn, av: silva,
skog). En av Paulus' medarbetare i
Korint. Hans betrodda ställning fram·
går icke minst därav att Paulus i båda
sina brev till tessalonikerna skriver i
sitt, Silvanus' och Timoteus' namn.
Silvanus, nämnd före Timoteus, var
uttryckligen hans medarbetare som
förkunnare i Korint enligt 2.Kor.1:19.
Han samarbetade även med Petrus;
denne rekommenderar honom som
»eder trogne broder». Silvanus har rent
av varit hans sekreterare vid brevets
avfattande, l.Pet.S:12. Det anförda
låter väl förena sig med antagandet att
Silas och Silvanus är samma person.
Det var vanligt, att en person hade två
namn, jfr Saulus - Paulus. 2.Kor.1 :19;
l.Tess.l:l; l.Pet.S:12.
SILVER

Se även: Guld, smycke, skatt, rik,
rikedom, penning, mynt, Mamon.
Silver
Den näst efter guld ädlaste metallen,
känd bland hebreerna ända från äldsta
tider. Sannolikt kom från början större
delen av silvret från bergen i Mindre
Asien. Det heter senare om fenicierna,
att de tillhandlade sig silver från Tarsis,
Jer.IO:9; Hes.27:12 Gfr l.Mack.8:3).
Silver brukades för många ändamål.
Det blev tidigt ett betalningsmedel vid
handel, jfr l.Mos.23:16; 37:28. Länge
vägde man silvret i siklar och talenter,
se t.ex. S.Mos.22:19; 2.Kon.S:S, och
dess vikt i förhållande till guld varierande från tid till annan. Först i det
sjätte århundradet f.Kr. införde konung Kores av Persien en myntordning. Se: Mynt.
Värdefulla föremål gjordes av silver,
t.ex. Josefs bägare, l.Mos.44:2, tabernaklets (templets) fat och skålar,
4.Mos.7:13 ff., kärl, l.Krön.28:14, och
ljusstakar, v.1S. Jfr Esr.1:9 ff.; 5:14.
Mycket silver åtgick till utsmyckningar, t.ex. till tabernaklets fotstycken, 2.Mos.26:19 ff.; senare vid
uppförandet av Salomos tempel,
2.Krön.2:14. Se: Smed. - Även avgudar gjordes av silver, 2.Mos.20:23;
Dom. 17:3-4; Ps. 11 5:4; Jes.2:20.
Ofta förekommer dessutom silver i
Bibeln i bildlig betydelse. Herrens tal
sägs i Ps.12:7 vara renat liksom silver.
Likaså betecknar silvret den rättfärdiges tunga, Ords. 10 :20, goda styresmän, Jes.1 :22, och dess rening framställs som en bild för prövningar sända
av Gud, PS.66:1 O; jfr Ords.17 :3.

ägaren giva 30 siklar s.
21 :32
ss. gärd: guld, s. och koppar
25:3
göra 40 fotstycken av s.
26:19
deras 40 fotstycken av s.
26:21
bräder med fotstycken av s.
26:25
stå på fyra fotstycken av s.
26:32
stolparnas hakar skola vara av s.
27:10,11
försedda med kransar av s.
27:17
och hava hakar av s.
27:17
arbeta i IUld, s. och koppar
31 :4
gärd åt H.: guld, s. och koppar
36:5
giva ss. gärd ngt av s.
35:24
till att arbeta iIUId, s. och koppar
35:32
man gjorde 40 fotstycken av s.
36:24
deras 40 fotstycken av s.
36:26
med tillhörande fotstycken av s.
36:30
man göt fyra fotstycken av s.
36 :36
stolparnas hakar av s.
38:10,11,12,16
deras knoppar överdragas av s.
38:16
stolpar försågos med kransar av s.
38:17
deras hakar &jordes av s.
38:19
deras knoppar överdrogos med s.
38:19
deras kransar gjordes av s.
38:19
det s. 80m gavs av dem i menigheten 38:25
de 100 talenterna s. användes till
38:27
det värde du bestämmer i s.
3.Mos. 5:16
bestämma detta till 50 siklar s.
27:3
för mankön fem siklar s.
27:6
och för kvinnkön tre siklar s.
27:6
mot var homer svara 50 siklar s.
27:16
s.ret i dessa kärl 2400 siklar
4.Mos. 7 :85
Gör dig två trumpeter av s.
10:2
taga lösen fem siklar s.
18:16
Om Balak gåve mig så mycket s.
22 :18
Om BakaIlive mig så mycket s.
24:13
Iuld och s., koppar, järn, tenn och
31:22
icke begärelse till det s.
6.Mos. 7 :26
ditt s. och guld förökas
8:13
icke alltför mycket s. och lUld
17:17
böta 100 siklar s.
22:19
åt flickans fader 50 siklar s.
22:29
de gudar av trä och sten, s. och guld
29 :17
Allt s. och guld helgat åt H.
Jos. 6 :19
B.ret och guldet lade de till skatten
6 :24
ibland bytet 200 siklar s.
7 :21
det är gömt i jorden.o.s.ret underst
7 :21
funno det gömt där... s.ret underst
7 :22
Då tog Josua Akan ... och s.ret
7 :24
Vänden tillhaka... med s., guld
22:8
byte av s. vunno de icke
Dom. 5:19
70 siklar s. ur BaaI-Berits tempel
9:4
giva (Delila) 1100 siklar s. var
16:5
tog hs moder 200 siklar s.
17:4
årlilen giva dig tio siklar s.
17 :10
en fjärdedels sikel s.
LSam. 9:8
(Joram) hade med sig kärl av s. 2.Sam. 8 :10
hade gjort med det s. och luld
8:11
givit dig tio siklar s. och ett bälte
18:11
väga upp 1000 siklar s.
18 :12
Vi fordra icke s.
21:4
David köpte ... för 50 siklar s.
24:24
David helgat åt H.: s.ret
LKon. 7:51
av s. fanns intet, det aktades icke
10:21
och förde med sig s.
10:22
skilnker: föremål av s.
10:25
s. blev lika vanligt 80m stenar
10:27
Var vagn kostade 600 siklar s.
10:29
helgat åt H.: s., guld och kä rl
15 :15
Då tog Asa allt s. och IUld
15:18
sänder dig skänker av s. och guld
15:19
köpte Samaria för två talenter s.
16:24
Ditt (Ahabs) s. tillhör mig
20:3
Ditt s. skall du giva mig
20:5
begärde mitt s.
20:7
måste du betala en talent s.
20:39

Inskriptioner på silvermynt, varmed
tempelskatten betalades. Till vänster
finns en avbildning av en mannakruka.

edert IUld och s. förrostar
avgudar av guld och s.
(ingen köper) IUld och S.

Jak. 5:3
Upp. 9:20
18:12

SILVERBORD
rörande silvret till s.en

1.Krön.28 :16

SILVERBÄGARE
Ln överst i den yngstes
föreskrifter rörande s.na
410 S. av ringare slag

1.Mos.44:2
1.Krön.28 :17
Ear. 1:10

SILVERFAT
Hs offergåva var ett s.
4.Mos.7 :13,19
7 :25,31,37,43,49,55,61,67,73,79
Israels hövdingar skänkte 12 s.
7 :84
man gjorde inga s. för H. hus 2.Kon.12:13

SILVERGLASERING
Ss. s. på ett söndrigt lerkärl

Ords.26:23

SILVERHÅR
djupet synes bära s.

Job 41:23

SILVERKEDJOR
med s. pryder guldsmeden det

Jes.40:19

SILVERKULOR
Kedjehängen ...med S. på

HV. 1:11

SILVERKÄRL
understödde dem med s.
Jag vägde upp åt dem S.

Esr. 1:6
8:26

SILVERLJUSSTAKAR
angav vikten rörande s.na

1.Krön.28:15

SILVERPENNING
Se även: Mynt, penning, sikel, silver.
SILVERPENNING

1) 'agora! klisäp, t) 0.2 n1 i l~,
trol. litet silvermynt; 'ägorat, cstr. av
'ägorä, litet my.nt (enligt soinliga: betalning, lön), käsäp, silver; (som betalningsmedel) penningar.
2) stat~r, ara 1'11 p
stater, ett silvermynt värt 4 denarer (se
3); av: hlsterni, ställa, placera (i
vågskålen).
3) denårion, firll'apwv
denar, romerskt silvermynt. Silvervärdet aven denar motsvarar i nuvarande
svenskt mynt ungefär en krona. Se
vidare: Penning 6.
4) argyrion, åp'Yvpwv
silver; silvermynt, i synnerhet: sikel.
Matt.26:14 f.; 27:3 ff. anspelar på Sak.
11 :12 f. Av 2.Mos.21 :32 framgår, att
trettio siklar silver betalades som ersättning för en dödad slav. Se vidare:
Penning 7.
5) drachm~, fipaXIlTi
drakma, silvermynt ungefar motsvarande en denar, se 3. Se vidare: Penning 13.
SIL VERPENNING
1 få en s. eller en kaka bröd
1.Sam. 2:36
2 skall du där finna en S.
Matt. 1 7 :27
3 som var skyldig hm 100 s.ar
18:28
4 vägde de upp åt (Judas) 30 s.ar
26:15
4 bar de 30 s.arna tillhaka
27:3
4 Då kastade han s.ama i templet
27:5
4 Men översteprästema togo s.arna
27:6
4 Och jag tog de 30 s.arna
27:9
3 bröd för 200 S.ar och liva
Mark. 6:37
3 sälja den för mer än 300 s.ar
14:5
3 var skyldig hm 500 s.ar
Lnk. 7:41
3 tog han fram två s.ar och lav
10:35
5 om en kvinna har tio s.ar
15:8
3 Bröd för 200 B.ar vore icke
Joh. 6:7
3 sålde denna smörjelse för 300 s.ar
12:5
4 värdet upplick till 50000 s.ar Apg.19:19
3 Ett mått vete för en S.
Upp. 6:6
3 tre mått kom för en S.
6:6

SILVERPLÅT
So,

hämtad från Tarsts

Jer.10:9

SILVERSIKEL
Vart fat kom på 130 s.lar
4.Mos. 7:86
De 1100 s.lar finnas hos mig
Dom.17:2
11 00 s.lar tillbaka åt sin moder
17:3
jag tog de 30 s.larna
Sak.ll:13

SILVERSKÅL
Hs offerlåva var en S.
4.Mos. 7 :13
framförde ss. sin offergåva en S.
7 :19
7:26,31,37,43,49
7:55,61,67,73,79
Israels hövdingar skänkte 12 s.ar
7:84
Gyllene äpplen i s.ar äro ord
Ords.25:11
hs offerlåva var en S.

SILVERSNÖRE
Silversnöret är i Pred.12:6 enligt somligas tolkning ett bildligt uttryck för
livstråden. Enligt andras uppfattning
betecknar det en människas ryggmärg.
SILVERSNöRE
ja, förrän s.t ryckes bort
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Pred.12:6

Silverstycke - Simon
SILVERSTYCKE
ödmjukt hylla dig med sina s .n

Ps.68:31

SIMEA
hebr. rykte eJ. ryktbarhet.
1. lsais tredje son, en av Davids bröder,
även kallad Samma, se d.o.
SIMEA
en son till Davids broder S.
2.Sam.13 :3
Jonadab. son till Davids brode r S.
13 :32
Jonatan. so n till S .• Davids broder
21 :21
och Simea, d e n tre dje
l.Krön. 2 :13
nedgjord av Jonatan, son till S.
20:7

2. En son till David, även kallad Sämmua, se Samrnua 2. l.Krön.3:5.
3. Leviten Ussas son, av Meraris släkt.
I .Krön.6 :30.
4. Sångaren Asafs farfader , en levit av
Gersons släkt. 1.Krön.6 :39 .
5. Benjaminiten Miklots son, även kallad Simeam, se d.o. 1.Krön. 8:32.
SIMEAM
hebr. rykte eJ. ryktbarhet. Benjaminiten Miklots son, densamme som
Simea 5. 1.Krön.9 :38.
SIMEAT
hebr. rykte eJ. ryktbarhet. En ammonitisk kvinna, moder till konung Joas'
tjänare Josakar (Sabad). 2.Kon.l2:21;
2.Krön.24 :26.
SIMEATITER
En släkt av skriftlärda, bosatta i
Jaebes, efterkommande till en person
med namnet Simea. l.Krön.2 :55.
SIMEI
hebr. namnkunnig, ryktbar; enligt en
annan förklaring: kortform av Semaja,
Herren har hört.
1. Son till Levis son Gerson, simeiternas stamfader.
SIM El
Gersons söner Libni och s.
2 .Mos. 6 :17
Gersons söner ... Libni och S.
4.Mos. 3 :18
Gersoms söner: Libni och S.
l.Krön. 6:17
Till gersonitema hörde Libni o c h S.
23:7
S.s söner voro Selarnat. Hasiel
23:9
S.s söner voro Jahat, Sina, Jeus
23:10
S.s söner, tillsammans fyra
23:10
S.s släkt för sig
Sak.12:13

2. Benjaminiten Geras son, av konung
Sauls ätt. På sin flykt undan Absalom
kom David till BallUrim, Simeis hemort, där han möttes med förbannelser
och stenkastning. Simei såg nämligen
på David som upphovsmannen till all
den olycka som hade drabbat Sauls
hus, 2.Sam.l6:5 ff. Sedan upproret
hade slagits ned, skyndade Simei sig
till David för att utbedja sig hans
förlåtelse , vilken han också fick ,
19:16 ff. På sitt yttersta gav emellertid
David Salomo i uppdrag att straffa
Simei, l.Kon.2:8 f. Denne fick befallning att bosätta sig i Jerusalem och
förbjöds under hot om dödsstraff att
lämna staden. När Simei efter tre år
bröt detta förbud, lät Salomo döda
honom , 2:36 ff.
SIMEI
S .• Geras son, han trädde fram 2.Sam.16:5
S.s ord när han förbannade (David)
16:7
under det att S. gick utmed berget
16:13
Också S. skyndade sig och drog
19:16
Men S . föll ned inför konungen
19:18
Skulle icke S. dödas för detta
19:21
sade kon. till S . : Du skall icke dö
19:23
Vidare har du hos dig S.
l.Kon . 2:8
lät kalla till sig S. och sade
2 :36
S. sade: Vad du talat är gott
2:38
S. bodde i Jerusalem en lång tid
2:38
två tjänare flydde från S. till Akis
2:39
man berättade för S . och sade
2:39
stod S . upp och sadlade sin åsna
2:40
S. begav sig alltså åstad
2:40
att S . begivit sig från Jerusalem
2:41
lät kalla till sig S. och sade
2:42
till S .: Du känner själv det onda
2:44

Från hamnen i Jaffa (Bibelns Jafo el. Joppe) med det hus, som av en sen
tradition utpekats som Simon garvarens hus (Apg. l0:6).
höja sig till konung. Antagligen är han
densamme som Elas son, konung Salomos fogde i Benjamin. 1.Kon.1:8;
4 :18.
4. Pedajas son, av Davids ätt , broder
till Serubbabel. l.Krön.3 :19.
5. En man av Simeons stam, Sackurs
son. Han hade sexton söner och sex
döttrar. I .Krön .4:26 ,27 .
6. Rubeniten Gogs son. l.Krön.5:4.
7. Leviten Libnis son, av Meraris släkt.
I.Krön.6:29.
8. Leviten JaIlats son, av Gersons släkt.
I .Krön.6 :42.
9. En av benjaminiten Elpaals efterkommande, sannolikt densamme som
Sema 3. 1.Krön.8:21.
10. En levit, av Jedutuns söner, ledare
för tempelsångarnas tionde avdelning.
1.Krön.25:1 7.
11. Davids uppsyningsman över vingårdarna. Hans hemort var Rama.
I.Krön.27 :27.
12. En levit av Hemans släkt, som var
behjälplig med att rena templet på
konung Hiskias tid. Han är sannolikt
densamme som Konanjas broder, som
var den näst överste u ppsyningsmannen över förrådskamrarna. 2.Krön.
29:14; 31 :12,13.
13-15. Tre män som hade tagit hedniska kvinnor till hustrur: en levit, en
man av Hasums släkt och en man av
Banis släkt. Esr.1O :23,33 ,38.
16. Benjaminiten Mordokais farfader.
Est.2 :5.
SIMEITER
Efterkommande till Gersons son
Simei, se Simei 1. 4.Mos.3:21.

3. En anhängare till David och Salomo
under den tid då Adonia sökte upp-

SIM EON
hebr. bönhörelse. Simeons stams område i sydligaste Kanaan. I enlighet
med Jakobs profetia, 1.Mos.49:7, blev
emellertid simeoniterna delvis spridda
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bland de övriga stammarna. 2. Krön.
34:6; Hes.48:25 .
SIMEON
hebr. bönhörelse.
l. Jakobs andre son med Lea. Tillsammans med sin broder Levi anställde
han ett blodbad i Sikem som hämnd
för den vanära deras syster Dina hade
utsatts för. Josef höll Simeon som
fånge i Egypten för att försäkra sig om
att hans övriga bröder skulle återvända. Beträffande Simeons stam, se 7
nedan.
SIMEON
hon gav hm namnet S.
l.Mos.29:33
togo S. och Levi var sitt svärd
34:25
Jakob sade till S. och Levi
34:30
vidare S. , Levi, Juda, Isaskar
35:23
han tog S. ut ur deras krets
42 :24
Josef är borta, S . är borta
42:36
Sedan hämtade han S . ut till dem
43:23
S.s söner voro Jemuel, Jamin, Ohad
46 :10
vara mina likasom Ruben och S.
48:5
S . och Levi äro bröder
49 :5
Ruben, S., Levi och Juda
2 .Mos. 1 :2
S.s söner voro Jemuel, Jamin , Ohad
6:15
Israels söner: Ruben, S.
l.Krön. 2:1
S.s söner voro Nemuel och Jamin
4 :24

2. En man av Harims släkt, en av dem
som hade tagit hedniska kvinnor till
hustrur. Esr. 10:3 I.
3. En rättHirdig och from man i Jerusalem som väntade på »Israels tröst», dvs.
Messias. Han tillhörde »de stilla i landet», se Judendomen, sp.3060. Den
helige Ande hade uppenbarat för
Simeon att han icke skulle smaka
döden, förrän han hade sett Guds
Smorde. Då Josef och Maria infann sig
i templet med barnet Jesus för att låta
omskära honom, kom Simeon dit,
driven av Anden , och han tog barnet i
sina armar och lovade Gud för att han
nu hade fått se hans frälsning. Han
välsignade också Jesu föräldrar och
profeterade om barnet och dess
moder. Luk.2:25,34.

5. En profet i församlingen i Antiokia.
Han kallades också Niger (den svarte).
Somliga har antagit att han är identisk
med Simon från Cyrene, se Simon 6.
Namnet Niger kunde också tala till
förmån för detta an tagande, likaså
upplysningen i Apg.l! :20 om att bl.a.
från Cyrene några kom för att förkunna evangelium i Antiokia. Apg.13:1.
6. Aposteln Petrus' ursprungliga hebreiska namn. Se: P~trus. Apg.15:14.
7. Patriarken Jakob s son Simeons
efterkommande som stam. Vid
mönstringen i Sinais öken var stammen
med sina 59.300 stridbara män (4.Mos.
I :23) den tredje i storlek. Senare
undergick den emellertid en minskning
ned till 22.200 stridbara män , vilket
var numerären vid mönstringen i
Sittim på Moabs hedar, före intåget i
Kanaan , och Simeon hade därmed
blivit den minsta av de tolv stammarna
(26:14). Simeon var en av de sex
stammar som skulle välsigna folket på
berget Gerissim, 5.Mos.27:12. r Moses
avskedssång, kap.33 , nämns ej denna
stam, ej heller iDeborasången, Dom.5.
I löfteslandet tilldelades stammen
arvslott innanför J uda stams område,
Jos.19:1-9. Stridsmän från Simeon till
ett antal av 7.100 var med och gjorde
David till konung i Hebron, I.Krön.
12 :25 . På konung Hiskias tid slog
simeoniterna den sista kvarlevan av
amalekiterna, I.Krön.4 :41-43 . Efter
bortförandet till Babel omtalas icke
stammen mer i Bibeln, bortsett från
att den är med i listan över Israels tolv
stammar i Upp.7:7 .
SIMEON
av s.: Selumiel, Surisaddais
4.Mos. 1:6
Avkomlingarna av S.s söner
1:22
så många av S.s stam som inmönstrades 1 :23
Bredvid hm skall S.s stam lägra sig
2 :12
S.s barns hövding Selumiel
2 :12
kom hövdingen för S.s barn, Se lumiel 7 :36
här som utgjordes av S.s barns stam
10:19
S.s barn efte r d e ras släkter
26:12
av S.s barns stam Samuel, Ammihuds 34:20
välsigna på Gerissim ... S.
5.Mos.27:12
d e n andra lotten för S .
Jos.19 :1
Detta var S.s barns arvedel
19 :8
Ur Juda barns skifte fingo S .s barn
19:9
ur S.s barns stam gav man ... städer
21:9
Så tågade då S. med hm
Dom. 1:3
Juda tågade åstad med sin broder S.
1 :17
av S .s barn drogo 500 man till l.Krön. 4 :42
ur S .S barns stam ... städer
6:65
av S .s barn tappra krigsmän, 7.100
12:25
och S . som bodde ibland dem 2.Krön.15:9
skall S. hava en lott
Hes.48:24
den första S .s port
48 :33
av S .s stam 12.000
Upp. 7:7

SIMEONITER
Patriarken Jakobs son Simeons efterkommande . Se: Simeon 7.
SIMEONITER
hövding för familj bland s.na
Dessa voro s .nas släkter
leviter fingo ur s.nas stam
för s.na Sefatja

4 .Mos.25:14
26:14
Jos.21:4
l.Krön.27:16

SIMKUNNIG
de s.a först söka komma i land

Apg.27:43

SIMMA
hebr. beslut, plan.
l. En son till leviten Libnis son Jailat,
av Gersons släkt. I.Krön.6:20; 2.Krön.
29:12.
2. En son till leviten Simei, av Gersons
släkt. 1.Krön.6 :42.
SIMMA
lik simmaren när han s.r
vattnet så högt att man måste s.
ingen kunna fly undan s.nde

Jes. 25:11
Hes.47:5
Apg. 27:42

SIMMARE
lik s.n när han simmar

Jes.25:11

4. En man i Jesu släkttavla, son till
Judas (Juda) av Davids son Natams
(Natans) släkt. Luk.3 :30.

SIMON
hebr. (nr I) förstöring; (nr 2-10) grek.
av hebr. Simeon, bönhörelse.
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Simran - Sin

1. En man av Juda stam. 1.Krön. 4 :20.
2. Aposteln som Herren själv gav tillnamnet Petrus, se d.o . Se även: Cefas,
Simeon 6.
SIMON
S. so m kallas Petrus
Matt. 4:18
tolv apostlarnas namn: först S .
10 :2
S.Petrus svarade: Du är Messias
16:16
Salig är du . S., Jonas ' son
16 :17
Vad sy nes dig, 8. ?
17 :2 5
fick (J.) se S . och S.s brod e r
Mark. 1 :16
till S.s och Andreas' hus
1 :29
S .s svärmoder låg sjuk i feber
1 :30
S . och de som voro med skyndade
1:36
S . vilken han gav tillnamnet Petrus
3 :16
S .• sover du ?
14 :3 7
och kom in i S .s hus
Luk. 4:38
S.s svärmoder ansatt av svår feber
4:38
en av b å tarna, den so m tillh ö rd e S.
5 :3
sade (J.) till S.: Lägg ut på djup e t
5 :4
svarade S.: Mästare. vi hava arbe tat
5:5
När S.Petrus såg de t ta
5:8
deltaga med S. i fisk e t
5:10
J. sade till S .: Frukta icke
5:10
S. vilken h an gav namnet Petrus
6 :14
S., S.! Se, Satan har begärt att f å
22: 3 1
och (H.) har visat sig för S.
24:34
följt J .. . Andreas, S.s broder
J o h . 1 :40
träffade först sin brode r S.
1 :41
Du är S., J ohannes' son
1 :42
sade Andreas, S. Petrus' brode r
6 :8
S. Petrus svarade: H., till vem
6 :68
kom han till S. Petrus
13 :6
sad e S . Petrus: H., ic ke allenast
13 :9
At denne gav S. Petrus t ecken
13:24
fr ågade S. P e trus: H. , vart går du?
13:36
S. Petrus som hade ett svärd
18:10
S. Petrus ... fö ljde e fter J .
18:15
S . Petrus stod och värmde sig
18:25
skyndade hon oc h kom till S. P e trus 20:2
kom ock S . P e trus dit
20:6
S. Petrus och Tomas och Natanael
21 :2
S. Petrus sade: Jag vill ... fiska
21:3
När S. Petrus h ö rde det var H.
21 :7
Då steg S. Petrus i b åte n
21 :11
sade J. till S . Petrus
21 :15
S. , Johannes' son, älskar du mig
21 :15
S ., Johannes' son , älskar du mig
21 :16
S., Johannes' son, har du mig k är
21:17
lå t hämta S., som kallas Petrus
Apg.10: 5
om S. so m kallades Pe trus, gästade
10:18
kalla till dig S. som kallas P e trus
10:32
låt hämta S . so m kallas Petrus
11 :13
S. Pe tru s , JK. tjänare o ch
2.Pe t . 1:1

3. Aposteln som kallades ivraren. I sitt
tidigare liv hade han tydligen varit
anhängare av det aktivistiska parti,
som ivrade för judarnas frigö relse från
romarväldet med anlitande av våldsmedel och som alltså hade ett militärtpolitiskt messiasideal. Se: Ivrare. Matt.
10:4; Mark.3:1 8; Luk.6:15; Apg.1:l3.
4. En av Jesu fy ra bröder. Matt.l3 :55;
Mark.6:3.
5. En spetälsk man i Betania. l hans
hus blev Jesus aven kvinna smord med
välluktande smörjelse. Det är möjligt
att Simon var fader till de tre syskonen
Marta , Maria och Lasarus, och att
hemmet fortfarande bar hans namn
även om han själv var död vid den
tidpunkten. (Se Joh.ll :I-2; 12:1 -8.)
Matt.26:6; Mark.14:3.
6. En man från den nordafrikanska
staden Cyrene . Han fick bära Jesu
kors, eller en del därav, till Golgata.
Simon från Cyrene var Alexanders och
Rufus' fader och vid denna tid bosatt i
eller vid Jerusalem. Matt.27 :32; Mark.
15:21 ; Luk.23:26.
7. En farise, som inbjöd Jesus till
måltid i sitt hem. Medan de låg till
bords, kom en synderska in och smorde Jesu fötter. Luk.7:40,43,44.
8. En trollkarl i Samaria, som antog
den kristna tron och lä t döpa sig, men
vilkens hjärta inte var rättsinnigt inför
Gud och som därför blev tillrättavisad
av Petrus. Apg.8:9,13,18 ,24 .
9. En garvare i Joppe . Han hade ett
hus vid havet, och hos honom bodde
aposteln Petrus en längre tid , Apg.
9:43. Det var här som Petrus fick den
uppenbarelse som gav hon om en ny
syn på missionen. Hit kom samtidigt
de män som hövitsmannen Korneliu s
hade utsänt för att hämta aposteln till
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Cesarea, där evangelium nu för första
gången blev förkunnat för hedningar.
SIMON
h os e n garvare vid namn S .
A p g . 9 :43
gästar hos e n garvare vid nam n S.
1 0:6
utsänd a frågat sig fra m till S.s hus
1 0:1 7
han gästar i garvaren S.s hu s
1 0 :32

10. Simon Iskariot, förrädaren Judas'
fader. Se: Iskario t. J oh.6 :7 1; 13 :2,26.
SIMRAN
hebr. Zimrån, mÖjl. besjungen. Abrahams son med Ketura. 1.Mos.25:2;
I.Krön.l :32.
SIMRAT
hebr. vakt el. vaksamhet. En son till
benjaminiten Simei. I.Krön. 8:2 1.
SIMRI
hebr. Zimri, möjl. besjungen. Ett land
med okänt läge . Bibeln omtalar det
endast en gång och då tillsammans
med Elam och Medien. Det kan därför
ha legat i dessa länders närhet. Jer.
25:25 .
SIMRI
hebr. (nr 1-4,6) Zimri, mÖjl. min sång
el. besjungen; (nr 5,7-9) Simri, väktare
el. vaksam.
l. En familjehövding bland simeoniterna , Salus son. 4 .Mos.25 :14.
2. Usurpator av konungamakten i
Nordriket år 886 f. Kr. Som hövi tsman
för ena hälften av konung Elas, Baesas
sons, stridsvagnar anstiftade han en
sammansvärjnin g mot sin herre , och
när denne vid ett tillfälle hade druckit
sig berusad, kom Simri di t och dräpte
honom . Sinui lyckades ej behålla
makten längre än sj u dagar, men det
var nog för honom att utrota hela
Baesas hu s och dessutom alla hans

vänner utan att skona någon av manligt kön. Simri dödade sig själv genom
att bränna sig inne i konungapalatset
när huvudstaden redan var intagen av
hans rival om konungamakten, Omri
(se d.o.).
SIMRI
l.Kon.16 :9
S . so m var h övitsman
kom S . dit och slog hm till d öds
16:10
utr otad e S. h ela Baesas hus
16:12
blev S. konung och regerad e i sju
16:1 5
S . har ans tiftat sa mmansvärjning
16:16
när S. såg att s ta d e n var intagen
16:18
Vad m er är att säga o m S .
16:20

3. Drottning Isebels smä denamn på
Jehu , se d.o . Jfr 2. 2 .Kon.9 :31.
4. En son till Judas son Sera. I Jos.7
kallas han Sabdi, se Sabdi 1. I.Krön.
2 :6.
5. Semajas son, en simeonit. l.Krön.
4 :37.
6. En av benjaminiten J oaddas söner.
l.Krö n.8:36; 9:42.
7. Fader till Davids hjälte Jediael.
l. Krön.l I :45.
8. En av leviten Hosas söner, av Meraris släkt. I.Krön.26 :10.
9. En levi t av keha ti ternas barn på
konung Hiskias tid , en av Elisafans
efterkommande .2.Krön .29:13 .
SIM RIT
hebr. väkterska el. den vaksamma. En
moabitisk kvinna, äve n kallad Somer,
se Somer 2. Hon var moder till konung
Joas' tjänare Josabad. 2.Krön.24:26.
SIM RON
hebr. vakt, vaktpost. Kananeisk konungastad, tilldelad Sebulons stam.
Dess konung besegrades av J osua vid
Meroms vatten , va rfö r staden även

kallades ' Simron-Meron, se d.o. J os.
11 :1; 19: 15 .
SIM RON
hebr. vakt, vaktpost. En av Isaskars
söner , simronitern as stamfader. LM os.
46 :13 ; 4 .Mos.26:24; I .Krön.7:1.
SIMRONITER
Isaskars son Simrons efterkommande.
4 .Mos.26 :24.
SIMRON-MERON
Kananeisk konungastad , identisk med
Simron, se d.o. Jos.12 :20.
SIMSA I
hebr. solig. En sekreterare under den
persiske konungen Artasasta Longimanus. Jämte flera andra sände han en
skrivelse till den persiske konungen ,
vilket gj orde att arbete t på templet i
Jerusalem avstannade för en längre tid.
Esr.4:8,9 , 17 ,23 .
SIMSON
hebr. solig el. stark. Manoas son, av
Dans sta m, den siste av de tolv domare
som omtalas i Domarboken. Han »var
domare i Israel, under filistee rnas tid , i
tjugo år», Dom.15:20. Herren hade
nämligen till sitt folks tUKtan givit
landet i filisteernas hand för fyrtio år,
13 :1. Som en Guds nasir allt ifrån
moderlivet ända till sin död , 13:5 ,7 ,
var Simson utrustad med övernaturliga
kroppskrafter som kom hono m väl till
pass under uppgörelserna med filisteerna. Motståndarna lyckades dock omsider genom list komma i besittning av
hemligheten till hans styrka. De fångade honom , stack ut hans ögon och lät
honom arbeta som slav. Vid en offerfest i Dagons tempel , där han skulle
fö rlusta folket, åte rfick han emellertid
sina krafter. Han utförde då sin sista
stora bedrift: genom att stöta omkull
avgu dahusets två mittelpelare fick han
byggnaden att störta samman. Därvid
omkom Simson själv, men också tusentals filisteer och många av deras hövdingar, så att denna seger var större än
någon som han tidigare hade vunnit.
Simson blev begraven i sin faders grav,
mellan Sora och Estaol, 16:23-31.
SIMSON
och gav hm namnet S.
D o m . 13:24
När S. gick ned till Timna
14:1
S. sade till sin fader : Skaffa mig
14:3
S. gick med sin fader och moder till
14:5
och hon behagade S.
14:7
gjorde S . där ett gästabud
14:10
sade S. : Jag vill förelägga e n gåta
14:12
till S.s hustru : Locka din man
14:15
D å låg S.s hustru ö ver hm m e d gråt
14:16
D å blev S .s hustru given åt den av
14:20
ville S . besö ka sin hustru
15:1
S. svarade: Denna gång är jag utan
15:3
S. gick bort och fångade 300 rävar
15:4
De t har S ., timnitens m å g
15:6
Men S. sade : Om l bete n eder så
15:7
dragit hitupp för att binda s.
15:10
sade till S .: De vet att filisteema
15:11
S. sad e: S å give n mig e d er e d
15:12
sade S .: Med åsnekäken slog jag
15:16
Ocb S. gick till Gasa
16:1
När gasiterna fingo h öra att S .
16:2
S. låg där intill midnatt
16:3
sade Delila till S.: Säg mig
16 :6
S. svarade : Om man bunde mig
16:7
Filisteema äro ö ver dig, S.
16:9
sade Delila till S. : Du har bedragit
16 :10
Filisteema äro över dig, S.
16:12
sade Delila till S .: Hittills har du
16:13
Filisteema äro över dig, S.
16:14,20
Vår gud har givit vår fiende S . i vår
16:23
L å t hämta S., att han m å förlusta
16:25
S . blev hämtad ur fänge lset
16:25
S . sade till den gosse som h ö ll hm
16:26
sågo p å huru S . förlu stad e d e m
16:27
S. r o pade till H. och sade
16:28
fattad e S. i d e b åda mittelpelare
16:29
S . sade : Må jag nu själv d ö
16:30
förtälja om Gideon. Barak. S.
Hebr.11 :32

SIN
hebr. , betydelsen okänd.
1. En öken mellan Elim och Sinai, på

Från Wadi Hebrol1 i Sinai.
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Sina - Sineemas land
Suezvikens östra sida. (Se karta,
sp.3906.) Valet står mellan Debbet
er-Ramle, sandslätten i det inre av
Sinaihalvön, vid foten av Djebel et-Tih,
och ökenslätten el-Marcha vid Röda
havets kust. Om sistnämnda öken är
identisk med Sin, betyder det att
israeliterna fortsatte längs kusten och
drog vidare inåt landet genom Wadi
Feiran. 2.Mos.16:l; 17:1; 4.Mos.33:
11,12.
2. En öken väster om Araba (dalsän·
kan mellan Döda havet och Röda
havet), nordost om öknen Paran eller
snarare u tgörande en del av denna. (Se
karta, sp.3907.) Innanför Sins område
låg Kades- Barnea, Israels kända lägerplats under ökenvandringen, se Kades.
SIN
bespejade landet från öknen S. 4.Mos.13:22
Israels barn komma in i öknen S.
20:1
i öknen S . tvistade med mig
27:14
lägrade sig i öknen S., det är Kades
33:36
land ... från öknen S. utmed Edom
34:3
gräns ... gå fram till S.
34:4

vid Kades i öknen S.

5.Mos.32:51

intill öknen S., längst i söder
Jos.15:1
söder om Skorpionhöjden fram till S. 15:3

3. En benist stad vid Egyptens nordöstra gräns, i det östra Nildeltat, nära
havet, av greker och romare kallad
Pelusium, nuv. Tell Farama. Orten var
starkt benist (»Egyptens värn») och
måste besegras, innan någon arme kunde draga in i Egypten från nordost.
Hes.30:l5,16.
SINA
grek. form av hebr. Sinai, se d.o.
Gal.4:24,25.
SINA
hebr. Zinä', trol. skrivfel för Zizä' el.
Zizä, klarhet, glans. En levit av Gersoms (Gersons ) släkt, densamme som
Sisa 4. l.Krön.23:10.
SINA
vattnet s.t bort ifrån jorden

bäckarnas rännilar som s. ut
ss. när en flod har s. t bort
floden skall s. bort

Egyptens kanaler skola s. bort
säger till havsdjupet: S. ut

eller s. friska vatten ut
låta dess hav s. bort
och hs källa s. ut
lik en bäck som aldrig s.r

strömmar låter han s. bort

loMos. 8:13
Job 6:15
14:11
Jes.19:5
19:6
44:27
Jer.18:14
51:36
Hos.13:15
Am. 5:24
Nab. 1:4

SINAB
hebr. möjl. fadems tand el. spets.
Konung i Adma på Abrahams tid .
Hans stad blev, jämte fyra andra närbelägna städer, angripen av Elams konung KedorIaomer. l.Mos.14:2.
SINA I
Ett höglandsomräde i södra delen av
Sinaihalvön. Namnets härledning och
betydelse är oviss. Några menar att det
kommer av hebr. senä, törnbuske,
medan andra förbinder det med den
babyloniska månguden Sin.
Till Sinai kom israeliterna på dagen
tre månader efter uttåget ur Egypten,
och här slog de läger för en längre tid.
Jämför plansch vid sp.4345. I denna
trakt ligger Sinai berg, där Herren
uppenbarade sig, 2.Mos.l9, där tiobudslagen gavs, kap.20, där Sinaiför·
bundet stiftades, kap.24, och där Mose
för andra gången mottog lagens tavlor,
kap.34.
Det har emellertid varit svårt att
med säkerhet fastslå vilken av de
många bergstopparna i denna trakt
som är identisk med Bibelns »Sinai
berg». En tradition från Eusebius' tid
(ca 275-340) utpekar det 2070 m höga
Djebel Serbal. I dess närhet finns dock
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Djebel Musa, »Moses berg», ca 2250 m.ö. il. , i södra de/ell aJ! Sinailw/l1öll.
ingen slätt av sådan storlek att den kan
tänkas ha tjänat som lägerplats för
israeliterna. En sådan finns däremot
vid den 1993 m höga toppen Ras
es-Safsefeh. Här ligger den 3 km långa
och I km breda slätten Wadi er-Raha,
med vilken Bibelns »Sinais öken» har
identifierats. Några menar därför att
denna topp är det forna Sinai berg. De
flesta håller emellertid på den närbelägna toppen Djebel Musa (Mosesberget), 2244 m.ö .h. , som i likhet med
Djebel Serbal har månghundraåriga
traditioners stöd för sina anspråk på
att vara Bibelns äkta »Sinai berg», och
som i dag både bland kristna och bland
muhammedaner är ett heligt berg.
Vid det närbelägna Djebel Aribeh
ligger det grekisk-ortodoxa klostret
S:ta Katharina, som grundlades av
kejsar Justinianus på 500-talet. Här
står bl.a . »Den brinnande buskens
kapell», enligt uppgift på det ställe där
Herren uppenbarade sig för Mose,
2.Mos.3. I klostret finns en rad handskrifter på grekiska, arabiska, etiopiska
och syriska, bl.a. den berömda Codex
Sinaiticus. I klostrets närhet ligger
Elias kapell med Eliasgrottan , I.Kon.
19:9.
Berget Sina (Sinai) står i Gal.4 :24 f.
i överförd betydelse om lagens och
träldomens förbund. Jfr Hagar.

H. härlighet vilade p å S. berg
24 :16
talat ut med Mose på S. berg
31 :18
på morgonen stiga upp på S. berg
34:2
begav sig Mose upp p å S. berg
34:4
När Mose steg ned från S. berg
34:29
bud som H. förkunnat på S. berg
34:32
H. på S. berg gav Mose
3.Mos. 7:38
H. talade till Mose på S. berg
25:1
stadgar H. fastställde p å S. b erg
26 :46
bud som H. på S. berg gav Israels
27:34
H. talade med Mose p å S. berg 4.Mos. 3:1
brännoffret som offrades p å S. berg
28:6
H . kOm från S.
5.Mos.33:2
S. (skälvde) inför H. ansikte
Dom. 5:5
du steg ned på berget S.
Neh. 9:13
S. bävade för Guds ansikte
Ps.68:9
S. är nu i helgedomen
68:18
vid berget S., en ängel
Apg. 7:30
ängeln som talade på berget S.
7:38
SINAI (Sinais öken)
komma de in i S.s öken
2.Mos.19:1
de komma så till S.s öken
19:2
offra åt H. i S.s öken
3.Mos. 7:38
H. talade till Mose i S.s öken
4.Mos. 1 :1
(Mose) mönstrade dem i S.s öken
1 :19
frambura främmande eld .. ,i S .s öken
3:4
H. talade till Mose i S.s öken
3:14
H. talade till Mose i S .s öken
9:1
de hälla påskhögtid .. .i S.s öken
9:5
bröto Israels barn upp från S.s öken
10:12
mönstrade Israels barn i S.s öken
26 :64
(Israel) lägrade sig i S.s öken
33:15
de bröto upp från S.s öken
33:16

SINEAR
hs rike begynnelse i S.s land
l.Mos.10:10
funna de en lågslätt i S.s land
11:2
den tid d å Amrafel var konung i S.
14:1
mot Amrafel, konungen i S.
14:9
en dyrbar mantel från S .
Jos. 7:21
vid som blivit räddat frå n S.
Jes.11:ll
Dan. 1:2
förde (kärlen) till S.s land
bygga ett hus i S.s land
Sak. 5:11

SINEER
Ett kananeiskt folkslag, hebr. sini, som
enligt en vanlig uppfattning bebodde
staden Sinna på Libanon, i norra Fenicien. Sinna är identiskt med det i
assyriska inskrifter omtalade Sianu.
I.Mos.l0:17; l.Krön.l:l5.

SIN Al (Sinai berg)
öknen Sin mellan Elim och S.
2.Mos.16:1
skall H. stiga ned på S. berg
19:11
hela S. berg höJjdes i rök
19:18
H. steg ned på S. berg
19:20
Folket kan icke stiga upp på S. berg
19:23

SINEAR
Ett land, som på Nimrods tid omfattade städerna Babel, Erek, Ackad och
Kalne, l.Mos.lO:1O. Man antar att
Sinear är det hebreiska namnet på
Sumer, den södra delen av Babylonien.
En av Sinears konungar var Amrafel,
S01l1 många har identifierat med den
kände Hammurapi, Babyloniens store
monark och lagstiftare. Detta är dock
knappast troligt, jfr Amrafel. I Dan. l :2
står Sinears land, dit Nebukadnessar år
597 f. Kr . förde konung J oja kim och
tempelkärlen, synonymt med Babylonien.

SINEERNAS LAND
Hebr. 'lirä~ sinim, som i den gamla
svenska kyrkobibeln är återgivet med
»Sinims land», betecknar ett avlägset
land, varifrån israeliter från fångenskapen skulle få återvända till sitt
hemland. Dessa sineer har troligen
intet att göra med det kananeiska
folkslag som nämns i l.Mos. 10:1 7 och
l.Krön.l :15 .
Enligt sammanhanget bör Sinims el.
sineernas land återfinnas antingen i
öster eller i söder. Några har menat, att
det är fråga om Kina . Det har konstaterats att det så tidigt som i det tredje
århundradet f.Kr. fanns israeliter i
Kina , möjligen också på profeten Jesajas tid, omkr. 700 f.Kr. Andra har
pekat på det egyptiska Sin, se Sin 3.
Man har även tänkt sig, att det kan
röra sig om ett område i Persien.
Jes.49 ;12.
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Sinnad - Sinne

24) eiliknneia, €iALKP iv€ta
äkthet, renhet; i 2.Kor.2:17 övers. rent
sinne. Se vidare: Ren 18, Renhet 3.
25) noema, v01)/J.a
det som förnimmes el. tänkes, tanke;
av: noeo, förnimma; tänka, besinna
(av: nous, se 17). I 2.Kor.2:11 står
ordagrant: ty hans tankar äro vi icke
okunniga om. Se: Tanke 39.
26) hypotage, V1TOTa-Yr)
underordning; underkastelse, lydnad; i
2.Kor.9:13 övers. lydaktigt sinne. Se
t.ex. Underordna 2.
27) dilmoia, ouivo ta
tänkande, tankeförmåga, tanke, förstånd, sinne, I Ef.2:3 står det ordagrant: köttets och tankarnas vilja. Se
vidare: Tanke 27.
28) Beträffande Fil. 1:17, se Ren 21.
29) isopsychos, iuotjJvxo<:
med likadan själ, med samm\l sinne; av:
isos, lik, likadan, och psyche, se Själ 7.
30) sarx, uap ~
kött; i Ko1.2:23 övers. köttsligt sinne.
Se t.ex. Kött 6, Köttslig 1.
31) phrenapåtes, I/Jp€Va1Tc1.T1)'
som bedrager människors sinnen. Se
vidare: Bedraga 14.
32) aistheterion, aiuli1)T1)PWV
sinnesorgan; fattningsförmåga; i N.T.
end. i Hebr.5:l4, plur. övers. sinnen;
av: aisthlinomai, se Förstånd 20.
33) ennoia, €VVOLU
tänkande; tanke, sinne; av: prep. en, i,
på, och nous, se 17. Se: Tanke 40.
34) physikos, I/JVULKw,
adv. naturligt, av naturen; övers. med
sina naturliga sinnen; av: physikos,
naturlig (av: physis, natur).
35) gnBme, -yvw/J.1)
kunskap, insikt; sinne, förnuft, sinnelag; mening, åsikt. Se: Besluta 21, Mening 11, Räd 17, Tänkesätt 1.
36) enthymeomai, Evli v/J.€o/J.aL
få i sinnet; av: prep. en, i, på, och
thymos, häftig sinnesrörelse; sinne. Se:
Tänka 25.
37) pro tlth em i, 1TPOTili1)/J.L
med. protithemai; ställa fram; föresätta sig, i förväg fastställa el. besluta; i
Rom. I :13 övers. hava i sinnet; av:
prep. pro, före, framför, och titherni,
ställa, sätta, lägga. Verbet är i Rom.
3:25 övers. ställa fram. Se: Beslut Il.
38) krino, Kpivw
skilja, särskilja; urskilja, bedöma;
döma; besluta; i 2.Kor.2:l med refl.
pron. i dativ; övers. sätta sig i sinnet.
Se t.ex. Besluta 20, Döma 15.
39) eugenes, €V-y€vr)<;
av god härkomst, av ädel släkt; i
l.Kor.l:26 i betydelsen: av ädelt sinne,
ädel till sinnes. Se vidare: Släkt 14.
40) melei, /J.€A€L
det är föremål för (någons) omsorg el.
omtanke, det ligger (någon) på hjärtat,
(någon) har omsorg el. omtanke (om),
här övers. låta (något) gå sig till sinnes.
Se vidare: Omsorg 9.
41) existemi, HiuT1)/J.L
ställa undan; därav: försätta ur det
vanliga tillståndet; göra häpen el.
förvånad; intrans. och med. bli häpen
el. förvånad; i Mark.3 :21; 2.Kor.5:13 i
betydelsen: bli utom sig, vara från sina
sinnen; av: prep. ek, (ut) ur, från, och
histemi, ställa. Verbet står på övriga
ställen i N.T. i betydelsen: göra el. bli
häpen, t.ex. Matt.12:23; Mark.2:12;
Luk.24:22; Apg.8:9; 10:45. Jfr inledningen till art. Hänryckning.

42) maznomai, /J.aivo/J.aL
vara vanvettig el. vansinnig, vara från
sina sinnen. I 2.Kor.5:13 står verbet i
motsats till sophroneo, se 43 (här
övers. vara vid lugn besinning). J fr
Förryckt 1.
43) sophroneo, awl/Jpov€W
ha ett friskt el. sunt sinne; vara besinningsfull el. sansad; i Mark.5:15; Luk.
8:35 part. övers. vid sina sinnen. Se:
Besinning 5, Besinningsfull 1, Tuktig 3.

andedräkt; själ; liv; människans personliglIet el. »jag». Se t.ex. Hjärta 4, Person 1, Själ 1.
3) utf.ord.
I Jer.3l :19 står ordagrant: Ty efter
mitt återvändande ångrar jag mig.
4) leb, lebäb, JJ'7 J '7
hjärt;; ort; i Tb~tyd~lsen: säte för
själslivet el. personliglIeten, för människans känslor, vilja och förstånd. Se
t.ex. Hjärta 1, Samvete 1, Själ 3.

5) hajjä, n·' n
det' som k;e~; liv; även i betydelsen:
själ, sinne, begär. Se: Leva 24. Levande 3, Liv 15.
6) lf;in 'ä, n ~ J i?
iver, avund; häftiglIet, förbittring; i
Ords.14:30 övers. bittert sinne. Se
t.ex. Nitälskan 1, Svartsjuk 1.
7) jätab, J ~ ,
vara 'g~d; hä~ hif. göra god; handla
gott; här övers. hava gott i sinnet. Se
t.ex. Rätt 17, Skicklig 2.
8) I 2.Mos.lO:lO står ordagrant: Sen,
att ont [är] framför edert ansikte.
9) härä, ni n
bri~na, glöTd~ (av iver el. harm); här
med prep. le, till, för; övers. gå (någon)
hårt till sinnes. Se t.ex. Ivrig 2, Tävlan 1.
10) [bälf;aS'] , w~~
grundbet. undersöka; pi. söka (efter); i
l.Sam.23:l0 övers. hava i sinnet; Sak.
12:9 sätta (sig) i sinnet. Se t.ex.
Ivrig 6, Sträva 2.
11) hä'Sab, J tV n
räkn~, berä~~ tänka, uttänka; här
övers. hava i sinnet. Se t.ex. Räkenskap 2, Sörja 9.
12) I Job 10:13b står ordagrant: jag
vet, att detta [var l hos dig.
13) je~r, l ~ .'.
något format el. danat, skapelse, verk;
uppsåt, sinne; av: jä~r, se Skapa 5, Se:
Uppsåt 1, Tanke 4, Verk 14.
14) seqar, ., ~ Q
aram. tänka, änina, ha för avsikt; end. i
Dan.7 :25, övers. sätta sig i sinnet.
15) jä'as, "fP'
råda, gi~a råd~ rådslå; i Mika 6:5 övers.
hava i sinnet. Se t.ex. Rådslå 1, Tänka 11.
16) 'ämar, ., D ~
säga, tala; sägaT vid (inom) sig själv,
tänka; i Sak.5: 11 övers. hava i sinnet.
Se t.ex. Hoppas 5, Råd 15, Tanke 6.
17) nous, vov,
sinne, sinnelag, tänkesätt; förnuft,
förstånd. Se: Förstånd 25, Sinnelag 2.
18) I Apg.lO:17 står ordagrant: i
(inom) sig själv; FilA:l sålunda (på
detta sätt).
19) phroneo, I/JpOV€W
vara förståndig, förstå; tänka; tänka
på, ha i sinnet; av: phren, se
Förstånd 18. I Rom.12:l6a; 15:5;
2.Kor.13:11; Fil.2:2; 4:2 står: to auto
phronein, tänka detsamma (ha sitt
sinne inriktat på detsamma); övers.
vara ens till sinnes. Se t.ex. Akta 80,
Tänka 35.
20) utf.ord.
I 2.Kor. 7 :9-11 står: kata the on, enligt
Gud; i 11 :17 kata kyrion, enligt Herren Gfr Efterföljelse 1).
21) phronema, I/Jpov1)/J.a
det man tänker på, det man har i
sinnet, tanke, avsikt, plan; av: phroneo, se 19. I Rom.8:6a,7 nämns to
phronema ~s sarkos, köttets tanke
(sinne), i v.6b,27 to phronema tou
pneumatos, Andens tanke (sinne), på
det sistnämnda stället övers. vad
Anden menar.
22) Beträffande l.Kor.3:3, se Köttslig 3.
23) kardia, Kapö ia
hjärta, framför allt som centrum för
människans inre med hennes känslor,
vilja och förstånd; LXX.s och N.T.s
främsta motsvariglIet till hebr. lel;> och
lel;>äl;>, se 4. Se: Hjärta 14, Sköte 7.
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SINNAD
-sinnad
illasinnad 1.Sam.30:22
SINNAD
fredligt s.e mot oss
1.Mos.34:21
Varför är du så s. mot Guds
2.Sam.14:13
Är du lika redligt s.
2.Kon.10:15
Om du är s. att komma
Jer.40:4
om du icke är s. komma med mig
40:4
nu är jag (H.) icke mer så s.
Sak. 8:11

SINNE
Se även: Sinnelag, förstånd, kunskap,
tanke, tänka, hjärta, mod, själ, ande,
uppsåt, beslut.
-sinne
rättsinne Mika 3:8
eftersinna PS.77:13
egensinnig Ords.18:1
lättsinnig Jes.32:4
ursinnig l.Sam.21 :13
vansinnig l.Sam.21:13
Sinne
Guds sinne
Vem har lärt känna Herrens sinne,
Rom.11 :34; l.Kor.2 :16. Det var efter
Guds sinne som I bleven bedrövade,
2.Kor. 7:9. Bedrövelsen efter Guds
sinne verkar omvändelse till frälsning,
2.Kor.7:l0.
Kristi sinne
Varen så till sinnes som Kristus
Jesus var, Fil.2:5. Väpnen eder med
Kristi sinne, I.PetA:1. Den andliga
människan har Kristi sinne, I.Kor.
2:16.
Gud och vårt sinne
Gud sade: Om du har gott i sinnet,
då ser du frimodigt upp, l.Mos.4:7;
men om du icke har gott i sinnet, då
lurar synden vid dörren, l.MosA:7.
Gud vill lägga sina lagar i våra sinnen,
Hebr.8:10. Jesus öppnade lärjungarnas
sinnen, så att de förstod skrifterna,
Luk.24:45. Den pånyttfödda männi·
skan förnyas genom Anden som bor i
hennes sinne, EfA :23.
Ett gott sinne
Ett sinne som förmår styra sig
självt, Ords.16:32. Som äger fasthet
och därför bevaras i frid, Jes.26:3.
Som äger renhet, 2.Pet.3:1.
Var och en vare fullt viss i sitt
sinne, Rom.14:5. Hållen fast tillhopa i
samma sinnelag, l.Kor.l :10. Varen ens
till sinnes med varandra i Kristi Jesu
efterföljelse, Rom.15:5; 2.Kor.13:11;
Fil.2 :2. Förvandlen eder genom edert
sinnes förnyelse, Rom.12:2.
Ett dåligt sinne
Ett sinne som är ostyrigt, Ords.
25:28, förstockat, 2.Kor.3:l4, fördärvat, l.Tim.6:5; 2.Tim.3:8, fåfangligt,
EfA:17, ovärdigt, Rom. 1 :28.
Den oomvända människan är genom
sitt sinnelag Guds fiende, KoLl :21.
SINNE

1) rUa~, ~.n
vind, vindfläkt; andedräkt; ande; själ,
sinne, förstånd. Se t.ex. Ande 1,
Förstånd 9, Hjärta 10, Mod 3, Raseri 2, Vrede 4, Övermod 8.
2)

ndpäs,

tV ~}

SINNE
Uppdelning: allmänt, i sinnet, till sinnes,

från sina sinnen, vid sina sinnen.
SINNE (allmänt)
1 H. förhärdade (Sihons) s.
5.Mos. 2:30
21ägga dessa mina ord på edert s.
11:18
3 förvandlade Gud (Sauls) s. 1.Sam.10:9
4 Lägg denna sak icke på s.t 2.Sam.13:20
1 hade tänkt ut i sitt s.
l.Krön.28:12
4 Vart föres du hän av ditt s.
Job 15:12
5 Hennes s. får leda vid maten
33:20
6 bittert s. är röta i benen
Ords.14:30
1 bättre den som styr sitt s.
16:32
2 Ett obetänksamt s. är illa
19:2
1 en man som icke kan styra sitt s.
25:28
1 icke för hastig i ditt s.
Pred. 7:10
13 Den som är fast i sitt s.
Jes.26:3
3 sedan jag har vänt mitt s.
Jer.31:19
1 att alla s.n omtöcknas
Hes.21:7
2 i ditt S.S hela övermod gläder
26:6
2 de i sitt s.s övennod
25:15
2 i sitt s.s övermod tillägnat sig
36:5
2 också deras s. avogt mot mig Sak.ll:8
17 öppnade (J.) deras s.n
Luk.24:45
18 Petrus i sitt s. undrade
Apg.10:17
19 sitt s. vänt till vad köttet
Rom. 8:5
20 sitt s. vänt till vad A. tillhör
8:5
21 köttets s. är död
8:6
21 medan A. s. är liv och frid
8:6
21 Köttets s. är fiendskap mot Gud
8:7
17 vem har lärt känna H. s.
11 :34
17 gm edert s.s förnyelse
12:2
19 icke edert s. vänt till vad högt
12:16
17 var och en fullt viss i sitt s.
14:5
17 vem har lärt känna H. s.
l.Kor. 2:16
17 Men vi hava K. s.
2:16
22 I ännu haven ett köttsligt s.
3:3
22 haven I icke då köttsligt s.
3:3
23 Om ... ngn är fast i sitt s.
7:37
23 i sitt s. är besluten
7:37
19 mitt s. var ss. ett barns
13:11
24 av rent s. förkunna vi ordet 2.Kor. 2:17
25 deras s.n blevo förstockade
3:14
25 otrognas s.n har denna tidsålders
4:4
20 efter Guds s. I bleven bedrövade
7:9
20 bedrövelse som är efter Guds s.
7 :10
20 bleven bedrövade efter Guds s.
7 :11
26 med lydaktigt s. bekännen eder
9:13
25 till äventyrs edra s.o fördärvas
11:3
20 talar jag icke efter H. s.
11 :17
27 gjorde vad köttet och s.t
EL 2:3
17 hedningarna i sitt s.s fåfänglighet
4:17
17 fömyens gm A. som bor i edert s.
4:23
28 förkunna K. icke med rent s.
Fil. 1:17
29 ingen av samma s. som (Timoteus) 2:20
19 deras s. vänt till det SCilm hör
3:19
18 stån fasta i H. med detta s.
4:1
17 uppblåst gm sitt köttsliga s.
Kol. 2:18
30 nära det köttsliga S.t
2:23
19 edert s. vänt till det som är
3:2
17 mskor fördärvade i sitt s.
1.Tim. 6:5
17 mskor fördärvade i sitt s.
2. Tim. 3:8
31 bedraga mskors s.n
Tit. 1:10
32 gm vanan sina s.n övade
Hebr. 5:14
27 lägga mina lagar i deras s.n
8:10
27 i deras s.n skall iag skriva dem
10:16
270mgjorden edert s.s länder
1.Pet. 1 :13
33 väpnen ock I eder med samma s.
4:1
27 uppväcka edert rena s.
2.Pet. 3:1
34 med naturliga S.D kunna fatta Jud. v.lO
35 Dessa hava ett och samma s. Upp.17:13
35 skola handla i ett och samma s.
17:17
SINNE (i sinnet)
7 om du har gott i S.t
l.Mos. 4:7
7 om du icke har gott i s. t
4:7
8 ser att I haven ont i s.t
2.Mos.10:10
3 ångra det onda du har i s.t
32:12
4 Gör allt vad du har i s.t
1.Sam.14:7
10 Saul har i s.t komma mot Kegila
23:10
4 gör allt vad du har i s.t
2.Sam. 7:3
4 min fader David hade i s.t
l.Kon. 8:17
4 i s. t att bygga ett hus
8 :18
4 väl däri att du har detta i s.t
8:18
3 stort offer åt Baai i s.t
2.Kon.10:19
4 allt vad jag hade i S.t
10:30
4 Gör allt vad du har i S.t
l.Krön.17:2
4 i s.t bygga ett hus åt H. namn
22:7
4 i s.t bygga ett hus till vilostad
28:2
4 David hade väl i s.t bygga 2.Krön. 6:7
4 har i s.t att bygga ett hus
6:8
4 vad Salomo haft i S.t att utföra
7:11
3 hade i s.t göra (Abia) till kon.
11:22
4 har jag i s.t att sluta förbund
29:10
11 haven i s.t att avfalla
Neh. 6:6
11 i S.t hålla räfst med ord
Job 6:26
12 jag vet att du hade detta i s.t
10:13
11 som hava ont i s.t mot mig
PS.35:4
3 tala om dig med ränker i S.t
139:20
11 har i s.t anslag mot eder
Jer.18:1l
4 Hava de ngt i s.t. dessa profeter
23:26
11 ängra det onda jag har i S.t
26:3
11 den olycka som jag har i S.t
36:3
1 som har kommit eder i S.t
Hes.20:32
14 skall sätta sig i s.t
Dan. 7:25
4 konungarna skola hava ont i S.t
11:27
11 de hava ont i s.t mot mig
Hos. 7:15

Sinnebild - Sisera
15 vad BaIak hade i s.t
MIka 6:5
16 hava i s.t bygga ett hus
Sak. 5:11
10 skall sätta mig i s.t
12:9
36 när han fitt detta i s. t
Matt. 1 :20
23 få ngt sådant i s.t
Apg. 5:4
23 fick i s. t att besöka sina bröder
7 :23
37 ofta haft i s.t komma till
Rom. 1:13
38 satte mig i S.t att icke
2.Kor. 2:1
25 vad (Satan) har i s.t
2:11
35 utföra vad (Gud) har i s.t
Upp.17:17
SINNE (till sinnes)
1 om morgonen orolia: till S.S I.MosAt:8
9 gick Samuel hårt tiIls.s
1.Sam.15:11
9 gick David hårt till s.s
2.Sam. 6:8
9 gick David hårt tills.s
loKrön.13:11
4 du är aå till s.s
2.Krön. 1:11
l lugn till s.s är en man
Ords.17 :27
3 Går detta eder ej till s.s
Klag. 1 :12
1 drömmar••• orolig till s.s
Dan. 2:1
1 jag är orolig till .. s
2:3
39 ädlare till s.s än judarna i
Apg.17:11
19 Varen ens till s.s
Rom.12:16
19 vara ens till s.s med varandra
15:5
40 icke lå die till s.s
loKor. 7 :21
19 varen ens tills.s
2.Kor.13:11
19 att I ären ens tills.s
Fil. 2:2
19 Varen så tills.s som KJ. var
2:5
19 skola vara ens till SoS i H.
4:2
SINNE (från sina sinnen)
41 att (J.) var från sina s.n
42 (J.) är från sina s.n
42 Du (Rode) är från dina s.n
42 Du är från dina S.D, Paulus
42 Jag är icke frAn mina s.n
42 voren ifrån edra S.D
41 om vi varit från våra S.D

Mark. 3:21
Joh.10:20
Apg.12:15
26:24
26:25
1.Kor.14:23
2.Kor. 5:13

SINNE (vid sina sinnen)
43 klädd och vid sina s.n
43 klädd och vid sina s.n

Mark. 5:15
Luk. 8:35

sydöstra höjden mellan Kidrons dal
och Tyropoiondalen. Sedan den hade
erövrats av David, blev den utbyggd
och kallad Davids stad (se d.o.). Där
fick konung David sin grav.
SION
David intog likväl S.s borg
från Davids stad, det är S.
David intog likväl S.s borg
från Davids stad, det är S.

2.Sam. 5:7
1.Kon. 8:1
loKrön.11:5
2.Krön. 5:2

4. Tempelområdet, sed3ll Salomos
tempel hade byggts på det som antogs
vara Moria berg och sedan arken hade
förts ditin. I samband därmed talas om
Sion som Guds heliga berg, platsen där
h3I1 har sin boning. Jfr Sions-bergen,
Ps. 133:3.
I vidare bemärkelse betecknar namnet hela Jerusalem som Guds heliga
stad, där man samlas för att hålla
högtid. Jfr uttrycket »Sions dotten> om
Jerusalems invånare.

1. Ett annat nanm på berget Hermon.
Se: Hermon, SiIjon, Senir. 5.Mos.4:48.
2. Stad i Isaskar, som det ännu i dag
återstår ruiner av. Den var belägen 5
km nordväst om Tabor. Jos.19:l9.
3, Jebuseborgen i Jerusalem, på den

SION
bespottar jungfrun dottern S. 2.Kon.19:21
räddad skara från S.s berg
19:31
har insatt min konung på S.
Ps. 2:6
Lovsjungen H. som bor i S.
9:12
i dottern S.s portar fröjda mig
9:15
Ack att från S. komme frälsning
14:7
(H.) stödje dig från S.
20:3
Skönt höjer det sig... berget S.
48:3
S.s berg glädje sie
48:12
Gån omkring S. räknen dess torn
48:13
Från S. träder Gud fram i glans
50:2
Gör väl mot S. i din nåd
51:20
Ack att från S. komme frälsning
53:7
Gud, dig lovar man i stillhet i S.
65:2
Ty Gud skall frälsa S.
69:36
tänk på S.s berg, där du har boning
74:2
hs boning (rest) på S.
76:3
utvalde S.s berg som han älskade
78:68
aå träda de fram inför Gud på S.
84:8
H. älskar S.s portar mest
87:2
om S. skall det säpo
87:5
S. hör det och gläder sie
97:8
H. är stor i S.
99:2
Du skall förbarma die över S.
102:14
när en gång H. har bYllllt upp S.
102:17
att man i S. må förkunna H. namn
102:22
Din spira skall H. utsträcka från S.
110:2
de likna S.s berg som icke vacklar
125:1
H. välsigne dig från S.
128:5
H. har utvalt S.
132:13
H. välsigne dig från S.
134:3
Lovad vare H. från S.
135:21
gråto när vi tänkte på S.
137:1
Sjungen för oss en av S.s sånger
137:3
H. är din Gud, S., från släkte till
146:10
S., lova din Gud
147:12
S.s barn fröjde sie över sin konung
149:2
I S.s döttrar, lån ut och skåden
HV. 3:11
Allenast dottern S. står kvar
Jes. 1:8
S. skall gm rätt bliva förlossad
1:27
från S. skall lag utgå
2:3
Eftersom S.s döttrar äro aå högmodiga 3:16
S.s döttrars hiäasor fulla av skorv
3:17
den som lämnas övrig i S. kallas helig
4:3
avtvått S.s döttrars orenlighet
4:4
över hela S.s bergs område skapa rök
4:5
från H. Sebaot som bor på S.s berg
8:18
H. har fullbordat sitt verk på S.s
10:12
Frukta icke mitt folk, du som bor i S. 10:24
lyfter sin hand mot dottern S.s berg 10:32
Ropen av fröjd ...1 S.s invånare
12:6
det är H. som har grundat S.
14:32
de lamm till dottern S.s berg
16:1
H. Sebaots namn bor, till S.s berg
18:7
H. Sebaot konung på S.s berg
24:23
folk som drogo i strid mot S.s bera
29:8
du folk som bor på S., i Jerusalem
30:19
fara ned för att strida på S.s berl
31:4
H., han som har sin eld på S.
31:9
H. uppfyller S. med rätt och
33:5
Vishet och kunskap bereda S. frälaning33:6
Syndarna i S. bliva förskräckta
33:14
skåda på S., våra hÖltiders stad
33:20
H. förlossade skola komma till S.
35:10
bespottar die, IWlIfrun dottern S.
37 :22
en räddad skara från S.s berg
37:32
Stig upp på ett höJt bera, S.
40:9
Jag är den förste som säger till S.
41 :27
H. skall varkunna sie över S.
51:3
H. förlossade skola komma till S.
51:11
ikläd dig din makt, o S.
52:1
lös banden.•.du fångna dotter S.
52:2
säger till S.: Din gnd är nu konung
52:7
huru H. vänder tillbaka till S.
52:8
ss. en förlossare kommer H. för S.
59:20
'H. stad', 'Israels Helia:es S.'
60:14
de sörjande i S. få huvudprydnad
61:3
För S.s skull vill jag icke tiga
62:1
Sägen till dottern S.
62:11
S. har blivit en öken
64:10
Innan S. känt ngn födslovånda
66:7
eftersom S. födde fram sina barn
66:8
vill lag föra eder till S.
Jer. 3:14
ett baner som viaar åt S.
4:6
Det är dottern S. som ropar
4:31
dottern S., henne skall jag föraöra
6:2
till strid mot dig, du dotter S.
6:23
Finnes då icke H. i S.
8:19
Ty soraesänJ höres ljuda från S.
9:19
Har din själ begynt föramå S.
14:19
S. skall varda upplöjt till åker
26:18
Upp, låt oas draga till S.
31:6
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SINNEBILD

1) parabolJ,

rrapa{3oAij

jämställ3llde, jämförelse; liknelse; ordspråk; i Hebr.9:9 förebild, symbol. Se
vidare: Liknelse 3.
SINNEBILD
1 s. som avser den nuvarande

Hebr. 9:9

SINNELAG
Se även: Sinne.
SINNELAG

1) phronesis, CPPOVT/Ot<;
tänkande; förständ, insikt; sinnelag. Se
vidare: Förstånd 19.
2) nous, vov<;
sinne, sinnelag, tänkesätt; förnuft,
förstånd. Ordet ~tår i l.Kor.l:lO tillsamm3lls med gnöme, se Tänkesätt 1. I
den grekiska texten står tänkesätt före
sinnelag, i den svenska bibelöversättningen har ordningen omkastats.
Tänkesätt (nous) betyder den teoretiska uppfattningen, sinnelag (gnÖme)
uppfattningen i praktiska ting, eller
med andra ord: lära och regel. Se:
Förstånd 25, Sinne 17.
3) dilmoia, 8 LåvoLa
tänkande, tankeförmåga, tanke, förstånd, sinne. Se vidare: Tanke 27.
SINNELAG
l omvända till rättfärdips s.
2 till pris åt ett ovärdigt s.
2 fast tillhopa i samma s.
3 gm edert s. hs fiender

Luk.
Rom.
1.Kor.
Kol.

1:17
1:28
1:10
1:21

SINNESFÖRVIRRING
H. skall slå dig med s.

5.Mos.28:28

SINNESÄNDRING (se: Omvända)
SINOM
i s. tid fullborda sitt verk
ett ord i s. tid, det är gott
(Gud) må upphöja eder i s. tid

Neh. 4:2
Ords.15:23
loPet. 5:6

SINSEMELLAN
förbundna s. med en list
2.Mos.26:17
tappar, förbundna s. med en list
36:22
sade folket s.
1.Sam.10:11
dina landamän ... de tala s.
Hes.33:30

SION
hebr. (m 1) Si'on, höjd, topp; (m 2)
Si'on, förödelse, ruin; (m 3-6) ~ijon
(grek. SiÖn), tO" plats el. borg, befäst-

ning.

7-Illustrerat Bibel-lexikon

komma och jubla på S.s höjd
31:12
De skola fråla efter S.
50:5
i S. förkunna H. hämnd
50:28
låt oas förtälja iS. H. verk
51:10
det onda som de förövat mot S.
51:24
aå må S.s invånare säga
51:35
Vägarna till S. ligga sörjande
Klag. 1:4
all dottern S.s härlighet försvunnit
1:6
S. räcker ut sina händer
1 :17
höljer icke H. dottern S. i mörker
2:1
över dottern S.s hydda uteöt vrede
2:4
högtid och aabbat förgätna i S.
2:6
beslutit förstöra dottern S.s murar
2:8
S.s äldsta sitta stumma på jorden
2:10
till din tröst, du dotter S.
2:13
Du dottern S.s mur, låt dina tårar
2:18
S.s ädlaste söner nu ss. lerkärl
4:2
i S. har han tänt upp en eld
4:11
miasgärning ej mer, du dotter S.
4:22
Kvinnorna kränkte man i S.
5:11
för S.s bergs skull som ligger öde
5:18
Stöten i basun på S.
Joel 2:1,15
fröjden eder, I S.s barn, varen glada
2:23
på S.s berg finnas en räddad skara
2:32
H. upphäver ett rytande från S.
3:16
eder Gud som bor på S., mitt heliga
3:17
H. skall förbliva boende på S.
3:21
H. upphäver ett rytande från S.
Am. 1:2
Ve eder, I säkre på S.
6:1
på S.s bera en räddad skara
Ob. v.17
frälsare draga upp på S.s berll
v.21
upphov till dottern S.s sYnd
Mlka 1:13
som bYllllen upp S. med blodsdåd
3:10
för eder skull S. upplöjt
3:12
från S. skall lag uteå
4:2
H. konung över dem på S.s berg
4:7
du Herdetorn, du dottern S.s kulle
4:8
i födslosmärtor, du dotter S.
4:10
våra ögon skåda med lust på S.
4:11
Upp och tröska, du dotter S.
4:13
Jubla, du dotter S.
Sef. 3:14
Frukta icke, S., låt ej modet falla
3:16
Jag har stor nitälskan för S.
Sak. 1 :14
H. skall ännu en gång trösta S.
1:17
Upp, S.! Rädda dig
2:7
Jubla och gläd dig, du dotter S.
2:10
Jag har stor nitälskan för S.
8:2
Jag vill vända åter till S.
8:3
Fröjda dig storli&en, du dotter S.
9:9
dina söner, du S., skall jag svänea
9:13
Sällen till dottern S.
Matt.21:5
Frukta icke, du dotter S.
Joh.12:15

S. Det judiska folket, vars mittpunkt
är Jerusalem.
SION
När H. åter upprättade S.
Ps.126:1
på skam aå många som hata S.
129:5
jag har lagt i S. en grundsten
Jes.28:16
H. hämndedag då han utför S.s aak
34:8
jag giver frälsning i S.
46:13
S. säger: H. har övergivit mig
49:14
säga till S.: Du är mitt folk
51:16
det S. som ingen frågar efter
Jer.30:17
jag lägger i S. en stötesten
Rom. 9:33
Från S. skall förlossaren komma
11:26
jag lägger i S. en utvald
l.Pet. 2:6

6. Det himmelska Jerusalem, i motsats
till det jordiska Jerusalem med dess
gammaltestamentliga gudstjänst. Hebr.
12:22; Upp.14:1.
SION8-BERGEN
Se: Sion 4. Ps.133:3.
SIOR
hebr. litenhet, ringhet. Stad i Juda
bergsbygd, identisk med nuv. Si'ir el.
Sa'ir, ca 8 km nordost om Hebron. Vid
utskiftandet av löfteslandet tilldelades
Sior Juda stam. Jos.15:54.
SIPPAI
hebr. tröskel el. dörrvaktare. En fIlisteisk kämpe, som blev slagen av Sibbekai
vid Geser. I parallellstället, 2.Sam.
21:18, kallas han Saf, se d.o. l.Krön.
20:4.
SIPPOR
hebr. (liten) fågel Fader till Moabs
konung Balak.
SIPPOR
BaIak, S.s son, aåll allt
4.Mos.22:2
Balak. S.s son, var konung i Moab
22:4
BaIak, S.s son; har sänt till mig
22:10
Så säger BaIak, S.s son
22:16
lyssna till mig, du S.s son
23:18
uppreste sie BaIak, S.s son
Jos.24:9
du är förmer än BaIak, S.s son
Dom.11:25

SIRATER
Det av Salomo uppförda templet var
rikt utsmyckat. I beskrivningen av dess
ioredning onmämns bl.a. cederträbeläggningens »utsirningar i form av
gurkfrukter och blomsterband», 1.Kon.
6:18. Det ord som är översatt )>gurkfrukten>, hebr. pe!f;ö'im (vilket betecknar gurkväxter el. deras frukter),
är också grundtextens ord bakom
övers. »gurklika siraten). Dessa utsirningar omgav i två rader det s.k.
kopparhavet, se d.o. Se för övrigt:
Tempel.
SIRATER
under kanten gurklika s.
De aurklika s.na i två rader

1.Kon. 7:24
7:24

SIRJON
hebr. pansar, brynja. Sidoniemas nanm
på berget Hermon. Se även: Sion 1,
Senir. 5.Mos.3:9; Ps.29:6.
SISA
hebr., (nr 1,3) SiS'å', resp. Sizå', ord
med oviss betydelse; (nr 2,4,5) Zizå'
el. Zizå, klarhet, glans.
1. Davids sekreterare, en tid även Salomos. Han var fader till Salomos senare
sekreterare ElilIoref och Ahia. Sisa
omtalas också under namnen Sausa,
Seja och Seraja (1), se d.o. l.Kon.4:3.
2. Sifeis son, en hövding i Simeon.
l.Krön.4:37.
3. En hövding i Ruben, fader till Davids hjälte Adina. 1.Krön.ll :42.
4. Leviten Simeis son, av Gersons ätt. I
v.1 O kallas han Sina. 1.Krön.23:ll.
S. Konung Rehabeams son med
Maaka. 2.Krön.ll :20.
SISAK
Konung i Egypten (945-924 f.Kr.) och
grundläggare av 22.dynastien. Enligt
en inskription i Abydos var han son till
den assyriske segerherren Nemret.
Hans egyptiska namn var Sheshonk I.
Då Jerobeam såg sig nödsakad att fly
för Salomo, fann h3I1 tillflykt hos
farao Sisak, l.Kon.ll :40. I Rehabearns
femte regeringsår (927) drog Sisak upp
mot Sydriket med en väldig här. H3Il
intog de fasta städerna i Juda och drog
vidare mot Jerusalem, där han plundrade templet och konungshuset,
14:25 f.; 2.Krön.12:2-9. Det är S3Ilflolikt att faIttåget företogs på Jerobeams
initiativ, men samtidigt var det en
Herrens straffdom över folkets gudlöshet. När Jerusalem kom så pass lindrigt
undan, berodde det på att hövdingarna
och konungen ödmjukade sig inför
Herren, v.5-8. Se även: Egypten,
sp.1152.
I Arnons tempel i Thebe (Bibelns
No, se d.o.) lät Sisak göra en relief
över sitt fålttåg till Juda; där nämns
många städer i Palestina. - Sisaks grav
har påträffats i Tanis.
SISAK
Jerobeam flydde till S.
l.Kon.11:4O
drol S. upp mot Jerusalem
2.Krön.12:2
12:5
församlat sil av fruktan för S.
ock jag Jivit eder i S.s hand
12:5
min vrede icke utJluten gm S.s hand 12:7
12:9
Så drog S. upp mot Jerusalem

SIPPORA
hebr., fem. av Sippor, se d.o. Dotter
till prästen Jetro i Midjan, senare
Moses hustru. Hon födde sönerna Gersom och Elieser. Se vidare: Mose.
2.Mos.2:21; 4:25; 18:2.
-sira
utsira l.Kon.6:29

SISAMAI
hebr., betydelsen oviss. Eleasas son, av
Juda stam, fader till Sallum.
l.Krön.2:40.
SISERA
hebr., betydelsen oviss.
l. Den kananeiske konungen Jabins
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Sist-Sitta

på s. hemfaller åt und_ång
4.Mos.24:20
på s. hitter ss. malört
Ords. 0:4
&:11
du själv på s. måste sucka
14:12
på s. leder den dock till döden
16:20
på s. leder den dock till döden
20:21
varder på s. icke välsignat
23:32
På s. stinger det ju ss. ormen
så vlssr denne hm på s. förakt
29:21

satt vid inlången till sitt tält
1.Mos.18:1
Lot satt då i Sodoms port
19:1
där (Hagar) nu satt, på avstånd
21:16
Efron satt bland Hets barn
23 :10
där (Tamar) satt vid vägen
38:16
bon som satt i Enaim vid vägen
38 :21
konungens fångar sutta fänisIade
39 :20
alla fånllar som sutta i fängelset
39:22
i samma fängelse där Josef satt
40:3
de sutta där i förvar en tid
40:4
munskänk och bagare sutta fångna
40:&
sutto i förvar i bs berres bus
40:7
där I haven suttit fänplade
42:19
Farao som s.er på tronen
2.Mos.11:5
bos Farao som satt på tronen
12:29
där vi sutto vid köttgrytama
16:3
Varför s.er du här till doms ensam
18:14
Stiin&erna skola s. kvar i rinllarna
2&:10
Invid listen skola rinllarna s.
2& :27
den våd som s.er ytterst
26:4
den ena våden, den som s.er ytterst
26:10
tvärstån&en som s.er mitt på bräderna 26 :28
born 80m skola s. i dess fyra börn
27:2
stiingerna s. på altarets båda sidor
27:7
skärpet som skall s. på efoden
28:8
skola de s. I sin Infattning
28 :20
den s.er ovanför efodens skärp
28 :28
den skall s. på huvudbindeln
28 :37
på framsidan ... skall den s.
28 :37
Den skall s. på Arans panna
28 :38
den skall s. på hs panna bestiindillt
28 :38
njurarna med det fett som s.er på
29 :13
den Våd som satt ytterst
36:11,17
skärpet som skulle s. på efoden
39:&
satt ovanför efodens skärp
39:21
det fett som s.er på inälvorna 3.Mos. 3:3
njurarna med det fett som s.er på dem 3:4
offra det fett som s.er på inälvoma
3:9
njurarna med det fett som s.er på dem 3:10
det fett som s.er på inälvoma
3:14
fett som s.er på dem invid länderna
3:16
allt fett som s.er på inälvorna
4:8
njurarna med fett som s.er på dem
4:9
fett som s.er på dem invid ländema
7:4
allt fett som sstt på inälvorna
8:16,20
vare sig den s.er på avigsidan
13:00
allt varpå ban s.er bliver orent
15:4
på ngt varpå den sjuke har suttit
10:6
varpå den sjuke s.er, bliver orent
16:9
allt varpå bon s.er bliver orent
15:20
kommer vid n&t varpå hon suttit
1&:22
lägges på det varpå hon suttit
10:23
allt varpå hon s.er bliver orent
1&:26
fått s. med skam I sju dagar
4.Mos.12:14
när du s.er i ditt hus
&.Mos. 6:7
lära...när du s.er i ditt hus
11 :19
äldste i staden där de s. I porten
22 :15
där (Eglon) satt i sommarsalen Dom. 3 :20
plägade s. under Deborapalmen
4:5
I som s.en bemma på mattor
5:10
varför satt du kvar Ibland fållor
5:16
Aser sstt kvar vid havets strand
0:17
prydnader som sutta på kamelers
8:21
kedjor som suttit på kamelers
8:26
när hon en gång satt ute på marken
13:9
Skolen då I s. stilla
18:9
Köp det inför dem som här s.
Rut 4:4
medan prästen Eli satt på sin
I.Sam. 1:9
låta dem s. bredvid furstar
2:8
satt Eli på sin stol
4:13
Dagons... fiskdelen satt kvar på hm
0:4
(Saul) satt i sitt hus med spjutet
19:9
rättelilIen s. till bords med kon.
20:0
Då nu Saul en dag satt i Gibea
22:6
David och hs män sutto inne i Ilottan 24:4
Då nu kon. satt i sitt hus
2.Sam. 7:1
Under tiden satt David inne i porten 18:24
KonUlllen s.er nu i porten
19:8
s. bland dem som få äta vid ditt
19:28
Salomo skall s. på min tron
I.Kon. 1:13
Salomo skall s. på min tron
1:17
s. på min herre konunpns tron
1 :20
att Adonia skall s. på din tron
1 :24
s. på min berre konunaens tron
1 :27
Salomo skall s. på min tron
1 :30
Salomo s.er nu ock på konunaatronen 1 :46
Juda och Israel sutto i trygghet
4:2&
fönsteröppningarna sutta mitt emot
7:4
sutta alldeles mitt emot varandra
7:&
som sutto ovanpå pelarna
7 :17
pelarhuvudena som sutto ovanpå
7:19
siratema sutto i två rader
7 :24

sutta nedhinllande blomsterslin&or
7 :29
bärarmar gjutna att s. under bäckenet 7 :30
mitt för ... sutto blomsterslingor
7 :30
hjulen sutto under sidolistema
7 :32
på vart stiill sutta dess hållare
7 :3&
pelarbuvuden som sutto ovanpå
7:41
pelarbuvuden sutto ovanpå pelarna
7 :41
pelarbuvuden sutto uppe på pelarna
7 :42
s.er nu på Israels tron
8 :20
på Israels tron icke s.er avkomling
8 :25
ho tjänare sutta där
10:&
(gudsmannen) s.nde under terebinten 13:14
under det att de sutta till bords
13:20
Ben-Hadad satt och drack
20:12
låten Nabot s.längst fram
21:9
läto Nabot s. längst fram
21 :12
de sutto i ro i tre år
22:1
likväl s. vi stilla
22:3
sutto nu var och en på sin tron
22:10
Jag såg H. s. på sin tron
22:19
(Elia) satt på toppen av berget 2.Kon. 1:9
satt i hennes knä till middallstiden
4:20
profet!ärjungarna sutta där inför
4:38
rummet, där vi s. inför dig
6:1
bygga oss ett annat bus att s. i
6:2
Elisa sstt i sitt hus
6:32
och de äldste sutta där hos hm
6:32
där han (Jehu) s.er bland sina bröder
9:2
fick se bärens bövitsmän s. där
9:5
till flärde led s. på Israels tron
10:30
(Joas) sstt hos hm gråtande
13:14
Dina söner skola s. på Israels tron
1&:12
till de män som s. på muren
18:27
Om du s.er eller går ut, vet jag det
19:27
Då nu David satt i sitt hus
I.Krön.17:1
huvudet satt ovanpå var
2.Krön. 3:1&
pelarbuvuden sutto ovanpå pelarna
4:12
pelarhuvuden sutta uppe på pelarna
4:13
s.er nu på Israels tron
6:10
icke s.er en avkomling av di&:
6 :16
huru (Salomos) tjänare sutta där
9:4
sutto var och en på sin tron
18:9
sutta på en tröskplats vid Samarias
18:9
Jag såg H. s. på sin tron
18 :18
blev s.nde i djup sorg
Esr. 9:3
förblev s.nde i min djupa SOlll
9:4
satt gråtande och sörjande
Neh. 1:4
drottninlen satt vid hs sida
2:6
fastän de sutto i sitt eget rike
9:3&
Abasveros satt på konungatronen Est. 1:2
och Mordokai satt i konunaens port
2:19
Mordokai satt i konunaens port
2:21
konungen satt på sin konungatron
5:1
juden Mordokai s. i konungens port
5:13
Mordokai. som s.er i konuna:ens port
6 :10
den soffa där Ester satt
7:8
där (Job) satt mitt i askan
Job 2:8
Sedan sutto de med hm på jorden
2:13
Jag sstt i god ro, då krossade han
16:12
där han s.er i allsköns frid och ro
21 :23
ser stjärnorna, huru hÖllt de s.
22 :12
besöka dem, så måste jaa s. främst
29 :26
för alltid s. där i höihet
36:7
Stolta s. på hm sköldarnas rader
41:6
s.er orubblillt, ss. &jutet på hm
41 :14
ej beller s.er där bespottare s.
Ps. 1:1
s.er på din tron ss. rättfärdill
9:5
Jag s.er icke hos lögnens män
26:4
hos de ogudaktiga s.er jag icke
26:&
Du s.er där och förtalar din broder
&0:20
han som s.er på sin tron av ålder
66:20
Må han s. på sin tron inför Gud
61:8
tassla när de s. i porten
69 :13
s.er under den Högstes beskärm
91:1
De sutta I mörker och dödsskuua
107 :10
lova hm där de äldste s.
107:32
vår Gud, han som s.er så högt
113:&
ofruktssmma hustrun s. ss. moder
113:9
furstar s. och lägga råd mot mig
119 :23
barn till evill tid få s. på din tron
132 :12
Vid Babeis floder, där sutta vi
137:1
Evad jag s.er eller uppstår, vet du
139:2
konung som s.er på domarstolen Ords.20:8
När du s.er till bords med furste
23:1
där man länge s.er kvar vid vinet
23 :30
han s.er bland landets äldste
31 :23
förnämliga män s. i fömedring
Pred.10:6
då malerskoma s. fåfänga
12:3
Jjuvlillt är mig att s. i dess
HV. 2:3
duvor s. Invid bräddfull rand
5:12
övergiven skall hon s.
Jes. 3 :26
Ve dem som s. intill sena natten
5:11
såll jag H. s. på en hög och upphöjd
6:1
s. try" I Davids hydda en furste
16:0
S.en stumma, I kustlandets invånare 23:2
till de min som s. på muren
36:12
Om du s.er eller lår ut eller går In
37:28
ur fångenskapen dem som s. i mörkret 42:7
Sitt tyst och drag dill undan
47:&
aldrig skall jag s. ss. änka
47:8
inlen brass att s. vid
47:14
tm dem som s. i mörkret: Kommen
49:9
I skolen få s. I knäet
66:12
Vid v/illarna satt du och spejade
Jer. 3:2
Varför s. vi här stilla
8:14
I som s.en under belällrinll
10:17
konunaarna som s. på Davids tron
13:13
icke suttit IlIYcklares ssmkväm
15:17
för din hands skull måst s. ensam
1&:17
icke heller lIå In för att s.
16:8
komma att s. på Davids tron
17 :25
Juda konung som Ler på Davids tron 22:2
konunaar som komma att s. på Davids 22:4
inlen... får s. på Davids tron
22:30
den konuna som s.er på Davids
29 :16
icke avkomling av David S.er på
33:17
avkomlinll av hm s.er ss. konuna
33 :21
där sutta alla furstarna
36:12
lnaen ättling... s. på Davids tron
36:30
suttit där en låna tid
37 :16
där du s.er ibland bergsklyftarna
49 :16
de s. stilla i sina fästen
01 :30
lät (Sidkia) s. i fängelsehuset
02:11
Huru övergiven s.er hon icke
Kla&:. 1:1
Dottem Sions äldste s. stumma
2:10
Må han s. ensam och tyst
3:28
evad de s. eller stå upp
3:63

deras bud s.er fastklibbad vid benen
4:8
De gamla s. icke mer i porten
5:14
satt en som liknade en mska
Hes. 1 :26
jag satt där ibland dem i oiu dagar
3:1&
när jag satt i mitt hus
8:1
och de äldste i Juda sutta hos mig
8:1
sutto kvinnor som bepiito Tammus
8:14
du satt på en härliII vilobädd
23:41
s. där försmäktande gm missgärninaar 24:23
fönstren sutto runt omkring invändigt 40:16
skall fursten få s. där
44:3
satt i god ro i mitt bus
Dan. 4:1
där de s. tillhopa vid samma bord
11:27
bliva s.nde för min räkning
Hos. 3:3
skola Israels barn s. utan konung
3:4
s.en i sorgdräkt natten i&:enom
Joel 1:13
s. till doms över alla folk.
3:12
i Samaria s. i sina soffors höm
Am. 3:12
där du s.er ibland bergsklyftoma Ob. v.3
satt i skuuan därunder
Jana 4:&
skall s. under sitt vinträd
Mika 4:4
om jag än s.er i mörkret
7:8
den ilada staden som sstt try"
Sef. 2:1&
hednafolken som s. så säkra
Sak. 1:1&
medbröder som s. bär inför dig
3:8
syntes en kvinna som satt i skäppan
6:7
s. på sin tron och regera
6 :13
det folk som satt i mörker
Matt. 4:16
sutta I båten och ordnade sina nät
4:21
fick se Matteus s. vid tullhuset
9:9
likt barn som s. på tallen
11 :16
(J.) satt i den medan folket stod
13:2
få s. på tolv troner
19 :28
få s. på din högra sida
20:21
två blinda sutto där vid vägen
20:30
&ärna s. främst i synqogoma
23:6
svir...vid hm som s.er därpå
23:22
När (J.) sedan satt på OJjebelllet
24:3
Var dag har jag suttit I hellledomen
26:&&
Människosonen s. på Maktens högra
26:64
Medan Petrus satt utanför på llården 26:69
medan (Pilatus) satt på domarsätet
27 :19
Sedan sutta de där och höllo vakt
27 :36
sutto gent emot &raven
27 :61
där de sutta i båten
Mark. 1:19
Nu sutta där några skriftlärde
2:6
fick han se Levi s. vid tullhuset
2:14
mycket folk satt där omkring (J.)
3:32
sutta där runt omkring hm
3:34
i en båt. ocb ban satt i den på sjön
4:1
s. där klädd ocb vid sina sinnen
5:15
Låt den ene s. på din högra sida
10:37
satt där vid vägen en blind tiggare
10:46
åsnefåle som ännu ingen suttit på
11:2
gärna s. främst i synqogoma
12:39
När (J.) sedan satt på Oljebelllet
13:3
där satt (Petrus) med tjänarna
14:&4
Människosonen s. på Maktens högra
14:62
Petrus där han satt och värmde sig
14:67
Barabbas vilken satt fängslad
1&:7
en una man s. där på hölla sidan
16:&
över dem som s. i mörker
Luk. 1:79
dir han satt mitt ibland lärarna
2:46
där sutta nållra fariseer och laglärare
5:17
fick se Levi s. vid tullhuset
&:27
lika barn som s. på talliet
7 :32
funno de mannen s. invid J. fötter
8:35
hava suttit i säck och aska
10:13
&ärna viljen s. främst i synqollorna
11 :43
en blind man satt vid vägen
18:35
åsnefåle som ingen mska suttit på
19:30
gärna s. främst I synqo.oma
20:46
s. på troner ss. domare
22:30
där (Petrus) satt vid elden
22:56
s. på gudomliIIa Maktens
22 :69
sutta män som sålde fäkreatur
Joh. 2:14
huru växlare sutta där
2:14
den man som satt och tiUde
9:8
men Maria satt kvar bemma
11 :20
s.nde på en åsninnas fåle
12:1&
änglar s. där J. kropp legat
20:12
uppfyllde huset där de sutta
APII. 2:2
som plägade s. vid Sköna porten
3:10
alla som sutto i Rådet fäste sina
6:15
på hemvägen och satt i sin vagn
8:28
I Lystra en man som sstt oförmöllen 14:8
satt en yngling vid namn Eutykus
20:9
Du s.er här för att döma miII
23:3
och med (Agrippa) de som sutta där 26 :30
(K.) s.er på Guds högra sida
Rom. 8:34
det är H. som s.er till doms
1.Kor. 4:4
s. till doms över världen
6:2
som s. på de olärdas plats
14:16
om ngn annan som s.er där får
14:30
där K. är och s.er på Guds högra Kol. 3:1
värnlös änka som s.er ensam
1.Tim. 5:5
överstepräst som s.er på högra
Hebr. 8:1
s.er han på Guds högra sida
10:12
nu s.er på höara sidan om Guds tron 12:2
nu s.er på Guds högra sida
1.Pet. 3:22
Sitt här på denna goda plats
Jak. 2:3
s. ss. skamfläckar vid edra
Jud. v.12
låta s. med miII på min tron
Upp. 3:21
ngn satt på den tronen
4:2
han som aatt därpå var till utseendet
4:3
på de tronerna sutto 24 äldste
4:4
tack åt hm som s.er på tronen
4:9
inför bm som s.er på tronen
4:10
hölla handen på hm som satt på tronen 6:1
ur hölla handen på hm som sstt på
5:7
Hm som 5-er på tronen och Lammet
6:13
mannen som satt på den hade en bl&e 6:2
åt mannen som satt på den blev givet
6:4
mannen som sstt på den hade vågakål 6:&
som satt på den, hs namn Döden
6:8
dens ansikte som s.er pi tronen
6:16
vår Gud, hm 80m s.er på tronen
7 :10
han som s.er på tronen skall slå upp
7:16
hästarna och männen som sutta på dem 9:17
de 24 äldste som sutta på sina troner 11 :16
på skyn sstt en som liknade
14:14
ropade till den som sstt på skyn
14:1&
Den som sstt på skyn hö" då till
14:16
kvinna som satt på ett ...vilddjur
17:3
tronar... och s.er icke ss. änka
18:7
tillbåda Gud som satt på tronen
19:4
mannen som satt på den heter Trofast 19:11
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härhövitsman, som bodde i HarosetHaggoim_ Han förfogade över nio
hundra stridsvagnar av Jam 'och
trängde Israel hårt i tjugu års tid. Då
Barak, uppmuntrad av Debora, samlade israeliterna för att få ett slut på
Jabins förtryck, blev Siseras här slagen.
Sisera själv flydde, men dräptes av
kaineen Hebers hustru Jael.
SISERA
(Jabins) härhövitsman var S.
Dom. 4:2
jag vill draga S. till dig (Barak)
4:7
H. skall sälja S. i en kvinnas hand
4:9
berättade för S. att Barak dracit
4:12
bådade S. upp alla stridsvagnar
4:13
dag på vilken H. givit S. i din hand
4:14
H. sände förvirring över S.
4:15
och S. steg ned
4:1&
hela S.s här föll för svärd .."
4:16
S. hade styrt sina steg till Jaels
4:17
gick Jael ut emot S. och sade
4:18
kom Barak jagande efter S.
4:22
fick han se S. ligga död där
4:22
stjärnoma stridde ... mot S.
&:20
med den slog (Jael) S.
&:26
skådade hon och ropade, S.s moder
&:28
praktvävnader för S.s räkning
0:30
sålde dem i S.s hand
I.Sam.12:9
ss. du gjorde med S. och Jabin
Ps.83:10

2. Stamfader till en släkt av tempelträlar, som återvände med Serubbabel
från fångenskapen i Babel. Esr.2:S3;
Neh.7:SS.
SIST
Se även: Slut, ände, ytterst, sen, först,
dag, tid, evig.
SIST
Rakel med Josef s.
I.Mos.33:2
Dans läger vid uppbrott tåga s. 4.Mos. 2:31
David och hs män tågade s.
I.Sam.29:2
s. har Nebukadressar gnagt
Jer.oO:17
som var högre sköt s. upp
Dan. 8:3
S. av alla dog hustrun
Matt.22:27
S. av alla dog ock hustrun
Mark.12:22
Allra s. visade (K.) sig för
I.Kor.15:8
S. bland hs fiender bliver döden
1&:26

SISTA
O, av de s. rafaeema
5.Mos. 3 :11
en av de s. rafaeema
J08.12:4
(011) ss. en av de s. rafaeema
13:12
det första till det s.
I.Sam. 3:12
kvinnor på s. tiden skilda från oss
21:&
Varför skolen I vara de s.
2.Sam.19:11,12
Dessa voro Davids s. ord
23:1
s. kvarlevan av amalekiterna
I.Krön. 4:43
berättelsen om Davids s. tid
23:27
om ho första tid såväl som hs s.
29 :29
första tid såväl som hs s.
2.Krön. 9:29
såväl som om (Rebabeams) s.
12:10
om Asa.o.om bs s.
16:11
om Jossfat ... om hs s. (tid)
20:34
om Amasja. .. om ho s. (tid)
2&:26
om Ussia... om hs s. (tid)
26:22
under hs första tid såväl som hs s.
28:26
företog sig under sin s. (tid)
3&:27
första dagen til den s.
Neh. 8:18
då din s. tid blivit så stor
Job 8:7
det s. i den ogudaktiges vingård
24:6
för skökan lämna din s. brödkaka Ords. 6:26
intill det är densamme
Jes.41:4
och jaa är den siste
44:6
jag är ock den siste
48:12
berusningens kalk till s. droppen
&1:17
dricka ut den till s. droppen
Hes.23:34
filisteernas s. kvarleva förgås
Am. 1:8
eder s. kvarleva med fiskkrakar
4:2
Deras s. kvarleva skall jaa: dräpa
9:1
utrota Baals s. kvarleva
Sef. 1:4
det s. värre än det första
Matt.12:4&
de första skola bliva de s.
19:30
som äro de s. skola bliva de första
19:30
men bellYnn med de s.
20:8
Dessa s. hava arbetat allenast en
20:12
åt denne siste vill jag giva lika
20:14
skola de s. bliva de första
20:16
den s. villan värre än den första
27:64
vare han den siste av alla
Mark. 9 :3&
som äro de första bliva de s.
10:31
medan de s. bliva de första
10:31
det s. värre än det första
Luk.11:26
somlilla som äro de s. bliva de första 13:30
somliga som äro de första bliva de s. 13:30
den siste kom fram och ssde
19:20
På den s. dagen i högtiden
Joh. 7:37
Den siste Adam,levandegörande1.Kor.1&:4&
vid den s. basunens ljud
1&:62
det s. för dem blivit värre
2.Pet. 2:20
Jag är den förste och den siste
Upp. 1:17
Så säller den förste och den siste
2:8
dina s. gärningar flera in första
2:19
med de sju plAgor som bliva de s.
1&:1
ful1a med de sju s. plAgorna
21:9
A och O, den förste och den siste
22:13

s.

SISTKOMNA
av Adonikams bam de s.

Esr. 8:13

SISTONE

SITNA
hebr. fiendskap. En brunn i Gerar, som
grävdes av Isaks herdar men som Gerars herdar krävde rätten till. Jfr Esek.
1.Mos.26 :21.
SITRAI
hebr. skrivare, ämbetsman. En uppsyningsman över den del av Davids
Hikreatur, som betade
Saron.
1.Krön.27 :29.
SITRI
hebr. döljande, beskyddande el. Herrens beskydd, Herren är mitt beskydd.
En son till leviten Ussiel, av Kehats
släkt. 2.Mos.6:22.
SITS
på båda sidor om s.en armstöd 1.Kon.10:19
på båda sidor om s.en armstöd 2.Kron. 9:18

SITT-tl
belåvo sig bem till s.
Sedan gick (Petrus) hem till s.
ngt av det ban ägde för s.
(kärleken) söker icke s.

1.Sam.14:46
Luk.24:12
Apg. 4:32
1.Kor.13:0

SITTA

Sittinl-Sjukdom
strid mot hm som satt på hästen
stor vit tron och hm som satt därpå
han som satt på tronen sade

19:19
20:11
21:6

SITIIM
hebr. akacieträd. Israeliternas sista
lägerplats
under
ökenvandringen.
Under vistelsen här inlät sig folket i
otukt med Moabs döttrar. Detta uppväckte Herrens vrede, och tjugofyra
tusen omkom genom pest, 4.Mos.2S:
1-9.
Från Sittinl sände Josua ut spejare
mot Jeriko, och härifrån drog han med
hela Israel ned till Jordan, till det ställe
där de tre dagar senare gick över
floden.
Några forskare identifierar Sittinl
med nuvarande Tell el-Kefrein, ca 18
km öster om nuv. Jeriko, medan andra
menar att staden är identisk med nuv.
Tell el-Hantman, ca 3 km sydost om
Jeriko. Se även: Abel-Hassittinl.
SITTIM
medan Israel uppehöll sig i S.
Josua sände ut spejare från S.
bröt Josua...uPP från S.
huru det var mellan S. och

4.Mos.25:1
Jos. 2:1
3:1
Mika 6:5
1.Sam.20:25

SIV
hebr. ziw, blamstermånad. Israeliterna
hade från början i regel inga nanm på
ärets månader, utan betecknade dem
med nummer, första, andra osv. IDand
undantagen var emellertid vårmånaden
Siv, som var årets andra månad. Se
vidare: Månad. l.Kon.6:1,37.

SIVAN
hebr. siwän av babyl., betydelsen oviss.
Tredje månaden i den av israeliterna
övertagna babyloniska kalendern. Den
inföll i maj-juni. Se vidare: Månad,
Högtid (sp.2727). Est.8:9.
SJU
1.Mos.7:2,3,4,10, 8:10,12, 21:28,29,30, 29:
18,20,27, 31:23, 33:3, 41:2,3,4,5,6,7,18,
19,20,22,23,24,26,27,29,30,34,36,47,48,53,
54, 46:25, 50:10, 2.Mos.2:16, 7:25, 12:15,
12, 13:6,7, 22:30, 23:15,25:37,29:30,35,
37, 34:18, 37:23, 3.Mos.4:6,17, 8:11,33,
35, 12:2, 13:4,5,21,26,31,33,50,54, 14:7,
8,16,27,38,51, 15:13,19,24,28, 16:14,19,
22:27, 23:6,8,15,18,34,36,39,40,41,42, 25:
8, 4.Mos.8:2, 12:14,15, 13:23, 19:4,11,14,
16, 23:1,4,14,29, 28:11,17,19,21,24,27,29,
29:2,4,8,10,12,32,36, 31:19, 5.Mos. 7:1,16:
3,4,9,13,15, 28:7,25, Jos.6:4,6,8,13,15, 18:
2,5,6,9, Dom.6:1, 12:9, 14:12,17, 16:7,8,
13,19, Rut 4:15, 1.Sam.2:5, 6:1, 10:8,
11:3, 13:8, 16:10, 31:13, 2.Sam.2:11, 5:5,
21:6,9, 24:13, 1.Kon.2:11, 6:6,38, 7:17,
8:65, 16:15, 18:43, 20:29, 2.Kon.3:9,4:35,
5:10,14, 8:1,2,3, 11:21, 1.Krön.3:4,24, 5:
13,10:12,15:26,29:27, 2.Krön.7:8,9, 13:9,
24:1, 29:21, 30:21,22,23, 35:17, Esr.6:22,
7:14, 8:18, Est.1:5,10,14, 2:9, Job 1:2,
2:13, 5:19,42:8,13, Ps.12:7, 119:164, Ords.
6:16, 24:16, 26:16, Pred.11:2, Jes.4:1, 11:
15, 30:26, Jer.15:9, 34:14, 52:25, Hes.3:15,
16, 39:9,12,14, 40:22,26, 41:3, 43:25,26,
44:26, 45:21,23,25, Dan.3:19, 4:13,20,22,
29, 9:25, Mika 5:5, Sak.3:9, 4:2,10, Matt.
12:45, 15:34,36,37, 16:10, 18:21,22, 22:25,
28, Mark.8:5,6,8,20, 12:20,21,23, 16:9,
Luk.2:36, 8:2, 11:26, 17:4, 20:29, 20:31,
33, Apg.6:3, 13:19, 19:14, 20:6,21:4,8,27,
28:14, Hebr.11:30, 2.Pet.2:5, Upp.1:4,l1,
12:16,20, 2:1, 3:1, 4:5, 6:1,6,6, 6:1, 8:2,6,
10:3,4, 12:3, 13:1, 15:1,6,7,8, 16:1, 17:1,
3,7,9,11,21:9.

SJUDA
Du s.er över ss. vatten
Därför ..er mitt innersta

l.M08.4,9:4
Job 30:27
rök ss. ur en s.nde panna på bränslet 41:11
Han gör djupet s.nde ss. en cryta
41 :22
vatten gm eld bliver s.nde
Jes.64:2
J .. ser en s.nde gryta
Jer. 1:13

SJUFALDIG
Ords.26:25, Jes.30:26.

SJUFALT
1.Mos.4:15,24, 3.Mos.26:18,21,24,28, Ps.
79:12,Ords.6:31.
.

SJU HUNDRA
Dom.20:15,16, 2.Sam.10:18,
2.Kon.3:26, 2.Krön.15:11.
721: Neh.7:37.
725: Esr.2:33.
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2.Mos.38:24.
Esr.2:66.
Esr.2:25, Neh.7:29.
Jer.52:30.
Esr.2:9, Neh.7:14.
775: Esr.2:5.
777: 1.Mos.6:31.
782: 1.Mos.5:26.

SJUK
Se även: Sjukdom.
-sjuk
dödssjuk 2.Kon.20:1
febersjuk Hos.7:S
skorvsjuk 3.Mos.13:33
svartsjuk Ords.6 :34

1.Kon.11:3,

18) synechö, ulJvexw
hålla santman; hålla fast; pressa, ansätta, plåga; i Apg.28:8 part. pass.
plågad. Se t.ex. Hemsöka 20, Tvinga 8.
19) astheneiiz, åU{}fV€La
kraftlöshet, svaghet; sjukdom; av:
asthen~s, se 12. Se t.ex. Krank 3,
Sjukdom 11.
SJUK
8 då de voro s.a av såren
1.Mos.34:25
3 Din fader är nu s.
48:1
2 så skall den s.e rake sig
3.Mos.13:33
1 varpå den s.e ligger bliver orent
15:4
1 ngt varpå den s.e har suttit
16:6
1 kommer vid den s.es kropp
15:7
1 om den s.e spcjttar på ngn ren
15:8
1 varpå den s.e sitter
111:9
1 var och en som den s.e kommer vid 15:11
1 lerkärl som den s.e kommer vid
15:12
3 Han (David) är s.
1.8am.19:14
3 öve_v mig därför att J. . blev s.
30:13
3 sådan vånda att han blev s. 2.Sam.13:2
3 Lägg dig och gör dig s.
13:5
3 lade Amnon sie och gjorde sia: s..
18:6
8 blev Abia, Jerobeams son, s. 1.Kon.14:1
3 kvinnans son blev s.
17:17
3 Ah..,qa...blev s.
2. Kon. 1:2
3 Ben-Hadad låg s.
8:7
3 eftersom (Joram) låg L
8:29
7 J6ram låg s. där
9:16
3 när Elisa låg s. i den sjukdom
13:14
3 att Hiskia hade varit s.
20:12
3 eftersom denne låg s.
2.Krön.22:6
4 lämnade (Joas) kvar illa s.
24:25
3 Du är iu icke s.
Neh. 2:2
3 sorgdräkt, när de voro s.a
Ps.35:13
3 ty l .. är s. av kärlek
HV. 2:5
3 Att l .. är s. av kärlek
5:8
9 hela hjärtat är Lt
Jes. 1:5
5 ss. när en s. täres bort
10:18
3 när (Hiskia) hade varit s.
38:9
3 att denne hade varit s.
39:1
9 Mitt hjärta är s.t i mig
Jer. 8:18
9 och mitt hjärta är s.t
Klag. 1 :22
6 hava ock våra hjärtan blivit s.a
6:17
3 det s.a heladen I icke
Hes.34:4
3 iac, Danlel,låg s. en tid
Dan. 8:27
10 man förde till (J.) alla s.a
Matt. 4:24
17 (Petrus') svärmoder lig&a L
8:14
10 alla som voro La botade (J.)
8:16
10 icke de frioke ...utan de La
9:12
11 Boten s.a
10:8
16 lovligt bota s.a på ..bbaten
12:10
13 ömkade sig och botade deras s.a
14:14
10 förde till hm alla som voro s.a
14:36
15 och (J.) botade där de s.a
19:2
11 j. . var s. och I besökten mig
25:36
11 Och när sågo vi dig s.
25:39
12 j. . var L .. I besökten mig icke
25:43
12 H .. när sågo vi dig s.
25:44
17 Simons svärmoder s. i feber Mark. 1 :30
10 förde till (J.) alla som voro La
1:32
10 icke de friska...utan de s.a
2:17
16 makt att bota s.a och driva ut
3:16
13 utom att han botade några få s.a
6:5
13 smorde många La med oUa och
6:13
10 bära de s.a på sängar dit
6:55
11 lade de La på de öppna platserna
6 :S6
13 på La skola de lägga händerna
16:18
11 förde till (J.) sina s.a
Luk. 4:40
15 s.a blevo botade av (J.)
5:17
10 icke de friska ...utan de s.a
5:31
10 hade en tjänare vilken låg s.
7:2
15 sände ut dem att bota La
9:2
15 botade s.a allestädes
9:6
12 boten de s.a som finnas där
10:9
111 J. på sabbaten botade s.a
13:14
15 i dac och i morgon botar La
13:32
15lov!lgt att bota s.a på sabbaten
14:3
11 en man vilkens son låg s.
Joh. 4:46
11 I dessa lågo många s.a. blinda
5:3
19'som varit s. i 38 år
11:6
16 redan lång tid hade varit L
5:6
11 Den s.e svarade: H., jac har Ingen
5:7
11 tecken (J.) morde med de s.a
6:2
11 en man vid namn Lasarus låg L
11 :1
11 nu låg hennes broder Lasarus s.
11:2
11 H., han du har så kär ligger..
11:3
11 hörde att denne låg s.
11:6
12 god .ärning mot en s. man
Apg. 4:9
16 uträcker din hand att bota B.a
4:30
12 man bar de La ut på ptorna
5:15
12 och förde med sig s.a
11:16
11 (Tabita) blev s. och dOl
9:37
11 lade dem på de s.a
19:12
18 Publlus' fader s. i mAIlÖukdom
28:8
13 många som äro svaga och s.a 1.Kor.11:30
11 I haven hört hm vara s.
Fil. 2 :26
11 (Epafroditus) har varit s.
2 :27
11 Troflmus lämnade Jac L
2. Tim. 4:20
11 Är ngn bland eder s.
Jak. 5:14
14 trons bön skall hjälpa den s.e
6:15

den vanligaste är I;Idli (utt. chåli), av:
l;1å1å, bli el. vara svag el. sjuk. IN. T. är
huvudordet nosas, sjukdom el. lidande. Dessutom nämns i Skriften en rad
sjukdomar och sjukdomstillstånd vid
nanm, men särskilt när det gäller G.T.,
kan det ofta vara svårt att veta vad
som exakt ligger i de uttryck som har
använts, emedan orden ofta täcker ett
vidare fält och icke alltid syftar endast
på en sjukdom.

16) nosas, vouo'=
sjukdom; lidande. Uttrycket »bota
sjukdomarna och» i Mark.3:1S (grt.;
övers. bota sjuka) fInns inte i alla
handskrifter. Se: Lidande 3, Sjukdom
10.
17) pyressö, 1wpeuuw
vara febrig, vara febersjuk; av: pyret6s,
brännande hetta; feber (av: pyr, eld).

Sjukdom
Vårt ord »sjukdom» är i G.T. en
återgivning aven rad termer, av vilka

G.T. \
Sjukdom betraktas i G.T. nästan
alltid från religiös synpunkt. Det är
icke sjukdomens rent medicinska art
eller förlopp, som i första hand har
intresse, utan i stället frågan om den
sjukes förhällande till den Gud, som är
herre över sjukdom och hälsa, liv och
död.
För israelitisk uppfattning var sjukdom något ont och onaturligt, något
som egentligen icke skulle ha sin plats i
Guds skapelseverk. När sjukdom och
svaghet likväl hör människolivet till, är
det som en följd av synden. På grund
av synden har människosläktet ådragit
sig Guds vrede och dom, och det har
kommit i onda makters våld. Lidande
och sjukdom har blivit den fallna och
syndiga mänsklighetens lott.
Sjukdomens ursprung kan föras tillbaka till fallet. Till och med så naturliga ting som möda under havandeskap
och smärta vid barnafödsel har kommit som en gudsdom över synden,
l.Mos.3:16. I syndens följe kom döden
in i världen, och för hebreen var
sjukdom just en begynnande död, ett
uttömmande av livskraftema. Vi fInner
i flera av klagopsalmema att den sjuke
ser sig i dödens våld, och när en sjuk
tillfrisknar, heter det på hebreiska att
han »blir levande». Det är ej blott ett
poetiskt uttryck, utan härd realism,
när Heman i Ps.88:16 skildrar sig som
döende allt ifrån sin ungdom.
Sjukdom har dessutom sina speciella orsaker. Ibland är sjukdomen Guds
konkreta straff för särskilda synder.
Det kan gälla nationer: pest är här en
av Guds stora straffdomar som kan
drabba Guds folk, Jer.24:10; 32:24;
Hes.14:21, eller andra folk, t.ex.
filisteema, l.Sam.S:6, och assyrierna,
2.Kon.19:3S. Men det kan även gälla
individer, som fallet var med Mose,
2.Mos.4:24, Mirjam, 4.Mos.12:10,
Gehasi, 2.Kon.S:2S-27, Ussia, 2.Krön.
26:16-21, Jerobeam, 13:20.
I lagen heter det att om Israel håller
Guds bud, så skall Herren icke lägga på
folket någon av Egyptens sjukdomar,
2.Mos.1S:26; 23:25; S.Mos.7:12,lS,
under det att allvarliga sjukdomar skall
drabba dem, om de bryter förbundet,
3.Mos.26:1S-16; S.Mos.28:22,27,5861. Sambandet mellan sjukdom och
synd är här tydligt nog. Men vi ser
även att den oskyldige drabbas av
sjukdom. Då David hade syndat genom
att sätta i gång en folkräkning, var det
ej han själv, utan hans folk, som
hemsöktes av pest, 2.Sam.24:1S-17,
och då han hade syndat mot Urias'
hustru, straffades även hon genom
barnets död, 2.Sam.12:14. Av Jobs
bok framgår, att även den rättfärdige
kan få genomgå lidande och sjukdom.
Bokens dramatiska berättelse står som
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SJUK

l) zub, J 1 l
flyta, -flÖda, strömma; här part. zå~,
flytande; sjuk av flytning el. blödning.
2) utf.ord.
3) !Wlå, n ~

O

\W och nif. vara utmattad el. svag; vara

SITI'PLATS
Konungen på sin vanliga s.

730:
736:
743:
745:
760:

sjuk; nif. i Dan.8 :27 övers. ligga sjuk;
hithp. bli sjuk (av grämelse), 2.Sam.
13 :2; göra sig sjuk v.S,6. Se t.ex.
Krank 2, Maktlös 6, Sjukdom 5.
4) ma!Wlujim, tJ' ~ (Q~
plur. smärtor, lidanden, sjukdom; av:
l;1å1ä, se 3. I 2.Krön.24:2S står ordagrant: i stora smärtor; övers. illa sjuk.

5) näsas, tJ Q~
trol. vara sjuk; end. i Jes.1O:18, där det
står i part. noses.
6) dåwä, n.} ~
matt, svag, sjuk; av: däwå, vara matt el.
sjuk. Se: Maktlös 9, Månadsrening 2.
7) utf.ord.
8) kö 'al?, J~ ~
känna smärta el. plåga; i l.Mos.34:2S
part. plur. övers. sjuka av såren. Se
t.ex. Plåga 5, Sörja 10.
9) dawwäj, ' ~ '2
matt, svag, sjuk; av: dåwä, vara matt el.
sjuk.
10) kakos echö,. KaKw,= exw
ha ont, lida, vara sjuk; här particip:
lidande, sjuk. Se: Lida 34, Plåga 34.
11) astheneö, åU(J€VfW
vara kraftlös, vara svag; vara sjuk; som
particip: svag, sjuk, av: ast11en6s, se 12.
Se: Svag 13.
12) asthen~s, åu~ €viI,=
kraftlös, svag; sjuk; av: neg. a- och
sthenos, (kroppslig) styrka, kraft. Se
t.ex. Kraft 30, Svag 12.
13) å"östas, äpPWUTO'=
utan styrka, svag; sjuk; av: neg. a- och
ronnymi, göra stark, styrka. I l.Kor.
11 :30 står ordet jämsides med asthenes, se 12 (här övers. svag).
14) kåmnö, Kå/lvW
arbeta; arbeta sig trött, bli trött; lida,
vara sjuk; i Jak.S:1S part. lidande,
sjuk. I Hebr.12:3 är verbet övers.
tröttna.
15) utf.ord.
I Matt.19:2 står ordagrant: och han
botade dem där. I Luk.9:2 har somliga
handskrifter asthen~s, se 12, andra
part. av astheneo, se 11.

SJUKBÄDD
H. skall på ..en stå hm bi

Ps.41:4

SJUKDOM
Se även: Sjuk, skröplig, svag, lidande,
helbrägda, hela, bota, läka, bön, hand-

påläggning, frälsning.
-sjukdom
magsjukdom Apg.28:8
spetälskesjukdom 3.Mos.14:S4

Sjukdom

N. T.
Av evangelierna framgår att Jesus
använde mycket av sin tid till att ta sig
an sjuka människor. När Lukas skall
sammanfatta innehållet i sitt evangelium, säger han att det handlar om »allt
vad Jesus gjorde och lärde», Apg.l:1.
Och i hans messianska gärning in tar
läkedomsundren en stor plats. Sjuka
människor hopades kring honom och
trängde sig in på honom, och »man
förde till honom alla sjuka, som voro
hemsökta av olika slags lidanden och
plågor, alla som voro besatta eller
månadsrasande eller lama, och han
botade dem», Matt.4:24. Han sände
också ut sina lärjungar med makt och
myndighet att bota sjuka, Matt.lO:8.
Detta säger en del om den sjukdomsnöd som rådde bland Jesu samtida. Utifrån djup och innerlig medkänsla tog Jesus sig an alla dessa
lidande människor, Matt.20:34; Mark.
1:41. Att hela sjuka var att göra vad
gott var, Matt.12:12, det hörde till
»Guds gärningan>, Joh.9:3, och skedde
till Guds förhärligande, 11 :4. Sjukdom
tillskrivs ofta fiendens makt. Den hopkrumpna kvinnan hade »Satan hållit
bunden» i aderton år, Luk.13:l6. Hela
Jesu läkedomsverksamhet sammanfattas i orden att han »vandrade omkring och gjorde gott och botade alla
som voro under djävulens våld; ty Gud
var med honom», Apg.l 0:38.
Jesu helande av sjuka bestäms av
hans budskap om Guds förlösande
konungavälde. Det är gudsrikestecken,
tecken på den eskatologiska förlossningen från alla syndens följder, som
skall fullbordas vid hans tillkommelse.
Som gudsrikesunder är Jesu helbrägdagörelser messianska hjälp-under och
barmhärtighetsgärningar. De står i
klart sammanhang med hans evangelium för »de fattiga» och eländiga.
Jesus utför icke sina under endast för
att demonstrera sin gudomlighet, utan
för att hjälpa dem han var utsänd för
att frälsa. Helbrägdagörelse är därför

icke heller något som i N.T. framställs
som exklusiva Jesus-under, även hans
lärjungar och församling får av honom
maktfullkomlighet att göra läkedomsgärningar. Tecken skall åtfölja de troende (Mark.16:17) - tecken på att de
har del i gudsrikesförlossningen, vilken
via uppståndelsen även har löfte för
kroppssidan. Riket skall uppsluka
döden för evigt. Helbrägdagörelserna
visar, att livets krafter är verksamma i
församlingen här och nu, och varslar
om att dessa vid Jesu tillkommelse helt
skall uppsluka den lekamliga döden.
Jesus går starkt emot den tanke,
som var så vanlig i hans omgivning, att
sjukdom och olyckor alltid kom som
straff för bestämda synder, jfr Luk.
13:1 ff. Om den blindfödde säger han:
»Det är varken denne, som har syndat,
eller hans föräldrar», Joh.9:3. Naturligtvis skall icke detta förstås så, att
Jesus förnekar att dessa var syndare,
han understryker endast att den blindföddes tillstånd icke hade sin orsak i
någon speciell synd hos honom själv
eller hos hans föräldrar. Lasarus, som
var en av Jesu nära vänner, blev
dödssjuk icke därför att han hade gjort
sig skyldig till någon synd, utan för att
Guds Son genom hans sjukdom och
död skulle bli förhärligad, nämligen
därigenom att han blev uppväckt av
Jesus, Joh.11:l ff.
I N.T. fmner man svårligen något
ställe som framställer sjukdom som en
välsignelse. Att den sjuke önskar bli
frisk, uppfattas som något helt naturligt, Matt.20:32 ff.; Joh.5:6. Vi fmner
inget fall, där Jesus avslog en begäran
att han skulle bota en sjuk. Detta får
dock icke förstås som om Jesus helade
alla sjuka människor som fanns i hans
omgivning_ Det måste ha funnits tusentals sjuka och lidande människor, som
satt och tiggde vid vägar och stadsportar, och det fanns stora spetälskekolonier, dit ingen vågade komma av
fruktan att bli smittad av sjukdomen
eller bli rituellt oren. Vid dammen
Betesda låg »många sjuka, blinda,
halta, förtvinade», Joh.S:3, men det
var blott en enda, som Jesus direkt tog
sig an och botade. Av Apostlagärningarna ser vi att det fanns skaror av sjuka
människor även sedan Jesus hade fullfört sin verksamhet_ I själva templet,
där Jesus så ofta rörde sig, låg ännu
alltjämt en oHirdig man »som man var
dag plägade sätta vid den port i helgedomen, som kallades Sköna portern>,
för att han skulle kunna begära allmosor av dem som gick in i helgedomen, Apg.3:2. Detta synes klart ge
vid handen, att Jesus icke har bedrivit
en verksamhet, där masshelbrägdagörelse var ett mål i sig själv. Hans
uppgift var icke först och främst att
befria människor från deras sjukdom,
utan att frälsa dem från synden.
Därför är också sjukdomens botande
och syndernas förlåtelse intimt förbundna, Matt.9:6. Kvinnan som hade
blodgång fick ej dra sig undan och
gömma sig i folkhopen, sedan hon
hade blivit helad, utan Jesus kallade
fram henne för att tillsäga henne hjälp
både till kropp och själ, Luk.8:48. Den
spetälske, som kom tillbaka till Jesus
för att ge Gud äran för sin helbrägdagörelse, fick höra orden: »Din tro har

frälst dig», 17:19, och Herren sörjde
över att endast denne kom tillbaka.
Sjukdom behandlas icke egentligen
som något problem i N.T. På samma
sätt som lidande, sorg, olyckor och
död uppfattas också sjukdom som
människans villkor i denna värld, som
ligger under syndens förbannelse. I allt
detta kan den troende förvänta Guds
hjälp, men sådana ting hör likväl detta
livet till_ Sjukdom inträffade icke
endast i Jesu vänkrets, även bland de
första kristna hände det att en av
församlingens bästa arbetare »blev sjuk
och dog», Apg.9:37, en av Paulus'
medarbetare var »sjuk, ja, nära döden»,
Fil.2:27, en annan måste Paulus lämna
sjuk efter sig, 2.Tim.4:20.
Paulus' nära vän Timoteus hade en
magåkomma och led ofta av svaghet,
1. Tim.S :23. Intressant är att se att
Paulus i detta sammanhang ger sin
unge medarbetare den ordinationen att
han skall dricka litet vin. En annan av
Paulus' närmaste medarbetare var
»Lukas, läkaren», KoI.4:l4. Den tanken tycks över huvud taget icke ha
kommit upp, att det skulle vara någon
oförsonlig motsats mellan gudomlig
helbrägdagörelse och hjälp genom läkare och mediciner. Jesus säger ju också
själv, att de sjuka behöver läkare,
Matt.9:l2. Man får väl tänka sig som
en rätt så självklar sak att Timoteus,
genom bön och förbön, hade sökt
befrielse från sina sjukdomar. När han
så icke blev frisk, ser vi likväl icke att
Paulus på något sätt betraktar sjukdomen som ett av Gud pålagt öde, som
den lidande därför endast har att
passivt underkasta sig och som han
icke får söka hjälp för. Även om ingen
övernaturlig befrielse hade ägt rum,
hyser Paulus uppenbarligen inga betänkligheter för att be sin vän söka
lindring och förbättring med hjälp av
naturliga läkemedel. Det är med sjukdom som med andra prövningar: man
skall bära lidandet med tålamod, Jak.
5:11, men lidandet skall icke sökas
eller betraktas som något värdefullt i
sig självt, en sådan inställning till sjukdomen skulle vara felaktig och osund.
Ibland drabbar sjukdom en människa som en gudsdom på grund av synd.
Detta var väl fallet med konung Herodes, Apg.l2 :23, och trollkarlen Elymas, 13:11. Jämför även den falska
profetissan Jesabel, Upp.2:20 ff. Sjukdom kan även vara en Herrens aga,
som drabbar hans barn när de syndar,
för att de skall föras till omvändelse
och icke bli fördömda tillsammans
med världen. Så var det i Korint, där
många blev sjuka och dog därför att de
vanärade Herrens måltid, 1.Kor.
11 :30-32_ Personer som hade fallit i
grov synd, kunde bli utstötta ur församlingen och överlämnade »åt Satan
till köttets fördärv», 5 :5, men också
här var avsikten att sjukdomen skulle
leda till besirming och omvändelse, så
att den som hade syndat, till sist skulle
bli frälst. På samma sätt tuktades
smädare, 1. Tim.l :20. Denna form för
övernaturlig församlingstukt var en
handling utförd i Herrens kraft och
står som ett respektingivande motstycke till de helbrägdagörelsens nådegåvor, som också var i verksamhet,
1.Kor.S:4 f. Se: Helbrägda_

Sjukdom i allmänhet förs i N.T.,
liksom i G.T., tillbaka till fallet. Se:
Fall. Genom synden kom döden in i
världen, Rom.S :12, och som en naturlig följd även sjukdom, som är dödens
förelöpare och lekamliga orsak. På
grund av synden har hela människosläktet förlorat Guds ära och härlighet
(d6xa), Rom.3:23. Under det att
kroppen en gång var höljd i Guds
strålglans, är den nu naken, berövad
sin ursprungliga härlighet. Det har
skett något med kroppen, som det
första människoparet självt kunde iaktta, jfr 1.Mos.3:7 ff. Den är nu en
fömedringskropp, Fil.3:2l, som är
hemfallen åt döden för syndens skull,
Rom.8:l0, dödlig, 8:11, och förgänglig, 1.Kor.15 :42. I sin jordiska existensform, som kött och blod, kan den
inte ärva Guds rikes evighetsliv utan
att undergå en förvandling, 15 :50. I
denna tillvaro är det faktiskt omöjligt
att dra någon skarp gräns mellan att
vara sjuk och att vara frisk. Skillnaden
mellan det som kallas hälsa och det
som kallas sjukdom, är djupast sett
mer en gradskillnad än en väsensskillnad. Den fullkomliga hälsan hör det
hinsidiga till.
Därför heter det också, att vid
Kristi tillkommelse skall den troendes
kropp förvandlas, så att den blir lik
hans härlighetskropp, Fil.3 :21, och vid
uppståndelsen skall >xletta dödliga ikläda sig odödlighet», 1.Kor.lS:S3. I
evighets tillståndet hos Gud finns ingen
död, sorg eller plåga, Upp.2l :4. Där
tjänar bladen på livets träd till läkedom för folken, 22:2.
Exempel på människor som var sjuka
Asa, I.Kon.1S:23. Änkans son i
Sarefat, I.Kon.l7:l7. Ahasja, 2.Kon.
1:2. Ben-Hadad, 2.Kon.8:7 f. Elisa,
2.Kon.13:l4. Hiskia, 2.Kon.20:1. Joram, 2.Krön.2l:lS,18. Daniel, Dan.
8:27.
En kunglig tjänstemans son i Kapernaum, Joh.4:46. Mannen vid dammen
Betesda, Joh.5:2-3. tasarus, Joh.11:3.
Tabita, Apg.9:37. Epafroditus, Fil.
2:26-27. Timoteus, I.Tim.S :23. Trofirnus, 2.Tim.4:20.
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en stark varning mot den uppfattning
som Jobs vänner med sådan vältalighet
förfäktade, och som blev så vanlig
bland judarna, nämligen att sjukdom
alltid är en följd av människans egna
speciella synder.
Bland olika åkommor som kunde
uppträda nämns tärande sjukdom,
feber och hetta, S.Mos.28:22, bölder,
1.Sam.S:6, pest, Jer.18:2l, spetälska,
3.Mos. kap.13 och 14, onormalt blodflöde, 15:25-30, och svåra bulnader,
Job 2:7.
Prästerna var i viss mån läkekunniga, de måste kunna ställa en diagnos
vid spetälska, 3.Mos.13, så att folket
kunde skyddas mot smitta. Just detta
att en hälsovårdande roll var tilldelad
folkets religiösa ledare, synes ge vid
handen att mottagandet av mänsklig
hjälp och vård var väl förenligt med
principen att det var Herren själv som
var Israels läkare, 2.Mos.lS:26.
Herrens profeter utförde läkedomsunder. Jesaja förkunnar att den lidande Messias har tagit våra sjukdomar på
sig, och att vi har läkedom i hans sår,
Jes.S3:4-S. I det kommande messiasriket skall fullkomlig hälsa råda, och
»ingen av invånarna skall säga: Jag är
svag»,33:24.

SJUKDOM

l) ma!:zälä, n ~ CI.~
svaghet; sjukdom; av: ~ålå, se 5. Se:
Svaghet 1.
2) Sa!:zdpät, n~ D~
tvinsot, lungsot, tärande sjukdom; trol.
aven rot som betyder: skala av, skrapa
bort.

3) madwä, n n ~
sjukdo~; av: dåwå, vara matt el. sjuk.
4) ta!:zäJu 'im, D' ~ 1 '70.D
sjukdomar; av: ~ålå, se 5. Se vidare:
Plåga 3.
5) hälä, n '7 n
(i 2.Krön.i'l12 ~ålå') bli el. vara
utmattad el. svag; bli el. vara sjuk; här
övers. få en sjukdom. Se t.ex. Sjuk 3,
Smärta 6.
6) tuIli,
TJ,
sjukdom; av:' ~ålå, se 5. Se: Krank 1,
Plåga 9, Sår 8.

'?

7) ma!:zälä,

n! O. ~

sjukdom; av: ~äIä, se 5. Se: Svaghet 1.
8) kd!:zaS, tV [) ~
avmagring, magerhet; av: k~as, bli
mager el. tunn. Se t.ex. Lögn 6.

Sjukdomsande - Sjuttio
9) räzan, 1 i I l
avtagande, förminskning; magerhet;
tärande sjukdom; av: räzä, avtaga, bli
mager.
10) nosas, vaao,
sjukdom; lidande. Se: Lidande 3, Sjuk
16.
11) asthimeia, aa()€vna
kraftlöshet, svaghet; sjukdom. Se t.ex.
Sjuk 19, Svag 16.
12) Beträffande Apg.l2:23, se Falla
61.
SJUKDOM
1 icke ngn av de s.ar
2.Mos.16:26
1 s. skall jag ock avvända
23:25
2 hemsöka med tärande s.
3.Mos.26:16
3 ingen av alla svåra s.ar
5.Mos. 7:15
2 H. skall slå dig med tärande s.
28:22
3 över dig alla Egyptens s.ar
28:60
4 när de se de plågor och s.ar
29:22
1 plåga eller s. kommer
l.Kon. 8:37
5 fick (Asa) en s. i sina fötter
16:23
6 hs s. blev mycket svår
17:17
6 tillfriskna från denna s.
2.Kon. 1:2
6 tillfriskna från denna s.
8:8.9
6 i den s. varav han dog
13:14
1 plåga och s. kommer
2.Krön. 6:28
5 fick Asa en s. i sina fötter
16:12
6 och s.en blev övermåttan svår
16:12
6 oaktat sin s. sökte han icke H.
16:12
6 (Joram) träffas av svår s.
21:15
7 en s. i dina inälvor
21 :15
6 obotlig s. i inälvorna
21:18
6 hs inälvor ut i följd av s.en
21:19
8 min s. får träda upp
Job 16:8
9 (H.) sände tärande s.
Ps.106:15
9 tärande s. i hs feta kropp
Jes.10:16
6 tillfrisknat från sin s.
38:9
4 Av svåra s.ar skola de dö
Jer.16:4
6 Efraim har märkt sin s.
Hos. 5:13
10 (J.) botade alla slags s.ar
Matt. 4:23
10 och våra s.ar bar han
8 :17
10 J. botade alla slags s.ar
9:35
10 makt att bota alla slags s.ar
10:1
10 ledo av olika slags s.ar
Mark. 1 :34
10 ledo av olika slags s.ar
Luk. 4:40
11 bliva botade från sina s.ar
5:15
10 bliva botade från sina s.ar
6:18
10 botade många som ledo av s.ar
7 :21
11 kvinnor botade från s.ar
8:2
10 makt att bota s.ar
9:1
11 Kvinna. du är fri från din s.
13:12
11 Den s.en är icke till döds
Joh.11:4
12 (Herodes) föll i en s.
Apg.12:23
10 s.una veka då ifrån dem
19 :12
11 som hade ngn s. blevo botade
28:9

SJUKDOMSANDE
Luk.13:11

en kvinna besatt aven s.

SJUKSÄNG
vill lägga (Jesabel) på s.en

Upp. 2:22

SJUKVÅRD
l) räpä', X ~ ~
laga, reparera; hela, läka, bota, göra
frisk; i 2.Mos.21:19 pi. förstärkt med
inf. av samma verb; sölja för fullständigt botande. Se t.ex. Hela l, Skona
10.

med sir, sång, som objekt; därav övers.
sjung din sång! Se t.ex. Förkunna 3,
Samtal 1.
4) [kin), 1 ' P
grundbet. sju~ga; i G.T. endast pil. i
betydelsen: sjunga klagosång. Se vidare: Klagosång 1.
5) !fal, ) i i)
röst; ljud; det som talas el. ljuder. Se
t.ex. Ljud l, Rop 4.
6) 'ämar, l ~ X
säga, tala. Se T t.ex. Förkunna 9, Kalla 6, Kungöra 5, Ropa 5, Sång 4.
7) [hälal), ?? i1
pi. hillel, lova, prisa, lovsjunga; i
2.Krön.29:30 övers. sjunga (någons)
lov. Se vidare: Lov 3, Prisa l.
8) sir, l 'lP
(sub st.) sjungande, sång; av verbet sir,
se 1. Se: Sång l, Visa 3.
8a) sirä, i1 l ' 0
sång; av: si~, ~ 1. Se: Lovsång l,
Sång 3.
9) utf.ord.
I Jer.9:1O står verbet näSä', upplyfta,
höja, med be!.d, gråt, och nehi, klagan,
sorgesång, som objekt; övers. gråta och
sjunga sorgesång.
10) nähä, i1 i1 l
klaga, sjunga~ ~orgesång; i Mika 2:4
med subst. nehi, se 9. Se: Sorgesång 2,
Suck 2.
11) threneä, () Pf/V€W
sjunga sorgesång el. klagosång. Se vidare: Gråt 8.
12) hymneä, vjJ.V€W
sjunga hymn el. lovsång; här övers.
sjunga lovsången. Se vidare: Lovsång 8.
13) adö, äåw
(sammandragning av aeidö) sjunga; grekiskans vanligaste ord för »sjunga». Av
detta verb kommer sub st. öde, se
Sång 17.
14) psallö, 1/1 tiAAW
spela (strängaspel) med fingrarna;
sjunga (till strängaspel); lovsjunga; i
Jak.S:l4 övers. sjunga lovsånger. Se
vidare: Lovsjunga 3, Lovsång 10.

1 S.en för oss en av Sions sånger
137:3
1 Huru s. H. sång i främmande
137:4
1 s. om H. vägar, H. ära är stor
138:5
1 Gud, en ny sång vill jag s.
144:9
1 S. till H. ära en ny sång
149:1
1 s. visor för sorgset
Ords.25 :20
1 Jag vill s. om min vän
Jes. 5:1
8 spela vackert och sjung flitigt
23:16
1 s. denna sång i Juda land
26:1
2 man skall s. så om den
27:2
8 skolen I s. ss. i en natt
30:29
1 S.en till H. ära en ny sång
42:10
9 gråta och s. sorgesång
Jer. 9:10
1 S.en till H. ära, loven H.
20:13
4 klagosång man skall s.
Hes.32:16
4 ja. folkens döttrar skola s.
32:16
4 de skola s. den över Egypten
32:16
10 sjung sorgesång över Egyptens
32:18
9 väl s.er en kärleksvisa
33 :32
2 s. ss. i sin ungdoms dagar
Hos. 2:15
10 den dagen ... s. sorgesång
Mika 2:4
11 vi hava s.it sorgesång
Matt.11 :17
12 När de hade s.it lovsången
26:30
12 När de sedan s.it lovsången
Mark.14:26
11 vi hava s.it sorgesång
Luk. 7:32
13 s.en och spelen till H. ära
Ef. 5:19
13 s.en med tacksägelse
Kol. 3:16
14 så må han s. lovsånger
Jak. 5:14
13 sjöngo en ny sång som lydde UPp. 5:9
13 sjöngo inför tronen en ny sång
14:3
13 de sjöngo Moses' och Lammets
15:3
13 de sjöngo: Stora och underbara
16:3

SJUNKA
-sjunka
nedsjunka Hos.9:9
SJUNKA

l) Sålsals, l 2~
sjunka, lägga sig; böja el. huka sig; här
övers. sjunka undan (om vatten). Se:
Lur 4.
2) lfälal, ? ~ ~
vara lätt el. ringa; vara snabb; här
övers. sjunka undan (om vatten). Se
t.ex. Fly 7, Hasta 5, Ringakta 1.
3) järad, l l '
gå el. ;tiga- n~d, komma ned, sjunka,
falla. Se t.ex. F alla 8, Övergiva 21.
4) sålal, ? ';> :;
sju~a. V~rbet förekommer end.
2.Mos.lS:10.
5) nua~, O·1 l
sätta el. lägga sig; vila; här hif.-formen
heniaJ.!, låta sätta sig; låta vila; i 2.Mos.
17:11 (om handen) övers. låta sjunka.
Se t.ex. Ro l, Stilla (adj.) 6.
6) kåra', V ~ ~
böja knä, böja sig, kasta sig el. falla
ned på sina knän; här övers. sjunka
ihop el. sjunka ned; i Dom.11:35 hif.
övers. komma (någon) att sjunka till
jorden. Se: Falla 46, Vackla 3.
7) räpä, i18 l
bli slapp el. T lös; sjunka ihop, falla.
Verbet står i 2.Sam.4:1 i anslutning till
jäg, se Mod 10. Se t.ex. Modlös 4,
Stilla (adj.) 12.

pi. dibbär, säga, tala; här imperativ

SJUNGA
1 sjöngo lovsång till H.
2.Mos.15:1
1 Jag vill s. till H. ära
15:1
2 Mirjam sjöng för dem
15:21
1 S.en till H. ära
15:21
1 sjöng Israel denna sång
4.Mos.21 :17
2 Ja, s.en om den
21 :17
1 sjöngo Debora och Barak
Dom. 5:1
1 Till H. ära vill jag s.
5:3
3 Upp, Upp, sjung din sång
5:12
2 kvinnorna sjöngo med
l.Sam.18:7
2 till dennes ära man s.er
21:11
2 David till vilkens ära man s.er
29:5
4 David sjöng klagosäng
2.Sam. 1:17
4 konungen sjöng klagosång
3:33
5 sångare och sångerskor s.
19:35
1 S.en till hs ära
l.Krön.16:9
1 S.en till H. ära, alla länder
16:23
1 skulle s. till H. ära
2.Krön.20:21
6 de skulle s.: Tacken H.
20:21
1 under det att sången sjöngs
29 :28
7 sjöngo hs lov med glädje
29 :30
4 Jeremia sjöng klagosång
35:25
2 sjöngo under lov och tack
Esr. 3 :11
9 sjöngos tacksägelsesånger
Neh.12:46
1 får denne s. inför mskoma
Job 33:27
1 som (David) sjöng till H.
Ps. 7:1
1 Jag vill s. till H. ära
13:6
1 jag vill s. till H. ära
27 :6
1 S.en hm en ny sång
33:3
8a om natten s. till hs ära
42:9
1 jag vill s. och lova
57:8
1 jag vill s. om din makt
59 :17
1 man höjer jubelrop och s.er
65:14
1 S.en till Guds ära
68:5
1 I riken på jorden. s.en till
68 :33
1 s. om H. nådegärningar
89:2
1 S.en till H. ära en ny sång
96:1
1 s.en till H. ära, alla länder
96:1
1 S.en till H. ära
96:2
1 S.en till H. ära en ny sång
98:1
1 Om nåd och rätt vill jag s.
101:1
1 Jag vill s. till H. ära
104:33
1 S.en till hs ära
105:2
1 då sjöngo de hs lov
106:12
1 Gud, jag vill s. och lova
108:2
5 Man s.er med jubel om frälsning 118 :15
2 Min tUnga s.e om ditt ord
119:172
1 bådo oss där att s.
137:3

hif. kasta, slu~ia, skjuta; kasta ut el.
bort; kasta el. störta ned; här övers.
låta sjunka. Se t.ex. Falla 13, Kasta 1.
9) näpäl, ? 8 l
falla, falla n;d:sjunka. Se t.ex. Falla l,
Kasta 8.
10) Såka', )I pv
lpIl och nif. - ~unka; hif. låta sjunka
(undan).
11) 'äma!f, P12 ~
vara djup; hif. göra djup; sjunka;
Hos.S:2 övers. sjunka allt djupare.
12) häSak, l tO n
bli ei. v~a ~ö;.k; hif. göra mörk; här
övers. låta sjunka i mörker. Se t.ex.
Förmörka 4, Mörk 3.
.13) 'älam, D? V
nif. vara gö~dT el. dold; i Nah.3: Il
övers. sjunka i vanmakt. Se t.ex.
Fördölja 2, Märka 4.
14) så 'ar, l)l ~
vara ·liten el.-rInga; i Job 14:21 övers.
sjunka ned till ringhet. Se: Ringa 23.
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SJUKVARD
1 och besörje s. åt hm

2.Mos.21 :19

SJUNDE
l.Mos.2:2,3, 8:4, 2.Mos.12:15,16, 13:6,16:
26,27,29,30, 20:10,11, 21 :2, 23:11,12, 24:
16, 31:15,17, 34:21, 35:2, 3.Mos.13:5,6,
27,32,34,51, 14:9,39, 16:29, 23:3,8,16.24,
27,34,39,41, 25:4,9,ZO, 4.Mos.6:9, 7:48,
19:12,19. 28:25, 29:1,7,12,32, 31:19,24,
5.Mos.5:14, 15:1,9,12, 16:8,31:10, Jos.6:4,
15,16, 19:40, Dom.14,15,17,18, 2.Sam.
12:18, l.Kon.8:2, 18:44, 20:29, 2.Kon.
11:4, 12:1, 18:9, 25:8,25, l.Krön.2:15,
9:25, 12:11, 24:10, 25:14, 26:3,5, 27:10,
2.Krön.5:3, 7:10, 23:1, 31:7, Esr.3:1,6, 7:7,
8, Neh.8:1,8,14, 10:31, Est.1:10, 2:16,
Jer.28:17, 41:1, 52:28, Hes.20:1, 30:20,
45:20,25, Hagg.2:1, Sak.7:5, 8:19, Matt.
22:26, Joh.4:52, Hebr.4:4, Jud.v.14, Upp.
8:1,10:7,11:15,16:17,21:20.

SJUNGA
Se även: Sång, musik, prisa, lova,
lovprisa, kör.
-sjunga
besjunga Job 36:24
lovsjunga Ps.7:18
SJUNGA

l) sir, l '0
(verb) sjunga. Se: Sång 5.
2) 'änä, i1 l V
lpIl och pi. ~~nga. Se: Sång 2.

3) däqar,

l ~~

8) [Sålak), l?V

15) mä'sals, l

2~

bli el. vara låg el. ringa; sjunka el. falla
ihop; här hof. övers. sjunka ned. Se:
Förgås 17.
16) !ä~a', )I 2~
sjunka, sjunka ned. Jfr pu. 2.Mos.
15 :4, övers. dränkas.
17) sua~, O·10
sjunka, sjunka ned. Se: Bedröva 7.
18) Såtw~, n Q~'
vara nedböjd, sjunka, sjunka ned. Se:
Falla 48, Lur 3.
19) katapantizö, /( a7anovTilw
störta el. sänka ned i havet; i Matt.
14:30 pass. i betydelsen: sjunka; av:
prep. katå (som i sammansättningar
ofta betyder »ned» och som också
brukas i förstärkande syfte) och pontizö, störta el. sänka i havet (av:
pontos, hav, i synnerhet: öppna havet).
Pass. av verbet förekommer även i
Matt. l 8:6, övers. sänkas ned.
20) bythizö, Bu() il w
störta el. sänka i (havs)djupet; i Luk.
5:7 pass. i betydelsen: sjunka; av:
bythos, botten, djup, i synnerhet:
havsdjupet. Jfr I.Tim.6:9, där akt. av
verbet är övers. sänka ned.
SJUNKA
1 att vattnet sjönk. undan
l.Mos. 8:1
2 om vattnet s.it undan
8:8
2 vattnet s.it undan från jorden
8:11
3 sjönko i djupet
2.Mos.15:5
4 sjönko ss. bly i vattnen
15:10
5 lät sin hand s., rådde Amalek
17:11
9 i det han s.er ned
4.Mos.24:4
9 i det han s.er ned
24:16
6 sjönk (Sisera) ihop
Dom. 5:27
6 vid... fötter sjönk han ihop
5:27
6 där (Sisera) sjönk ihop
5:27
6 kommer mig s. till jorden
11 :35
6 sjönk hon ned och födde
1.Sam. 4:19
7 sjönk allt hs mod
2.Sam. 4:1
6 (Joram) sjönk ned i sin
2.Kon. 9:24
8 förföljare lät du s.
Neh. 9:11
9 Haman s.it ned mot den
Est. 7:8
14 om de s. ned till ringhet
Job 14:21
15 de s. då ned och dö
24:24
16 s.it ned i den grav
Ps. 9:16
6 De s. ned och falla
20:9
16 Jag har s.it ned i djup dy
69:3
16 så att jag icke s.er ned
69:15
17 s.er ned i döden
Ords. 2:18
7 ss. halm s.er tillsammans
Jes. 5:24
7 s. alla händer ned
13:7
6 Bel s.er ned
46:1
6 båda böja sig och s. ned
46:2
7 s. våra händer ned
Jer. 6 :24
16 Jeremia sjönk ned i dyn
38:6
7 s. hs händer ned
50:43
10 skall Babel s. ned
51:64
16 Hennes portar sjönko ned
Klag. 2:9
7 Alla händer skola s. ned
Hes. 7:17
7 att alla händer s. ned
21:7
9 de s. nu ned i havet
27:27
9 i vattnens djup ... manskap s.it
27:34
9 Faraos armar skola s. ned
30:25
10 låta deras vatten s. undan
32:14
11 har man s.it allt djupare
Hos. 5:2
10 åter s. ss. Egyptens flod
Am. 8:8
12 jorden s. i mörker på ljusa
8:9
10 s.er åter ss. Egyptens flod
9:5
3 Till bergens grund sjönk
Jona 2:7
13 drucken och s. i vanmakt
Nab. 3:11
18 eviga höjderna s. ned
Hab. 3:6
19 då (Petrus) begynte s.
Matt.14:30
20 att (båtarna) begynte s.
Luk. 5:7

SJUSTJÄRNORNA
Enligt en vanlig uppfattning avser
hebr. kimä Sjustjärnorna el. Plejaderna, en stjärngrupp i Oxens stjärnbild.
Plejaderna består av några tusen
stjärnor, men av dem är endast sex
synliga för blotta ögat. Namnet Plejaderna går tillbaka på den grekiska
myten om titanen Atlas' sju döttrar,
som blev förvandlade till stjärnor. Jfr
Stjärna. Job 9:9; 38:31; Am.S:8.
SJUTAL
huggit ut sitt s. av pelare

Ords. 9:1

SJUTIIO
l.Mos.5:12, 11:26, 46:27, 50:3, 2.Mos.1:5,
15:27, 24:1,9, 38:29, 4.Mos.7:13,19,25,31,
37,43,49,55,61,67,73,79,85, 11:16,24,25,
33:9, 5.Mos.10:22, Dom.1:7, 8:30, 9:2,4,5,
18,24,56, 12:14, l.Sam.6:19, 2.Kon.10:1,
6,7, 2.Krön.29:32, 36:21, Esr.8:7,14, Ps.
90:10, Jes.23:15,17, 25:11,12, 29:10, Hes.
8:11, 41:12, Dan.9:2;24, Sak.1:12, 7:5.
70: Matt.18:22, Apg.23:25.
72: 4.Mos.31:38, Luk.10:1,7.
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Sjuttiofalt - Själ
74: Esr.2:40, Neh.7:43.
75: loMos.12:4, ApII.7:14.

mögenheter som korresponderar med
Guds egenskaper och gör det möjligt
för människan att leva i gemenskap
med Gud.

Själ
Det hebreiska ord som ligger till grund
för vårt »sjäb> är ndpäs, som egentligen
betyder: andedräkt. Ordet återfmns i
skiftande former i alla semitiska språk.
I G.T. förekommer det 754 gånger.
Det motsvarande ordet på grekiska i
Septuaginta och N.T. är psych~, som
har samma grundbetydelse; det kommer av verbet psjchein, blåsa, andas.
Termen själ står i Skriften i flera
betydelser.
1. Först och främst betecknar »sjäb>
det fysiska livets princip, livsanden,
såväl hos människor som hos djur, det
som gör de av materien formade skapelserna till levande väsen. Därigenom
särskiljs själ från kropp (bä~än),
Ps.31:10, köttet (båSär),S.Mos.12:23.
Den ursprungliga betydelsen av näpu:
andedräkt, fmner vi t.ex. i1.Mos.
35:18.
I en rad fall är näpäS synonymt med
I,lajjim, liv; näpäS översätts därför ofta
med »liv», t.ex. 1Mos.19:17; 2.Mos.
21:23; SMos.24:6; Jos.9:24; 1.Kon.
19:10,14. Även psych~ brukas ofta i
betydelsen fysiskt liv, så t.ex. i Matt.
2:20; 20:28; Joh.10:1l,lS; 13:37,38;
15:13; Apg.1S:26; Fil.2:30; 1.Tess.2:8.
2. Termen själ står i Skriften också
som beteckning för personlighetens
inre liv eller för delar av detta. I
tredelningen av människan i ande, själ
och kropp, 1.Tess.S:23; Hebr.4:12, utgör själen föreningslänken mellan
anden och kroppen. Hår har självmedvetandet sitt säte, medan kroppen
förmedlar kontakten med den världsliga verkligheten och anden med den
övervärldsliga, den gudomliga.
Som säte för människans självmedvetande är själen organ för hennes
intellektuella
verksamhet, hennes
förståndsliv, 5 Mos.4:29; 26:16 m.fl.
ställen. Vidare är själen organ för
människans rikt skiftande känsloliv,
sådant det tar sig uttryck i ångest,
1Mos.42:21; Rom.2:9; förskräckelse,
Matt.2:3; vämjelse, 4Mos.21:S; fruk-

tan, Apg.2:43; förbittring, 14:2; oro,
15 :24; bedrövelse, Matt.26:38; ovisshet, Joh.1O:24; modlöshet, Hebr.12:3;
glädje, Joh.20:20; kärlek, Matt.22:37
etc. Slutligen är själen också organ för
den tredje funktionen i personlighetslivet, nämligen viljan.
Till människans själsorgan förläggs
också verksamheter som tillhör det
inre livets lägre områden och som står i
relation till det rent naturliga livet,
såsom njutningsbegär, Luk.12:19;
Upp.18:14, drifter och begär efter ting
som har betydelse för livets uppehälle
och dess funktioner, instinkter etc.,
4Mos.ll:6;
Jer.31:2S; Ps.107:9;
42:2 f.
I Bibelns vanliga tudelning av
människan i själ och kropp, t.ex.
Ps.31 :10; Matt. 10:28, inkluderar själen
också människans intellektuella organ
och representerar människans jagmedvetande - personen själv i dess
relation till Gud. Se för övrigt: Människa.
I och med döden skiljs själen, den
inre människan, från sitt materiella
organ, kroppen. Det mellan tillstånd,
som nu inträder före uppståndelsen,
Luk.16:23 ff.; Upp.6:9 ff.; 20:4, innebär emellertid icke medvetslöshet eller
sömn. Termerna »insomna», Joh.ll:ll,
och >)8vsomnw>, Matt.27:S2; Apg.
13:36, syftar endast på kroppen. Det
är blott människans materiella del som
blir kvar i graven, icke hennes själ,
vilken lever vidare, Luk.23 :43; F il.
1:23; 2.Kor.S:8, och som vid uppståndelsen återförenas med sin kropp.
3. Termen själ står i vissa sammanhang
också som beteckning för den mänskliga personligheten i dess helhet.
Människan icke endast har en själ, utan
är i sin totalitet en själ. På det hela
taget betraktas, i synnerhet i G. T., ofta
levande väsens materiella och immateriella delar som en helhet, en själ; i
många fall görs det icke någon utpräglad distinktion mellan dem. I skapelseberättelsen kallas sålunda hela den
människa, som är danad av jordens
stoft och i vilken Gud inblåser livsande, »en levande sjäb> (srt.), LMos.
2:7. Av samma orsak heter det bl.a. att
blodet är själen, SMos.12:23, och icke
endast att själen är i blodet, 3.Mos.
17 :11. Därav förklaras förbudet mot
att äta blod, 1.Mos.9:4.
Termerna näpäS och psych~ står
ofta i betydelsen person. Detta är
förhållandet t.ex. i 1Mos.46:1S,18,22,
25,26,27; 2.Mos.1:S, där den äldre
kyrkobibeln har »själan>, samt i Apg.
2:43 och 3:23, där »hwarje själ» och
»hwar och en själ» har utb:ytts mot »var
och en». Stundom står näpäS i stället
för ett personligt pronomen, säsom i
1Mos.17:14: »han (grt. denna själ)
skall utrotas ur sin släkt». En själ kan
(enligt grundtexten) svärja en ed,
3.Mos.S:4, den kan begå synder och
det ej endast i tanke- eller känsloliv,
utan även i yttre handling, 4:2,27;
4.Mos.1S:27; Hes. 18:4,20. Den bär
fram sin offergåva, 3.Mos.2:1. Den kan
handla svekfullt med något som är
helgat Herren, 5 :15, den kan ge sig till
att äta blod, 7 :27, eller självdöda djur,
17:15.
I denna betydelse av själ (personen
själv) framhåller Skriften dess allt över-

träffande värde, Matt.16 :26. Kristus är
själv själarnas herde och vårdare, 1.Pet.
2:25. Hans tjänare är redo att låta sig
offras för de troendes själar, 2.Kor.
12:15. De av Kristus tillsatta lärarna
och ledarna i den kristna församlingen
vakar över medlemmarnas själar såsom
de som skall göra räkenskap för dem
inför Gud, Hebr.13:17. Själens fulla
utveckling och slutliga frälsning är den
troendes mål, 1.Pet.1 :8,9. Själen renas
i lydnad för sanningen, 1:22, den blir
frälst genom det ord som är plantat i
den, Jak.1 :21, genom tro, Hebr.10:39.
Själens fiende är de köttsliga begärelserna, 1.Pet.2:11. När lidandets luttringseld möter den troende, skall han
anbefalla sin själ åt sin trofaste Skapare; 4:19. Det kristna hoppet, som är
grundat på den förhärligade Kristus
och hans översteprästerliga förebedjartjänst, är för själen ett fast och säkert
ankare, Hebr.6:18-20.
Ett för vår bibelöversättning egendomligt uttryck för själen är ordet
»ärw>, 1Mos.49:6; Ps.7:6; 16:9; 30:13;
57:9; 108:2. Det har av somliga hävdats att det här föreligger en felläsning,
och att den vokallösa hebreiska textens kbdi i stället för kebodi, min ära,
skall läsas kebedi, min-lever. Bland
israeliterna, llkwm bland flera andra
folk, var levern - på samma sätt som
hjärtat och njurarna - enligt allmän
uppfattning ett säte för andliga egenskaper.
4. På samma sätt som »sjäb> kan beteckna hela den mänskliga personligheten, kan termen också stå för Gud
själv. Herrens själ har behag till Messias, Herrens Tjänare, Jes.42:1; Matt.
12:18. Däremot fmner hans själ icke
behag i den som drar sig undan Kristus
och hans frälsning, Hebr.10:38. Hans
själ försmår avgudadyrkare, 3Mos.
26:30, och hänmas på ett folk som
dyrkar avgudar och begår äktenskapsbrott, Jer.S:9,29. Falskhet och svek
reagerar hans själ på samma sätt emot,
Jer.9:9. Ondska i förening med gudsdyrkan hatar hans själ, Jes.1 :12-16.
Herren låter sina utsagor åtföljas av
en ed »vid sin sjäb> (grt.), eftersom han
icke har något högre att svärja vid,
Jer.S1 :14; Am.6:8, (övers. vid sig
själv). Herrens lidande Tjänares själ har
utstått mycken vedermöda under utförandet av sin försonargärning, Jes.
53:11.
Som sann människa hade Kristus en
själ med alla därtill hörande funktioner
och yttringar. Han kunde bli bedrövad
(»min själ är djupt bedrövad ända till
döds»), Matt.26:38, komma i ångest
(»nu är min själ i ångest»), Joh.12:27,
upptändas i sitt innersta, 11 :38, ängslas, Matt.26:37; 4:1 ff., harmas och
sörja, Mark.3:S, gråta, Joh.11:34; Luk.
19:41; Hebr.S:7, men framför allt
älska, J oh.lS :9.
Den helige Ande som personlighet
tilläggs likaledes sådana egenskaper
som kännetecknar själen. Han kan
bedrövas, Jes.63:10; Ef.4:30, undervisar, Neh.9:20; Joh.14:26, påminner,
14:26, överbevisar, 16:8, leder, 16:13,
utdelar nådegåvor, 1.Kor.12:11.
När det heter att människan är
skapad till Guds avbild, syftar detta
först och främst på det immateriella
hos människan och på de själsför-

6) Beträffande uttrycket »var levande
själ» i Mal.2:12, se Levande 5.
7) psychJ, 1/1 vxil
andedräkt; själ, liv; (levande) varelse,
person; av: psychö, andas. Ordet är
LXX.s och N.T.s motsvarighet till
näpäS, se 1. I 1.Kor.1S:4S står ordagrant: »Den första människan, Ad!lVl'
blev till en levande själ (eis psychen
zÖsan)>>. Detta är ett citat från LMos.
2:7, i vars hebreiska grund text det
ordagrant står: och Adam (människan,
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77: Dom.8:l4, Esr.8:36.

SJUTfIOFALT
Lemek sju· och s. (hämnad)

1.Mos. 4:24

SJU TUSEN
1.Kon.19:l8, 20:1/;, 2.Kon.24:16, I.Krön.
18:4, 19:18, 29:4, 2.Krön.15:11, 30:24,
Job 1:3, Rom.ll:4, Upp.ll:13.
7.100: 1.Krön.12:25.
7.337: Esr.2:65, Neh.7:67.
7.500: 4.Mos.3:22.
7.700: 2.Krön.17:1lo

SJUTTIO TUSEN
2.Sam.24:l5, loKon./;:l/;,
2.Krön.2:2,18.
4.Mos.31:33.
4.Mos.1:27, 2:4.
Est.9 :16.
4.Mos.26 :22.

l.Krön.21:14,

72.000:
74.600:
75.000:
76.500:

SJUTTON
1.Mos.37:2, 47:28, l.Kon.14:21, 2.Kon.
13:1, 2.Krön.12:13, Jer.32:9.

SJUTTONDE
1.Mos.7:11, 8:4, 1.Kon.22:/;2, 2.Kon.16:1,
1.Krön.24:16, 2/;:24.

SJUTTON TUSEN

17.200: 1.Krön.7:11.
SJUÅRIG
den andra s.a tjwen

Dom. 6:2/;

SJÄL
Se även: Hjärta, blod, ande, människa,
person, sinne, förstånd, vilja, samvete,
avbild, odödlighet.

Själ
Gud och själen
Gud har akt på själen, Ords.24:12.
Räddar den, PS.116:4. Förlossar den,
PS.71:23. Utför dess sak, Klag.3:S8.
Vederkvicker den, Ps.23:3. Gläder den
med sin tröst, Ps.94:19. Uppfyller den
med sitt goda, PS.107:9. Mättar den,
Jer.31:2S. Bevarar den, PS.97:10. Beskär liv åt den, PS.66:9. Låter den
undslippa graven, Job 33:28. Räddar
den ifrån förintelsens grop, Jes.38:17.
Förlossar den ifrån dödsrikets våld,
Ps.49:16.
Gud rycker bort den gudlöses själ,
Job 27:8. Utkräver människans själ av
henne, Luk.12:20.
Själen och Gud
Själen törstar efter Gud, PS.63:2.
Håller sig intill honom, Ps.63:9. Tar sin
tillflykt till honom, PS.S7:2. Väntar
efter honom, Ps.33:20. Längtar efter
hans gårdar, Ps.84:3. Berömmer sig av
honom, Ps.34:3. Prisar honom, Luk.
1:46. Fröjdar sig i honom, Jes.61:1O.
Söker sin ro i honom, Jes.62:2.
En salig själ
En själ som blir mättad av Gud,
Ps.63:6, jfr Jes.SS:2. Som blir styrkt av
honom, Ps.138:3; Apg.14:22. Som finner ro hos honom, Matt.11 :29.
En lidande själ
En själ som försmäktar, 4.Mos.11 :6;
Ps. 107:5,9. Som trängtar, Ps.42:2.
Som gråter, Ps.119:28. Som blir späkt
med fasta, PS.3S:13. Som är i fängelse,
Ps.142:8. Som är övergiven, Ps.3S:12.
Som är förmörkad av sorg, Ps.31:10.
Som är bedrövad, Ps.42:6. Som är
förskräckt, Ps.6 :4. Som icke vill låta
trösta sig, Ps.77:3. Som är sönderkrossad, Ps.119:20.
Den ogudaktiges själ
Har lust till det onda, Ords.21 :10.
Av dess lystnad berömmer sig den
ogudaktige, Ps.1O:3. Hans själ är uppblåst och orättrådig i honom, Hab.2:4.
SJÄL

1) nlipäl, tV B.~
andedräkt; själ, liv; människans personlighet el. »jag». Ordet förekommer t.ex.
även i 1.Mos.2:7, som citeras iLKor.
15:45 (psych~, se 7). Se t.ex. Sinne 2.
2) utf.ord.
3) /el], lel]äl], :J ~.~

.) ~

hjärta; ofta i betydelsen: säte för
själslivet el. personligheten, för människans känslor, vilja och förstånd. Se
t.ex. Hjärta 1, Sinne 4, Tanke 5.
4) neSämä, i1~~
andedräkt; ande, liv, livsande; av:
nåSam, andas. I Jes.S7:16 står ordet
parallellt med rUa\l, se Ande 1. Se t.ex.
Ande 5, Liv 21.
5) 1,rajjim, Cl ' ~ C!
liv. Se vidare: Liv 1.

t

Själ- Själisk
l Se, alla s.ar äro mina
18:4
l faderns s. såväl som sonens
18:4
1 får han behålla sin s. vid liv
18:27
1 d. äta upp s.ar
22 :25
1 förllöra s.ar för att skaffa sig
22:27
1 vänd. sill h.nnes s. Ifrån dem
23:17
1 vände sill mIn·s.lfrån h.nne
23:18
1 iilakare som din s. vänt sig ifrån
23:22
1 som din s. vänt sig bort ifrån
23:28
1 min h.lg.dom...•der s.s längtan
24:21
1 tager ifrån dem d.ras s.s begär
24:25
1 du själv har räddat din s.
33:9
1 förgås för d.nn. mans s.s
Jona 1 :14
5 förde min s. upp ur graven
2:7
1 När min s. försmäktade i mig
2:8
1 till syndoff.r för min s.
Mika 6:7
1 orättridiII är d.nnes s.
Hab. 2:4
6 mi H. utrota var levand. s.
Mal. 2:12
7 icke makt att dräpa s.en
Matt.10:28
7 förgöra bida s. och kropp
10:28
7 finna ro för edra s.ar
11 :29
7 i vilk.n min s. funnit b.hag
12:18
7 m.n förlorar sin s.
16:26
7 giva till lösen för sin s.
16 :26
7 Min s. är djupt bedrövad
26:38
7 men förlorar sin s.
Mark. 8 :36
7 giva till lösen för sin s.
8 :37
7 Min s. är djupt b.drövad
14:34
7 Min s. prisar storlill.n H.
Luk. 1 :46
7 gm din s. skall .tt svärd "
2 :35
7 vill jag säga till min s.
12:19
7 Kärs s .. du har myck.t Kott
12:19
7 i d.nna natt skall din s. utkrävas
12:20
7 skolen I vinna edra s.ar
21 :19
7 Nu är min s. i åDlest
Joh.12:27
7 icke min s. åt dödarlk.t
Apg. 2:27
7 var ett hjärta och .n s.
4:32
7 styrkte lärjungarnas s.ar
14:22
7 väckt oro i edra s.ar
15 :24
7 ångest över den makas s.
Rom. 2:9
7 Adam l.vande varelse med s. l.Kor.15:45
7 Gud till vittne öv.r min s.
2.Kor. 1 :23
7 gärna för edra s.ar offra
12:15
7 hele .der and. och s.
1. Tess. 5 :23
7 det itskiUer s. och ande
Hebr. 4:12
7 säk.rt och fast s ••ns ankare
6 :19
7 finn.r min s. ick. behag i hm
10:38
7 tro och så vinna sina s.ar
10:39
7 ick. uppliv.ns i .dra s.ar
12:3
7 de vaka över .dra s.ar
13:17
7 mål.t ... s.ars frälsninII
1.P.t. 1:9
7 R.nen .dra s.ar, i lydnad
1 :22
7 begär.lserna föra krig mot s .•n
2:11
7 .dra s.ars h.rde och vårdare
2 :25
7 anb.falle s.ar åt sin Skapare
4 :19
7 i sin rättfärdilla s.
2.P.t. 2:8
7 D. locka till sig obefästa s.ar
2:14
7 står väl till med din s.
3.Joh. v.2
7 som kan Miss edra s.ar
Jak. 1 :21
7 han frälsar hs s. från döden
5 :20
7 under altar.t mskors s.ar
Upp. 6:9
7 frukter som din s. hade begär till
18 :14
7 jag såll d. mskors s.ar
20:4

1 vår s. vämjes vid den usla föda
21:6
1 ty blodet är s .•n
6.Mos.12:23
1 och s.en skall du icke förtära
12 :23
1 och en försmäktande s.
28:61>
1 Gå fram, min s., med makt
Dom. 5:21
1 tog jag min s. i min hand
12:3
1 jag uigöt min s. för H.
1.Sam. 1 :16
1 och din s. att försmäkta
2 :33
1 vad i mitt hjärta och min s. är
2:36
1 Han tog sin s. I sin hand
19:5
1 jag tall min s. i min hand
28:21
1 så sant din s.lever
2.Sam.11:11
1 denna gosses s. tillbaka
1.Kon.17:21
1 lassens s. kom tillbaka i hm
17 :22
1 hennes s. är bedrövad
2.Kon. 4:27
1 vänden eder s. att söka
l.Krön.22:19
1 tjäna hm med villig s.
28:9
1 villrar min s. komma vid
Job 6:7
1 kiaga I min s.s bedröv.1se
7:11
1 Min s. är led vid livet
10:1
1 vill tals i min s.s bedrövelse
10:1
1 I hs hand är allt levandes s.
12:10
1 taga min s. I min hand
13:14
1 hennes s. blott d.n sorl hon
14:22
1 Huru länge skolen I bedröva min s. 19:2
1 andre måste dö med bedrövad s.
21:21>
1 från dödsslagnas s.ar uppstiger
24:12
1 vållat min s.s bedrövelse
27:2
1 när hs s. ryckes bort av Gud
27:8
1 uttlluter sill min s. inom mig
30:16
1 ömkade sig min s. ej över
30:25
1 bevarar han hennes s. från graven
33 :18
1 h.nn.s s. vid d.n föda
33 :20
1 nalkas h.nnes s. till grav.n
33:22
1 han förlossad. min s.
33:28
1 att rädda hs s. från graven
33:30
1 d.ras s. skall ryckas bort
36:14
1 min s. storlill.n förskräckt
Ps. 6:4
1 Vänd åter, H., rädda min s.
6:6
1 icke sönderslita min s.
7:3
1 förföUe fienden min s.
7:6
1 berömm.r sig av sin s.s lystnad
10:3
1 de ollUdaktig. hatar hs s.
11:5
1 skall jag bekymras i min s.
13:3
1 icke lämna min s. åt dödarIket
16:10
1 min s. från den OIIUdaktige
17 :13
1 H. lag vederkvicker s.en
19:8
1 Rädda min s. från svärdet
22:21
1 icke behålla sin s. vid liv
22 :30
1 han v.derkvicker min s.
23:3
180m icke vinder sin s. tilllöan
24:4
1 Till dig, H .. upplyfter jag min s.
25:1
1 B.vara min s. och rädda mig
25 :20
1 Ryck icke min s. bort
26:9
1 H .. du förd. min s. upp ur
30:4
1 vårds om min s. i nöd.n
31:8
1 min s. såväl som min kropp
31:10
1 han vill rädda deras s.
33 :19
1 Vår s. väntar .fter H.
33:20
1 Min s. skall berömma sig av H.
34:3
1 tjänares s.ar förlossar H.
34:23
1 Säg till min s.: Jag är din
36:3
1 min s. skall fröjda sig i H.
35:9
1 övergiven är min s.
35:12
1 späkte min s. med fasta
36:13
1 Ryck min s. undan det fördärv
36:17
1 H., hele du min s.
41:6
1 trängtar min s. efter dig
42:2
1 Min s. törstar efter Gud
42:3
1 vill uttlluta Inom mig min s.
42:6
1 är du så bedrövad, min s.
42:6
1 bedrövad är min s. i mig
42:7
1 Varför är du så bedrövad, min s.
42:12
1 Varför är du så bedrövad, min s.
43:1>
1 vår s. är nedböjd i stoftet
44:26
1 För dyr är lösen för hs s.
49:9
1 min s. skall Gud förlossa
49 :16
2 vars och ens s. till hs fäders
49 :20
1 H. uppehåller min s.
64:6
1 Han förlossar min s.
1>6:19
1 räddat min s. från döden
1>6:14
1 till dig tager min s. tillflykt
67:2
1 Min s. är om8iven av lejon
57:1>
1 min s. böjes ned
57:7
1 hos Gud söker min s. sin ro
62:2
1 i Gud mA du hava ro, min s.
62:6
1 min s. törstar efter dig
63:2
1 Min s. varder mättad ss. av mäq
63:6
1 Min s. håller sig intill dig
63:9
1 han har beakärt liv åt vår s.
66:9
1 vad han liort mot min s.
66:16
1 min s. grät underfasta
69:11
1 Kom till min s. och förlo...
69 :19
1 de som vakta på min s. rådslå
71:10
1 fÖrlls, som stå emot min s.
71 :13
1 juble skall min s.
71 :23
1 de fattigas s.ar skall han frälsa
72:13

1 skall han förlo ... deras s.
72:14
3 Om än kropp och s. försmäkta
73:26
1 åt vilddjuren din turturduvas s.
74:19
1 min s. vill icke låta trösta sig
77:3
1 skonade Icke deras s. från döden
78 :60
1 Min s. iänIItar och trängtar
84:3
1 min s. och kropp juble mot
84:3
1 Bevara min s.
86:2
1 Gläd din tjänares s.
86:4
1 till dill, H .. upplyfter min s.
86:4
1 räddar min s. ur dödsrikets
86:13
1 min s. är mättad m.d lidand.n
88:4
1 Varför förkastar du, H., min s.
88:15
1 räddar sin s. från dödarIkets
89:49
1 bodd. min s. snart I det tysta
94:17
1 då gladde din tröst min s.
94:19
1 där de tränga rättfärdlg.s s.
94:21
1 Han bevarar sina frommas s.ar
97 :10
1 Lova H .. min s.
103:1
1 Lova H •• min s .• och föq:ät icke
103:2
1 Min s., lova H.
103:22
1 Lova H .. min s.
104:1,3S
1 d.ras s. försmäktade i dem
107:5
1 mättade d.n försmäktande s .• n
107:9
1 uppfylld. den h _ n d . s.en
107:9
1 deras s. vämjd.svid all mat
107:18
1 deras s. upplöstes av ångest
107 :26
1 som taie ont mot min s.
109:20
1 frälsa från dem som fördöma ho s. 109:31
1 Ack H .. rädda min s.
116:4
1 Vänd åter till din ro, min s.
116:7
1 räddat min s. från döden
116:8
1 Min s. är sönderkrossad
119:20
1 Min s.liIIIIer n.dtryckt
119:25
1 Min s. gråter av bedrövelse
119:28
1 Min s. trängtar .fter frälsning
119 :81
1 bär min s. alltid i min hand
119:109
1 tager min s. dem i akt
119:129
1 Min s. håller dina vittnesbörd
119:167
1 Låt min s. l.va
119:175
1 rädda min s. från lÖllUaktiga
120:2
1 Länge nOll har min s. måst bo
120:6
1 H. skall bevara din s.
121:7
1 mättad är vår s. m.d b.spottelse
123:4
1 strömmen gått över vår s.
124:4
1 gått över vår s., d. svallande
124:5
1 V år s. kom undan ss. en fålel
124:7
1 min s. väntar, och jag hoppas
130:5
1 Min s. väntar efter H.
130:6
1 lugnat och stillat min s.
131:2
1 ss. avvant bam, så är min s.
131:2
1 och min s. fick kraft
138:3
1 min s. vet d.t väl
139:14
1 H. förkasta ick. min s.
141:8
1 ing.n som frågar .fter min s.
142:5
1 För min s. ut ur fängelset
142:8
1 fienden förfölj.r min s.
143:3
1 längtar min s .• fter dig
143:6
1 till dig upplyfter jag min s.
143:8
1 H. tag min s. ut ur nöd.n
143:11
1 förgör alle dem som tränga min s. 143 :12
1 Lova H., min s.
146:1
1 kunakap.n Uuvlill för din s.
Ords. 2:10
1 skola de lända din s. till liv
3 :22
l sju äro styuelser för hs s.
6 :16
1 Uppfylld önskan Uuvlig för s.en
13:19
1 Milda ord Uuvliga för s.en
16:24
1 ollUdaktiges s. har lust till
21 :10
1 räddar du ho s. undan dödarlk.t
23:14
1 som har akt på din s.
24:12
1 räkna visheten för din s.
24:14
1 sin herres s. vederkvicker han
25:13
1 liva Uuvlig spis it din s.
29:17
1 vin åt d.m som hava bedrövad s.
31:6
1 hs s. ick. njuta sig mätt
Pred. 6:3
1 som min s. beständigt har sökt
7 :29
1 du som min s. har kär
HV. 1:7
1 sökte jag hm som min s. har kär
3:1
1 söka hm som min s. har kär
3:2
1 sett hm som min s. har kfir .
3:3
1 fann jag hm som min s. har kär
3:4
1 Min s. bl.v utom sig vid tank.n
1>:6
1 och höetider hatar min s.
Jes. 1 :14
l Ve över deras s.ar
3:9
1 (Moabs) s. våndas I hm
15:4
l·står vår s.s trängtan
26:8
1 Min s. trängtar efter dig
26:9
1 .fter all min s.s bedröv.1se
38:11>
1 I din kärl.k räddade du min s.
38:17
1 till vUk.n min s. har behag
42:1
1 icke förstår att rädda sin s.
44:20
1 vedermöda hs s. har utstått
53:11
1 hören, så får .d.r s. leva
55:3
4 de s.ar som jag själv skapat
57 :16
1 min s. fröjdar sig i min Gud
61:10
1 d.ras s. behag till stYIIII.lser
66:3
1 basunUud hör du, min s.
Jer. 4:19
1 I mördar.s våld försmäktar min s.
4:31
1 skull. icke min s. hämnas
5:9
l Skull. icke min s. hämnas
5:29
1 min s. ej vänder sig ifrån dig
6:8
1 skolen I finna ro för .dra s.ar
6:16
1 Skull. icke min s. hämnas
9:9
1 som var kärast för min s.
12:7
1 måst. min s. i lönndom sörja
13:17
1 Har din s. begynt försmå Slon
14:19
1 min s. dock icke vända sig till
15:1
1 han räddar den fattiges s.
20 :13
1 dit d.ras s. längtar
22:27
1 deras s. Uk .n vatt.nrIk
31 :12
1 vederkvicka trötta s.ar
31:21>
1 försmäktand. s.ar skall jag
31 :25
1 och v.d.rkvicka min s.
Klag. 1 :16
1 förkastade min s.
3:17
1 Stadigt tänker min s. därpå
3:20
1 H. min d.l, det s1ig.r min s.
3 :24
1 H. är god mot den s. som söker
3:25
1 Du utför, H., min s.s ask
3:58
1 du har räddat din s.
Hes. 3:19
1 du själv räddat din s.
3:21
1 för att så fånga s.ar
13:18
1 Skullen I få fånga s.ar
13:18
1 döma somlilla s.ar till liv
13:18
1 s.ar som ick. skole dö
13:19
1 s.ar som ick. skole leva
13 :19
1 I fången s.ama ss. fållier
13:20
1 jag skall liva s.arna fria
13 :20

Själisk
Den äldre kyrkobibeln använde ordet
»naturlig», där den nu gällande översättningen har »själisk». Detta senare
ord ansluter sig nära till den grekiska
grundtextens psychikos, ett adjektiv
bildat av substantivet Psyche, själ. Som
biblisk term kan ordet själisk betraktas
som en nybildning i 1917 års översättning, även om det redan tidigare var i
bruk (t.ex. i H. Akesons översättning
avN.T.).
Ordet karakteriserar den oomvända
människans situation i motsats till den
pånyttfodda människans. För det av
Guds Ande inspirerade och behärskade
livet används adjektivet pneumatikos,
andlig, som är avlett av pnelima, ande.
Se: Andlig. Termen psychikos forekommer på foljande ställen: 1.Kor.

2:14; 15:44,46; Jak.3:15 och Jud.v.19.
I stället för den svenska kyrkobibelns
»själisk» har en modem översättning
som Hedegårds orden »oomvänd»,
»naturlig» och »oandlig».
l. Den själiska människan är människan sådan hon är i sig själv med
förnuft och andra sinnen och naturliga
egenskaper, men utan Guds Ande,
Jud.v.19. Hennes väsen är den naturliga, jordiska »själen», som är gemensam för alla levande varelser. En sådan
människa S3knar det högre, andliga liv
som fOrmedlas genom Kristus, han
som blev »en levandegörande ande»,
l.Kor.15:45, och som sådan »döper i
helig ande», Apg.1 :5; 2:33.
Till en fullständig personlighet hör
kropp, själ och ande, l.Tess.5:23. Se:
Människa. Vart och ett av dessa organ
har sina särskilda funktioner och uppgifter. Människans andliga organ har
emellertid genom syndafallet dött, EL
2:1; Ko1.2:13, och måste levandegöras
genom Guds ord och Ande. Se:
Pånyttfodelse. Som uteslutande själslig-kroppslig varelse kan den själiska
människan inte förstå det gudomliga,
även om hon äger rester av ett ursprungligt gudsmedvetande, Rom.
1:18 ff. Hon vet att det fmns en Gud,
men vet inte vem denne Gud är, annat
än genom att Guds Ande uppenbarar
det för henne.
Den själiska människan är hänvisad
till det naturliga livets förnuft och
kunskap. Dessa faktorer höjer henne
visserligen över de övriga levande varelserna och vägleder henne på ett ändamålsenligt sätt på det vanliga mänskliga livets olika områden. Men de är
helt otillräckliga inom det andliga
livets sfår. Inför de andliga realiteterna
står den själiska människan oförstående, ja, avvisande. Hon »tager icke
emot vad som hör Guds Ande tilb>,
l.Kor.2:14, utan Guds nådesingripande i pånyttfödelsen, 2:10-13. En rätt
värdering av det som hör den andliga
världen till, kräver ett funktionsdugligt
andligt organ, »ty det måste utgrundas
på ett andligt sätt», v.14. Där detta
organ inte är i funktion, S3knar människan förutsättning för att kunna bedöma det andliga. »Det är henne en
dårskap, och hon kan icke förstå det»,
v.l4.
Den själiska människan, som lever
utan gemenskap med Kristus, är på
grund därav också utan förutsättning
för gemenskap med hans forsarnling,
som är en nyskapelse av Guds Ande en Guds boning i Anden, Ef.2:22, ett
andligt hus, 1.Pet.2:5, en gemenskap
av »andliga människor», l.Kor.2:13;
Gal.6:1. Den själiska människans brist
på Andens liv och den därav betingade
bedömningen av andliga värden, av
tros- och moralnormer och aven rätt
målsättning, ställer henne i ett permanent motsatsförhållande till Kristi
kropp, församlingen, och dess enskilda
medlemmar, som alla är döpta i en och
samme Ande, l.Kor.12:13. Är sådana
människor i alla fall med i den kristna
församlingen, vållar de söndringar,
Jlld.v.19; l.Kor.3:1-3. (Begreppen
»Själislo> och »köttslig» korresponderar.)
Den själiska människan S3knar också »den vishet som kommer ovanifråm>,
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hå'ådåm) blev till en levande själ (lenäpäs 6ajjå). Se t.ex. Liv 28, Person 8.
SJÄL
Uppdelning: själ, av an själ.
SJÄL
1 i sig .n I.vand. s.
l.Mos. 1 :30
1 Kött som bar i sig sin s.
9:4
1 .get blod vari eder s. är
9:5
1 av mskan utkräva d.n andras s.
9:5
1 min s. må viilsicna dig
27 :4
1 att din s. må välslena mig
27 :19
1 att min s. må viilsicna dig
27 :25
1 att din s. må viilsicna mig
27:31
1 vi sålo hs s.s ån8est
42:21
1 Min s. inlåte sig ej i råd
49:6
1 allt kötts s. är i blod.t
3.Mos.17:11
1 bringa försoning för .dra s.ar
17 :11
1 bringar försoning, gm s.en däri
17:11
1 så är d.t med allt kötts s.
17:14
1 blod.t är det som innehåller s.en
17 :14
1 Ty blodet är allt kötts s.
17 :14
1 min s. skall ick. försmå .d.r
26:11
1 om.dra s.ar försmå mina rätter
26:16
1 eder s. förtvinar
26 :16
1 ty min s. skall försmå eder
26 :30
1 deras s.ar försmådde stadllar
26 :43
l nu försmäkta vm s.ar

4.Mos.l1:6

SJÄL (av all själ)
1 frågar efter av all din s.
6.Mos. 4:29
1 älska H. av all din s.
6:5
10:12
1 tjänar H. av all din s.
11:13
1 tjänen hm av all .d.r s.
13:3
1 om I älsken H. av all eder s.
1 hålla dem av all din s.
26:16
1 hör hs röst av all din s.
30:2
1 du skall älska H. av all din s.
30:6
30:10
1 vänd.r åter till H. av all din s.
1 tjänen hm av all ed.r s.
Jos.22:5
23:14
1 besinnen dl ...av all eder s.
1.Kon. 2:4
1 inför mil av all sin s.
8:48
1 omvända sill av all sin s.
2.Kon.23:3
1 av allt hjärta och all s.
23:25
1 av all sin s. vänt sig till H.
1 omvända sig av all sin s.
2.Krön. 6:38
11>:12
1 söka H. av all sin s.
34:31
1 hålla ho bud ..•av all sin s.
1 tröfasthet, av ..•all min s.
Jer.32:41
7 älska H. av all din s.
Matt.22:37
Mark.12:30
7 älska H ...av all din s.
Luk.10:27
7 älska H. av all din s.

SJÄLISK
Se även: Själ, ande, människa, gamla
människan, natur, pånyttfödelse, omvända, andlig, köttslig, skapa.

Själv - Sjömän
Jak.3:l7, den som kännetecknar den
andliga människan. Hon är därför utan
den behövliga kunskapen om egna
kvalifIkationer och begränsningar och
äger inte den rätta insikten i Guds
församlings väsen och funktion. Detta
förhållande leder till många misstag
och felgrepp.
Den som i ärelysten strävan efter
ledande ställningar i församlingen
hyser avund och ger upphov till stridigheter och oordning, bevisar att han har
den själiska människans sinnelag. En
sådan människas handlingssätt kan
ibland få ett visst sken av vishet. Men
denna kommer inte ovanifrån, som
fallet är med dim andliga människans
vishet. Den är tvärtom »av jordem>, till
sin natur »själisk» och besläktad med
»de onda andarna», Jak.3:13 ff.
2. Människans iordiska kropp är en
själisk kropp, soma psychikon, i mot·
sats till uppståndelsekroppen som är
danad för eVighetstillståndet och är en
andlig kropp, s6ma pneumatikon,
l.Kor.15:44. Benämningarna »själisk»
och »andlig» innebär givetvis inte att
dessa kroppar skulle vara av samma art
som resp. själen och anden. Orden är, i
förbindelse med kroppen, s6ma, bestämningar som karakteriserar den
efter dess första jordiska skapelse,
resp. efter dess andra eskatologiska
skapelse (nyskapelse).
Den själiska kroppen är den kropp
som är bestämd att vara Andens boning i denna jordiska tidsålder, den
andliga är den kropp i vilken Anden
skall bo i den eskatologiska (eviga)
tidsåldern. På grund av fallet har den
själiska kroppen del i syndafördärvet,
så att den inte är ett fullvärdigt red·
skap för Anden. Men Skriften känner
ingen ursprunglig dualism mellan
människans ande och hennes köttsliga
kropp. Människans »själiska» kropp var
före fallet en god boning för Anden i
den timliga tidsåldern.
Det som sker med kroppen i uppståndelsen är endast uttryck för ett
allmänt gudomligt handlingsmönster
som leder mänsklighetens och indivi·
dens utveckling fram till fullkomligheten och eVighetstillståndet. Aposteln
uttrycker det så: »icke det andliga är
det första, utan det 'själiska'; sedan
kommer det andliga», l.Kor.15:46.
Förebilder för dessa stadier i mänsklighetens och den enskildes utveckling är
(den förste) Adam för det jordiska
(själiska) och Kristus (den siste Adam)
för det himmelska (andliga), 15:47.
Kroppens övergång från det själiska
till det andliga tillståndet sker vid
Kristi återkomst - för de avsomnade
troende genom uppståndelse, för dem
som ännu lever genom en motsvarande
förvandling, 15:51-54.

5) Självberömmelse, l.Kor.l:29. 6)
Själwald gudsdyrkan, Kol.2:23.

*

SJÄLV (Gud)
J8/I svär vid mill s.
l.Mos.22:16
JIII skall s. draga ned med dig
46:4
du har s. varnat oss
2.Mos.19:23
med ed vid dig s. givit löftet
32:13
vill 1l1li icke s. dratlla upp med dig
33:3
H., eder Gud, går s. med
5.Mos.20:4
H., din Gud, går s. med dig
31:6
tänka allenast på sil s.
Job 34:14
s. kommer ban ocb frfilsar
Jes.3S:4
J8/I bar svurit vid mill s.
45 :23
18/1 skalls. strida mot eder
Jer.21:5
då bar 1l1li svurit vid mig s.
22:5
JIII skall s. föra mina får
Hes,34:15
hjälp dig nu s.
Matt.27 :40
sil s. kan ban Icke hjälpa
27 :42
nållra som ban s. utsåll
Mark. 3:13
ban s. tillSåll att folket skildes
6:45
Hjälp dill nu s. ocb stig ned
15:30
sils. kan ban Icke hjälpa
15:31
hjälpa sil s. om ban är Guds
Luk.23:35
Är du ludarnas konung, hjälp dill s.
23 :37
Du är Messias, hjälp då dill s.
23 :39
nalkades J. s. och gick med dem
24:15
stod ban s. mitt ibland dem
24:36
och sen att det är jaa s.
24:39
s. betrodde sil J. Icke åt
Job. 2:24
av sil s. visste vad I mskan var
2 :25
var det icke J. s. som döpte
4:2
J. vittnade s. att en profet Icke
4:44
Sonen kan icke löra ngt av sig s.
5 :19
se allt vad ban s. lör
5 :20
så som Fadern bar liv I sill s.
5 :26
givit åt Sonen liv i sil s.
Ii :26
J8/I kan icke göra ngt av mil s.
5 :30
Om i8/1 s. vittnar om mig
5 :31
s. visste ban vad ban skulle göra
6:6
eller om latII talar av mig s.
7 :17
har jaa: icke kommit av mig s.
7 :28
Du vittnar om dig s.
8:13
Om 18/1 än vittnar om mig s.
8:14
att jlll icke lör Dit av mig s.
8:28
i8/1 bar icke kommit av mil s.
8 :42
Till vem gör du då dig s.
8:53
Om 18/1 s, ville skaffa mil ära
8 :54
hädar ocb lör dill s. till Gud
10:33
18/1 bar icke talat av mill s.
12 :49
De ord ...talar iatll icke av mil s.
14:10
Ty ban skall icke tala av sig s.
16 :13
förhärliga du mig bos dig s.
17:5
A. s. vittnar med vår ande
Rom. 8:16
A. s. manar lott för oss med
8 :26
K.levde icke sig s. till beblll
16:3
försonat oss med sig s.
2.Kor. 5:18
försonade världen med sil s.
I> :19
Guds Son som ...utgivlt sill s.
Gal. 2:20
beslut ban fattat inom sill s.
Ef. 1:9
börnstenen är KJ. s.
2 :20
K. älskade eder ocb utgav sig s.
5:2
och utgivit sil s. för benne
5 :25
så ville ban s. ställa fram
5 :27
utan utblottade sill s.
Fil. 2:7
H. skall s. stila ned
l.Tess. 4:16
fridens Gud s. beille eder
5:23
ban som gav sil s. till lösen
l.Tim. 2:6
ban kan Icke förneka sig s.
2.Tim. 2:13
som utgivit sil s. för oss
Tit. 2:14
i det ban s. blev frestad
Hebr. 2 :18
svor ban vid sig s.
6 :13
när ban offrade sig s.
7 :27
am evig ande framburit sig s.
9 :14
Ej beller många gånger offra sil s.
9 :21>

*

SJÄLV (människa)
101 Sara vid sig s.
1.Mos.18 :12
medan ban s. stannade i lägret
32 :21
s. gick ban framför och bugade sil
33:3
likasom de s.a äro omskurna

34:22

säIIer (David) s.: H. aade till
Apg. 2 :34
därom mån I s.a döma
4:19
Den öppnade sig av sil s.
12:10
de måste s.a komma och tqa oss ut
16:37
S. gick ban In i SYD8/1ogan
18:19

dömer annan, fördömer dia s.
Rom. 2:1
utan att hava 18/1, sig s.a en lag
2:14
lära andra, du lär icke dig s.
2:21
också vi s.a som fått A.
8 :23
:ingen av oss lever för sia: s..
14:7
och iDlen dör för sig s.
14:7
Inför Gud göra räkenskap för sil s.
14:12
Den tro du bar må du bava för dig s. 14:22
icke leva oss s.a till bebatll
15:1
s. kan bon icke utgrundas
l.Kor. 2:15
S. skall ban dock bliva frälst
3 :15
IDIIOn bedrage sig s.
3:18
icke sätta mig till doms över mi& s.
4:3
som s. icke står under lagen
9 :20
icke s. komma till korta vid provet
9:27
icke förtrösta på oss s.a
2.Kor. 1:9
Begynna vi åter anbefalla oss s.a
3:1
Icke som vi av oss s.a vore skickliga
3:5
Vi predika iu Icke oss s.a
4:5
icke mer må leva för sig s.a
5:15
utan sig s.a gåvo de
8:5
lika visst som ban s. bör K. till
10:7
giva sil s.a gott vitsord
10:12
mäta sill allenast efter sig s.a
10:12
och iämföra sia allenast med sils.a
10:12
älska din nästa ss. dill s.
Gal. 5:14
så bedr8/ler ban silS.
6:3
berömmelse efter vad han s. är
6:4
icke ens omskurna s.a hAlla lagen
6 :13
det icke av eder s.a
Ef. 2:8
älskar sin bustru, ban älskar sig s.
5 :28
Ty s.a förkunna de om oss
1. Tess. 1:9
I veten Ju s.a, käre bröder
2:1
I baven s.a fått lära av Gud
4:9
lveten s.a nogaamt att H. datll
5:2
Hav akt pl dig s.
l.Tim. 4:16
frälsar du både dig s. och
4:16
Bevara dig s. ren
5 :22
bar s. fällt domen över sil
Tit. 3:11
J8/I skalls. betala det
Filem. v.19
också I s.a haven en kropp
Hebr.13:3
e!jest bedragen l eder s.a
Jak. 1 :22

SJÄLVDÖrr
Fettet av ett s. djur
3.Mos. 7 :24
som äter ett s. och Ibjälrlvet djur
17:15
Ett s. eller Ibjä!rivet djur
22:8
I skolen icke äta ngt s.
5.Mos.14:21
aJdriII ätit ngt s.
Hes. 4:14
Intet s. eller Ibjälrivet djur
44:31

SJÄLVGOD

1) authtides, av8åöT/C;
självbelåten, självgod; av: autas, själv,
och h~domai, förnöja el. glädja sig (av:
hedys, ljuv, angenäm; tillfredsställd,
glad).
SJÄLVGOD
l icke S., icke snar till vrede
SJÄLVGODHET
1 I sin s. bäva dessa icke

Tit. 1:7
2.Pet. 2:10

SJÄLVISK
1) nti-pa, tti~.,'.:l
andedräkt; själ, liv; människans personlighet el. »jag», människan själv. Ords.
23:7 är svåröversatt. Man har bl.a.
föreslagit: a) Ty såsom han beräknar
inom sig själv (eg. i sin själ), sådan är
han; b) Ty såsom en som beräknar
inom sig själv, sådan är han. Se t.ex.
Själ l.
2) phOautos, I/JCA.aIJTOC;
självkär; som främjar sina egna intressen, självisk; av: philos, kär, älskad;
älskande, som älskar, och autas, själv.

"s

ethelö. vilja, önska, och threskeia, se
Gudsdyrkan 3, Gudstjänst 8.
SJÄLVVALD
1 ett S.t gudstlänstväsende

Kol. 2:23

SJÄLVVUXEN
nästa år (äta) s. säd
ocb nästa år s. säd

2.Kon.19:29
Jes.37:30

SjÖ
Se även: Hav, flod, vatten, fIsk, fiske,
Gennesarets sjö, Salthavet, Jordan.

-sjö
eldsjön Upp.19:20
Kinneretsjön 4.Mos.34:ll
sumpsjöar Jes.14:23
Sjöar
Palestina är fattigt på insjöar, och de få
som fInns, är alla bildade av floden
Jordan. Längst i norr ligger Hulesjön
(se d.o.), arab. Ballret el-Chule, inte
långt från berget Hermon. Omkring 18
km söder om Hulesjön ligger sjön
Gennesaret (se d.o.), som i evangelierna även kallas Galileiska sjön, t.ex.
Matt.4:l8, och Tiberias' sjö, Joh.2l:1.
I G.T. har den namnet Kinneretsjön,
4.Mos.34:ll; Jos.12:3; 13:27.
Längst i söder ligger Palestinas
största insjö, som också är jordens
lägsta, Döda havet eller Salthavet, se
d.o.
SJö
räck din hand över..• s.ar
2.Mos. 7:19
över kanalema och s.arna
8:5
i vattnet, vare sie: s.ar
3.Mos.l1:9
i s.ar och strömmar 80m icke har
11 :10
vattnet förrunnit ur en s.
Job 14:11
gjorde öknen till vattenrik s.
Ps.107 :35
förvandlar klippan till vattenrik s.
114:8
Av förbränt land skall bliva s.
Jes.36:7
göra öknen till vattenrik s.
41 :18
j8/1 skall låta s.ar torka ut
42:15
Kapemaum som liUer vid s.n
Matt. 4:13
(J.) vandrade utmed Galileiska s.n
4:18
kasta ut nät i s.n
4:18
uppstod en häftig storm på s.n
8 :24
(J.) näpste vindarna och s.n
8 :26
både vindarna ocb s.n äro bm lydiga
8 :27
hjorden utför branten ned i s.n
8 :32
ocb satte sig vid s.n
13:1
kom J. gående fram över s.n
14:25
då lärjungarna flnlo se bm lå på s.n
14:26
och (J.) kom till Galileiska s.n
15:29
gå ned till s.n och kasta ut en krok
17 :27
(J.) gick utmed Galileiska s.n
Mark. 1:16
kasta ut nät i s.n
1:16
bell8V (J.) sil ut ocb gick länga s.n
2:13
med sina l ä r j _ undan tills.n
3:7
begynte åter undervisa vid s.n
4:1
ban satt I (båten) ute på s.n
4:1
allt folket stod på land utmed s.n
4:1
(J.) aade till s.n: Till, var stilla
4:39
både vinden ocb s.n äro bm lydilla
4:41
gerasenemas land, på andra sidan s.n
5:1
störtade sig utför branten ned i s.n
1>:13
ocb drunknade I s.n
5:13
mycket folk ...där ban stod vid s.n
5:21
var båten mitt på s.n
6:47
kom (J.) till dem gående på s.n
6:48
när de finIlo se bm .1 på s.n
6 :49
(J.) kom till Galileiska s.n
7 :31
(J.) stod vid Gennesarets s.
Luk. 5:1
Låt oss fara över s.n till andra
8 :22
en stormvind for ned över s.n
8 :23
hjorden störtade sil ned I s.n
8:33
for J. över Galileiska s.n
Job. 6:1
lIinIIo bs lärjuDllRr ned tills.n
6:16
stela i en båt för att fara över s.n
6 :17
s.n gick bög, ty det blåste bårt
6:18
flngo se J. komma dende pl s.n
6:19
Folket på andra sidan s.n
6:22
funno (J.) på andra sidan s.n
6 :25
uppenbarade sig J. vid Tlberias' s.
21:1
ocb (Petrus) gav sil i ••n
21:7
djävulen kastad i samma s.
Upp.20:10
kastade i den brinnande s.n
20:14
den brinnande s.n är andra döden
20:14
blev ban kastad i den brinnande s.n
20:16
lögnare skola fl sin del i den s.
21:8

Självets (jagets) sinnelag
1) Självklokhet, Rom.12:l6. 2)
Självsäkerhet, l.Tim.l :7. 3) Självrådighet, l.Tim.l:9. 4) Självgodhet, Tit.l :7.

utom maten som ban s. åt
39:6
Gån s.a ocb skaffen halm
2.Mos. 5:11
s.a frärnlinllar I ElIYPtens land 22:21; 23:9
kommer vid s.a döda kroppen 3.Mos.11 :36
du skall älska din nästa ss. dig s.
19:18
du skall älska hm ss. dill s.
19:34
I haven ju s.a varit främlingar
19 :34
icke lören eder s.a till stygelse
20 :25
ban s. och alla Israels barn
4.Mos.27 :21
gräver grop, faller s. däri
Ords.26:27
föda åt dill s. och ditt bus
27:27
s.a inse att de äro ss. fänad
Pred. 3 :18
dårens llippar fördärva bm s.
10:12
förrän den s. så vill
HV. 2:7
stören den Icke förrän den s. vill
3:5
stören den Icke förrän den s. vill
8:4
s.a vandra de I fånllenskap
Jes.46:2
I bemfallen s.a åt lålloma
1>0:11
s.a njuta av sina bänders verk
65:22
över oss s.a så mycket ont
Jer.26:19
Bedraa:en icke eder s.a
37:9
skola känna leda vid sil s.a
Hes. 6:9
bon skall s. förtäras av eld
Sak. 9:4
Ty bon aade vid sil s.
Matt. 9 :21
försake sig s. och tqe sitt kOlli
16:24
Du skall älska din nästa ss. dig s.
19:19
Du skall älska din nästa ss. dig s.
22 :39
s.a vilja de icke röra ett finger
23:4
S.a kommen I Icke dltln
23:13
dubbelt värre än I s.a ären
23:15
vittnen I om eder s..
23:31
växer i höjden, han vet s. icke
Mark. 4 :27
sargade sig s. med stenar
5:1>
försake sil s. och tqe sitt kors
8 :34
Läkare, bota dill s.
Luk. 4:23
farlseen sade vid sil s.: Vore denne
7 :39
försake sil s. och tqe sitt kors
9 :23
vinner bela världen, mister sil s.
9 :25
eller s. går förlorad
9 :21>
ocb din nästa ss. dig s.
10:27
som förtröstade på sil s.a
18:9
David s. säIIer I Paalmemas bok
20:42
I kunnen s.a giva vittnesbördet
Job. 3:28
ty vi hava nu s.a bört (J.)
4:42
talar av sig S., söker elen ära
7 :18

själwald religion el. gudsdyrkan; av:

skepp med sina s. tjänade dig
Hes.27:9
dina s. ocb skeppare sjunka ned i
27 :27

SOOS

SOO6

S007

SOO8

SJÄLISK
en s. mska tager icke emot
bir sAs en s. kropp
som det finnes en s. kropp
icke det anclli8a...utan det s.a

vishet tillhör s.a mskoma
dessa som äro s.a

l.Kor. 2:14
1S:44
1S:44
15:46
Jak. 3:1S
Jud. v.19

SJÄLV
Se även: Jag, egenkärlek, egemättfårdighet, egensinne, kött, självisk.

SJÄLVISK
1 förfar efter s.a beräkningar
Ords.23:7
2 Ty mskoma skola då vara s.a 2. Tim. 3:2

SJÄLVKLOK
1) I,IaTsme-Ie~, ) ~ -, I:?;JO
de i hjärtat visa el. klob; l}.a!ane-, cstr.
plur. av l}.älcim, se t.ex. Klok 2; lel>, se
t.ex. Hjärta 1.
SJÄLVKLOK
1 de s.a... aktar (Gud) ej på

Job 37:24

SJÄLVMANT
s, gjort sil oskick!lga diirtill
de hava givit s.
s. far åstad till eder

Matt.19:12
2.Kor. 8:3
8:17

SJÄLVRUNNEN
s. honung är söt för din mun

Ords.24:13

SJÖFARANDE
Köpmän från SIdon, s. män

SJÖGRÄS
s. omsnärjde mitt huvud

SJÄLVSPILLING
en s. är den som sådant gör

Ords. 6:32

SJÄLVSVÅLD
barnaligt s. skall få råda

Jes. 3:4

SJÄLVVALD

1) ethelothreskeia, f8 €Ao8 PT/OK €ia

Jes.23:2

SJÖFART
Se: Skepp. Apg.27:9.
Jona 2:6

SJÖKUNNIG
sände Hiram S.t skeppsmanskap 1.Kon.9:27
av sitt folk s.t manskap
2.Krön. 8:18

SJÖLEDES
dessa s. skulle föra cederträ

Ear. 3:7

SJÖMÄN

Sjönagel- Skaffa
s. och skeppare på havet begiva sig
27 :29
Då betogos s.nen av fruktan
Jona 1:5
tyckte s.nen ... de närmade sig
Apg.27 :27
S.nen ville fly ifrån skeppet
27 :30
kustfarare och s. stå långt
Upp.18:17

14) 'asa, iliO))

7 icke bekymren om Josefs s.
Am. 6:6
7 ingen bot för din s.
Nah. 3:19
25 utan att gjort hm ngn s.
Luk. 4:35
10:19
24 icke kunna göra eder ngn. s.
Apg.18:10
26 ingen skall göra dig s.
28:5
21 ormen ifrån sig .. .1ed ingen s.
l.Kor. 6:7
27 hellre andra göra eder s.
6:8
27 gören I själva orätt och s.
22 icke varit ngn till s.
2.Kor. 7:2
23 I haven icke gm oss lidit ngn s.
7:9
24 förvisso icke lida ngn s.
Upp. 2:11
7:3
24 Gören icke jorden ...ngn s.
24 med dem var det de gjorde s.
9:19
24 om ngn. vill göra dem s.
11:5
24 ja, om ngn vill göra dem s.
11:5

SJÖNAGEL
Sjönagel var en av de tre kryddor, som
användes vid tillredningen av tempelrökelsen, 2_Mos30:34 L Den framställdes av välluktande musselskal, som
liknade en människas naglar, därav
namnet. 2.Mos30:34.

arbeta; gör;' ~tföra. ! Job 35:6 står
ordet parallellt med på 'al, se 13 (här
övers. göra). Se t.ex. Arbeta 3, Bevisa 1, Fullgöra 7, Gärning 1, Skapa 3.
15) ra', ra', III )) l
ond, dålig; något ~nt el. dåligt, det
onda; av: rå'a', se 5. ! PS.S6:6 står: lårå'
(prep. Je, till, för, och bestämd form av
rå '), till det onda. Se t.ex. Ond 1,
Sorgsen 2.

SJÖRESA

16) [na6;äJ, il J l

därmed avslutade vi s.n
Apg.21:7
denna s. kommer att medföra olycka 27 :10

hiL hikkå, slå,Tstöta, genomborra. Se
t.ex.Plåga 18, Skjuta 10.
17) tzamas, D9 ~
öva våld; behandla med våld. Jfr Hes.
22:26; Sef.3:4, övers. våldföra. Se:
Övervåld 4.
18) 'asab, J;; V
plåga, . tiilfog; "smärta; nif. bli plågad,
tillfogas smärta. Se: Bedröva 1,
Smärta 3.
19) palf;aq, ll~~
söka, uppsöka, besöka; hemsöka. Se
t.ex. Hemsöka 4, Hemsökelse 8, Straffa 9.

SKADA (verb)
2 släppe han den s.e fri
2.Mos.21 :26
2 släppe han den s.e fri
21 :27
11 s.t utan att ngn ser det
22:10
11 lånar ett djur ... detta bliver S.t
22:14
12 ty de äro s.de
3.Mos.22:25
2 detta olycksvatten icke s.
4.Mos. 5:19
6 för avsikt att s. hm
35:23
2 För att s. (Abimelek)
Dom. 9:25
2 Ahasja s.de sig
2.Kon. 1:2
13 vad s.r jag därmed dig
Job 7:20
14 överträdelser många, vad s.r du
35:6
15 tankar gå ut på att s. mig
PS.56:6
16 Solen skall icke s. dig
121:6
17 han s.r sig själv
Ords. 8 :36
6 som gräver gropar för att s.
16 :27
18 vältrar stenar bliver s.d
Pred.10:9
19 För att ingen skall s. den
Jes.27:3
16 ökenhettan och solen skola icke s. 49:10
20 deras kläder icke s.de
Dan. 3 :27
25 skall det alls icke s. dem
Mark.16 :18
24 oljan och vinet må du icke s. Upp. 6:6
24 sig givet att s. jorden och. havet
7:2
24 tillsagt att de icke skulle s.
9:4
24 makt att i 5 månader s. mskorna
9 :10

20) sena', KlC'

SKADEDJUR

SJÖSTRAND
fick (J.) se båtar vid s.en

Luk. 5:2

SKABB
En utbredd hudsjukdom, som även
förekom bland israeliterna. Se: Sjukdom.
SKABB
ingen som har s. eller annat
3.Mos.21 :20
det som har s. skolen I icke offra
22 :22
H. skall slå dig med s.
5.Mos.28 :27

SKADA
Se även: Skadlig, förlust, vanära,
kränka, olycka, förstöra, ödelägga,
fiende, ond, ondska.
-skada
brännskada 2.Mos.2l :25
oskadad Hes.lS:S
SKADA

1) dga', )) ~ .l.
slag, stöt, (kioppslig) skada. Se t.ex.
Plåga 1, Spetälska 3.
2) utf.ord.
3) 'arwa, il 1 l ))
aram. skam, m;äiek. Jfr Leda (subst.)
l.
4) fUj/;!al, ? J il
aram. skada;"TaV": ll]a1?alJ, se 10.
5) ra'a', )))) l
vara ond d. T dålig; hif. göra ond el.
dålig; handla illa, göra det som är ont; i
PS.lS:4 lehåra' (prep. le, till, för, och
hif. inf. av rå 'a '), övers. till skada. Se
t.ex. Ord 4, Rasa 7.
6) ra 'a, il ~
något ont, det som är ont; olycka,
elände; av: rå'ä', se 5. Se t.ex.
Olycka 1, Ond 2, Plåga 10, Synd 14.
7) Sdqär, l ~~
sönderbrytnmg, krossning; fall, fördärv, undergång; av: så1?ar, se 11. !
Klag3:47 står ordet tillsammans med
set, se Fördärv 25. Se t.ex. Fördärv 20,
OiYcka 17, Undergång 4, Ångest 8.
8) [kalam J, D? J
hif. göra (någon) T till skam el. blygsel; i
Dom.18:7 övers. göra skada. Se t.ex.
Orätt 17, Skam l.
9) asak, i) tO V
förtrycka, b-ehandla med våld el. orätt;
här övers. göra skada. Se t.ex. Orätt 3,
Våld 17.
10) [tzä/;!aIJ, '7 ~ Q.
aram. handla vräJigt el. förvänt; pa.
förstöra, fördärva; skada, göra skada.
Se: Förstöra 11.
11) säbar, l J tO
bryta -sönde;:" bryta av; nif. brytas
sönder, slås i spillror; här övers. bliva
skadad. Se t.ex. Fördärva 4, Krossa 4,
Omstörta 7.
12) måstzat, no~~
fördärv; av: [SåI]a!J, se t.ex. Fördärva l.
13) paal, '7 V9
göra, förfärdlg-;;, frambringa. Jfr 14.
Se: Bevisa 13, Skapa 7, Verka 6.

+

5009

aram. föränd~as, förvandlas. Se t.ex.
Förvandla 12, Vika 15.
21) kakas, KaKa,
dålig; ond.! Apg.28:S står ordagrant:
led intet ont. Se t.ex. Ond 23, Orätt
25.
22) phtheirö, cp lJE lp w
fördärva, förstöra; i 2.Kor.7:2 övers.
vara (någon) till skada. Se t.ex.
Fördärva 27.
23) zemi6ö, I'T/JltaW
tillfoga skada el. förlust; i N.T. end.
pass. lida skada el. förlust. Se t.ex.
Lida 47.
24) adikeä, ao tK ew
vara orättfärdig, handla orätt; förorätta, tillfoga (göra) skada; pass. bli
förorättad, lida orätt, lida skada. Se
vidare: Orätt 27, Orättfärdig 19.
25) blriptö, ~Aål1TW
skada, göra (någon) illa.
26) kakaö, K aK aw
göra el. tillfoga (någon) något ont; av:
kakas, se 21. Se: Misshandla 5,
Ond 35.
27) apostereä, a1100T€peW
beröva, utplundra, undanhålla (någon
något), bedraga (någon på något); av:
prep. apa, (bort) från, och stereo,
röva, beröva, plundra. Verbet är i
Mark.10:19 övers. undanhålla (någon)
vad (honom) tillkommer; I.Kor.7:S
draga sig undan från.

ss. ett s.s fot är trolöses

Ords.25:19

SKADEGLÄDJE
till s. för fiender släppt

2.Mos.32:25

SKADLIG
intet S.t mer i grytan
hemfalla åt s.a begärelser

2.Kon. 4:41
l.Tim. 6:9

SKAFFA
Uppdelning: allmänt; skaffa bort, rätt, undan, ut.

S. skyndsamt hit Mika
18:8
hjordar (Hiskia) S.t för fållor
32:28
(Manasse) s.de sig andebesvärjare
33:6
s.de sig ro för sina fiender
Est. 9 :16
har (Gud) ngt att s. i norr
Job 23:9
vill jag tala och s. mig luft
32 :20
Vem är det som s.r mat åt korpen
39:3
Gud, som i trångmål s.r rum
Ps. 4:2
jag vill s. frälsning åt den som
12:6
du s.de rum för mina steg
18:37
Han förlossar min själ och s.r ro
55:19
Gud, du är den som s.r frälsning
74:12
s. kött åt sitt folk
78:20
s. hm ro för olyckans dagar
94:13
Han s.r dina gränser frid
147:14
att s. med bespottare
Ords. 3 :34
de idogas hand s.r rikedom
10:4
ett vänligt ord s.r glädje
12 :25
Gods s.r många vänner
19:4
återigen får s. mig sådant
23 :35
planer på åker och s.r sig den
31 :16
s.de mig sångare och
Pred. 2:8
Kedjehängen vilja vi s. åt dig
HV. 1 :11
Jag kan icke s. bot
Jes. 3:7
s.de du dig vinning
23:3
H., du skall s. frid åt oss
26 :12
om du kan s. dig ryttare till dem
36:8
vill s. mig luft och andas ut
42:14
förkunnat det och s.t frälsning
43:12
se till om du kan s. hjälp
47:12
s.r de fattiga och husvilla härbärge
58:7
s. mig hämnd på mina förföljare
Jer.15:15
s. dig några söner och döttrar
16:2
Vad har halmen att s. med säden
23:28
S.t ett ok av järn
28 :13
jag skall s. läkedom och läka dem
33:6
förgäves s.r du dig läkemedel
46 :11
så att han s.r ro åt jorden
50:34
s.en eder ett nytt bjärta
Hes.18:31
förgöra själar för att s. vinning
22 :27
gm din vishet s.t rikedom
28:4
guld och silver har du S.t dig
28:4
s. dig en trolös hustru
Hos. 1:2
utan att hava att s. med ngn man
3:3
vad har jag mer att s. med avgudarna 14:9
S.en hit, så att vi få dricka
Am. 4:1
Ty nu skall friden s. utsäde
Sak. 8:12
S.en eder icke guld eller
Matt.10:9
s. avkomma åt sin broder
22:24
s. avkomma åt sin broder
Mark.12:19
s.r åt H. ett välberett folk
Luk. 1 :17
s. sig härbärge och få mat
9 :12
s.en eder penningpungar som icke
12:33
kommit för att s. frid på jorden
12:51
S .en eder vänner medelst Mamons
16 :9
s. avkomma åt sin broder
20:28
Om jag själv ville s. mig ära
Joh. 8 :54
s.de de några män som föregåvo Apg. 6 :11
s.de sina herrar mycken inkomst
16:16
s.de hantverkarna en stor inkomst
19 :24
för att s. nödtorftigt uppehälle
20:34
s. sig grundligare kunskap om hm
23 :20
tillsade dem att s. åsnor
23 :24
s. dig kännedom om allt
24:8
rättfärdighet att s. med
2.Kor. 6 :14
åt båda s. försoning med Gud
Ef. 2:16
S.t försoning i hs jordiska
Kol. 1 :22
först s.s ur vägen
2. Tess. 2:7
icke ngt att s. med synd
l.Pet. 4:1
vilja vi s. oss vinning
Jak. 4:13
köpmännen hava s.t sig rikedom Upp.18:3
s.de sig rikedom gm (Babylon)
18:15

Uppdelning: subst., verb.
SKADA (subst.)
2 skall han ersätta s.n
2.Mos.22:5
2 icke vilddjuren föröka sig till s.
23 :29
1 finner att s.n utbrett sig
3.Mos.13 :51
2 icke föröka sig till s.
5.Mos. 7 :22
8 ingen worde s. i landet
Dom.18:7
2 tillfogar för stor s.
2.Sam.20:6
6 och gjorde det s.
l.Kon.11 :25
9 tillstadde ingen göra s.
l.Krön.16:21
3 huru s. tillskyndas konungen Esr. 4:14
4 att s.n icke växer
4:22
5 den som svär sig till s.
Ps. 15:4
6 tänka ut det som är mig till s.
41:8
9 ingen att göra dem s.
105:14
6 rikedom kan bliva till s.
Pred. 5:12
7 H. förbinder sitt folks s.or
Jes.30:26
7 helandet av mitt folks s.
Jer. 6 :14
7 helandet av dottern mitt folks s.
8 :11
7 Ohelbar är din s.
30:12
7 Huru kan du klaga över din s.
30:15
7 för dottern mitt folks s.
Klag. 2:11
7 Din s. är stor ss. ett hav
2:13
7 fallgropar mäta, fördärv och s.
3:47
7 Vattenbäckar ... för mitt folks s.
3:48
7 föda vid dottern mitt folks s.
4:10
4 ingen s. har skett dem
Dan. 3:25
10 icke gjort mig ngn s.
6:22
4 icke upptäcka ngn s. på (Daniel)
6:23

SKAFFA (allmänt)
tjänarna de s.t sig i Haran
l.Mos.12:5
s. oss livsfrukt gm vår fader
19 :32,34
s.r mig förbannelse i stället för
27 :12
S. mig barn, eljest dör jag
30:1
så s.de (Jakob) sig egna hjordar
30:40
s.t sig all denna rikedom
31:1
S. mig denna flicka till hustru
34:4
(Juda:) s. avkomma åt din broder
38:8
viljen I s. dem frihet
2.Mos. 5:5
själva s. sig halm
5:7
Gån själva och s.en eder halm
5 :11
säger man: S.en fram tegel
5:16
spåmännen försökte s. fram mygg
8 :18
vad man S.t samman var tillräckligt
36:7
ingen kvinna s. med ngt djur
3.Mos.18:23
om du vill s. dig en verklig träl
25:44
jag skall s. frid i landet
26:6
s. fram till dig en röd ko
4.Mos.19:2
s.r du fram vatten ur klippan
20:8
ur denna klippa s. fram vatten
20:10
s. hit åt mig sju tjurar
23 :1,29
s. fram vatten inför deras ögon
27 :14
med män, med mankön, att s.
31 :17
icke haft med mankön att s.
31 :18,35
icke s. sig hästar i mängd
5.Mos.17:16
icke för att s. de många hästarna
17 :16
Icke heller s. sig hustrur i mängd
17:17
icke s. sig alltför mycket silver
17:17
eftersom H. s. t dig hämnd
Dom.11 :36
s. hustrur åt sina söner
12:9
mån I nu s. mig till hustru
14:2
s. dig en hustru från filisteema
14:3
S. mig denna, hon behagar mig
14:3
s.de de 30 bröllopssvenner
14:11
intet att s. med andra mskor
18:7.28
dessa må s. munförråd åt folket
20:10
som haft med mankön att s.
21 :11
icke haft med män att s.
21 :12
Benjamins barn s.de sig hustrur
21 :23
s.de sig moabitiska hustrur
Rut 1:4
jag vill söka s. dig ro
3:1
S.en nu hit ngn
l.Sam.17 :10
s. detta skyndsamt till dina bröder
17 :17
s. sig tillträde till David själv
19:15
s.en eder ytterligare visshet
23 :22
hinna upp dem och s. räddning
30:8
Kan jag väl s. hm tillbaka
2.Sam.12:23
s.de Absalom sig vagn och hästar
15:1
skulle jag s. hm rättvisa
15:4
glädjebudskap som s.r dig lön
18:22
eller S.t oss ngn vinning gm hm
19:42
du s.de rum för mina steg
22 :37
(Adonia) s.de sig vagnar
l.Kon. 1:5
S. dig sedan själv en här
20:25
jag skall s. dig Nabots vingård
21:7
S. skyndsamt hit Mika
22:9
sade (Elisa): S.en bit mjöl
2.Kon. 4:41
s.r dig silver och s.r kläder
5 :26
varifrån skall jag kunna s. hjälp
6 :27
S. tillbaka vad som tillhör henne
8:6
om du kan s. dig ryttare
18:23
(Manasse) s.de sig andebesvärjare
21:6
s.de hm konungaväldet
l.Krön.11 :10
jag vill s. förråd åt bm
22:5
s.de David förråd i myckenhet
22:5
s. t förråd till byggnadsverket
28:2
vartill jag bar S.t förråd
29:19
s. mig virke i myckenhet
2.Krön. 2:9
vill jag s. bot åt deras land
7:14
(Rebabeam) s.de dem ock hustrur
11 :23

SKAFF A (bort)
S.en bort de främmande gudar 1.Mos.35:2
s. bort paddorna för dig
2.Mos. 8:9
s.de bort flugsvärmarna ifrån Farao
8:31
skolen I s. bort all surdeg
12:15
s. bort ... spetälsk
4.Mos. 5:2
En sådan skolen I s. bort
5:3
s. bort ifrån dig vad ont
5.Mos.13:5
s. bort ifrån dig vad ont är
17:7
s. bort ifrån Israel vad ont är
17:12
s. bort ifrån Israel skulden
19 :13
s. bort ifrån dig vad ont är
19 :19
s. bort ifrån dig skulden
21 :9
21 :21
s. bort ifrån dig vad ont är
s. bort ifrån dig vad ont är
22 :21
s. bort ifrån Israel vad ont är
22:22
s. bort ifrån dig vad ont är
22:24,24:7
s.en bort det tillspillogivna
Jos. 7 :12
s.en bort de gudar edra fäder tjänade 24:14
s.en nu bort de främmande gudar
24 :23
s.de bort främmande gudarna
Dom.10:16
s. bort ifrån Israel vad ont är
20:13
s.en bort främmande gudarna 1.Sam. 7:3
s.de Israels barn bort Baalema
7 :4
(Asa) s.de bort avgudabeläten l.Kon.15:12
(Joram) s.de bort Baalsstod
2.Kon. 3:2
(Josia) s.de bort de hästar
23:11
s.de Josia bort de offerhöjdshus
23:19
s.de Josia bort andebesvärjarna
23:24
(Asa) s.de bort främmande
2.Krön.14:3
s.de han bort offerhöjdema
14:5
s.de bort styggelserna ur Judas
15:8
s.de också bort offerhöjderna
17:6
s.de bort de altaren som funnos
30:14
offereldsaltarna s.de de bort
30:14
s.de bort främmande gudarna
33 :15
Josia s.de bort alla styggelser
34 :33
s.r bort det fördärv
Job 11 :14
orättfärdighet s. bort ur din hydda
22 :23
S. bort munnens vrånghet
Ords. 4:24
S. slagget bort ifrån silvret
25:4
S. de ogudaktiga bort
25:5
S.en edert onda väsende bort
Jes. 1 :16
s. bort all din oädla malm
1 :25
hugga av rotskotten och s. dem bort 18:5
s.en bort ur vår åsyn Israels Helige
30 :11
s.en bort stötestenarna
57 :14
om du s.r bort styggelser
Jer. 4:1
s.en bort edert hjärtas förhud
4:4
s. bort styggeliga avgudar
Hes.l1 :18
jag skall s. bort dem ur det land
20 :38
s. sin trolösa avfällighet bort
43:9
S.en bort våld och förtryck
45:9
s. bort det lösaktiga väsendet
Hos. 2:2

5010

5011

5012

SKADA

Skaft-Skam
2:17
Baalernas namn skall laa s. bort
2:18
vad till kriget hör s. bort ur landet
14:3
S. bort all misslärninl
Mika 5:14
omstörta Aseror och s. bort
ska1J laa ock s. bort
Sak.13:2
s. bort all ogudaktQlhet
Rom.11:26
S.en bort all orenhet
Jak. 1:21
SKAFFA (rätt)
Gud bar s.t rätt åt mig
loMos.30:6
Dan skall s. rätt åt sitt folk
49:16
s.r den faderlöse rätt
5.Mos.10:18
H. skall s. rätt åt sitt folk
32 :36
s. dia rätt med ellen hand
1.Sam.25:26
min herre själv har s.t sig rätt
26:31
s. mig rätt med egen band
25 :33
må du s. dina tjänare rätt
1.Kon. 8:32
men s.r rätt åt den som bar rätt
8 :32
må du s. dem rätt
8 :46
må du då s. dem rätt
8 :49
al att han SJ rätt åt sin tjänare
8 :59
och s. dina tjänare rätt
2.Krön. 6 :23
SJ rätt åt den som har rätt
6 :23
höra ...och s. dem rätt
6 :35
må du då s. dem rätt
6 :39
Job 16:21
s. rätt åt en man mot Gud
åt min skapare vill laa s. rätt
36:3
åt de arma s.r han rätt
36:6
s. mig rätt, H.
Ps. 7:9
s. faderlöse och förtryckte rätt
10:18
S. mig rätt, H.
26:1
stå upp för att s. mig rätt, H.
36 :23
S. mig rätt efter din rättfärdQlhet
36 :24
S. mig rätt, o Gud
43:1
Gud s. mig rätt gm din makt
54:3
Han s.e rätt åt de betryckta
72:4
S.en arme och faderlöse rätt
82:3
H. s.r rätt åt alla förtryckta
103:6
H. s.r rätt åt sitt folk
135:14
att H. ska1J s. de fattiga rätt
140:13
s.r rätt åt de förtryckta
146:7
s. alla hjälplösa rätt
Ords.31:8
s. den betryckte och fattige rätt
31:9
s.en den faderlöse rätt
Jes. 1 :17
Den faderlöse s. de icke rätt
1 :23
mina armar skola s. rätt
51:6
Han s.de den betryckte rätt
Jer.22:16
han ska1J s. rätt och rättfärdQlhet
23:5
s. rätt och rättfärdQlhet på lorden
33:15
s. mig rätt
KlaII. 3 :59
utför min sak och s.r rätt
Mika 7:9
S. mig rätt av min motpart
Luk.18:3
vill Jaa ändå s. henne rätt
18:5
Skulle Gud icke s. rätt åt sina
18:7
Han ska1J snart s. dem rätt
18:8
SKAFFA (undan)
nödgas s. den gamla undan
3.Mos.26 :10
Joseba .. de (Joas) undan
2.Kon.11:2
och ..de hm hemligen undan 2.Krön.22:11
Vad du s.r undan •..icke rädda
Mika 6:14
den bar han s.t undan
Kol. 2:14
SKAFFA (ut)
s.r mig ut från detta hus
s.en orenheten ut ur
s. benen ut ur buset

loMos.40:14
2.Krön.29:5
Am. 6:10

SKAFT

röra sig av och an, vackla hit och dit;
hif. få att röra sig el. vackla, skaka (här
om huvudet); i Nah.3:12 nif. skakas;
övers. vid minsta skakning. Se: Driva 32, Ostadig 1.

7) månod, ,', ) O
skakning;- av: nu~, se 8. Ordet förekommer end. i Ps.44:1S, där det ståri
uttrycket men~-ros, huvudskakning.

8) nU/j, ,., )
röra sig hit och dit; bli el. vara (upp)skakad; hif. sätta i rörelse, skaka (i
Jer.18:16 om huvudet); i Jer.48:27
hithp., övers. skaka huvudet. Se t.ex.
Huvud 14, Vandra 3, Ömka 3.

9) zul, 7·'

l

skaka, skaka ut. Jfr nif. av [zälal] ,
Dom.S :S; Jes.64:l,3, övers. skälva.
10) saletiö, aaA€VW
sätta i gungning el. dallring, skaka; av:
sålos, gungande rörelse, i synnerhet:
vågsvall, vågskvalp. Jfr Hebr.12:26a,
övers. komma att bäva; v.27 (pass.)
bäva. Se: Driva S7, Uppvigla S, Vackla lO.

11) apotindssö, alTOTLVaaaW
skaka av (sig); i Apg.28:S övers. skaka
ifrån sig; av: prep. apa, (bort) från, av,
och tinassö, svänga; skaka. Verbet är i
Luk.9:S övers. skudda (av).
12) seiö, a€iw
skaka, sätta i häftig rörelse, få att bäva.
Akt. av verbet är i Hebr.12:26b övers.
komma att bäva; pass. i Matt.21 :10
komma i rörelse; 27:S1; 28:4 skälva.
Av seiö kommer seismas, skakning,
häftig rörelse, i synnerhet: jordbävning, se t.ex. Matt.28:2; Upp.6:12.

13) apomdssö, a1l"allaaaw
torka el. stryka bort el. av; av: prep.
apa, (bort) från, av, och rnåssö, vidröra; krama sönder (med händerna);
torka, stryka.

14) ektindssö, €/CTLvdaaw

-skaft
spjutskaft 2.Sam.23:7

SKAFT
och järnet far av s.et
S.et på (GoJjats) splut
spjut vars s.liknade vävbom
vars s. liknade en vävbom

6) mla', E" )

5.Mos.19:5
1.Sam.17:7
2.Sam.21 :19
1.Krön.20:5

SKAKA

skaka av (sig); i Apg.18:6 övers. skaka
stoftet av; av: prep. ek, (ut) ur, av, och
tinåssö, svänga; skaka. Verbet är på
övriga ställen i N.T. övers. skudda av,
Matt.10:14; Mark.6:11; Apg.13:S1.

IS) kineä,

/C

wew

röra, ångest, fruktan, förskräckelse.

få att gå, sätta i rörelse, röra, flytta; av:
kiö (poet. form för eirni), gå. Jfr
Matt.23:4, övers. röra; Upp.2:S flytta.

SKAKA

SKAKA

Se även: Bäva, skälva, vackla, driva,

l) nå 'ar, i V )

Uppdelning: skaka, skaka huvudet.

skaka; pi. skaka bort; nif. skakas bort;
i Dom.l6:20 i betydelsen: skaka sig
lös; hithp. i Jes.52:2, skaka sig lös från;
övers. skaka av sig. Se vidare: Lös 3.
2) gåas, ttJ V :1
skaka, bäva~ Tskälva; i 2.Sam.22:8b;
Ps.18:8b hithp. skakas (hit och dit).
Jfr pI i 2.Sam.22:8a; Ps.18:8a, övers.

skälva.
3) rdas, rt,i E}
darrning, skälvning, bävan; av: rå 'as,
darra, bäva, skälva (se t.ex. 2.Sam.
22:8; Ps.18:8, övers. bäva). Jfr I.Kon.
19:11; Am.1 :1, övers. jordbävning; Jer.
10:22 dån; Hes.12:18 bävan.
4) tålal, ';> ~ ~
bli el. vara lätt el. ringa; vara snabb;
här pilp. i betydelsen: skaka (om orakelpilar). Jfr pilp. i Pred.10:10, övers.
slipa. Se t.ex. Sjunka 2, Skarn 14,
Vackla 8.
S) [råal], ';>)1 i
bäva, skälva,- ;ackla; end. i Nah.2 :3,
hof. bli försatt i skälvning, skakas. Jfr
sub st. lIral, bävan, skälvning, vacklan, i
Sak.12:2, övers. berusning.
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SKAKA
1 och s.r mig lös
Dom.16:20
2 himmelens grundvalar s.des 2.Sam.22:8
1 s.de laa fånget på min
Neh. 5:13
1 hm må Gud s. bort ifrån hs hus
6 :13
1 ollUdaktiga s.des bort
Job 38:13
3 Han-s.s och rasar
39:27
2 de s.des ty hs vrede var
Ps.18:8
9 Man s.r ut guld ur pungen
Jes.46:6
1 S. stoftet av dia, Jerusalem
52:2
4 ban s.r pilarna
Hes.21 :21
5 s.r lansar av cypressträ
N ab. 2:3
10 gott mått, väl packat, s.t
Luk. 6 :38
10 förmådde dock Icke s. det
6:48
13 stoft s. vi av oss åt eder
10:11
10 s.des platsen där de voro
ApII. 4:31
10 al att fängelsets grundvalar s.des
16 :26
14 s.de ban stoftet av sina kläder
18:6
11 s.de ormen ifrån sig I elden
28:5
12 då det s.s aven stark vind
Upp. 6 :13
SKAKA (huvudet)
6 hon s.r huvudet efter dia
2.Kon.19:21
6 s. mitt huvud till hån
Job 16:4
6 de s. huvudet
Ps.22:8
7 du bl.ter folken s. huvudet
44:15
6 när de se mig, s. de huvudet
109 :25
6 hon s.r huvudet efter dia
Jes.37 :22
8 skola häpna och s. huvudet
Jer.18:16
6 s. huvudet åt dottern JelUll. KlaII. 2 :16
16 bespottade och s.de huvudet Matt.27:39
16 bespottade och s.de huvudet Mark.15:29

SKALD
Se även: Ordspråk, liknelse, gåta,
psalm, sång, sångare.
Skald
I de flesta kulturer har skalderna intagit en framträdande plats. Det ord,
som i 4.Mos.21 :27 har översatts »skalderna», hammoslim, är best. form plur.
av mosel, ett particip som betecknar
en person som reciterar en miiSål, ett
ordspråk, en liknelse, gåta, sång eller
ballad. Jfr uttrycket kål-hammoSel,
Hes.16:44, övers. »alla som bruka ordsprålo).
En moSel var en person med särskild förmåga att göra koncentrerade
och innehållsrika sentenser eller strofer
om vad som rörde sig i folkets sinne
vid viktiga händelser i dess liv. Det i
4.Mos.21 :27-30 återgivna måsäl består
av två delar. Den första, v.27-29, skildrar amoreernas jubel över erövringen
av Moab, och i den andra delen, v.30,
ljuder Israels jubel över besegrandet av
amoreerna.
Det grekiska ordet för »skald» i
Apg.17:28 är poietes (av verbet poiein,
göra), en som gör el. utför något, en
arbetare; därav den speciella betydelsen: författare, skald; jfr vårt låneord
'poet'.
Det citat som Paulus använder i sitt
tal på Areopagen, är hämtat från de
stoiska skalderna Aratus och Kleanthes, som levde under tredje århundradet f.Kr. Kleanthes, som var en framstående lärjunge till stoicismens grundläggare, filosofen Zenon, är mest känd
för sin hymn till guden Zeus' ära.
Även på andra ställen i N.T. förekommer citat från profana skalder och
författare. I I.Kor.1 S :33 anför Paulus
några ord av den grekiske dramatikern
Menander (fjärde århundradet f.Kr.),
och i Tit.1 :12 finns ett citat som anses
härstamma från den kretensiske filosofen Epirnenides (ca 600 f.Kr.).
SKALD
Därför säCa s.erna
ss. några av edra s.ar S81t

4.Mos.21:27
ApII.17:28

SKALLA
och trumpeterna s.de

2.Krön.29:28

-skalle
flintskalle 2.Kon.2:23
Huvudskallen Luk.23:33

SKALLIG
Israeliterna uppfattade det som något
ont att vara skallig. Bland hedningarna
var det sed att raka sig skallig som
tecken på sorg, men detta var förbjudet i Mose lag, S.Mos.14:1. Att bli
gjord skallig av andra, var ett uttryck
för straff eller vanära, Jes.3:24; Jer.
47:S; Am.8:1O.
SKALLIG
på det s.a stället fläck
3.Mos.13:42
spetälska brutit ut på s.a stället
13:42
fläcken pi det s.a stäJJet rödvit
13 :43
icke raka ngn del av sitt huvud s.
21:5
Icke gära eder s.a
6.Mos.14:1
s.t huvud i stället för krusat
Jes. 3:24
alla huvuden där äro s.a
16:2
alla huvuden äro s.a
Jer .48 :37
alla huvuden skola bliva s.a
Hes. 7 :18
raka sig s.a för din skull
27 :31
alla huvuden hava blivit SoR
29 :18
Jaa ska1J IIöra alla huvuden s.a
Am. 8:10
Raka die s. och skär av ditt
Mika 1 :16

SKALLIGHET

SKAKNING
6 vid minsta s. falla de

Nab. 3:12

SKALA
s.de på dem vita ränder
lade käpparna som ban s.t
det bar s.t dem nakna
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1.Mos.30 :37
30:38
Joel 1:7

-skallighet
framskallighet 3.MoS.13:41
SKALLIGHET
S. stundar för Gasa

SKALLROR
med pukor. s. och cymbaler

2.Sam. 6:5

SKAM
även: Blygas, blygsel, blygd,
skämmas, skamfläck, skamlig, smälek,
smädelse, ringakta, förakt, förnedring,
förödmjuka, naken.

Se

-skarn
blodskam S.Mos.23:2
SKAM

1) [kålam], D~ ~
nif. bli gjord till skam, bli vanärad,
skämmas, blygas. Se t.ex. Skada 8,
Smädelse 4.

2) mum, D 10
fläck, fel (i fysisk el. etisk mening);
skamfläck. Se: Fel 4, Smälek 6.

3) MSä!, n;.1::l
skarn, blygSel; av: bos, se S. I
2.Krön.32:21; Esr.9:7 står: basä! pånirn, ansiktets skarn. Se: Smäda 2.
4) /:liirpå, il~
hån, smälek, förakt. Se vidare: Smälek 1.
S) bos, tU i :1
skämmas, blygas, komma på skarn, stå
med skam; hif. få (någon) att skämmas, bringa (någon) på skam. Se t.ex.
Försyn 3, Skamlig S, Vanartig 2.
7) kålon, 1 i ';> i:l
för~t, skam; av: [~älå], se Förakt l.
Se: Skamfläck l, Skamlig S, Smädelse 2, Smälek 7.
8) hUM,
::l
skam, blygs;,l; av: bos, se S.
9) kelimmO., il ~ ';> ::l
skam, vanära; ;v~ [kälam], se 1. Se:
Smädelse 3, Smälek S.
10) 'åiam, Dtq~
synda, ådraga sig skuld; betala sin
skuld, bli straffad; i Ords.30:1O övers.
stå med skam. Se t.ex. Döma 12,
Skuld 6.
11) ne!:IIJSä!, n~"n 1
möjl. smuts, oreDhet (denna betydelse
har Targumen och andra judiska översättningar och kommentarer). Ordet
(som vanligen betyder: koppar) står i
Hes.16 :36 parallellt med 'ärwå, se
Leda (subst.) l.

lD

mu .,

12) na~lu!,

n·, ';> ~ !

(kvinnas) blygd;
akt 16.

åv:

nå~al, se För-

13) bdsnå, il ) tV ::l
skarn, blygsel; :a;: bos, se S. Ordet
förekommer end. i Hos.10:6.

14) tålal, ';> ~ ~
bli el. vara lätt el. ringa; här övers.
komma på skam. Se t.ex. Ringa 8,
Ringakta 1, Skaka 4, Vackla 8.
IS) nu', l<.,)
hif. vägra, förbjuda, hindra, avhålla
(någon från något); i Ps.33:10 (om
tankar el. planer) omintetgöra, korsa;
övers. låta komma på skam. Se: Avvända 3.

16) aischyne, aiaxvvll
Jer.47:6
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SKALLROR
Hebr. mena 'an 'im, som är översatt
med »skallroo), betecknar troligen ovalformade metallinstrument med handtag samt med inskjutna metallstavar.
Dessa var behängda med ringar och gav
- då man skakade instrumentet ifrån sig ett klingande och skramlande
ljud. Se även: Musik (bild, sp.39SI, e).

skam (över en nedrig el. skändlig handling); skamligt uppträdande; det man

5016

Skam-Skapa
skäms över; av: aischos, vanställdhet,
fulhet; nedrighet, skändlighet. Se:
Skarnlig 8.
17) aischros, aiaxp6~
vanställd, ful; nedrig, skändlig, skamlig, oanständig; av: aischos, se 16. Se:
Skamlig 9.
18) atimia, ånllia
vanära, vanheder, skam. Se vidare:
Heder 6.
19) deigmatfzö,

[j ELl'llaTi~w

göra till ett exempel, visa som ett
exempel (till skam för den framvisade
och till varning för andra); i Ko1.2:lS
övers. låta bliva till skam; av: deigma,
se Exempel4. Verbet är i Matt.1 :19
övers. utsätta för vanära.
20) aischynö, aiaxvvw

vanställa; vanhedra; göra skamsen, låta
komma på skam; i N.T. end. pass.
skämmas, blygas, komma på skam; av:
aischos, se 16. Verbet är i Luk.16:3;
l.Pet.4 :16 övers. blygas.
21) aschemosyne, åaXf/lloavvT/

det som är opassande el. otillbörligt;
skarnlig handling; skam, det man
skäms över; av: asch~mön, se Ohövisk 2. Se: Styggelse 12.
22) kataischynö, KaTawxvvw

vanhedra; göra skamsen, låta komma
på skam; pass. skämmas, blygas, komma på skam; av: prep. kata (här med
förstärkande innebörd) och aischynö,
se 20. Se: Vanära 8.

7 Med s. få mätta dig
3 orättfärdiga veta Icke av s.
16 med s. intaga nedersta
17 s. för en kvinna lAta
17 s. för en kvinna att tala i
18 Till vår s. måste jag
16 sin ära i det som är s.
19 låtit dem bliva till s.
20 icke med s. nödlAs IlA
16 din nakenhets s. icke
21 naken, och Dian får se hs s.

2:16
Sef. 3:5
Luk.14:9
l.Kor.11:6
14:35
2.Kor.11 :21
Fil. 3:19
Kol. 2:15
l.Joh. 2:28
Upp. 3:18
16:16

SKAM (komma på skam)
14 förakta ... komma på s.
1.Sam. 2:30
S kommo på s. i förtröstan
Job 6 :20
S mina fiender komma på s.
Ps. 6:11
5 och komma på s. med bast
6:11
5 förtröstade och kommo icke på s. 22:6
S låt mig icke komma på s.
25:2
6 inlen kommer på s. som förbidar 25:3
6 på s. komma de som handla trolöst 25:3
5 låt mig icke komma på s.
25:20
5 låt mig aldrig komma på s.
31:2
5 H., låt mig icke komma på s.
31 :18
6 låt de oeudaktiga komma på ..
31 :18
11) lät folkens tankar komma på s.
33:10
5 Må de komma på s. och blygas
35:4
5 Må alla komma på s. och blygas
36 :26
S skola icke komma på s.
37 :19
6 Må alla de komma på ..
40:16
5 som bata oss låter du komma på s. 44:8
5 Så lät du dem komma på s.
53:6
5 icke komma på s. som förbida dig 69:7
6 Må de komma på s. och varda
70:3
5 låt mig aldrig komma på s.
71 :1
5 Må de komma på s. och föreAs
71 :13
5 som sökte min ofärd kommit på s. 71 :24
6 må de komma på s.
83:18
6 komma på s. som dyrka beläten
97:7
6 resa sill upp, komme de på s.
109 :28
5 Då skulle jag icke komma på s.
119:6
6 H., låt mig icke komma på s.
119:31
5 jag skall icke komma på s.
119 :46
6 På s. komme de fräcka
119 :78
5 så at.t jall icke kommer på s.
119 :80
6 låt mig icke komma på s.
119:116
5 komma icke på s. när de föra
127:6
S komma på s. som bata Sion
129:6
1 vederPart kommer på s.
Ords.25:8
S komma på s. med terebinter
Jes. 1 :29
5 skola komma på s.
19:9
6 komma på s. och blygas
41:11
6 måste de ock komma på s.
44:9
6 hela dess följe skall komma på s.
44:11
S skola komma på s.
44:11
5 komma alla på s., aveudamakarna 45 :16
6 aldrig skolen I komma på s.
45:17
5 som förbida mig komma icke på s. 49 :23
5 att jag ej skulle komma på s.
50:7
5 ty du skall ej komma på s.
64:4
5 de skola komma på s.
66:6
3 Ss. tjuven står med s.
Jer. 2:26
6 skall Israels hus komma på s.
2 :26
6 med Egypten skall du komma på s. 2 :36
5 likasom du kom på s. med Assyrien 2 :36
6 De skola komma på s.
6:15
3 så att de komma på s.
7:19
6 Sådana visa skola komma på s.
8:9
S komma på s., de övade styggelse
8:12
5 Vi bava kommit illa på s.
9 :19
6 IlUidamederna komma alla på s.
10:14
6 komma på s. med eder gröda
12:13
6 alla som överciva dig komma på s. 17 :13
5 som förfölja mig komma på s.
17 :18
6 men låt icke mig komma på s.
17 :18
5 skola storilllen komma på s.
20:11
5 komma på s. och få blyll&S
22:22
6 På s. kommer dottern ElIYPten
46:24
S Kirjataim har kommit på s.
48:1
S fästet bar kommit på s.
48:1
S skall Moab komma på s.
48:13
S Israels hus kom på s. med Betel
48 :13
S Moab bar kommit på s.
48 :20
5 Hamat och Arpad komma på s.
49 :23
6 Babel bar kommit på ..
60:2
6 de.. aveudar hava kommit på s.
60:2
5 eder moder komma storligen på s. 50:12
5 guldsmederna komma alla på s.
51 :17
5 de hava kommit på s.
Hes.32:30
6 komma på B. med sina offer
Hos. 4:19
5 komma på s. med sina rådslag
10:6
5 ha brunn komma på s.
13:16
5 icke komma på s.
Joel 2:26
S mitt folk icke komma på s.
2 :27
S komma på s. med all makt
Mika 7:16
14 på s. har du kommit
Nab. 1 :14
S dess hopp skall komma på s.
Sak. 9:6
S ryttarna skola komma på s.
10:5
22 hoppet ...icke komma på s.
Rom. 5:5
22 skall icke komma på s.
9 :33
22 Ingen som tror... komma på s.
10:11
22 låta vtsa komma på s.
l.Kor. 1 :27
22 låta det starka komma på s.
1 :28
22 har jag Icke kommit på s.
2.Kor. 7 :14
22 kunna vi komma på s.
9:4
20 skall jag icke komma på s.
10:8
20 I intet skall komma på s.
Fil. 1 :20
22 skall icke komma på s.
1.Pet. 2:6
22 som smäda ...komma på s.
3:16

havet). Ordet brukas symboliskt om
märmiskor, som genom sitt uppträdande skadar andra och bringar dem på
fall, liksom en klippa el. ett skär kan
förorsaka skeppsbrott. De flesta översättningar, däribland den svenska
kyrkobibeln, uppfattar emellertid
spilas som en bifonn till spilos, se 2, på
grund av likheten för övrigt mellan
skildringen i Jud.v.12 och den i 2.Pet.
2:13.
SKAMFLÄCK
1 (Sebna) s. för din herres
2 äro s.ar och styagelser
3 ss. s.ar vid kärlekamåltider

Jes.22:18
2.Pet. 2:13
Jud. v.12

SKAMLIG
1) {liirpa, n ~ i
hån, smälek, förakt. Se vidare: Skam 4.
2) 1,Iiisätj, , R!!
fromhet, gQ(ihet; i 3.Mos.20:l7 i betydelsen: skam, vanära; övers. skamlig
gärning. Se vidare: Gärning 4.
3) ['ålal] , ';l ';l V
sysselsätta sig, handla, verka; i 4.Mos.
22:29 hithp. med prep. be, handla
(våldsamt el. obarmhärtigt) mot (någon); övers. handla skamligt mot. Se
t.ex. Gärning 2, Plåga 11.
4) 'älilå, n ~ '? E:
(uppseendeväckande) handling, gärning; dåd; av: ['Mal], se 3. Av sammanhanget framgår, att uttrycket 'älilo!
debärim i S.Mos.22:l4,17 betecknar
sbmliga ting. Se: Gärning 18, Verk 9.
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5) !fålon, 1 i ';l

I~

»skapa», bärå', brukas i G.T. endast om
gudomlig skapelse. Utifrån de sarrup.anhang, där ordet förekommer, framgår
att det har betydelsen: bringa till
existens, frantkalla något som inte
tidigare har varit till, göra av intet.
Dessutom förekommer ordet jå~r,
som ibland står bårå' mycket nära,
t.ex. i Jes.4S:7, där verben brukas
parallellt. Jå~ har dock mer betydelsen: fonna, bilda, göra av ett tillgängligt material, och ordet förekommer
också om människors gärning, t.ex. om
krukmakaren som fonnar leret, Jes.
29:16. Ordet 'åM, göra, tillverka, frambringa, används också på många ställen, där den svenska bibelöversättningen har »skapa».
Motsvarande det hebreiska bårå'
står i N.T. det grekiska ktizein, som
används både om världens skapelse och
om nyskapelsen i Kristus. Ordet betyder motsatsen till demiourgein, som
avser en mer hantverksmässig, teknisk
utfonnning, medan ktizein brukas om
en process verkad av viljemässig, andlig
kraft. Verbet pldssein är det grekiska
ordet för tillverka, forma av ett tillgängligt material, och detta ord motsvarar sålunda det hebreiskajå~r. Motsvarigheten till 'åSä är det grekiska
poiein, göra.
G.T.

SKAM
1 sitta med s.1 7 dagar
4.Mos.12:14
2 utan en s. för Israel
6.Mos.32:6
3 tills. för din moders
1.Sam.20:30
4 taga vägen med min s.
2.Sam.13:13
S tjänares ansikten rodna av s.
19:5
6 förfärades och stodo med s. 2.Kon.19:26
3 med s. dra... tillbaka
2.Krön.32:21
3 drabbats av svärd och s.
Esr. 9:7
3 som bata dig höljda med s.
Job 8 :22
7 mättas av s. och skåda ofärd
10:15
2 upplyfta ditt ansikte utan s.
11 :16
I) söka bringa på s.
PS.14:6
S Med s. och blygd må de varda
36:26
3 Må de häpna i sin s.
40:16
3 känner min smälek, min s.
69 :20
3 vända tillbaka i sin s.
70:4
7 Gör deras ansikten fulla med s.
83 :17
8 du bar höljt hm med s.
89 :46
3 höljda i s. iii. i en mantel
109 :29
3 Hs fiender skall jag kläda i s.
132:18
7 dårarna få uppbära s.
Ords. 3 :35
7 PJåga och s. är vad han vinner
6 :33
7 varnar bespottare, får .. igen
9:7
7 som är klok, döljer sin s.
12:16
7 Fattigdom och s. får den som ej
13 :18
9 tillräknas hm ... s.
18:13
1 lIör sin fader s.
28:7
5 draeer s. över sin moder
29:15
10 att du stode där med..
30:10
5 stå där nu med s., Sidon
Jes.23:4
3 Faraos värn skall bliva till s.
30:3
3 utan allenast till s.
30:5
S förfärades och stodo med s.
37 :27
3 och stå där med s.
42:17
4 din s. skall ..s
47:3
3 få föriPra din ungdoms s.
/;4:4
3 För eder s. få dubbelt igen
61:7
3 vlIja liIIlIA här I vår s.
Jer. 3:2/;
S Likväl klinna de icke DIR s.
6 :15
6 Likväl kIinna de Icke DIR s.
8:12
7 så att man får .. din s.
13:26
5 stå där med s. och blygd
14:3
S stå åkermännen med s.
14:4
6 bliva tills. och blygd
16:9
3 mina dapr försvinna i s.
20:18
7 Folken få höra om din s.
46:12
5 hela dess land stå med s.
51:47
5 Vi stå här med s.
1>1:51
8 alla ansikten höljas av s.
Hes. 7 :18
11 varit frikostig med din s.
16:36
9 må du nu bära din s.
16:52
9 bly.. och bär din s.
16 :/;2
9 för att du må bära din s.
16 :/;4
16:63
9 av s. icke mer upplåta din mun
9 nu måste de bära sin s.
32:24
9 de måste nu bära sin s.
32 :25
9 måste bära sin s. bland dem
32 :30
9 de skola förgäta sin s.
39 :26
9 de skola bära på sin s.
44:13
12 skall jag blotta hennes s.
Hos. 2:10
7 deras ära skall jag förbyta i ..
4:7
13 S. skall Efraim uppbära
10:6
5 Akermännen stå med s.
Joel 1:11
8 för det våId...höljas med s.
Ob. v.10
3 åstad i nakenhet och s.
Mika 1 :11
3-:1
5 Siarna skola stå där med s.
8 skola de höll as med s.
7 :10
7 konunpriken (se) din s.
Nab. 8:5
3 drager s. över ditt hus
Hab. 2:10

klippa, skär (som sticker upp ur

Skapa, skapelse
Det hebreiska huvudordet för vårt

Den bibliska skapelseberättelsen,
l.Mos.1-2, talar om att Gud i begynnelsen skapade himmelen och jorden,
dvs. hela det existerande universum. I
en tillbakaskådande, profetisk berättelse (med en veckocykel som berättelseram) skildras skapelsen som en stegvis
framskridande skapelse med människan som skapelsens krona - Guds
uttryckliga avbild, 1 :26-27, och skapelsens herre, 1 :28. Skapelsens medel är
Guds mäktiga ord: )>Gud sade». I vanliga fall är det endast det som existerar, som kan frantkallas, men Gud
frambringar det som ännu inte är till,
och det stiger fram ur intet på hans
skaparord, jfr Rom.4 :17.
Skapelseberättelsens världsbild och
händelseförlopp framstår så som det
måste uppfattas från en märisklig iakttagares synpunkt. I denna tillbakaskådande profetia har vi, paradoxalt
uttryckt, ett )>ögonvittnes» berättelse
om vad intet mänskligt öga har sett.
I motsats till de skapelsehistorier vi
känner till från Israels grannfolk, är
den bibliska berättelsen fri från mytologiska inslag. Skillnaden är faktiskt
mer anmärkningsvärd äri de likheter
man har menat sig kunna påvisa. De
överensstämmelser som fums, kan
emellertid mycket väl förklaras, för
det första utifrån de gemensantma
urtidsminnen som människosläktet
kan ha bevarat om en uruppenbarelse,
därnäst utifrån det inflytande som den
hebreiska berättelsen kan ha haft på
delvis mycket sena versioner hos andra
folk.
Den bibliska skapelseberättelsen
skiljer sig från hedniska myter på flera
sätt. Medan G.T. talar om en skapelse
och en begynnelse i absolut mening,
talar dessa skapelsemyter endast om en
relativ »begynnelse». Knappast i något
fall har världens tillkomst uppfattats
som en skapelse i full bemärkelse,
endast som gudarnas utfonnande av
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SKAM
Uppdelning: skam, komma på skam.

SKAMFLÄCK
1) IfQlon, 1 i ';ll~
förakt, skant; skamfläck. Se vidare:
Skam 7.
2) spIlos, a1TiXo~
fläck; skamfläck. Ordet förekommer
även i Ef.S :27, övers. fläck. Av spilos
kommer verbet spiloö, befläcka, se
Jak.3:6; Jud.v.23.

3) spiids,

a1TtAa~

förakt, skam, något skamligt; i Ords.
18:3 övers. skamlig vandel; Hos.4:l8
vad skarnligt är. Se vidare: Skam 7.
6) bos,
~
skämmas, blygas; hif. bringa på skam;
handla skarnligt; i Hos.2:S övers. bedriva skamliga ting. Se vidare: Skam S.
7) atimIa, ånllia
vanära, vanheder, skam. Se vidare:
Heder 6.
8) aischyne, aiaxvvT/
skam; skamligt uppträdande; det man
skäms över. I 2.Kor.4:2 står: ta krypta
~s aischy-nes, skammens hemliga ting
(se Hemlighetsväsen). Se vidare:
Skam 16.

re,

9) aischros, alaxpo<:

vanställd; nedrig, skändlig, skarnlig. Se
Vidare: Skam 17.
10) aischrologla, aiaXPOAOl'ia
nedrigt el. skamligt tal; av: aischros, se
9, och 16gos, ord, tal.
11) athemitos, åO€lltTO~
laglös; olaglig, brottslig; av: neg. a- och
themitos, i överensstämmelse med lag
och rätt (av: themis, sedvanerätt, lag;
rätt). I Apg.1O:28 är athemitos övers.
förbjuden.
SKAMLIG
1 sådant hålla vi för s.t
1.Mos.34:14
3.Mos.20:17
2 så är det en s. eärninll
3 Du bar handlat s.t mot
4.Mos.22:29
4 påbördar henne s.a ting
5.Mos.22:14
4 påbördar henne s.a ting
22:17
5 med s. vandel följer smälek
Ords.18:3
6 bedrev s.a ting
Hos. 2:5
6 älska vad s. t är
4:18
7 till pris åt s.a lustar
Rom. 1:26
8 allt s.t hemlighetsväsen
2.Kor. 4:2
9 därom är det s.t att tala
Ef. 5:12
10 läIIlIA bort s.t tal
Kol. 3:8
11 allahanda s. avgudadyrkan
1.Pet. 4:3

SKAPA
Se även: Begynnelse, dana, fonna,
göra, frambringa, makt, allmakt, gärning, verk, synd, fall, frälsning,
pånyttfödelse, förlossning, Ordet, vishet, människa, avbild, Gud.

Skapa
ett material som redan existerar.
Därnäst är myterna starkt magiskt
Hirgade. Skapelsen frambringas genom
en eller annan mystisk kraft, som inte
utan vidare är identisk med eller
knuten till skaparen; det är alltså inte
egentligen en personlig skapare, som är
kraften bakom skapelsen. I den bibliska berättelsen däremot tillskrivs
Skaparen avgörande personliga egenskaper. Den kraft som verkar i det
skapande ordet, är övernaturlig och
gudomlig, men den tanken är fjärran,
att den förbinds med opersonliga magiska krafter. Guds skapargärning uppfattas inte som magisk. Den är ett
fortskridande verk, som pågår över sex
arbetsdagar.
Medan de hedniska skapelsemyterna uppfattar världselementen
som »personligheteD>, är de i den bibliska skapelseberättelsen inte »gudan>
utan föremål: urhavet - det stora
djupet, ödslighet, tomhet, mörker,
l.Mos.l :2-4, den ofruktbara marken,
2:5, jordens stoft, 2:7. Detta är viktigt
och bör iakttagas, emedan det då inte
kommer att missförstås, när Skriften
på flera ställen talar om Herrens kamp
mot fördärvsmakterna och tycks sammanknyta detta med skapelsen, J ob
26:7 ff.; Ps.74:12-17; 89:10-13. Det
talas t.ex. om att Herren näpser havet,
104:6-7, och i detta sammanhang antyds personifieringar av kaosmakterna.
Märkas bör emellertid att dessa språkliga reminiscenser och allusioner här
inte har sin plats i vad som är berättelser om mystiska väsen utan i skildringar av Guds makt över naturen och
över alla fiender. När det talas om
Rahab och Leviatan, får detta inte
uppfattas som personifieringar av
naturrnakter utan som uttryck för den
onda makt, som symboliseras och uttrycks med »ormew> i berättelsen om
syndafallet - vilket ju är en fortsättning av skapelseberättelsen. Det är en
fiende närvarande.
Endast mot denna bakgrund kan
det vara riktigt att uppfatta skapelsen
som Guds kamp mot sina fiender, en
kamp mot död och för liv. Skapelseberättelsen är inte bara tillblivelsehistoria; den anknyter till återlösningstanken. Därför är faktiskt skapelsen i
G.T. bestämd, inte bara av motsättningen mellan existens och ickeexistens, utan även av motsättningen
mellan kaos och kosmos. Gud besegrar
mörker och ödeläggelse, han tränger
kaosmakterna tillbaka, övervinner
dem.
Skapelsen blir därför något mer än
en skapelse av intet, den är även
samordning av kaos. En stor del av
skapelseberättelsen handlar ju om just
en sådan skapande ordningsprocess
och ett iståndsättande av jorden som
människans boning. Redan skapelsen,
jordens och människans skapelse - det
som skapelseberättelsen ju huvudsakligen rör sig om - är ett led i Guds
återlösningsplan för universum, en
plan som omfattar »allt som finnes i
himmelen och på jorden», Ef.1 :10.
Människan och människans värld är
skapad med återlösningen för ögonen.
Därför är skapelsetanken i G.T. förbunden med Guds stora gärningar vid
befrielsen från Egyptens träldom, då

Herren på ett särskilt sätt blev Israels
skapare, JesA3:1,5 ff., likaså vid befrielsen från Babel, 44:21-28; 45:911,18 ff. Slutligen kommer skapelsetanken till uttryck i profetiorna
om den sista stora förlossningen när
Herren skapar en ny himmel och en ny
jord, 65:17. Skapelse är alltså i G.T.
knuten till förlossning och eskatologi.
Detta hör nära samman med att
skapelsen har ett mål, den är Guds
avsiktliga vilja. Världen är inte en
tillfällighet, inte något slumpartat,
utan ett skapelseverk som har blivit till
efter Guds råd. Och liksom Gud är
skapelsens upphovsman, är han också
dess slutliga mål: »Jag är den förste,
och jag är den siste», JesA4:6-7;
48:12-13. Den Gud som har skapat
himmel och jord, är också den som
äger hela universum, han har skapat
det till sin egendom, l.Mos.14:19,22.
Hebr. J:;änä, här i particip J:;onä, övers.
skapare, kan betyda både »grunda»,
»skapa» och »förvärva», »köpa»; verbet
förekommer t.ex. också i Ps.l39:13;
Ords.8:22_ Jfr subst. J:;injän, förvärv;
egendom; i Ps.l04:24 i betydelsen:
skapelse, det skapade. Till denna Guds
egendomsrätt till skapelsen anknyter
sig hans stora ed, när han svär vid sig
själv och lovar sitt folk trofasthet:
»Men nu säger Herren så, han som har
skapat dig», JesA3:1; 44:2.
Skapelseberättelsens första del,
l.Mos.1 :1-2 :3, behandlar skapelsen
mer kosmologiskt - eller kanske ännu
hellre: från geocentrisk synpunkt. Det
är jorden och dess iståndsättande som
speciellt är föremål för uppmärksamheten. Från 2:4 går berättelsen över till
en antropocentrisk synpunkt; människans centrala plats i skapelsen framhävs. Bilden kan synas så pass annorlunda, att det nya avsnittet ofta omtalas som en »andra skapelseberättelse». Detta är ingen tolkningsmässig
nödvändighet; man kan hellre uppfatta
den nya framställningen som ett
fördjupande av berättelsen om människans skapelse, 1:25-30, och som en
inledning eller övergång till berättelsen
om syndafallet. Om emellertid det är
riktigt, som framhållits, att skapelseberättelsen har förelegat från äldsta tid
som en tradition i Abrahams släkt, och
att den inspirerade författaren har
använt sig av denna heliga tradition, så
är det mycket möjligt att det kan
föreligga två gamla berättelser, som
båda tagits med, därför att de ömsesidigt kompletterar varandra. Berättelsen på »den andra skapelsetavlan»
börjar tydligen på den sjätte skapelsedagen, och som ett komplement till
vad som redan omtalats har man ställt
upp denna mer detaljerade och fördjupade berättelse.
Om människans skapelse heter det,
att hon blev danad av jordens stoft,
l.Mos.2:7, men även att hon blev
skapad till Guds avbild, 1:27. Människan står i ett personligt förhållande
till sin skapare, vilket den övriga skapelsen inte gör. Människan är av Guds
släkt, jfr Apg.l7 :28, och har del i Guds
avbild på samma sätt som Adam överför sin avbild till sin son, l.Mos.5 :3, jfr
Luk.3:38. Endast om människan sägs
det uttryckligen, att hon är en levande
själ, tillbliven genom ett andetag från
Gud.

Mänskligheten står också i inbördes
släktförhållande, och detta kommer
till uttryck genom att människan blir
skapad till man och kvinna, 1.Mos.
1:27, ett första människopar som hela
mänskligheten härstammar från. Människosläktets enhet klargöres i det att
kvinnan sägs vara byggd av ben och
kött från mannens sida. Hon blev inte
skapad oberoende av mannen och
given åt honom som en främling, utan
som Adam själv säger: »detta är nu ben
av mina ben och kött av mitt kött»,
2:21 ff.
Människan utgick från Guds skaparhand utan synd, och de första människorna levde före fallet i ett tillstånd
av oskuld. Från detta tillstånd skulle
människan övergå till helighets tillståndet. Oskuld är något medskapat,
närmast omedvetet, helighet däremot
är förknippat med vilja och val. Men
då människan genom tro och lydnad
skulle gå från oskuld till helighet,
sviktade hon och föll i synd genom att
ge efter för frestelsen från den onda
makt, som redan var verksam i Guds
skapade universum_
Syndens ursprung i Guds skaparverk är höljt i ogenomträngligt mörker,
liksom också själva syndens väsen är
det. Senjudendomen och N.T. lär endast att synden, vars väsen är uppror
mot Gud, har uppstått i änglavärlden.
En av de höga änglarna avföll från sin
bestämda skapelse status, Jud.v.6;
2.Pet.2 :4. Han ville inte »stå i sanningew>, Joh_8:44, och kallas därför Satan
(= motståndaren) och »lögnens faden>.
Hur synden kunde uppstå i Guds
skapelse, är ofattbart. Vi ser att synden aldrig i Skriften uppfattas som
något naturligt, något som hör det
skapade till, utan tvärtom är den en
perversion av Guds skapelse. Hemligheten med syndens ursprung bottnar i
att den inte har någon logisk orsak
eller något motiv. Ingen naturlig process kan förklara syndens uppkomst.
Den är ett faktum endast hos personliga väsen, som är skapade i gudsrelation. Men inte heller personlighet
»förklaraD> syndens ursprung; personlighet tycks endast vara ett villkor för
att det över huvud taget är möjligt att
synd uppstår. Människan är ett personligt väsen, hon är något mer än bara en
del av naturen, och i denna människa
- som i sitt djupaste väsen själv är ett
mysterium - har synden »komrnit im>
(Rom. 5 :12). Här existerar syndens
mörka hemlighet. I människohjärtat,
som har blivit »ett illfundigt och
fördärvat ting», Jer.17:9, har synden
sitt säte och sitt centrum. Allt ont som
finns i naturen utanför människan, är
endast en konsekvens av människans
synd. För människans skull blev skapelsen underlagd förbannelse och
förgänglighet, l.Mos.3:17, jfr Rom.
8:20. Endast genom den messianska
återlösningen kan människan frälsas
och skapelseverket återupprättas, Jes.
11:1-10.
Även om skapelsen nu är underlagd
följderna av människans synd, så är
den likväl Guds skapelse. Skapelsen
uppfattas i Israel som något stort och
härligt, som ett verk som är Gud
värdigt. Skapelse tanken genomtränger
hela Israels tro och sätter spår genom

hela Gamla Testamentet. Varierande
sidor i skapelsetron framkommer i de
olika böckerna. I skapelsen har Gud
uppenbarat och manifesterat sin allmakt och visdom, Ps.93:1; 96:5,10;
102:26 ff.; JesAO:21 ff. Herren har
makt över naturen, PS.65:10 ff.; 78:26;
Job 9:4 ff. Inför Gud är människan
endast stoft, PS.103:14, jfr Job 10:9;
33 :6, och hon är på alla sätt beroende
av honom, Ps.l39:13-16. Himmel och
jord tillhör Herren, PS.24:1, och som
den mäktige Skaparen har han omsorg
om den värld han har skapat, PS.104.
En central tanke i Israels skapelse tro är
att Gud uppehåller sitt verk, att han
ständigt är verksam för att hålla tillbaka de kaosmakter , som vill störa
skapelsens ordning. Han vakar över att
havet inte överskrider sina gränser,
Ords.8:29; Jer.5:22. Efter syndaflodens domskatastrof bekräftar han
årstidernas rätta växling, l.Mos.8:22,
jfr PS.74:17. Han har fastställt universums lagar, Jer.31 :35 ff.
Skapelsen skildras i det mest upphöjda poetiska bildspråk. Himmelens
här är gjord genom Herrens muns
anda, Ps.33 :6. J orden med alla dess
varelser är ett verk av hans hand, J ob
12:7-9, himmelen är hans fingrars verk,
PS.8:4. Bergen har han gjort fasta
genom sin kraft, 65:7, höjderna väger
han på en viktskål, och han mäter upp
havets vatten i sin hand, Jes.40:12.
Stjärnhimmelen är utspänd som ett
tält över jorden, Ps.104:2, och molnhimmelen har han välvt som en spegel,
Job 37:18. Han har lagt jordens grund
på haven, Ps.24:2, och grundlagt den
på fästen, Ps.l04:5, och hängt upp den
på intet, J ob 26:7.
Den gammaltestamentliga skapelsetron är universell. Herren har skapat
hela universum, himmel och jord,
l.Mos.1:1; Ps.33:6; 102:26; Jer.32:17.
Israels Gud är den som också har
skapat hedningarna, ps.86:9.
Ett märkligt drag i den israelitiska
skapelse tron framkommer i vishetslitteraturen, där »visheten» är Guds
medhjälpare i skapelsen, Ords.8:22-31,
jfr Syr.24:3 ff.; Vish.7:12,21; 8:5.
»Visheten» är här tydligen en person i likhet med det personifierade »Ordet»
i senjudendomen, och tanken förs till
det verkande gudsordet i skapelseberättelsen. Likaså omtalas Guds Ande
i samband med skapelsen, l.Mos.l :2,
jfr Ps. 104 :30. Detta är tankar som
upptas och förs vidare i N.T. Se:
Ordet.
NT.
Den skapelsetro som hävdas i G.T.,
och som var levande i Israel, återfinner
vi oavkortad i N.T. Världen har inte
haft evig existens, utan har »blivit till»,
Joh.l :3, jfr Hebr.ll :3. Skapelsen är
världens början och utgängspunkt för
all mänsklig tillvaro. Då blev världens
grund lagd, Matt.13:35; 24:21; 25:34;
Mark.l0:6; 13:19; Luk.ll:50; Joh.
17:24; Rom.l :20; HebrA:3; l.Pet.
1:20; 2.Pet.3 :4; Upp.l3 :8; 17 :8. Gud
är den som har skapat allting, Ef.3:9,
»som har gjort himmelen och jorden
och havet och allt vad i dem än>,
ApgA:24, jfr 14:15; 17:24. Den himmelska världens änglaväsen har skapats
av honom, alla makter i höjden och i
djupet, Kol.1 :16; Rom.8:39. Han lät

5021

5022

5023

5024

Skapa
människosläktets alla folk, alla från en
enda stamfader, bosätta sig utöver hela
jorden, Apg.l7 :26. Han är människans
»trofaste Skapare», 1.Pet.4:l9. Han
skall i evighet tillbedjas som den som
har skapat allting: »Du, vår Herre och
Gud, är värdig att mottaga pris och ära
och makt, ty du har skapat allting, och
därför att så var din vilja, kom det till
och blev skapat», Upp.4:l1. Inte ska·
pelsen utan Skaparen allena är värd att
tillbedjas och dyrkas, Rom.1 :25.
Försummelse av att ära och tacka Gud
är början till allt avfall och andligt
förfall, 1 :21.
På grund av att Gud är Skaparen, är
han skapelsens Herre, Apg.17:24. Inför
honom står människan som en skapel·
se inför sin Skapare, hon har blivit till
efter hans vilja och är underkastad
denna gudomliga vilja. Hon har ingen
rätt att svara Gud eller avkräva räken·
skap av honom för vad han väljer att
göra: »Icke skall verket säga till sin
mästare: Varför gjorde du mig så?»,
Rom.9:20. Allt vad en människa är
och har, det har hon fått, 1.Kor.4:7,
och i allt är hon underlagd Guds
skapelseordning. Att Gud skapade
människan till man och kvinna, konsti·
tuerar äktenskapet, Matt.19:4 ff.;
Mark.1O:5 ff. Att kvinnan blev skapad
för att vara en hjälp åt mannen, har
bestående betydelse för förhållandet
mellan man och kvinna, 1.Kor.ll:7 ff.;
l.Tim.2:12-13. Själva naturen lär vad
som är värdigt, l.Kor.l1:14-15, och i
människan som Guds skapelse har nedlagts en naturlig förståelse av vad som
är rätt, Rom.2:l4-l5.
Som Guds skapelse skall människan
också mottaga de gåvor som Skaparen
ger och som tillhör det skapelseverk
hon har satts in i. Jesus lärde att dessa
gåvor är ett uttryck för Guds omsorg,
Matt.6 :25 ff., och att intet av vad som
är nödvändigt för livets uppehälle, är
oheligt eller orent, 15 :11. Paulus framhåller som en grundläggande princip
att »intet i sig självt är orent», Rom.
14:14. »Allt är rent för dem som äro
rena», Tit.1 :15, »det bliver nämligen
helgat genom Guds ord och genom
böm>, l.Tim.4:5. »Ty allt vad Gud har
skapat är gott, och intet är förkastligt>,
4:4. Detta gäller också den mat som
Gud har skapat till att mottagas med
tacksägelse, 4:3. Därför är det villoandars och onda andars läror som
»förbjuda äktenskap och vilja, att man
skall avhålla sig från allahanda mat>,
4:1-3. Att bryta mot skapelseordningen är uppror mot Skaparen
själv. Att mottaga Guds gåvor med
tacksägelse, betyder att man värdesätter dem och intar en rätt ställning
till det skapade; man mottar allt frän
Skaparens hand. Detta förhindrar å
ena sidan den syndiga dårskapen att
dyrka skapelsen framför Skaparen,
Rom.l :25, och å andra sidan en osund
asketisk inställning som ringaktar Guds
gåvor och anser Guds skapelse vara
ond och oren.
N.T. hävdar alltså, i likhet med
G.T., med skärpa att Gud är den
allsmäktige Skaparen. Dessutom - inte
i motsats till detta - är den nytestamentliga skapelsetanken kristocentrisk. Sonen är skapelseförmedlaren, den genom vilken Gud har gjort

världen och den som bär allt genom sin
krafts ord, Hebr.l :2-3. Han är
»förstfödd före allt skapat», Kol.1 :15,
och »begynnelsen till Guds skapelse»,
Upp.3:14.
I prologen till J ohannes' evangelium
kallas Sonen Ordet som var i begynnelsen, som var hos Gud, och som var
Gud. Vidare heter det: »Genom det har
allt blivit till, och utan det har intet
blivit till, som är till», l :3. Sambandet
mellan »Ordet» i N.T. och »Visheten» i
G.T. är klar. Så går Johannes vidare
och hävdar att Jesus från Nasaret är
denne gudomlige person, Ordet som
vart kött, 1 :14.
Nya Testamentet lär att Kristus,
som genom sin uppståndelse och himmelsfärd har blivit >>ett huvud över
allting», Ef.l :22, är skapelsens centrum, icke endast som skapelseförmedlare utan också som skapelsens mål
(telos), Kol.1:16. På samma sätt som
Kristi herradöme inte upphäver
Faderns, 1.Kor.15:27, så upphäver ej
heller Kristus som alltings mål det
faktum att Gud är den för vilkens skull
allting har blivit till, Hebr.2:10, att »av
honom och genom honom och till
honom är allting», Rom.ll :36. Men
liksom Fadern är den av vilken allting
är, så är Sonen den genom vilken
allting är, l.Kor.8:6. Allt är skapat
»genom honom», men det är också
skapat »till honom>, Kol.1 :16. Därför
att märmiskan är skapad till Kristus, är
hon också skapad »i honom>, 1 :16, jfr
Ef.2:10. Utanför Kristus förlorar tillvaron sin mening.
Världen är skapad av Gud, men på
grund av syndafallet, Rom.5:12, har
världen kommit i den ondes våld,
1.Joh.5:19. Endast genom en gudomlig
nyskapelse kan världen förlösas frän
synden. N.T. anknyter här till de
gammaltestamentliga löftena om en ny
skapelse, främst till löftet om nyskapelse av människans personlighet,
»hjärtat», Jer.31 :33; Hes.ll :19, jfr
PS.51 :12, dämäst till löftet om ett
förnyat skapelseverk, en ny himmel
och en ny jord, Jes.65:17; 66:22.
Äterlösningsverket är ett Guds skapelseverk. »Alltså, om någon är i Kristus,
så är han en ny skapelse», 2.Kor.5:17,
jfr Gal.6:15. Den nya människan är
»skapad till likhet med Gud», Ef.4:24,
och blir >>en avbild av honom som har
skapat henne», Ko1.3:lO. Evangeliets
tid är alltså en nyskapelse tid, som har
tagit sin början i en ond värld, medan
den gamla tidsåldern ännu varar, en
skapelsetid som skall nå sin fullbordan,
när hela skapelsen förlossas frän
förgänglighetens träldom, Rom.8:1923, genom nyskapelsen av himmel och
jord, 2.Pet.3:13; Upp.21:1 ff. Den bibliska eskatologien har sin grund i den
fundamentala bibliska skapelse tanken.
Eskatologi är läran om skapelsens återupprättelse och nyskapelse. Biblisk
frälsning är inte frälsning från det
skapade utan av det skapade.
Kristen skapelse tro
»Vi tro på Gud Fader, allsmäktig,
himmelens och jordens skapare.»
Denna första artikel i den apostoliska
trosbekännelsen är grundläggande och
central. För hela den bibliska frälsningshistorien gäller temat skapelse
och återlösning.

Det är en trossats vi här står inför.
»Genom tron förstå vi, att världen har
blivit fullbordad genom ett ord av
Gud», Hebr.11 :3. Denna skapelsetro,
liksom all kristen tro, bygger på Guds
ord. Bibelns lära härom uttrycks i dess
första vers: »1 begynnelsen skapade
Gud himmel och jord».
Denna Bibelns första vers är inte ett
första antagande framställt av mänsklig
filosofi, den är en gudomlig uppenbarelsesanning. Denna vers meddelar
oss den första stora sanning, som Gud
vill att människor skall lära känna.
Den bibliska skapelsehistoriens inledningsord sammanfattar i en enda
mening det viktigaste, som kan sägas
om de stora frågorna i tillvaron.
Genom alla tider står denna vers
orubblig som grund för trons första
artikel. Enkel och sublim ger denna
första, grundläggande uppenbarelse oss
den fasta grund, som är utgängspunkten för alla senare uppenbarelser.
1 sin detalj fria fullständighet ger den
plats för allt vad mänsklig forskning
och vetenskap senare kan komma att
upptäcka. Men sj älva den bibliska
framställningen får inte förväxlas med
eller anses som någon vetenskaplig
teori om världens ursprung. En teori är
ett försök att tolka det verkliga
förhållandet, ett vittnesbörd framhåller själva faktat, och vi står här
inför ett gudomligt vittnesbörd. Den
bibliska skapelseberättelsen har först
och främst en religiös-etisk avsikt.
Bibelns första vers är en deklaration
av gudomlig sanning, samtidigt som
den är ett tillbakavisande av de huvudvillfarelser som mänsklig filosofi
genom tiderna har invecklat sig i:
Den bibliska skapelse tanken bestrider ateismens förnekande av Guds
existens. 1 skapelseberättelsen framställs Gud som den stora, odiskutabla
realiteten, hela tillvarons ursprung och
allt livs källa. Skapelsetanken står också som motsats till agnosticismen;
medan denna hävdar att människan
intet kan veta om Guds existens, framställer skapelseberättelsen Gud såsom
den Gud som gör sig känd genom sina
gärningar, jfr Rom.1 :20. Den bibliska
skapelseiäran omöjliggör panteismen
och dess försök att identifiera Gud
med skapelsen, ty Gud existerar som
ett personligt väsen före världens
skapelse, och skapelsen identifieras
aldrig med Gud på så sätt att »aIltet»
skulle vara Gud eller gudomligt. Vidare
förkastar den polyteismen med dess
lära om mänga gudar, ty bakom
skapelsen står den ende Guden och
Herren. Ingen annan gud är hans konkurrent i det universum han har
skapat. Dualism är uteslutet. Samtidigt
avvisas fatalismens blinda ödestro.
Skapelsens Gud vakar över sin skapelse
och genomför sina planer och sitt eviga
råd.
Skapelse tron står i motsatsförhållande till materialismen genom att
hävda, att det synliga har blivit till av
det osynliga, Hebr.ll :3, att materien
har blivit till genom anden - ty Gud är
ande. Genom sin deklaration: »1 begynnelsen skapade Gud himmel och jord»
omöjliggör den iden om materiens
eviga existens och evolutionslärans
påstående om självskapelse.

Den stora sanning som skapelseberättelsen först och främst vill förkunna, är att Gud är universums
skapare, och Bibelns första kapitel
berättar lika mycket om Gud själv som
om hans skapelse. Här är ingen teoretisk bevisföring för Guds existens. I
Bibelns första, majestätiska vers träder
han endast fram som Skaparen, den
som är till före allting, den som natur
och människor har att tacka för sin
existens. Skapelsen' är teocentrisk, ett
verk av Gud till hans egen ära.
Det är Skaparen själv som här i
skapelseberättelsen böjer sig ned till
sin skapelse och ger svar på människans undrande frågor om sitt ursprung och om tillvarons grund. Svaret
är ett enda: Gud.
Skapelseverket är i Skriften tillskrivet alla tre personerna i treenigheten, Fadern: 1.Mos.l :1; Ps.33:6; Jes.
44:24; 45:12; Apg.4:24; Rom.l :20;
11 :36; l.Kor.8:6; Ef.3:9; Upp.4:ll,
Sonen: Joh.l:3; l.Kor.8:6; Kol.1:16;
Hebr.1 :2; Upp.3:14, jfr Ords.8:22 ff.,
den helige Ande: I.Mos.l :2; Ps.104:30;
jfr Job 26:13. Detta får inte uppfattas
så att olika delar av skapelsen skall
tillskrivas de enskilda personerna inom
treenigheten utan bör förstås som ett
tillkännagivande av att skapelsen är ett
verk av den treenige Guden.
Att Gud skapar betyder att den
Gud som är av evighet, frambringar
något som inte är Gud, något som är
utanför honom själv. Detta som Gud
skapar, är »aIlt...synligt såväl som osynligt», Kol.1 :16, dvs. både den materiella och den andliga världen. Att detta
blir skapat, innebär för det första att
det gäller en frivillig handling frän
Guds sida, inte något som av inre tväng
föds fram av Guds väsen. Det skulle ge
rum för den panteistiska tanken att
världen var av samma väsen som Gud,
att den endast var en utströmning av
och en yttre uppenbarelse av hans
väsen, och då faktiskt identisk med
Gud. Skillnaden mellan Skaparen och
hans skapelse är alltid tydlig i Skriften.
Skapelse innebär vidare att Gud
kallar det icke-existerande till existens.
Han bygger inte upp världen av material som förut finns utanför honom
själv. Det skulle betyda att det frän
evighet har existerat något vid sidan av
Gud, något som haft sin tillvaro utan
Gud. Skriften är främmande för en
sådan dualism. Gud är världens
Skapare, inte bara dess byggmästare.
När han skapar världen, är det en
skapelse av intet (creatio ex nihilo).
Gud har också skapat det material som
han har gjort världen av.
Denna >mrskapelse» skedde »i begynnelsem>, vilken antingen kan uppfattas
som skapelsens begynnelse eller innebära att själva tiden hade sin begynnelsen vid universums skapelse. Augustinus säger: »Utan tvivel har världen icke
skapats i tiden utan med tiden.» Detta
är dock en tankegäng som är tämligen
främmande för israeliterna, och det är
svårt att fmna, att Skriften över huvud
taget tar upp ett sådant problem.
Tiden är alltid knuten till det bibliska
evighetsbegreppet, och tanken om en
tidlös evighet synes främmande.
Emellertid framgår det tydligt både
av G.T. och av N.T. att skapelseverket
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i sitt nuvarande skick är något timligt
och förgängligt, Ps.I02:26-28; Hebr.
l :10-12. Detta är likväl inte först och
främst en följd av det skapades natur
utan aven gudomlig bestämmelse,
Rom.8:20, en gudsdom på grund av att
synden har trängt in i skapelsen, 5:12.
Därför är den troendes hopp inte det
lekamligas upphörande, inte en »befrielse» från det kroppsliga utan kroppens
förlossning, Rom.8:23. I Guds plan
hör skapelse och återlösning samman,
och slutmålet för Guds råd är inte
skapelseverkets tillintetgörande utan
dess förnyelse - nya himlar och en ny
jord,2.Pet.3:l3.
Skapelse tro och naturvetenskap
Skapelsetanken genomtränger Skriften från böljan till slut, och skapelseIäran är fundamental i den kristna
tron. Därför är det inte underligt om
världslig fllosofi går till angrepp mot
denna kristna huvudsats att Gud är
himmelens och jordens skapare.
Helt naturligt blir sådana angrepp
nu framförda efter andra linjer än
tidigare. Vad som är nytt i vår situation är att angriparna inte opererar
utifrån en rent fllosofisk position utan
under den moderna naturvetenskapens
täckman tel. Att det är en konflikt
mellan Bibelns skapelseiära och de
fakta som modern naturvetenskap har
kunnat iaktta, är ett påstående som
framhålls och ofta blir trott. Det råder
intet tvivel om att vi här står inför ett
av de allvarligaste angreppen mot den
kristna tron, som någonsin har förts
fram, och det skulle inte vara riktigt
att förbise eller förbigå detta i tysthet.
En översikt över de försök, som har
gjorts för att lösa de problem som har
uppstått, skulle vara av betydelse. Vi
skall därför summariskt referera frågans huvuduppfattningar och även
peka på invändningar, som framkommit mot de olika uppfattningarna.
Man kan säga att det är tre grunduppfattningar, som gör sig gällande i
frågan om universums tillkomst: l)
momentan skapelse, 2) naturalistisk
evolution, 3) teleologiskt ledd skapelseevolution. Utifrån inställningen till
dessa tre möjligheter har man så tolkat
skapelseberättelsen.
Bokstavlig tolkning. Från gången
tid har skapelseberättelsen förståtts
»bokstavligt», dvs. så som den omedelbart uppfattades i en tid med en annan
världsbild och med mindre historisk
kunskap. På grundval av de bibliska
släkttavlorna förfäktades då att universums skapelse skedde 4000 år före
Kristus. Till och med de som i dag
menar, att människans skapelse skedde
så sent, vill inte försöka göra gällande
denna uppfattning om tiden för världens skapelse. En bokstavlig förståelse
av skapelseberättelsen, som uppfattar
skapelsedagarna som vanliga dagar, är i
vår tid ofta förenad med att man
accepterar den så kallade restitutionsteorien.
Restitutionsteorien, eller »gapteorien», som den också kallas, hävdar
att det i begynnelsen skedde en urskapelse, l.Mos.l:l, följd aven katastrof som ledde till att jorden blev öde
och tom, v.2. Skapelseberättelsen från
v.3 skildrar så jordens restitution och
iståndsättande som människans bo-
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ning. Man tänker sig ett »gap», en
lång tidsperiod mellan vers l och vers
2. De sex skapelsedagarna uppfattas
alltså som en restitutionstid. Somliga
av teoriens anhängare anser, att de sex
skapelsedagarna då kan uppfattas i
bokstavlig mening.
Som bibeltolkning kan teorien
spåras mycket långt tillbaka, redan hos
en del exegeter före reformationen.
Men det var då geologien började
klargöra frågan om jordens ålder och
påvisade att det hade existerat liv
mycket långt tillbaka, som denna tolkning blev populär.
Exegetiskt bygger teorien på att det
hebreiska verbet håjå i v.2 betyder
både »van) och »blev». Samma ord har
på flera ställen, t.ex. 2:7; 19 :26, översatts »blev», och man menar, att häjä
bör översättas så också i 1:2: »jorden
blev öde och tom». Om meningen är,
att jorden var öde och tom ända från
urskapelsen, så behövdes inte ordet
häjä i sammanhanget, jfr Jer.4:23, där
det inte förekommer i grundtexten
(»och se, öde och tom»). Redan det
faktum att häjä finns i l.Mos.l:2 ser
man som en antydan om att ordet där
skall förstås som »blev». Dessutom
argumenteras med att bärä' brukas om
den ursprungliga skapelsen, medan det
om den sex dagar långa skapelsen
används ordet 'äSä (se inledningen).
Vidare anförs att det hebreiska uttrycket för )>öde och tom», t6hu wäb6hu, i Jer.4:23 - det enda ställe där
detta uttryck eljest förekommer i G.T.
- avser något som har ödelagts genom
en gudomlig domshandling, och man
hävdar, att det också bör förstås så i
l.Mos.1:2.
På denna exegetiska grundval har
man byggt upp teorien att Gud i
begynnelsen skapade jorden, inte öde
och tom, utan som boningsplats för en
preadamitisk släkt, och att jorden i
samband med syndafallet i änglavärlden blev ödelagd genom en domskatastrof, en preadarnitisk flod. Som belägg härför anförs ställen som Hes.28:
12 ff. och 2.Pet.3 :5. Ett visst stöd får
också restitutionsteorien i synen på
skapelsen som Guds kamp mot kaosmakterna, vilket nyare teologi så starkt
framhåller.
På detta sätt blir det ett »gap»
mellan Bibelns första och andra vers.
Här finns utrymme för alla de perioder, som vetenskapen talar om. F ossiler uppfattas som rester från den första
skapelsen, och det blir då ingen konflikt mellan Genesis och geologi.
Denna gamla tolkning fick ny aktualitet under förra århundradet och har
alltfort en dominerande ställning i
vissa kretsar. Förutom de rent exegetiska betänkligheter, som har anförts
mot restitutionshypotesen, invänds
också att denna tolkning faktiskt
skapar problem. Enligt de geologiska
översikterna böljar jorden med kaos,
inte med fullkomlighet. Dessutom
hävdas att det inte finns något vittnesbörd om ett sådant radikalt avbrott i
den geologiska historien, som »gapteorien» hävdar.
Period teorien. I motsats till den
uppfattningen att skapelsedagarna
skulle vara dagar på 24 timmar, går
den så kallade periodteorien ut på att

de sex skapelsedagarna skall uppfattas
som geologiska perioder. Som argument för att natt och dag inte skall
förstås bokstavligt, anförs bl.a. att
solen, som förutsätter dygnsrytmen,
först skapades den fjärde dagen.
Man tänker sig, att varje skapelsedag motsvarar stora tidrymder, så att
de täcker de många miljoner år, som
enligt naturvetenskapen har gått, sedan
jorden tog form. Man menar sig i stora
drag kunna påvisa överensstämmelse
mellan skapelseberättelsen och naturvetenskapen när det gäller ordningsföljden av de olika skapelseakterna.
I olika utformningar är periodteorien mycket utbredd. Men den har
också mött stort motstånd. För det
första har invänts att man har försökt
fmna paralleller mellan de geologiska
epokerna och de olika stegen i skapelseberättelsen. Därnäst reses invändningar mot en exeges, som gör en dag
med morgon och afton till en epok på
miljoner år.
Religiös-etisk tolkning. I motsats
till de tolkningar av skapelseberättelsen, som tidigare har nämnts, står den
uppfattningen som hävdar, att den
bibliska skapelseberättelsen och den
bibliska skapelseiäran bör uppfattas
som ett rent religiöst och etiskt objekt,
utan beröringspunkt med naturvetenskapens värld. Man har försökt att
ordna upp förhållandet mellan teologi
och naturvetenskap genom att fördela
deras områden och draga en skarp
gräns mellan dem. Det blir då onödigt
att försöka få någon överensstämmelse
mellan Genesis och geologien, vilket
också anses vara omöjligt med teologiska begrepp å ena sidan och naturvetenskapliga å den andra. Bibeln ger
en syn på naturen som är teologiskt
riktig, men som är utan naturvetenskaplig relevans. Den enda sanning,
som skapelseberättelsen har att meddela, är att Gud är Skaparen.
Alla instämmer säkerligen i. att
skapelseberättelsen har en religiös
huvudbetydelse, men inte alla vill gå
med på att detta skulle utesluta, att
den också har något konkret att säga
om skapelsen. Mot en strikt religiösetisk tolkning invänds, att den kristna
tron inte bara lägger beslag på det
transcendenta som sitt område; den
hävdar ju att just den synliga, erkända
världen också är Guds skapelseverk.
Skriften hävdar Gud som skapare av
både det synliga och det osynliga.
Världen är en enda, Guds värld, och
sanningen är en enda, Guds sanning.
Därför kan inte den teologi som granskar Guds ord, och den naturvetenskap
som forskar i Guds skapelseverk,
skiljas och anbringas i vattentäta skott.
Antingen är universum teistiskt eller
icke-teistiskt. Är Gud skapelsens och
historiens Gud, som uppenbarar sig i
sin skapelse och i historien, så har
Skriften något att säga om skapelseverket och historien.
Den profetiska tolkningen uppfattar skapelseberättelsen som en tillbakablickande profetia. Det gäller här
sådant som ingen människa har varit
vittne till, och som endast kan komma
till mänsklig kännedom genom gudomlig uppenbarelse. Man hävdar, att Gud
har givit sin uppenbarelse om »de

första tingen» (protologien) på samma
sätt som han har uppenbarat »de
yttersta tingen» (eskatologien), nämligen i visioner och profetiskt bildspråk. Skapelsen framställs i syner av
sex skapelsedagar inom en veckocyklisk berättelseram.
Denna tolkning har bred tillslutning
från dem som hävdar periodteorien,
och likaså från dem som försvarar
restitutionsteorien och från många av
dem som förfäktar att skapelseberättelsen uteslutande har religiös-etisk
betydelse.
En speciell utformning av denna
uppfattning är den tolkningen, att de
sex dagarna i skapelseberättelsen inte
är skapelsedagar utan uppenbarelsedagar . Meningen skall alltså vara, inte
att Gud skapade världen på sex dagar,
utan att Gud under loppet av sex dagar
uppenbarade skapelsen för Mose, som
nedskrev det.
Teistisk evolution representerar en
uppfattning, som godtar vad evolutionsläran förfäktar om arternas uppkomst genom utveckling, men som
samtidigt hävdar att det är Gud som
har påböljat och som leder denna
utveckling. Teistisk evolution står då
som en motsättning till den materialistiska versionen av evolutionsteorien,
som har självskapelse som utgångspunkt, och som konsekvent förnekar
varje teleologisk förklaring av livet och
utvecklingen. Evolutionsläran i denna
ateistiska och antikristliga form blir
ofta av teoriens anhängare framställd
som en vetenskapligt bevisad lära, som
skulle motbevisa och avlösa den bibliska skapelseiäran. Evolution, uppfattad på detta sätt, har vållat omätlig
skada, emedan den har använts till att
undergräva gudstron och alla etiska
normer.
De som förfäktar teistisk evolution,
tar helt avstånd från en sådan ateistisk
version av utvecklingsläran och hävdar,
att evolution endast är Guds sätt att
verka, hans modus operandi, det sätt
varpå skapelsekrafterna verkar. Evolutionen tolkas spiritualistiskt (andligt)
och teleologiskt (ändamä1sbestämt).
En dylik uppfattning av världens
uppkomst och livets böljan kan spåras
mycket långt tillbaka. Redan Augustinus anförde att Gud inte skapade
tingen direkt, utan i form av frö eller
groddar, och trodde att Gud sådde
dessa livsgroddar , prinsipia seminalia, i
naturen. Av dessa utvecklades under
Guds ledning växter och djur.
En spiritualistisk uppfattning om
evolutionen har accepterats av ganska
många naturforskare och fllosofer.
Både bland katolska och protestantiska teologer har denna syn också i
stor utsträckning godtagits, åtminstone
så längt det gäller naturen utanför
människan. Till och med i s.k. fundamentalistiska kretsar hävdas ibland
denna syn; i de berömda »FundamentalS» (IV:91-104) kallas den »skapelse
inifrån».
En invändning som reses mot
tanken om teistisk evolution är att
själva utvecklingsbegreppet skulle stä
som en oförsonlig motsats till den
bibliska skapelsetanken. Det hänvisas
också till människans enastående plats
i skapelseverket. Den första människan
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blev inte »utvecklad» enligt Bibelns
språkbruk. Till sin jordiska sida blev
hon »danad» (hebr. jå~) liksom krukmakaren formar leret; som personlighet blev människan skapad (hebr.
bårå') av Gud genom en direkt skapelseakt. Den första människan framställs
inte i Skriften som en mytisk personlighet. Se: Adam.
För övrigt invänds att teorien om
teistisk evolution är ett försök att
bringa den bibliska skapelsetanken till
att överensstämma med en vetenskaplig hypotes, som på intet sätt är
bevisad, och som mycket väl kan
komma att bli motbevisad, när naturvetenskapen har nått fram till större
insikt. Ä ven om evolutionsläran i dag
är dominerande inom naturvetenskapen, står det orubbligt fast, att den
saknar avgörande empiriskt bevis.
Forskare som brukar ett adekvat
vetenskapligt språk, erkänner detta. En
av evolutionslärans ivrigaste förkämpar, den berömde engelske vetenskapsmannen Sir Arthur Keith (död
1955), har kommit med följande uttalande: »Utvecklingsläran är obevisad
och obevislig. Vi tror på den endast för
att den enda möjligheten därnäst är
speciell skapelse, och den är otänkbar.»
För teologien är en sådan motivering
för att acceptera evolutionsläran tämligen omöjlig!
Ä ven som naturfIlosofIsk teori blir
den konsekventa materialistiska utvecklingsläran problematisk på grund
av att den i sitt system innesluter
delar, som synes vara inbördes oförenliga. Hypotesen om att liv uppstår
genom självskapelse av den livlösa
materien, ställs mot den empiriska
kännedomen om att liv endast uppstår
av liv. Antagandet om arternas uppkomst och utveckling från gemensamma urformer står mot ärftlighetslärans ofrånkomliga vittnesbörd om
arternas oföränderlighet. Inte utan
grund pekas på det betänkliga i att låta
dessa osäkra utvecklingsteorier influera
exegesen av Bibelns skapelseberättelse
och bestämma förståelsen av den bibliska skapelsetanken. - Eljest kan
endast påpekas att om teologien behöver iden om teistisk evolution för
att komma i harmoni med utvecklingsläran, så behöver evolutionsläran inte
mindre samma ide, om den skall uppnå
minsta grad av sannolikhet. Om evolution verkligen har ägt rum, så är den
ett under lika stort som skapelsen
själv.
Progressiv skapelse. En rad teologer
som fmner teorien om teistisk evolution vara föga tillfredsställande, hävdar
att Gud genom en progressiv skapelseprocess, en rad stora skapelsehandlingar , har frambringat världsalltet.
Utgångspunkten är att både den
bibliska skapelseberättelsen och naturvetenskapen böljar med det som är
tomt, öde och livlöst. Båda utvecklas
från det enkla till det mer sammansatta, och båda når sin klimax med
människan. Begynnelsen i Skriften
sker med en gudomlig skapelsehandling, en urskapelse där Gud åstadkommer materialet. Sedan synes det
från tid till annan ske stora skapelseingrepp, där Gud frambringar de olika
grundformerna för växter och djur.

Teorien kan, liksom iden om teistisk evolution spåras tillbaka till
Augustinus. Han förkunnade en urskapelse av intet och en efterföljande
uppkomst av den skapade världen.
Helt naturligt har dessa tankar fått ny
aktualitet genom de upptäckter som
den moderna naturvetenskapen har
gjort. Läran har väckt stor uppmärksamhet men har också mött stort
motstånd. De vetenskapsmän som utifrån en materialistisk livsfilosofi
hävdar naturalistisk evolution, avvisar
naturligt nog varje påstående om ett
gudomligt skapelse ingripande. Inte
heller inom teologien är progressiv
skapelse så allmänt erkänd, att det
råder enighet i saken, men ganska
många fmner, att denna teori är den
mest tillfredsställande, som i dag kan
uppställas i dessa svåra frågor.
Ett viktigt moment är att progressiv
skapelse inte bara är en teistisk version
av utvecklingsläran, utan en självständig teologisk teori, som söker
skapa harmoni, inte mellan skapelseberättelsen och en evolutionistisk
naturfilosofi utan mellan den bibliska
skapelsetanken och de geologiska
fakta, som exakt naturvetenskap kan
påvisa.
Progressiv skapelse är en mer omfattande och fullständig teori än evolutionsläran. Den klargör mycket av vad
evolutionsläran söker förklara, t.ex.
kan tanken om skapelsernässig uppkomst och spridning från olika urformer kasta ljus över det biologiska
släktskapet mellan närstående arter något som eljest i allmänhet åberopas
som bevis för evolutionshypotesen.
Men progressiv skapelse löser också
problem som synes vara olösliga utifrån utvecklingstanken. De geologiska
vittnesbörden visar ingen sammanhängande evolutionskedja; tvärtom avslöjar de stora klyftor mellan olika
arter. Plötsligt och synbarligen omotiverat uppträder grupper avarter, som
tidigare inte existerade. Den framstående svenske botanikern, professor
Heribert Nilsson, påvisade att man
aldrig kunnat iakttaga en utveckling
från lägre till högre arter av växter och
djur, när man undersökt jordlager, som
avlagrats årtusende efter årtusende.
För valje jordlager är det en markant
skillnad i arterna. Det finns ingen
glidande övergång, som bevisar en utveckling. Detta är ett faktum som kan
visa sig bli totalt ödeläggande för en
naturalistisk evolutionslära, men som
passar fullständigt till teorien om progressiv skapelse. Naturens fakta är mer
förenliga med en förklaring utifrån
skapelsetron än utifrån en materialistisk evolutionslära. Från teologisk
synpunkt är det en styrka hos teorien
om progressiv skapelse att den bibliska
skapelsetanken och skapelsetron inte
försvagas.
Konklusion. Endast detta att realiteten i Bibelns skapelseberättelse över
huvud taget kan diskuteras, är uppseendeväckande. Något sådant förekommer inte i de gamla legendariska
gudasagorna om världens skapelse, som
har kommit till oss från urtiden, fulla
av de mest uppenbara orimligheter.
När det gäller dessa, så behöver ingen
vara i tvivel om deras mytologiska
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karaktär. Men skapelseberättelsen står
där i sin enkla värdighet också i ljuset
av modern vetenskap. Teologi och
bibelforskning har gjort mycket för att
komma fram till en rätt förståelse av
skapelseberättelsen och dess förhållande till naturvetenskapen. Ofta har de
olika tolkningarna fått tjäna till att
komplettera varandra snarare än att
utesluta varandra. Sann vetenskap är
inte fiende till tron. Den har vidgat vår
världsbild och visat oss mer av storheten i Guds skapelseverk. Vetenskapen vet nu vad den förr inte kände
till: världen har »blivit till», Hebr.11 :3.
Detta gamla bibliska påstående kan nu
faktiskt vetenskapligt bevisas. Och universum håller på att förgå, 1:11, energien avtar, solar slocknar, planeter blir
öde och ofruktbara.
Så mycket är klart: Bibelns skapelsetanke står oberörd av all naturvetenskap. Inga »motbevis» är framlagda och
kan aldrig bli det. Alla försök att skapa
en så kallad vetenskaplig världsförklaring i motsättning till den gudomliga
uppenbarelsen i Bibeln är misslyckade.
Varken materialismens livsfilosofi med
sin orsaksbestämda ändamålslöshet,
eller determinismens alltför förenklade
verklighetsuppfattning, ger någon
bättre förklaring av tillvaron än den
bibliska skapelseiäran. Ingen behöver
offra varken sin förmåga till logiskt
tänkande eller sin intellektuella redlighet för att kunna tro på Bibelns första
majestätiska ord: »1 begynnelsen
skapade Gud».

2:15. Den Kristus-troende får ikläda
sig »den nya människan, som är skapad
till likhet med Gud i sanningens
rätWirdighet och helighet», Ef.4:24. Vi
är »skapade i Kristus Jesus till goda
gärningar», Ef.2 :10.
Glöm ej din skapare
Israel glömde sin skapare, Hos.8:14.
Hedningarna dyrkade det skapade
framför Skaparen, Rom.l :25. - Tänk
på din skapare i din ungdomstid, Pred.
12:1.
Den gamla skapelsen
Blev lagd under förgängligheten,
Rom.8 :20. Suckar och våndas, Rom.
8:22. Trängtar efter Guds barns uppenbarelse, Rom.8 :19. Skall frigöras från
sin träldom under förgängelsen, Rom.
8:21.
Den nya skapelsen
Allt beror på om man är en ny
skapelse, Gal.6:15. Den som är i
Kristus är en ny skapelse, 2.Kor.S:!7.
Gud skapade allt, Kol.1 :16.
I) I Kristus. 2) Genom Kristus. 3)
Till Kristus.
SKAPA, SKAPELSE

Av de två (jude och hedning) en
enda ny människa genom att i sitt kött
göra om intet budens stadgelag, Ef.

l) bårå', ~ 1::1
skapa; i Pr;J.12:1 part. plur., Jes.
43:15 part. sing., övers. Skapare, resp.
skapare. Verbet brukas endast om
Guds skapande.
2) Ifånå, n ~ 8
grunda, skapa; förvärva, köpa; i I.Mos.
14:19,22 part. Js:onä, övers. skapare. Se
t.ex. Köpa 3.
3) 'åså, n iV V
arbeta; gö;a,T utföra. Övers. »skapare»
motsvaras av part. av 'åså, utom i
Mal.2:15, där det ordagrant står: Har
icke en gjort (underförstått: dem el.
oss)? el. Icke en har gjort (underförstått: så). Se t.ex. Gärning I, Tjänst 8,
Verka 5.
4) ma'åsä, n!V 2.~
arbete; verk, handling; av: 'åSå, se 3. Se
t.ex. Arbete l, Gärning 3, Verk 2.
5) jå~ar, I ~ :,.
forma, dana (i synnerhet om en krukmakares arbete); i Jes.4S:9, 11 part.
övers. Skapare, resp. skapare. Jfr
l.Mos.2:8; Jes.45:18; 64:8, övers.
dana; Jes.29:16; 44:10 forma. Jfr
subst. jo;;er, krukmakare, t.ex. Jes.
29:16; Jer.18:2-4. Jfr Sinne 13.
6) lfinjån, 1 ' ~ l?
köp, förvärv;Tegendom, förmögenhet; i
Ps.I04:24 i betydelsen: skapelse, det
skapade; av: Js:ånå, se 2. Ordet står här
parallellt med ma 'iiSä, se 4 (här övers.
verk). Se: Egendom 3, Gods IS.
7) på 'al, '; V9
göra, förfärdiga, frambringa; i Job 36:3
part. övers. skapare. Se t.ex. Bevisa 13,
Verka 6.
8) tåknit, n ' ) J n
(by~ads)plan', : ~tkast; planmässigt
konstruerat byggnadsverk el. konstverk; i Hes.28:12 övers. härliga skapelser. Se vidare: Härlig 19.
9) ktizo, KTi~w
befolka (ett område); grunda, bygga
(en stad osv.); iN. T. end. i betydelsen:
frambringa, skapa, bilda. Verbet är
LXX.s vanligaste motsvarighet till
hebr. bårå', se I. I Matt.l9:4 har flera
handskrifter poieö, se II.
lO) ktlsis, KTiat~
grundande, byggande; i N.T. skapande,
skapelse; även skapelse i betydelsen:
det som är skapat; av: ktizö, se 7. Se:
Värld 13.
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Skapa,Skapelse
Gud är

Himmelens och jordens skapare,
Ps.lIS:IS; 121:2. Israels skapare, Jes.
43:15. Det nya Jerusalems skapare,
Hebr.II:IO.
Gud skapade
Himmel och jord, I.Mos.I:1. Allt
levande,
I.Mos.1 :21.
Människan,
I.Mos.1 :27. Himlaijusen, Ps.74:16;
136:7. Den himmelska staden, Hebr.
11:10. Allting, Jer.IO:16; Ef.3:9; Upp.
4:11. - Han skapade Visheten som sitt
förstlingsverk, Ords.8:22. Han skapade
sig ett folk, PS.lOO:3.
Gud skapade människan

. Till sin avbild, I.Mos.1 :27; 9 :6;
J ak.3:9. Sådan hon borde vara, Pred.
7:30. Till man och kvinna, Matt.19:4;
Mark. 10:6. Adam först, sedan Eva,
I.Mos.2:22; I.Tim.2:l3. Rik och
fattig, Ords.22:2. Till sin ära, Jes.43:7.
Har icke en och samma Gud skapat
oss? Mal.2:1O. Han vet vad för ett verk
vi äro, Ps.l03:14.
Gud skapar
Genom sin Ande, Job 33:4;
Ps.l04:30. Genom sitt ord, Ps.33:6;
148:5. Genom sin hand, Job 12:9.
Genom sin kraft, Jer.51:15. Han
skaffar frälsning på jorden, PS.74:12.
Skapar frid i sina himlars höjd, J ob
25 :2. Nya himlar och en ny jord,
Jes.6S:17.
Kristus och skapelsen

Han är förstfödd före allt skapat,
Kol.1 :15. Han är begynnelsen till Guds
skapelse, Upp.3:14. Han gick in i ett
tabernakel som icke tillhör den skapelse som nu är, Hebr.9:11.
Kristus skapar

Skara - Skatt

11) pOieo,

7rOt€W

göra, frambringa; LXX.s motsvarighet
till hebr. 'äSå, se 3. Se t.ex. Arbeta 14,
Fullgöra 9.

12) plåssö, 7rAci.aaw
forma, bilda, dana (i synnerhet om en
krukmakares arbete); LXX.s motsva·
righet till hebr. jä~r, se 5. Se vidare:
Mästare 7.
13) ktlsma, KTialla
något skapat, skapad varelse; av: ktizö,
se 9. Se: Levande 13.
14) katabol~, Kam(jo'Ai!
urspr.
nedkastande,
nedläggande;
läggande av grund, grundläggning. I
Hebr.4:3 står ordagrant: från världens
grundläggning.· Se vidare: Begynnelse 6.
15) glnomai, 'Y ivoll at
bliva, bliva till; födas; frambringas.
16) demiourgos, 6 T/IlWVP-YOC;
en som arbetar för folket, hantverkare;
sedan även allmänt: frambringare, upphovsman, skapare; av: d~mios, folket
tillhörig (av: d~mos, se Folk 38), och
roten ergo, verka, arbeta.
17) ktlstes, KTiaTT/C;
grundare; skapare; av: ktizö, se 9.
SKAPA
1 I bOllYnnelsen s.de Gud
1.Mo.. 1:1
1 Gud •. de de stora bavsdjuren
1 :21
1 :27
1 Gud •. de mskan tilI sin avbild
1 tilI Gud. avbild •. de ban benne
1 :27
1 tilI man ocb kvinna •.de han
1 :27
2:3
1 verk som Gud gjort när han •.de
1 himmelen och jorden när de s.des
2:4
1 När Gud •. do mskor
6:1
1 TIlI man och kvinna •. de han
6:2
1 namnet mska när de blevo •. de
6:2
1 Mskoma .om jag •. de ...utplåna
6:7
1 då Gud •.de mskor
6.Mo •. 4:32
2 din fader, som •. de dig
32:6
3 som •.r frid i himlar. höjd
Job 26:2
3 Han som •. de mig
31 :16
31 :16
3 •.de ock dem i moderlivet
4 som han ••t kan liira därav
37:7
3 otl1lgänglig för fruktan •.de.
41 :24
P•. 61 :12
1 S. i mig, Gud, rent hjärta
6 sommar och vinter äro s.de av dig 74:17
1 Norr och söder, dem bar du s.t
89:13
1 fÖrgiingliga du s.t mskors barn
89:48
1 folk som varder s.t
102:19
4 jorden mättas av frukt du s.r
104:13
6 Jorden är full av vad du •. t
104:24
6 Leviatan som du har s.t
104:26
1 varda de s.do
104:30
2 du bar s.t mina niurar
139 :13
1 bjöd, och de blevo s.de
148:5
2 H .•.de ss. förstUn_erk
Ords. 8 :22

11 gm vilken han s.t världen
Hebr. 1:2
14 den tid då världen var s.d
4:3
10 Intet S.t är fördolt för hm
4:13
11 eftersom de äro s.de ... förvandiad, 12 :27
13 förstUng av varelser han s.t
.:ak. 1 :18
15 s.de att vara Gud Hka
3:9
9 vår H. och Gud har S.t
UVP. 4:11
9 kom det tilI och blev s.t
4:11
13 allt S.t hörde jag säga
~:13
9 vid hm som s.t himmelen
1J:6
11 hm som bar s.t himmel och jord
14:7
SKAPARE
2 himmelens och jordens s.
1.Mos.14:19
2 himmelens och jordens s.
14:22
a Han övergav Gud, sin s.
5.Mos.32:15
3 himmelens och jordens s. 2.Krön. 2:12
3 en man ren inför sin s.
Job 4:17
3 eljest min s. rycka mig bort
32:22
3 Var är Gud, min s.
36:10
7 åt min s. vill jag skaffa rätt
36:3
3 hs s. själv givit hm hs skära
40:14
3 knäböja för H .. vår s.
Ps.95:6
3 Israelllädle sig över sin s.
149:2
3 förtrycker arme smädar hs s. Ords.14:31
3 bespottar fattige smädar hs s.
17:6
1 Så länk då på din S.
Pred.12:1
3 blicka upp tilI sin S.
Jes.17:7
3 visar deras s. intet förbarmande
27:11
1 Jag är H., Israels s.
43 :16
511å tllI rätta med din S.
45:9
5 Israels Helile som ock är hs s.
46 :11
3 Israel föraätit sin s.
Hos. 8:14
3 en och aamma s.
Mal. 2:15
9 S.n redan i bellYnnelsen
Matt.19:4
9 tjäna skapade framför S.n
Rom. 1 :25
Ef. 3:9
9 fördolt i Gud, alltinIIs s.
16 byggmästare och •. är Gud
Hebr.11 :10
17 själar åt sin trofaste S.
1.Pet. 4:19
SKAPELSE
8 ypperst bland härligs s.r
Hes.28:12
10 ifrån världens s. synHp
Rom. 1 :20
10 S.DS trängtan sträcker sil
8:19
10 S.n lagd under förcänllli&heten
8:20
10 s.n en lånI skall bliva frigjord
8 :21
10 s.n samfällt suckar och våndas
8:22
10 så är han en ny..
2.Kor. 6:17
10 huruvida han är en ny s.
Gal. 6:16
10 icke tillhör den s. som nu
Hebr. 9:11
10 begynnelsen tilI Guds s.
Upp. 3:14

SKARA
Se även: Tal, mängd, hop, folkhop,
folkmängd, här, härskara, legion, myriad.

-skara
folkskara Matt.26:47
härskara Upp.19:l9
högtidsskara Hebr.12:23
krigarskara Jes.13:4
krigsskara Apg.lO:l
krämarskara Sef.l:11
lärjungaskara Apg.6:2
människoskara Upp.17:l5
nordlandsskara Joel 2:20
rövarskara Hos.6:9
strövskaror 2.Sam.4:2

Vem finnes som förmår räkna hs s.or 25:3
tronade ss. en kODune i sin s.
29 :25
rusar fram mat väpnade •. or
39:24
fruktar icke för s.or av
Ps. 3:7
Din s. fick bo däri
68:11
s.n av kvinnor som båda glädje
68:12
där går s.n av Juda furstar
68 :28
74:14
tilI mat åt öknens s.or
en s. av olycksänilar
78:49
i helig skrud kommer din unga s.
11 0:3
ingen ände på hela s.n av
Pred. 4:16
utkoras att vara i de levandes s.
9:4
tärnorna en otaHi s.
HV. 6:7
för den räddade s.n I Israel
Jes. 4:2
larmande s.or försmäkta av törst
5 :13
dess larmande och sorlande s.or
5:14
den räddade s.n av Jakobs hus
10:20
min stolta s. som jublar
13:3
Moab med alla sina stora s.or
16:14
den räddade s. av Juda hus
37:31
en räddad s. från Sions berg
37 :32
med talrika s.or utskifta byte
53 :12
S.or av kameler övertäcka die
60:6
aamlade s.or tilI skökohuset
Jer. 5:7
i en stor s. komma hit tillbaka
31 :8
kom en s. av 80 män
41:5
Då hela s.n fick se Johanan
41 :13
s.n av dem som Ismael bortfört
41 :14
och med s.or av folk
Hes.2B :24
mitt nät gm •• or av många folk
32:3
Assur med hela sin s.
32:22
runt omkring hs s. bearaven
32 :23
reste sil en övermåttan stor s.
37:10
din (Gop) hiir•••en .tor s.
38:4
gör die redo med alla de s.or
38:7
församlat dina •• or att löra byte
38:13
en stor s., en talrik här
38:15
hs •• är mycket stor
Joel 2:11
mäktig är den s. som utför
2:11
på Sions bera•..en räddad s.
2:32
S.or hopa sil i Domens dal
3:14
stanken avedrs fallna s.or
Am. 4:10
på Sions bera en räddad s.
Ob. v.1 7
må du samla dina s.or
Mika 6:1
du S.ornas stad
6:1
s.or så talrika som arismaskar
N ah. 3 :15
s.or sA talrika som grishoppor
3 :15
allahanda vilda djur i s.or
Sef. 2:14
en stor s. av hs iäriunaar
Luk. 6 :17
i hela s.n av dem som trodde
Apl. 4 :32
slöto sil tilI H. hela s.or
5:14
kom folket i s.or och förde med sil
5 :16
en stor s. kom till tro
11 :21
hedningarna I fulltaHi s.
Rom.11 :26
s.n av medtjänare och bröder
Upp. 6:11
Sedan fick jag se en stor s.
7:9
en s. ur alla folkslag
7:9
antalet ryttare i ridande s.orna
9 :16
röster aven stor s. i himmelen
19:1
hörde likasom röster aven stor s.
19:6

SKARP
tog Slppora en •. sten
2.Mos. 4:25
På sin buk bär han s.a eggar
Job 41 :21
S.a äro dina p i l a r '
Ps.45:6
din tunga är Hk en s. rakkniv
62:4
vilkas tungor äro s.a svärd
57:6
med våldsverkares s.a pilar
120:4
s. ss. ett tveeggat svärd
Ords. 5:4
svärd och en s. pil är den
26:18
Deras pilar äro s.a
Jes. 6 :28
tröskvagn, ny och med s.a taggar
41 :15
gjorde min mun Hk ett s. t svärd
49:2
tag dig ett s. t svärd
Hes. 5:1
l&DSka s. t ordskifte
Apg.16:2
så s. blev deras tvist
16:39
stöta på n8t s.t arund
27:29
Guds ord...s.are än tveeggat
Hebr. 4:12
utgick ett •. t tveeggat svärd
Upp. 1:16
som bar det s.a tveegade svärdet
2:12
från hs mun utgick ett s.t svärd
19:15

ter. Ordet är ett persiskt låneord; trol.
aven rot som betyder: täcka, hölja;
dölja. Jfr Skattkammare 2,3.

6) hämad, ,

On

län~ efter, ö~ska, begära; fmna behag
i, ha sin lust i; i Job 20:20 part. pass.
Qämug, det som man längtar efter el.
fmner behag i. Se t.ex. Dyrbar 10,
Härlighet 5, Lust 16, Utkora 1.
7) ~pan, l §I ~
gömma, dölja; förvara, bevara; i Job
20:26 part. pass. plllr. övers. skatter.
Se: Akta 8, Fördölja 7, Lur 8.
8) bIi~r, , ~!!
trol. något uthugget el. utbrutet; ädel
metall, guld; övers. gyllene skatt. Jfr
inledningen till art. Guld.

9) ta'ölumä, n0'7 V Fl

något gömt el:" (6;d~lt; i Job 28:11
övers. dolda skatter; av: 'älam, se
Fördölja 2. PIur. av ordet är i J ob
11 :6; Ps.44:22 övers.lönnligheter.

10) hon, l" n
rikedom, egendom, gods. Se: Gods 8.

11) tuJjil, '7 ~!J
kraft, styrka; makt, förmåga; förmögenhet, egendom, gods. Se t.ex.
Gods 2, Makt 18, Rikedom 3, Starkhet 6.
12) käbod, ,', D
tyngd; - ~a, hede;; härlighet; prakt,
rikedom. Se t.ex. Härlighet l, Rikedom l, Ära (subst.) 1.

13) mikmannim, el' ~ O J O

plur.(trol. av sing. ~~än) gömda
förråd, skatter; trol. ett arameiskt låneord, aven rot med betydelsen: vara
gömd el. dold.
14) m~nim, el' j Hl :!m
plur. d~lda ting, d~lda ~atter; av:
~i>an, se 7.

15) tekunå, n ) 1 J D
inredn~g, utru;tning; av: [kun] , hif.
och pol. ställa upp, ställa fast; iordningställa, bereda; inreda, utrusta (se
t.ex. Fast l, Grunda 3). Jfr te~unä i
Hes.43:11, övers. inredning. I Job 23:3
förekommer ordet i betydelsen: boning.

~ ~~=y~: :::.:': d~en Jes. :;~6
1 vem bar s.t allt detta
40:26
1 han som bar s.tjordens ändar
40:28
1 Israels Helige bar ••t det
41:20
1 H., han som bar ••t himmelen
42:6
1 han som s.t die, Jakob
43:1
1 envar som jag •.t tilI min lira
43:7
3 säger H., han som •.t die
44:2
1 jag .om s.r mörkret
46:7
1 jag som s.r olyckan
46:7
1 Jag, H., • .r detta
45:8
1 gjort jorden och s.t mskorna
46:12
1 H., han som S.t himmelen
45:18
1 icke s.t den att vara öde
46:18
1 Först nu hava de blivit s.de
48:7
3 förgäter H. som bar s.t die
61:13
3 den som bar •• t die är din man
54:6
1 jag är den som • .r smeden
54:16
1 ock den som s.r fördiirvaren
54 :16
57:16
3 själar .om jag själv bar S.t
1 Jag skall •• frukt ifrån läppar
67 :19
65:17
1 s. nya himlar och en ny jord
1 jubla över det som jag s.r
65:18
1 •. Jerusalem tilI jubel
66:18
5 det är han som s.t allt
Jor.10:16
1 H. vill •. n8t nytt i landet
31 :22
51 :19
5 det är han som bar •• t allt
1 I den trakt du är s.d
Hes.21 :30
1 beredda den dag då du •. des
28:13
1 från den dag då du s.des
28 :15
1 han som bar••••• t vinden
Am. 4:13
5 Jag såll eräahoppor s.S
7:1
1 en och samma Gud s.t oss
Mal. 2:10
9 då Gud s.de världen
Mark.13:19
10 pre diken evangeIium för allt s.t
16:15
11 s.t människosläktets alla
API.17:26
10 tjäna det s.de framför
Rom. 1:25
10 ej heller n8t annat s.t
8:39
9 Icke heller s.des mannen
1.Kor.11:9
9 s.de i KJ. tilI goda
Ef. 2:10
9 av de två i sig s. en enda ny
2:16
9 nya mskan s.d tilI likhet med
4:24
10 förstfödd före allt s. t
Kol. 1 :16
9 i hm s.des allt i himmelen och
1 :16
9 s.t Im hm och tilI hm
1:16
10 predikat bland allt s.t
1 :23
9 avbild av hm som •. t henne
3 :10
12 Adam blev ju först s.d
1.Tim. 2:13
9 mat som Gud •.t att mottagas
4:3
13 allt vad Gud s.t är gott
4:4

SKARA
s.or av folk komma av dig
I.Mos.28:3
(Jakob:) Detta är Guds •.
32:2
delade sitt folk i två •.or
32:7
Om Esau överfaller den ena •.n
32:8
kan den andrs •. n undkomma
32:8
nu bar jag förökats tilI två s.or
32:10
Vad vill du med hela den s.
33:8
s.or av folk skola komma av dig
35:11
låta s.or av folk komma av dig
48:4
(Jakob:) Gad skall tränias av •. or
49:19
det var en mycket stor s.
60:9
urim, tillhöra dina fromme. s. Ii.Mos.33:8
väpnade s.or draga framför
Jos. 6:7
väpnade s.n gick framför prästerna
6:9
den väpnade s.n gick framför dem
6:13
Sisera med ha vagnar och Lor
Dom. 4:7
Benjamin blandade sil med dina s.or
5:14
Med åsnekäken slog jag en s.. ja två
15:16
träffa på en s. profeter
1.Sam.10:5
mötte (Saul) en s. profeter
10:10
ur filisteernas s.or en envilesklimpe
17:4
finlo se s.n av profetema
19 :20
de utJljorde en sluten..
2.Sam. 2:25
så att de utgjorde en hel..
23:11
en s. filisteer var läirad i
23 :13
en s. lOssar ut ur staden
2.Kon. 2:23
tilIbaka med hela sin s.
6 :15
När väktaren fick se Jehus •.
9 :17
Jag ser en s.
9:17
underhövitsmännen som anförde •.n 11 :16
den räddade s. av Juda hus
19 :30
en räddad s. från Sion. berl
19 :31
bland de fömiirnsta i sin s.
1.Krön.12:18
som anförde •.n
2.Krön.23:14
arameernas hiir allenast en rinla s.
24:24
talenterna åt s.n från Israel
25:9
Avskilde Amasja den •. från Efraim
25:10
den s. som Amasja sänt tllIbaka
25:13
kriphiir i avdelade s.or
26:11
en räddad s. bliva kvar
Esr. 9:8
låtit en s. av oas bliva räddad
9 :13
allenast blivit kvar en räddad s.
9:16
församlade sig en mycket stor s.
10:1
räddade s. som fanns kvar
Neh. 1:2
föraöra alla väpnade s.or
E.t. 8:11
med s.or efter s.or ansätta mig
Job 10:17
Hs s.or draga aamlade fram
19:12

aram. plur. (troi. ~v sing. genaz) skat-

SKA TT (rikedom)
1 finna en s. i edrs säckar
1.Mo•. 43:23
16 berien. yppersta s.er
6.Mo•• 33 :15
2 de •.er som sanden döijer
33 :19
4 inIå tilI H. s.
Jos. 6:19
4 lade de tilI s.en i H. hus
6:24
3 de stora ••er I baven fått
22:8
4 (Sossk) tOI ••erna i H. hus 1.Kon.14:26
4 och •.erna i konungsbuset
14:26
4 ävensom ••ema I konungshuoet
16:18
4 förde bort •.er i H. hus
2.Kon.24:13
4 och •.erna i konunpbuset
24:13
4 Guds hu.' •.er och värden 1.Krön.26 :20
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SKArr
Se även: Egendom, gods, Mamon, rikedom, penning, guld, silver, ädelsten.
SKArr (I)

1) ma.tmon, l"Ot;lQ
något som är gömt el. nedgrävt; skatt,
rikedom; av: tärnan, gömma, dölja; i
synnerhet: gömma i jorden, gräva ned
(se Mörker 9). Jfr 2. Se: Rikedom 10.
2) Såpan, l El '10
= sapan; betäcka, hölja, skyla; gömma,
förvara. I 5.Mos.33:l9 står: sepune
(part. pass. plur. cstr. av Såpan) ~
mune (part. pass. plur. cstr. av tärnan,
se 1) \101, övers. de skatter som sanden
döljer. Jfr säpun (part. pass. av säpan) i
v.2l, övers. förv31ad.
3) nekäsim, el ' D J ?
plur. (trol. av sing. ~Ölcäs) rikedom(ar),
skatter. Ordet kan vara ett assyriskt el.
arameiskt låneord Ofr assyr. nikasu,
förmögenhet, rikedom). Jfr Penning 3.
4) 'osär,
X
förråd; i synnerhet: förråd av skatter;
därav betydelsen: skatt; av: 'ä~, samla, förvara (se Förvaltare 1).

,:::1',

5) ginzin, l'!?:l

16) rC?,s, tOx',
huvud, spets, topp (i både bokstavlig
och överförd betydelse); i 5 .Mos.33 :15
övers. yppersta skatter. Se t.ex.
Huvud l, Ledare 6.

17) thesauros, (JT/aavpOC;
plats där man lagt el. placerat värdefulla ting; skrin (i Matt.2:ll bör man
översätta: och de öppnade sina skrin);
skattkammare; ting förvarade i en
skattkammare, skatt, skatter; av: tithemi, lägga, ställa, placera. Thesauras
motsvarar i LXX ofta 'o~r, se 4.

18) thesaurizö, (J T/aavp i~ w
samla, förvara (skatter); av: thesauras,
se 17.

19) apothesaurizö,

å7ro(JT/aavpi~w

lägga undan, lägga av åt sig skatter (för
kommande behov); av: prep. apa,
(bort) från, och thesaur!zö, se 18.

20) timiotes, TI.p.WTT/C;
dyrbarhet, rikedom; av: timios, se t.ex.
Dyrbar 19.

Skatt-Ske
4 Joel hade uppsikten över s.ema
26:22
4 överuppsyn.ingsman över 8.erna
26 :24
4 Uppsikten över konungens s.er
27 :26
4 för Guds hus' s.er
28:12
4 gav dem till s.er i H. hus
29:8
3 icke bett om s.er
2.Krön. 1 :11
3 giva dig rikedom och s.er
1 :12
4 (Sisak) tog s.erna i H. hus
12:9
4 och s.erna i konungshuset
12:9
4 tog konungshusets s.er
25 :24
4 och s.ema i H. hus
36 :18
4 hs förnämsta mäns s.er
36 :18
5 i Babel där s.ema nedlades
Esr. 6:1
1 spana mer än efter ngn s.
Job 3 :21
6 icke rädda sig med sina s.er
20 :20
7 Idel mörker förvarat åt hs s.er
20 ;26
8 kasta din gyllene s. i stoftet
22:24
8 den Allsmäktige din gyllene s.
22 :25
9 dragas dolda s.er fram i ljuset
28:11
10 fröjdar mig ••• över alla s.er
Ps.119 :14
1 letar ss. efter en s.
Ords. 2:4
10 ädla s.er (hos visheten)
8:18
4 Ogudaktighetens s.er gagna intet
10:2
lODen rikes s.er äro en fast stad
10 :15
10 idoghet för mskan en dyrbar s.
12:27
4 än en stor s. med oro
15:16
10 rikes s.er äro en fast stad
18:11
4 De s.er som förvärvas gm falsk
21:6
4 DYl'bara s.er och salvor har vise
21 :20
3 givit rikedom och s.er
Pred. 5:18
3 när Gud givit rikedom och s.er
6:2
4 på deras s.er är ingen ände
Jes. 2:7
11 bära Damaskus' s.er fram för
8:4
12 lämna edra s.er i förvar
10:3
11 grep efter folkens ..er
10:14
4 s.er till ett folk som icke
30:6
4 H. fruktan skall vara dess s.
33:6
4 jag skall giva dig dolda s.er
45:3
11 folkens s.er skola falla dig till
60:5

11 folkens s.er kunna föras in
60:11
11 få njuta av folkens s.er
61:6
4 dina s.er till plundring
Jer.15:13
4 alla dina s.er till plundring
17 :3
4 Juda konungars s.er i fienders
20:5
4 förlitar dig på dina s.er
48:7
4 förlitar dig på dina s.er
49:4
4 Svärd komme över dess s.er
50 :37
4 som är så rik på s.er
51 :13
11 Man skall röva dina s.er
Hes.26 :12
13 bemäktiga sig s.er
Dan.11 :43
12 när hs s.er föras bort
Hos.10:5
4 rycker bort de s.er han samlat
13:15
14 hs dolda .. er letas fram
Ob. v.6
11 deras s.er åt jordens H.
Mika 4:13
4 ogudaktighetens .. er framgent
6:10
15 Här finnas s.er utan ände
Nab. 2:9
11 s.er skola sam1as tillhopa
Sak.14:14
17 toga fram sina s.er
Matt. 2:11
17 Samlen eder icke s.er på jorden
6 :19
17 samlen eder s.er i himmelen
6 :20
17 Ty där din s. är
6:21
17 Himmelriket är lIkt en s.
13 :44
17 då skall du få en s. i himmelen
19:21
17 skall du få en s. i himmelen Mark.10:21
18 som samlar s.er åt sig själv
Luk.12:21
17 en outtömlig s. i himmelen
12:33
17 där eder s. är ... ock edra hjärtan
12:34
17 få en s. i himmelen
18 :22
17 denna s. hava vi i lerkärl
2.Kor. 4:7
17 i hm alla s.er fördolda
Kol. 2:3
19 Må de lägga av åt sig s.er
loTim. 6:19
17 större ... än Egyptens s.er
Hebr.11 :26
18 I haven samlat eder s.er
Jak. 5:3
20 gm vars s.er alla
Upp.18:19

SKATT
Se även: Skattskriva, arbetspliktig,
tionde, tull, förstlingsgröda, offer,
vägpenning, gåva, skänk, penning,
mynt.

-skatt
tempelskatt Matt.l7 :24

Skatt
Av G.T. framgår att skatt i äldre tid
utkrävdes i form av arbete. Då israeli·
terna blev starka i sitt nya land, gjorde
de kananeema arbetspliktiga, Dom.
l :28. Denna form för beskattning före·
kom även under konungatiden, 2.Sam.
20:24; l.Kon.4:6; S:13-16; 9:20 f. Den
folkräkning som David företog, 2.Sam.
24, var troligen en form av skattskriv·
ning samtidigt som den hade ett militärt syfte. Den organisation som David
påbörjade, l.Krön.27 :2S-3l, fullfölj·
des av hans son Salomo, som indelade
landet i tolv distrikt. Över varje
distrikt satte han en fogde. Var sin
månad försåg fogdarna konungen och
hans hus med vad som behövdes av
livsmedel, 1.Kon.4:7 ff. De tunga
skatterna under konung Salomo var en
bidragande orsak till det stora missnöje
bland folket, som på Rehabeams tid
resulterade i rikets delning, 1.Kon.
12:4 ff.
Det finns många exempel i G.T. på
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hur Israels och Juda konungar mottog
skatt av andra folk som uttryck antingen för underdånighet eller vänskap,
t.ex. från moabiter, syrier, filisteer och
araber, 2.Sam.8:2,6; l.Krön.l8:2,6;
2.Kon.3:4; 2.Krön.l7:11; jfr 2.Sam.
8:10·12; l.Kon.lO:14 f.,2S; 2.Krön.
26:8. Se även: Gåva. Skatterna användes bl.a. till att täcka kostnader för
hovet och förvaltningen samt till
sådana byggnadsprojekt som tempeloch administrationsbyggnader .
Ofta måste även Israel och Juda
betala skatt till främmande härskare,
t.ex. till den assyriske konungen,
2.Kon.l7 :3. För att kunna betala sin
tribut till andra makter måste stundom
de israelitiska konungarna pålägga sitt
folk, särskilt de rika, en extra skatt,
2.Kon.1S:20; 23:3S.
Perserkonungen Ahasveros tog skatt
av de områden som låg under hans
rike, Est.lO:l. Han beviljade sitt folk
skattelindring i samband med att han
upphöjde Ester till drottning, Est.2:l8.
Grundtextens ord hiinähä kan också
beteckna: vila, ledighet från arbetet. I Esr.4:13,20 och 7:24 omtalas skatt
tillsammans med tull och vägpenningar.
Sådana skriftställen som Esr.6 :8-10
och 7 :21-24 visar att de persiska
furstarna var positivt inställda till tempelbygget och tempeltjänsten i Jerusa·
lem. Sålunda ställdes skattemedel till
förfogande för att byggnadsarbetet ej
skulle avstanna, och de som tjänstgjorde vid templet fritogs från skatteplikt.
Om en vanlig konung har rätt att
mottaga gåvor och skatt, gäller detta i
ännu högre grad den kommande messianske konungen, Ps.72:10, jfr Jes.
60:1-7.
N.T. innehåller intet nytt i
spörsmålet om och i synen på härska·
res rätt att pålägga folket skatt. Jesus
och apostlarna såg överhetens beskattningsrätt som något naturligt, Matt.
l7:2S; Rom. 13:6. Då fariseerna försökte snärja Jesus genom att fråga om
det var tillåtet att ge kejsaren (den
romerska ockupationsmakten) skatt,
svarade Jesus med att hänvisa till
bilden och överskriften på skattepenningen, Matt.22:19 ff. med par., jfr
Rom.13:7. Likväl anklagades Jesus för
att vilja förhindra skattebetalning till
kejsaren, Luk.23:2. Av Jesu svar i
Matt.22:21 framgår två saker: för det
första att kejsaren har rätt till det som
bär hans bild, för det andra - det
viktigaste - att Gud har rätt till det
som bär hans bild, nämligen männi·
skan själv med allt vad hon är och har
som en Guds skapelse, jfr 1.Mos.l :27.
Se: Avbild (Guds).

höja; bära. I 2.Krön.17:11 står: käsäp
masSå' , övers. silver i skatt; enligt
andra skall uttrycket översättas: en last
med silver. Se t.ex. Börda (subst.) 6.
S) mas 'et, n~o/g
upplyftande; bärande; något som man
upplyfter el. bär; gåva; tribut, skatt;
av: nåSå', upplyfta, höja; bära. Se
Börda (subst.) 13, Gåva 12, Skänk 8.
6) 'änas, W ) V

straffa, pålägg; (någon) böter el. straff;
i 2.Krön.36:3 i betydelsen: pålägga
skatt. Se: Plikta 3, Straffa 8.
7) mindä, i1 ~ l t.;l
aram. = middå, se 8.
8) middä, i11 ~

aram. avgift,"'skatt; trol. ett assyriskt
låneord Ofr assyr. mandattu, avgift,
skatt). I Esr.7:24 förekommer ordet i
formen minda.
9) middä, i1 1 ~
= aram. middä';

~ 8.

10) mas, D ~
skatt, börda;- pålaga. Se t.ex. Arbetspliktig 1, Träl S.
11) kensos, K'1jvaoc;
= lat. census; uppgift till skattskrivning; i N.T. skatt, tribut (att betalas
årligen). Ordet förekom\fler även i
uttrycket namisma tOll kensou, Matt.
22:19, övers. skattepenning.
12) utf.ord.

13) phOros, <papoc;
det som man bär el. för (fram), det
som man erlägger, tribut, skatt; av:
phtlrö, bära, föra.
SKATT
1 ss. s. åt H.
4.Mos.31 :28
1 s.en åt H. utgjorde 675 får
31 :37
1 s.en åt H. 72 (fäkreatur)
31 :38
1 s.en åt H. 61 (åsnor)
31 :39
1 s.en åt H. 32 personer
31 :40
1 s.en. den för H. bestämda gärden
31 :41
2 i S. till kon. i Israel
2.Kon. 3:4
2 lägga s. på alla rika män
15:20
2 en s. av 50 siklar silver
15 :20
3 han pålade landet en s.
23 :33
4 gåvo silver i s.
2.Krön.17 :11
5 från Juda ... indriva den s.
24:6
5 den s. skulle erJiiggas åt H.
24:9
6 pålade landet en s. av
36:3
7 vuken giva s. eller tull
ESl'. 4 :13
8 s .• tull och vägpenningar givna
4:20
8 penningar som givas konungen i s.
6:8
7 makt att lägga s. på ngn präst
7 :24
9 låna penningar till s.en
N eho 5:4
10 tog s. både av fastlandet
Est.10:1
5 tagen ifrån hm hs säd ss. s.
Am. 5:11
11 taga jordens konungar s.
Matt.17 :25
11 lovligt att giva kejsaren s.
22:17
11lovJigt att giva kejsaren s.
Mark.12:14
12 SkoJa vi giva s .• eller icke
12:14
13 lovligt att giva kejsaren s.
Luk.20:22
13 förhindra man giver kejsaren s.
23:2
13 Fördenskull betalen I s.
Rom.13:6
13 s. åt den som s. tillkommer
13:7
SKATTA
denne vu högt s.d av hm
s.de högre att bliva ärade
Jag s.r mig lycklig

Luk. 7:2
Joh.12:43
Apg.26:2

SKATTEFRI
1.Sam.17 :25

vill göra s.tt i Israel

SKATTELINDRING
(Ahasveros) beviljade s.
SKATTEPENNING
(J.:) Låten mig se s.en

Est. 2:18
Matt.22:19

SKATTERÄKNARE
Var är nu s.n

Jes.33:18

SKATTEVÄGRARE
Var är nu s.n

Jes.33:18

4) gaza, 'Ya~a

(konungens) skatt(er), skattkammare.
Ordet är ett persiskt låneord, jfr 2,3,
Skatt (I) 5.
SKATTKAMMARE
1 lade in i s.rama i H. hus
l.Kon. 7 :51
1 kvar i s.rarna i H. hus
15:18
1 allt guld som fanns i s.rarna 2.Kon.12:18
1 i konungshusets s.rar
14:14
1 guld i konungshusets s.rar
16:8
1 penningar i konunashusets s.rar
18:15
1 vad som fanns i hs s.rar
20 :13
1 intet finnes i mina s.rar
20:15
1 i s.rarna i Guds hus
2.Krön. 5:1
16:2
1 tog silver och euld ur s.rama
1 (Hiskia) hade byggt sig s.rar
32:27
2 efterforskninpr i konungens s. Esr. 5:17
2 låta utbetala ur konungens s.
7 :20
3 läggas in i konungens s.rar
Est. 3:9
4:7
3 väga upp till konungens s.rar
1 vad som fanns i hs s.rar
Jes.39:2
1 intet finnes i mina s.rar
39:4
1 till rummet under s.n
Jer .38 :11
1 förde in i sin guds s.
Dan. 1:2
4 satt över hela hennes s.
Apg. 8 :27
SKA,TTLÄGGA
(Jojsklm) måste s. landet
SKATTMÄSTARE
utJämnade åt s.n Mitredat
befallning till alla s. i landet
församla satrapez, s.
församlade sig sanapema, s.na

2.Kon.23:35
Esr. 1:8
7:21
Dan. 3:2
3:3

SKATTSKRIVA
Välkänd är den skattskrivning som
ägde rum på kejsar Augustus' befallning vid den tid då Kvirinius var
landshövding över Syrien. På grund av
detta påbud var det som Josef och
Maria anträdde flirden från Nasaret
upp till Davids stad, Betlehem, för att
låta skattskriva sig, Luk.2:l-S.
När Herodes den stores son Arkelaus hade blivit avsatt som regent över
Judeen, Samarien och Idumeen, år 6
e.Kr., ställdes dessa områden direkt
under Rom som en del av provinsen
Syrien. Deras styresman blev en landshövding (lat. procurator). Samma eller
följande år företogs en skattskrivning,
som blev mycket impopulär bland
judarna. Missnöjet ledde till regelrätt
uppror genom zeloternas parti (se
Ivrare) under deras ledare Judas från
Galileen. Se även: Skatt.
SKATTSKRIVA

1) apographö, årro'Ypa<pw
skriva av, kopiera; skriva upp, föra in (i
en förteckning över medborgare: deras
förmögenhet, inkomster osv.), mantalsskriva, skattskriva; med. låta skattskriva sig; av: prep. apa, från, av, och
gråphö, skriva. Verbet förekommer
även i Hebr.12:23, där det brukas om
dem som är uppskrivna i den himmelska mantalsboken. Se: Uppskriva 3.
2) apographe, årro'Ypa<PiJ
avskrift, kopia; medborgarförteckning,
manta~, skattskrivning; av: apogråphö,
sel.
SKATTSKRIVA
1 att hela världen skulle s.s
1 färdades alla för att låta s. sig
1 för att låta s. sig jämte Maria

Luk. 2:1
2:3
2:5

SKATTSKRIVNING
2 Detta var den första s.en
2 vid den tid då s.en pågick

Luk. 2:2
Apg. 5:37

bärande; något som man bär (fram);
därav: gåva, skatt; av: nåSå', upplyfta,

plur. (trol. av sing.: gänäz) skatter,
skattkammare. Ordet är en hebreisk
motsvarighet till aram. ginzin, se Skatt
(I) S.

SKE
och det s.dde så
1.Mos.1:7.9.11.15,24.30
skall s. att vemhelst som möter mi&
4:14
icke mer s. att allt kött utrotas
9:11
så skall s. i 400 år
15:13
Den orätt mig s.r komme över diI
16:5
Så s.dde då. att när Gud fördärvade
19 :29
Så s.dde det att Efrons åker
23:17
må det då s., när jag nu står här
24 :43
Huru lätt kunde det icke hava s.tt
26:10
det skall s. när du samlar
27 :40
Gud skall låta det s. snart
41 :32
barnlös. så må det då s.
43 :14
låta det s .• som nu har s.tt
50:20
Må det s. ss. (Farao) sagt
2.Mos. 8:10
I morgon skall detta tecken s.
8 :23
låta många under s. i Egyptens land
11 :9
Detta skall s. därigenom att H.
16:8
eljest ingen olycka s.r
21 :22
om olycka s.r. skall liv givas för
21 :23
hade solen &ätt upp när det s.dde
22:3
Så skalls.• för att Israels barn
30:16
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SKATT

(II)

1) mlilfäs, D :g~
avgift, skatt; ·av: kåsas, beräkna (se
2.Mos.12:4). Jfr aram. mikså', skatt;
assyr. miksu, avgift, skatt. 2) utf.ord.
3) 'Onäs, tV }.·V
(penning)stråff, böter; i 2.Kon.23 :33 i
betydelsen: pålaga, skatt; av: 'ånas, se
6. Se: Plikta 2.

4) masSä', X~9

SKATTKAMMARE
1) 'o~är, l:l ix
förråd; i synnerhet: förråd av skatter,
skattkalIlffi3re. Se vidare: Skatt (I) 4.
2) bet ginzin, l ' ! ? ~ n';)
skattkammare; be!, cstr. av båjit, hus;
ginzin, se Skatt (I) S.
3) genäzim, I:l' r ) ;)

Sken - Skepnad
s.r med tackoffersdjurets
3.Mos. 4:26
lerkärl vari kokningen s. tt
6 :28
har kokningen s.tt i ett kopparkärl
6:28
när så s.r med vävt eller virkat tyg
13 :48
varpå sädesutgjutning har s.tt
15:17
och sädesutgjutning har s.tt
15:18
då skall detta s.
4.Mos. 5 :27
skall detta s. så att lamporna
8:2
om H.låter ngt alldeles nytt s.
16:30
skall s. att den man jaa utväljer
17:5
när Gud låter detta s.
24 :23
Detta s.dde sedan han slagit
5.Mos. 1:4
ss. ock nu har s. tt
2 :30
s.dde den daa du stod inför H.
4:10
hs arvfolk, ss. nu har S.tt
4:20
Om nu d s.r att I taaen eder till
4 :25
om ngt d stort har s.tt
4 :32
till arvedel, ss. nu har s.tt
4 :38
ss. ock hittills har s. tt
6 :24
komma ihåg vad som s.tt på den väg
8:2
ss. ock hittills har s.tt
8:18
vare sig detta s.tt på höga berg
12:2
det som han talat Icke s.r
18 :22
det skall s. att likasom H. förut
28 :63
kastade dem bort, ss. nu har S.tt
29:28
hörde vad som hade s.tt
Jos. 9:1
om detta s.tt i upproriskhet
22:22
det s.dde d, ty när (Gideon)
Dom. 6 :38
Detta s.dde, för att våldet mot
9 :24
ngt underbart s. i Manoas åsyn
13 :19
likasom det s.tt de förrs lånaema
20:31
Varför har ddant fått s. i Israel
21 :3
ss. det kunde s. på annan åker
Rut 2 :22
i Asdod så&o att d s.dde
LSam. 5:7
men om så icke sor. veta vi
6:9
allt vad han säger, det s.r
9:6
Vad har s.tt med Kis' son
10:11
(Jonatan:) Nej, d skall icke s.
20:2
då ogärningen skulle hava s.tt
20:19
stämpla mot mi&:. ss. nu s.r
22:8
stämpla mot mig, ss. nu s,r
22 :13
det skall s. gm en enda stöt
26:8
det s.dde därför att (David) tänkte
27:11
Joab svarade: Må d s.
2.Sam. 2 :14
icke förtrycka ss. fordom s.dde
7 :10
låta detta s. inför hela Israel
12 :12
ddant får Icke s. I Israel
13 :12
S.tt därför att folket förskräckte
14:15
vet allt som s.r på jorden
14:20
skall H. se till den orätt mig s.r
16:12
Låt ockd mig, vad än må s.
18 :22
Vad än må s. vill jag skynda åstad
18:23
För SauJs skull s.r detta
21 :1
på hs tron ss. nu har S.tt
LKon. 3:6
Med detta hus skall d s.
6 :12
as. nu har s.tt
8 :24
Så s.dde år efter år
10:25
Så skall s.
11 :33
vad som s. tt har kommit från mig
12 :24
vad skall Icke nu s.
14:14
så skall s.: den som kommer undan
19 :17
kommer det att d s.
2.Kon. 2:10
varom icke, så s.r det ej
2:10
s.dde icke allenast en låna
6 :10
huru skulle väJ detta kunna s.
7:2
huru skulle väJ ngt ddant kunna s.
7 :19
Så s.dde ock på Gurhöjden
9 :27
Det s.dde d
15 :12
förkunnade att detta skulle s.
23 :16
på erund av H. vrede s.dde
24:20
som s.dde med Jerusalem och Juda
24:20
.. tt under olyckstid
1.Krön. 7:23
Icke mer föröda ss. fordom s.dde
17:9
Vad som s.tt misshapde Gud
21:7
fullbordade du ss. nu S.tt
2.Krön. 6:15
Så s.dde år efter år
9 :24
vad som s. tt kommit från mig
11:4
vad som s.tt med deras fiender
20:27
Detta s.dde därför att de övergivit
28:6
icke ngt ddant s.tt i Jeruaslem
30:26
under som hade s.tt i landet
32:31
Sedan allt detta S.tt
Ear. 9:1
så bör ju s. efter Iaaen
10:3
kan icke vila ss. måste s.
Neh. 6:3
veta allt vad som hade S.tt
Est. 4:1
Detta s.dde på trettonde daaen
9:17
Hade d icke s.tt,låge jag
Job 3:13
var s.dde att de redlip måste
4:7
Må ddan orätt icke s.
6 :29
Sådant kan ju aldrig s.
14:4
d s.r det med den orättfärdiges
18:21
d måste s .. för att hs buk
20 :23
Gud aktar ej på vad förvänt som s.r
24 :12
d s.r det till deras fördärv
Ps.92:8
Så s.r ock med den som går in
Ords. 6 :29
intet nytt s.r under solen
Pred. 1:9
har detsamma ändå s.tt redan förut
1:10
vad som kommer att s.
3 :15
det s.dde ock redan förut
3:15
För mskornas skuU s.r detta
3:18
vet icke vad som kommer att s.
8:7
vem kan säga huru ngt kommer att s.
8:7
det skall s. i kommande dagar
Jes. 2:2
När då d s.r, att ngn fattar taa
3:6
skall s. att den som lämnas i Sion
4:3
skall icke lyckas, det skall icke s.
7:7
såsom jag tänkt, så skall det s.
14:24
plötsligt och med hast skall detta s.
29:5
akten icke på vad fordom s.tt
43:18
förkunna ...vad som skall s.
44:7
långt förut vad ännu ej har s.tt
46:10
Vad förut s.dde, hade jag för länge
48:3
lät dig höra därom, innan det s.dde
48:5
skall det s. att allt kött kommer
66 :23
om ngt ddant där har s.tt
Jer. 2:10
INvJiga ting s. I landet
5 :30
märk, du menighet, vad som s.r
6 :18
ss. ock nu har s. tt
11 :5
ödemark, ss. ock nu har B.tt
25 :18
Vad du hotade med, det har s.tt
32:24
Tala om för oss huru det s.dde
36:17
Härav måste s. att I varden utrotade
44:8
SA s.dde, därför att de syndat
50:7
Den orätt mig har s.tt
51 :35
på IINlld av H. vrede s.dde
52:3
vad som s.dde med Jerus. och Juda
52:3
För synders skull har så s.tt
KJag. 4:13
d hade S.tt i synen, gm Guds A. Hes.11 :24

vad jag talar, det skall s.
12:28
förviaso skall icke det få s.
20:32
Ty rannaakninl har redan S.tt
21:13
Så s.r, för att ett träd aldrig
31 :14
I kommande dagar skall detta s.
38 :16
Nebukadnessar veta vad skall s.
Dan. 2:28
vad som skall s. i framtiden
2:29
lät dig veta vad som skall s.
2:29
vad som skall s. i framtiden
2:45
inlen skada har s. tt dem
3 :25
i det som nu hade s. tt med Daniel
6:17
s.dde det att djuret dödades
7:11
kungöra för dil vad som skall s.
8 :19
ingenstädes under him. ngt ddant S.tt 9 :12
när det har S.tt som är beslutet
11 :36
Och det skall s. på den daaen
Hos.2:16,21
sådant s.tt förut i edra dagar
Joel 1:2
Det skall icke s .. sade H.
Am. 7:3
Icke heUer detta skall s.
7:6
jorden darra, när sådant s.r
8:8
Gm Jakobs överträdelse s,r
Mika 1:5
Så s.r det att hos dig icke mer
2:5
skaU s. i kommande dagar
4:1
Och det skall s. på den dagen
5:10
Detta s.dde på tjugufjärde
Hagg. 2:1
det s.dde att likasom de icke
Sak. 7 :13
På den tiden skall det s.
8 :23
Och det skall s. på den tiden
12:3
Och det skall s. på den tiden
13:2
AUt detta har S.tt
Matt. 1 :22
Låt det nu d s.
3 :15
s. din vilja, ss. i himmelen
6:10
ss. du tror, d må det s. dig
8:13
vad som s. tt med de besatta
8 :33
S. eder efter eder tro
9:29
sedan detta hade s.tt, gick J. upp
14:23
S. dig ss. du vill
15:28
med tjänare så&o det som s.dde
18 :31
berättade för sin herre allt som s.tt
18:31
s. tt för att det skulle fullbordas
21:4
ddant som s.dde med fikonträdet
21 :21
Häv dig upp ... och det skall s.
21 :21
Säg oss när detta skall s.
24:3
icke må s. om vintern eller på
24:20
icke förgås förrän allt detta s.r
24 :34
Min Fader ...d s. din vilja
26:42
skrifterna... som säga att så måste s.
26:54
Men allt detta har s.tt
26 :56
jordbävningen ocb övriga som s.dde
27 :54
sågo vad som s.dde
27 :55
utsprida vad som hade S.tt
Mark. 1 :45
för att se vad det var som hade S.tt
5:14
vad som bade S.tt med svinen
5:16
hon visste vad som 8. tt med henne
5 :33
låta ngn få veta vad som hade s.tt
5:43
gm det som s.tt med bröden
6:52
kom Petrus ihåg vad som hade s. tt
11 :21
tror att det han säger skall s.
11 :23
Så s.dde med alla IQU
12 :22
Säg oss när detta skall s.
13:4
att det icke må s. om vintern
13:18
när I sen detta s., kunnen I veta
13 :29
icke förgås förrän allt detta s.r
13:30
på avstånd och dlo vad som s.dde
15 :40
till den da& då detta s.r
Luk. 1 :20
s. mil ss. du har saat
1 :38
varför s.r mig att min H. moder
1 :43
och se det som där har s.tt
2:15
s.dde därvid att himmelen öppnades
3 :21
herdarna sägo vad som s. tt
8 :34
folket gick ut för att se vad som S.tt
8 :35·
omtala vad som hade s. tt
8 :56
Herodes fick höra om detta som B.dde 9:7
Nu kommer regn, och det s.r d
12:54
Nu kommer stark hetta, och detta s,r 12:55
Likaledes, ss. det s.dde på Lots tid
17:28
tiden inne, då detta kommer att s.
21:7
tecken skola s. i solen och
21 :25
När detta begynner s.
21 :28
Likaaå, när I sen detta s.
21 :31
icke förlls, förrän allt detta s,r
21 :32
Dock, s. Icke min vilja, utan din
22:42
skulle s. som de be&ärde
23 :24
hövitsmannen dg vad som s.dde
23:47
när allt folket sägo vad som s.dde
23:48
förundran över det som s.tt
24:12
samtalade om allt detta som s.tt
24:14
hört vad där S.tt I deasa dagar
24:18
Det som har s.tt med J. från Nasaret 24:19
tredje dagen sedan detta s.dde
24:21
förtäljde vad som s.tt på vägen
24:35
Detta s.elde i Betania
Joh. 1 :28
Detta s.dde vid tionde timmen
1 :39
(NIkodemus:) Huru kan detta s.
3:9
s.tt just den timme då J. sade
4:53
d har s. tt för att Guds lirningar
9:3
Redan nu, förrän det s.r, säger jag
13:19
när detta har s.tt, skolen tro
13:19
sagt eder det förrän det s,r
14:29
att I mån tro när det har S.tt
14:29
detta s.r för att världen skall
14:31
detta s.dde för att skriftens ord
19 :36
prisade Gud för det som s. tt
Apl. 4 :21
förut hade bestämt skola s.
4:28
utan att veta om vad som hade S.tt
5:7
Detta s.dde tre långer
10:16; 11 :10
under första tiden s.dde med oss
11:15
s.dde under osyrade brödets högtid
12:3
som s.dde gm ängeln var verkligt
12:9
landshövdingen dg vad som s.tt
13:12
tecken och under s. gm dem
14:3
På INnd av det som i dag s. tt
19 :40
S. H. vilja
21 :14
gillade (jaa) vad som s.dde
22 :20
profeterna och Moses saat skola s.
26:22
när detta s. tt, kommo ockai .
28:9
s.r utvärtes på köttet
Rom. 2:28
hiärtats omskärelse, som s.r i A.
2 :29
S.dde det sedan (Abraham) blivit
4:10
s.dde icke sedan ban blivit omskuren
4:10
d s.dde ock, när Rebecka blev moder 9 :10
utkorelse som s.tt av nåd
11:5
Men har den s. tt av nåd
11:6
icke s. tt på INnd av &ärningar
11 :6
allt som icke s.r av tro, är synd
14:23
med hm s.dde ss. det är skrivet
15:3
d har s.tt, som skrivet är
15:21

blott det s.r i H.
1.Kor. 7:39
s.dde oss till en varnagel
10:6
d s.dde detta för att söndring
12:25
allt detta må nu så s.
14:26
allt hos eder s. i kärlek
16:14
d s.r detta till tröst
2.Kor. 1:6
s.r ock detta till tröst för eder
1 :6
Allt s.r nämligen för eder skull
4 :15
s.dde detta icke för den mans skull
7 :12
omskärelse som icke s.dde med
Kol. 2:11
ej beller s.r det med svek
I.Tess. 2:3
har nu ock s. tt, det veten I
3:4
först måste avfallet S.tt
2. Tess. 2:3
s.dde för att KJ. främst
loTim. 1 :16
uppståndelsen redan s.tt
2.Tim. 2:18
ss. det B.dde med de männens
3:9
s.dde detta till äventyrs
Filem. v.15
där d måste s., liden
LPet. 1:6
det s.dde för att dessa skulle leva
4:6
om begynnelsen s.r med oss
4:17
vad som kan s. i mOl'jon
Jak. 4:14
vad som anart skall s.
Upp. 1:1
vad som härefter skall s.
1 :19
vad som skall s. härefter
4:1
när det s.r att han stöter i basun
10:7
vad som snart skall s.
22:6

l) 'or, "1 ix
lysa, bli ljus; här hif. göra ljus, ge ljus;
övers. kasta sitt sken. Se t.ex. Lysa l,
Stråla 5.
2) Beträffande 4.Mos.8:3, se Kasta 9.
3) ziiraT:z, n J ~
stiga el. gå upp, framträda, bli synlig
(särskilt om ljuset el. solen). I S.Mos.
33:2 står ordagrant: och från Seir gick
han upp (visade han sig) för dem.
Verbet förekommer t.ex. i 2.Mos.2:2;
Pred.l :5; Jes.S8:1 O; 60:1.
4) I Job 8:16 står: lipne sÖmäs, inför
solen; övers. i solens sken.
5) ~hJrdjim, t:l : J 0, ~
dagsljus, middagens ljus, middag; här
övers. middagens sken; av: [~äharl,
grundbet. trol. glänsa, lysa. Se: Ljus 4,
Middag l.
6) nogah, i'1 ~ ~
vara klar el. ljus, stråla, skina. Se:
Ljus 8, Skina l.
7) 'or, "11X
ljus; av: verbet 'or, se l. Se t.ex.
Ljus l, Lysa 4.
8) nogah, n ~ 'J
klarhet, ljus, sken; i Jes.62:1 övers,
solens sken; av: nägah, se 6. Se: Ljusning l.
9) phenggos, r!>enoc;
ljus, sken. Jfr Skina Il.
10) phös, r!> C;
ljus. Se vidare: Ljus 16.
11) astrape, aOTparrTt
blixt, ljungeld; starkt ljus, klart sken.
Se: Ljungeld 6.
12) ekle{pö, eK Aeirrw
utelämna, förbigå, försumma; lämna,
övergiva; i N.T. intransitivt i betydelsen: avtaga, upphöra, försvinna; av:
prep. ek, (ut) ur, och leipö, lämna,
övergiva. I Luk.23:4S brukas verbet
om solen; därav övers. mista sitt sken.
En del handskrifter har pass. av skotizö, förmörka. Ekleipö är i Luk.169
övers. taga slut; 22 :32 bliva om intet;
Hebr.l :12 hava ände.
13) opsis, ö iii te;
åsyn, anblick; utseende, ansikte; av
roten op-, se. Se: Ansikte Il.
14) phötismos, r!>wTWj.LOe;
upplysning; klart ljus, sken; av: phötizö, se Lysa Il.
15) morphOsis, j.Lopr!>wote;
formande; form; i 2.Tim.3:S i betydel-
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SKEN
Se även: Skina, sol, måne, stjärna,

härlig, glans, glöd, stråla, ljus, lysa.
-sken
solsken 2.Sam.23:4
återsken Hebr.I:3
SKEN

w

sen: utseende, sken; av: morphoö,
forma, gestalta (pass. i Gal.4:19 övers.
taga gestalt). ,MorphOö kommer i sin
tur av morphe, se Skepnad 3. Morphösis är i Rom.2:20 övers. uttryck.
SKEN
1 att den kastar sitt s.
2.Mos.25 :37
1 lamporna kasta sitt s.
4.Mos. 8:2
2 lamporna d att de kastade sitt s.
8:3
3 från Seir gick hs s. upp
5.Mos.33:2
4 frodig planta i solens s.
Job 8:16
5 stråla klarare än mlddaaens s.
11:17
6 lågan av hs eld icke giva ngt s.
18:5
7 Men synes icke redan s.et
37 :21
5 och din rätt ss. middaaens s.
Ps.37:6
7 hela natten med eldens s.
78:14
8 s.et aven lågande eld
Jes. 4:6
5 din natt lik middaaens s.
58 :10
8 månen icke mer lysa med sitt s.
60:19
8 dess rätt går upp ss. solens s.
62:1
8 moln med eld ocb s. omgav
Hes. 1:4
8 den gav ett s. ifrån sil
1 :13
8 ett s. ompv hm
1 :27
8 såg s.et ut där runt omkring
1 :28
8 och stjärnorna mista sitt s.
Joel 2:10
8 stjärnorna mista sitt s.
3:15
8 s.et av dina farande pUar
Hab. 3:11
9 månen upphöra giva sitt s.
Matt.24:29
9 månen upphöra giva sitt s.
Mark.13:24
10 som komma in skola se s.et
Luk. 8 :16
9 som komma in skola se s.et
11 :33
11 lykta lyser med sitt klara s.
11 :36
12 i det att solen miste sitt s.
23:45
13 Dömen Icke efter s.et
Joh. 7:24
10 ett s. från himmelen
Apl. 9:3
10 ett s. lyste I rummet
12:7
10 ett starkt s. från himmelen
22:6
10 som voro med mig dgo väJ s.et
22:9
10 till följd av det starka s.et
22:11
10 fick jag se ett s. från himmelen
26:13
14 icke se det s. som utgår
2.Kor. 4:414 skaU kunna sprida sitt s.
4:6
15 hava ett s. av IUdsfruktan
2.Tim. 3:5
10 en lampas s. aldrig mer lysa
Upp.18:23

-skena
benskenor l.Sam.17:6
SKENFAGER
l) pithanologia, rrdJaIJoAo"(ia
övertalande ord, övertalningskonst;
övers. skenfagert tal; av: pithanos,
övertalande, övertygande (av: peithö,
övertala, övertyga), och logos, ord, tal.
SKENFAGER
1 ingen bedraga med s. t tal

Kol. 2:4

SKENGUD
offrade åt onda andar. s.ar

I>.Mos.32:17

SKEPNAD
Se även: Gestalt, form, utseende,
skapa, kropp, människa, avbild, bild.
-skepnad
Guds·skepnad Fil.2:6
tjänare-skepnad Fil.2:7
Kristi skepnader (gestalter)
l) Guds-skepnad, Fil.2:6. 2) Tjänare-skepnad och människogestalt, Fil.
2:7; Rom.8:3. 3) Skepnad som uppstånden, Mark.l6:12. 4) Gestalt i den
troende, Gal.4:19.
SKEPNAD

l) temunii, n J i t:ll'l
anblick, åsyn, gestalt; bild. Jfr 2.Mos.
20:4; S.Mos.S:8, övers. bild; 4.Mos.
12:8; S.Mos.4:12,IS gestalt; PS.17:IS
åsyn. Jfr Avgudabild l.
2) ~ir, "1'~
gestalt. Jfr ~urä, som förekommer fyra

gånger i Hes.43 :11, övers. form.
3) morphe, j.LOpl/JTt
form, gestalt; möjl. aven rot med
betydelsen: gripa tag i, fatta. Ordet
förekommer även i Fil.2:6,7, där det
står i uttrycken mor,phe theou, Gudsskepnad, och morphe doUlou, tjänareskepnad. Jfr FÖlVandla 14, Sken 15.
4) eidos, elöoe;
det man ser, utseende, yttre framträdande, form, gestalt; av: roten ido, se.
Ordet är i J oh.S :37 övers. gestalt;
l.Tess.5:22 slag (= sort). Se: Åskådning l.
SKEPNAD
1 s. vars form jaa icke skönjde
2 s.er förtäras av dödsriket
3 uppenbarade sil i annan s.
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Job 4:16
Ps.49:15
Mark.16:12

Skepp — Skickad

4 i lekamlig s. ss. en duva

Luk. 3:22

SKEPP
Se även: Båt, farkost, fartyg, flotta,
sjöfart, segla, hav, sjö, hamn, handel.
-skepp
rörskepp

Jes. 18:2

Tarsis-skepp Jes.23:14
akterskeppet Apg.27:41
förskeppet Apg.27:41
Skepp, sjöfart
Israel hörde av naturliga skäl ej t i l l
Medelhavsvärldens
sjöfartsnationer;
dess territorium omfattade nämligen ej
varaktigt någon del av Palestinas
Medelhavskust, och denna är för övrigt
fattig på naturliga hamnar. Salomo
försökte emellertid organisera en israelitisk sjöfart.
Hans läromästare i
skeppsbyggen var av allt att d ö m a
fenicierna, och sedan han hade fått en
handelsflotta byggd i Esjon-Geber (se
d.o.)
vid
Akabaviken, nära Elat,
1. Kon.9:26, drog denna, till en del
med fenicisk besättning, ut på långfärd
både till Ofir, 9:27 f., och till Tarsis,
2. K r ö n . 9 : 2 1 . Även konung Josafat lät
bygga skepp, som skulle gå till Tarsis,
2.Krön.20:36. Se: Ofir, Tarsis.
När skepp omtalas i Bibeln är det
främst feniciernas och andra sjöfarande nationers fartyg som avses. I Hesekiels profetia (Hes. kap. 27) liknas
Tyrus vid ett lyxskepp, på vilket allt
plankverk är timrat av cypress och som
har mast av ceder och åror av ek. Dess
däck beskrivs som prytt med »elfenben
i ädelt trä», och det har ett segel av fint
linne med brokig vävnad samt soltält
tillverkade av m ö r k b l å t t och purpurr ö t t tyg.
I N . T . omtalas skepp framför allt i
samband med Paulus' sjö färder. I
Patara (se d.O.), på tredje missionsresan, bytte aposteln från en liten
kustbåt t i l l ett större, sjögående fartyg
som kunde gå direkt över ö p p n a havet
till Fenicien. Resan från Cesarea till
R o m (Apg. kap.27 och 28) företogs i
första etappen med en kustbåt och
sedan med två olika spannmålsfartyg
som gick i trafik mellan Alexandria
och Italien. Det fartyg som led skeppsbrott vid Malta var stort nog att
medföra 276 personer, förutom vetelasten. I spetsen för besättningen stod
skepparen och styrmannen. Till utrustningen h ö r d e reservtågvirke (att surra
om skeppet), skeppsbåt, skeppsredskap, försegel, lodlina och ett flertal
ankaren, av vilka fyra på en gång
utkastades utan att kunna förhindra
grundstötningen. Det andra spannmålsfartyget, som hade legat vid Malta över
vintern, bar Tvillinggudarnas (se d.o.)
bilder.

s. som skulle gå till Tarsis
Jona 1:3
s.et var nära att krossas
1:4
vad löst som fanns i s.et kastade de
1:5
gingo i förväg ombord på s.et
Apg.20:13
ledsagade de h m till s.et
20:38
Där (Patara) funno vi ett s.
21:2
(Tyrus) skulle s.et lossa sin last
21:3
stego vi ombord på s.et
21:6
vi gingo ombord på ett s.
27:2
träffade hövitsmannen på ett s.
27:6
olycka, icke allenast för last och s.
27:10
Då s.et av denna rycktes med
27:15
(manskapet) slogo tåg om s.et
27:17
läto s.et så driva
27:17
s.et skall gå förlorat
27:22
Sjömännen ville...fly ifrån s.et
27:30
Om icke dessa stanna kvar på s.et
27:31
på s.et tillsammans 276 personer
27:37
lättade de s.et gm att kasta
27:38
låta s.et driva upp på denna
27:39
läto s.et gå upp på (revet)
27:41
andra på spillror av s.et
27:44
s. som legat vid ön över vintern
28:11
s.en styras av helt litet roder
Jak. 3:4
tredjedelen av s.en förgicks
Upp. 8:9
som hade s. på havet, blevo rika
18:19
SKEPPARE
förfarna män...tog du till s.
Hes.27:8
sjömän och s. sjunka nu ned i havet
27:27
V i d dina s.s klagorop bäva markerna 27:28
alla s. på havet begiva sig i land
27:29
gick s.n till (Jona) och sade
Jona 1:6
trodde mer på s.n än på...Paulus Apg.27:11
alla s. stå långt ifrån
Upp .18:17
SKEPPSBROTT
de ledo s. vid Esjon-Geber
somliga av skeppen ledo s.
tre gånger har jag lidit s.
därigenom lidit s. i tron

1.Kon.22:49
2.Krön.20:37
2.Kor.ll:25
l . T i m . 1:19

SKEPPSBÅT
förmådde vi bärga s.en
firade ned s.en i havet 27:30
höggo av de tåg som höllo s.en 27:32

Apg.27:16

Segelfartyg från
s.de Israel sändebud till Sihon
de s.de sändebud till dem
l.Sam.
s. sändebud över hela Israels land
skall jag s. min tjänare
David har s.t sändebud hit
s.de David sändebud
2.Sam.
Abner s.de sändebud till David
s.de David sändebud till Is-Boset
Hiram s.de sändebud till David
s.de Joab Uria till den plats

11:19
6:21
11:3
20:21
25:14
2:5
3:12
3:14
5:11
11:16

forntiden.

s.t bort med tomma händer
L u k . 1:53
s. sändebud och underhandla om fred 14:32
(Epafroditus) som I s.t hit
F i l . 2:25
S K I C K A (skicka sig)
s. dig allenast ss. tapper
l.Sam.18:17
s.en eder ss. käcka m ä n
2.Sam.13:28
s. dig ss. en kvinna som haft sorg
14:2
ss. gällde min vän, s.de jag mig
Ps.35:14
s. sig inför de levande
Pred. 6:8
denna tidsålders barn s. sig
L u k . 16:8
s.en eder icke efter denna
Rom.12:2
Den s.r sig icke ohöviskt
1.Kor.13:5
s.en eder ss. m ä n , våren starka
16:13
att I så s.en eder
F i l . 1:28
S.en eder visligt mot
K o l . 4:5
s.en eder höviskt
l.Tess. 4:12
böra likaledes s. sig värdigt
l . T i m . 3:8
dessa likaledes s. sig värdigt
3:11
s. sig värdigt och tuktigt
Tit. 2:2
s. sig ss. höves heliga kvinnor
2:3
yngre m ä n n e n att s. sig tuktigt
2:6
tjänarna att s. sig dem till behag
2:9
S K I C K A (= styra, leda)
H. s.t det så att Ahitofels
2.Sam.l7:14
det var så s.t av H.
1.Kon.12:15
det var så s.t av Gud
2.Krön.lO:15
Amasja ville icke...Gud s.de det så
25:20
min gudabild har s.t det så
Jes.48:5
Gud först så s.de att han fick
Apg.15:14

Romerskt
SKEPPSMANSKAP
sände Hiram sjokunnigt s.

l . K o n . 9:27

SKEPPSREDSKAP
kastade de ut s.en

Apg.27:19

SKEVAS
grek., möjl. av lat. scaevus, vänster. En
judisk

överstepräst

(här antagligen:

man av översteprästerlig släkt). Hans
sju

söner,

försökte

i

som

var

Efesus

andebe svärj are,

förgäves

driva ut

onda andar genom att besvärja dem
»vid den Jesus som Paulus predikan).
Apg.l9:14.
SKICK
försätta vägarna i gott s.
Guds hus i dess förra s.
tuktig, hövisk i sitt s.

handelsfartyg.
avsikt att s. denne till konungen
14:29
att jag kan s. dig till konungen
14:32
s.de sändebud till Ahab
l.Kon.20:2
s.de (Ahasja) åstad sändebud
2.Kon. 1:2
Eftersom du s.de sändebud
1:16
s.de Amasja sändebud till Joas
14:8
s.de sändebud till Tiglat-Pileser
16:7
(Hosea) s.de sändebud till So
17:4
s.de han åter sändebud till Hiskia
19:9
s.de bort (David)
l . K r ö n . l2:19
Hiram s.de sändebud till David
14:1
David s.de sändebud för att trösta
19:2
som voro s.de till (Hiskia)
2.Krön.32:31
s.de (Neko) sändebud
35:21
H. s.de sina budskap till dem
36:15
jag s.de bud till dem
Neh. 6:3
s.de ut kläder till Mordokai
Est. 4:4
s.de han sändebud till Hiskia
Jes.37:9
s.de sina sändebud till Egypten
Hes. 17:15
budbärare s.des till dem
23:40
utan att H. har s.t det
A m . 3:6

SKICKAD
1 är s. för Guds rike
2 väl s. att undervisa
2 väl s. att undervisa
3 väl s. till allt gott verk

5.Mos.19:3
2.Krön.24:13
l . T i m . 3:2

SKICKA
Uppdelning: allmänt; skicka sig; i betydelsen: styra, leda.

SKEPP
vid stranden där s.en ligga
l.Mos.49:13
S. skola komma från kitteernas 4.Mos.24:24
H. skall föra dig...på s.
5.Mos.28:68
Dan, varför dröjer han vid s.en
Dom. 5:17
fara med ditt folk pa s.en
l.Kon.22:50
Huram sände till hm s.
2.Krön. 8:18
hade s. som gingo till Tarsis
9:21
bygga s. som skulle gå till Tarsis
20:36
somliga av s.en ledo skeppsbrott
20:37
Där gå s.en sin väg fram
Ps.l04:26
De foro på havet med s.
107:23
s.ets väg mitt i havet
Ords.30:19
Hon är ss. en köpmans s.
31:14
väldigaste s. kan ej fara
Jes.33:21
driva kaldeerna ned på s.en
43:14
främst komma Tarsis' s.
60:9
Alla havets s. tjänade dig
Hes.27:9
som ro med åror övergiva sina s.
27:29
sändebud draga ut från mig på s.
30:9
s. från Kittim komma
Dan.11:30
storma fram med...många s.
11:40

S K I C K A (allmänt)
H. s.de det i min väg
l.Mos.27:20
hälsningsskänkerna som jag s.t emot 33:11
utanför lägret s. hm
4.Mos. 5:3
s.de dem...utanför lägret
5:4
Mose s.de sändebud från Kades
20:14
Israel s.de sändebud till Sihon
21:21
(Balak) s.de sändebud tiU Bileam
22:5
sändebuden som du s.de till mig
24:12
jag s.de sändebud till Sihon
5.Mos. 2:26
s.t bort henne från sitt hus
24:1
s.r henne bort ifrån sitt hus
24:3
förste man som s.de bort henne
24:4
H. skall s. över dig ett folk
28:49
sjukdomar som H. s.t över detta land 29:22
Jefta s.de sändebud till Ammons Dom.11:12
Äter s.de Jefta sändebud till
11:14
s.de Israel sändebud till kon. i Edom
11:17
s.de ock till konungen i Moab
11:17

5049

5050

Grekiskt skepp.
5051

5052

L u k . 9:62
l . T i m . 3:2
2.Tim. 2:24
3:17

Skickelse - Skinn
SKICKELSE
gm. H. s. blev det hs

de s.r som övergingo hm

LKon. 2;15
1.Krön.29 ;30

SKICKLIG
Se även: Duglig, nyttig,
förståndig, klok, kunnig, vis.

skickad,

-skicklig
oskicklig Matt.19:12
konstskicklighet I.Kon.7 :14
slöjdskicklighet 2.Mos.3l:3
SKICKLIG

l) jätja', )I] ~
förnimma, märka; inse, förstå; på
samtliga ställen part. jo~!ea', som
förstår, kunnig. Se t.ex. Förstå l,
Klok lO, Minne l, Syn 3.
2) Mal], J g ~
bli el. vara god; hif. göra god; utföra
(något) väl el. riktigt; ,handla väl el.
riktigt; i Jer.2:33 om därä~, väg; vandring; ~ärav övers. gå skickligt till väga;
part. meji1? med prep.le, övers. som är
skicklig i. Se t.ex. Bättra l, Rätt 17,
Täckas 3.
3) utf.ord el. omskrivning.
4) kisron, 1 i l lp ~
duglighet, skicklighet; framgång, vinning; av: käser, vara duglig el. passande; lyckas, vara fördelaktig. Se:
Gagn 8.
S) hikanos, 1" avo,
tillräcklig; i fråga om en persons
förmåga: lämplig, duglig, skicklig; av:
hikanö (hikö), komma, gå (till), hinna,
uppnå. Se t.ex. Stark 44, Värdig 2.
6) hikanoö, 1" avow
göra duglig el. skicklig; av: hikan6s, se
S.
7) katartismos, "araprwjlo,
iståndsättande, utrustning; fullbordan,
fullkomning; av: katartizö, se t.ex.
Fullkomna 3.
8) hikanotes, 1" avorll'
duglighet, skicklighet; av: hikan6s, se
S.
SKICKLIG
1 ES8U blev en s. jägare
2 som är s. i strängaspel
1 s. att hugga virke
a s,a i att spänna båge

1.Mos.25 ;27
1.Sam.16;17
LKon. 5;6
LKrön. 8 ;40
12;2
a s.a i att slunga stenar
12;8
3 krigsmän s.a att strida
2.Krön. 2;7
1 s. i att utföra snidverk
2;8
1 tjänare s.a i att hugga virke
2;14
1 s. att arbeta i guld och silver
2 Huru s.t går du icke till väga
Jer. 2;33
5 Vem är nu s. härtill
2.Kor. 2;16
3;5
5 av oss själva s.a att tänka ut ngt
3;6
6 (Gud) också gjort oss s.a
Ef. 4;12
7 de heliga s.a att utföra sitt
6 gjort s.a till delaktighet
Kol. 1;12
5 s.a att undervisa andra
2.Tim. 2;2

SKICKLIGHET
4 med s. utstått sin möda

4 all s. i vad som göres ... avund
3 s. att uttyda drömmar

8 den s. kommer från Gud

Pred. 2;21
4;4
Dan. 5;12
2.Kor. 3;5

SKIDA
dragit ut det ur s.n
bälte med svärd i s.n
stack ängeln sitt svärd i s.n
Drag dig tillbaka i din s.
draga ut mitt svärd ur s.n
mitt svärd fara ut ur s.n
dragit ut mitt svärd ur s.n
Må det stickas i s.n igen
Stick ditt svärd i s.n
Stick ditt svärd i s.n

1.Sam.17;51
2.Sam.20;8
1.Krön.21 ;27
Jer.47:6
Hes.21;3
21;4
21;5
21;30
Matt.26;52
Joh.18;11

SKIFTE
-skifte
ordskifte Mark.12:28
SKIFTE
till arvedel allenast ett s.
Jos.17 :14
Ur Juda barns s. fingo Simeons
19:9
en avdelning på vart s.
2.Krön.35:5
prästerna, efter deras s.n
Esr. 6:18

SKIFTESMAN
satt mig till domare eller s.

Luk.12;14

SKIFTEVIS
10000 i var månad, s.
LKon. 5;14
Lotterna drogas s.
1.Krön.24:6
avdelningar komma och avgingo s.
27:1

SKILJA
-skilja
avskilja I.Mos.30:40
frånskilja J er.6 :29
urskilja Mark.8:24
åtskilja Matt.19:6
SKILJA
Gud s.de ljuset från mörkret
1.Mos. 1:4
fäste som s.er vatten från vatten
1:6
s.de vattnet under fästet ifrån
1 :7
ljus som s.er dagen från natten
1:14
till att s. ljuset från mörkret
1 ;18
(Abram;) Skilj dig ifrån mig
13;9
sedan Lot skilt sig från hm
13 ;14
s.de dem medan han själv ännu levde 25:6
(Esau) s.de sig från sin broder Jakob 36;6
s. mellan heligt och oheligt
3.Mos.10;10
kunna s. mellan orent och rent
11:47
S.en eder från denna
4.Mos.16:21
får icke s. sig från henne
5.Mos.22:19
han får icke s. sig från henne
22 :29
icke denna lagbok skild från
Jos. 1:8
s.en det tillspillogivna från eder
7 :13
Heber s.t Sig från de övriga
Dom. 4:11
annat än döden s. mig från dig
Rut 1:17
s.en deras kalvar ifrån dem
l.Sam. 6:7
S.en eder från amalekiterna
15:6
s.de sig kaineerna från amalekiterna
15:6
kvinnor varit s.da från oss
21:5
ej heller s.da i döden
2.Sam. 1:23
icke förskjuten och s.d från hm
14;14
s. mellan gott och ont
l.Kon. 3:9
S.t därifrån till denna dag
12:19
vagn av eld ... s.de de båda
2.Kon. 2:11
(Ed om) har varit skilt därifrån
8 ;22
s. t sig från sina hustrur
l.Krön. 8:8
s.t därifrån till denna dag
2.Krön.10:19
s. t därifrån till denna dag
21 ;10
kunde icke s. mellan ]jubelropet
Esr. 3:13
s.en eder från de andra folken
10:11
utskiftade lotter på s.da håll
N eho 9 ;22
Lottkastning s.er mellan mäktiga Ords.18:18
då Efraim s.de sig från Juda
Jes. 7 :17
s. eder och eder Gud från varandra
59:2
Om en man s.er sig från
Jer. 3:1
fastän jag hade skilt mig från Israel
3;8
s.de sig hjulen icke ifrån dem
Hes.10:16
plats där stadsvägarna s. sig
21 ;19
s. det heliga från det som icke var
42:20
S. mellan heligt och oheligt
44;23
s. mellan höger och vänster
J ona 4 :11
som levde s.da från dig (H.)
Sef. 3;18
hemligen s. sig från (Maria)
Matt. 1 :19
som vill s. sig från sin hustru
5 :31
som s.er sig från sin hustru
5 :32
S. de onda från de rättfärdiga
13;49
Är det lovligt att s. sig från sin
19;3
och så s. sig från henne
19:7
s.er sig från sin hustru
19:9
skall s. dem ifrån varandra
25 :32
ss. en herde s.er fåren ifrån
25 :32
i s.da matlag lägga sig ned
Mark. 6 ;39
lägrade sig i s.da hopar
6 ;40
lovligt s. sig från sin hustru
10:2
och så s. sig från henne
10:4
som s.er sig från sin hustru
10:11
om en hustru s.er sig från sin man
10:12
kvinna som är s.d från sin man
Luk..16 :18
som s.er sig från sin hustru
16:18
s.de sig Johannes ifrån dem
Apg.13:13
de s.de sig ifrån varandra
15 :39
s. oss från K. kärlek
Rom. 8 :35
skall kunna S. oss från Guds kärlek
8;39
hustru må icke s. sig från
l.Kor. 7:10
om hon likväl skulle s. sig
7:11
gåvan att s. mellan andar
12:10
gm att vara s.d från eder
16:17
s.en eder ifrån dem
2.Kor. 6:17
om han var s.d från sin kropp
12:2,3
måst vara s.da från eder
1.Tess. 2:17
en liten tid s.d från dig
Filem. v.15
s. mellan gott och ont
Hebr. 5:14
överstepräst ... s.d från syndare
7 :26

SKIUAS

SKILJEBREV
Mose lag påbjöd att en man som skilde
sig från sin hustru, skulle ge henne
skiljebrev, S.Mos.24:1 ff., och i detta
ange orsaken till att hustrun skickades
bort, jfr Jes.SO:l; Jer.3:8. Skiljebrevet
var den frånskilda hustruns bevis på att
hon var fri.
Då det inte var vanligt att folk var
skrivkunniga, följde av denna förordning att man måste ha hjälp aven levit
för att få brevet rätt avfattat. Det
tycks framgå att äktenskapsskillnaden
trädde i kraft i och med att mannen
förklarade: »Hon är icke min hustru,
och jag är icke hennes man», jfr Hos.
2:2.
Enligt Talmud var ett skiljebrev inte
giltigt om det innehöll inskränkningar i
hustruns rätt till omgifte efter äktenskapsskillnaden, och Mishna säger:
»Skiljebrevets egentliga text är denna:
Du är nu ledig för var man.» Se även:
Äktenskapsskillnad .
SKILJEBREV
om han fördenskull skrivit s.
5.Mos.24:1
motvilja ... och skriver s. åt henne
24:3
Var är eder moders s.
Jes.50:1
s. för äktenskapsbrotts skull
Jer. 3:8
måste giva s. åt Moreset-Gat
Mika 1 :14
han skall giva henne s.
Matt. 5 :31
skulle giva hustrun s.
19 :7
att en man fick skriva s.
Mark.10:4

SKIUEDOMARE
betale efter s.s prövning
ngn vis man som kan bliva s.

2.Mos.21 ;22
loKor. 6;5

SKIUEMAN
ingen s. finnes mellan oss

Job

9;33

SKIUEMUR
yttre s. utmed tempelkamrarna
Där förgårdens s. var tjockast
väg utefter den behöriga s.en
brutit ned den s ... ovänskapen

Hes.42;7
42;10
42;12
Ef. 2;14

SKILJEVÄGG
skall förlåten vara en s.

2.Mos.26 ;33

SKILLNAD
-skillnad
åtskillnad Rom.10:12
äktenskapsskillnad Mal.2:16
Skillnad
Genom Mose påbjöd Gud att skillnad
skulle göras mellan rena och orena djur
(den kultiska renheten skulle fostra till
etisk renhet), 3.Mos.20:2S. Genom
Semaja lät han Juda och Jerusalem
förstå, vilken skillnad det är mellan att
tjäna främmande konungadömen och
att tjäna Herren, Israels Gud, 2.Krön.
12 :8. I förfallets tid klagade Hesekiel
över att prästerna icke gjorde någon
åtskillnad mellan heligt och oheligt
och icke undervisade om skillnaden
mellan rent och orent, Hes.22:26,
men profeterade också om den nya
tid av rätt tempeltjänst då de å ter
skulle göra det, Hes.44:23. En dag
skall det bli uppenbart, säger Malaki,
vilken skillnad det är mellan den
rättfärdige och den ogudaktige, mellan
den som tjänar Gud och den som icke
tjänar honom, Ma1.3:l8.
SKILLNAD
Gören s. mellan rena och orena 3.Mos.20:26
känna s. mellan bättre och
2.Sam.19 :36
förstå vilken s. det är
2.Krön.12:8
undervisa icke om s.en mellan
Hes.22 :26
s.en mellan orent och rent
44:23
få se vilken s. det är
Mal. 3 :18
gör s. mellan dag och dag
Rom.14:6
ingen s. mellan hm och en träl
Gal. 4:1

övers. skina klart; i Jes.13:1O hif. låta
(sitt ljus) skina. Se: Ljus 8, Sken 6.
2) ['öhal], 'I n i'\
hif. trol. vara- idar, skina; i J ob 2S:S
övers. skina nog klart. Somliga vill här
i stället läsa hälal, se 3.
3) hölal, 'I 'I n
stråla, skinä; "i!änsa. Jfr Morgonstjärna 2. Se: Stråla 4.
4) I PS.72:S står ordagrant: och inför
månen; övers. så länge månen skiner.
S) I PS.72:17 står ordagrant: inför
solen; övers. så länge solen skiner.
6) 'äsat,
J1
betydeisen - o~ker, möjl. bli el. vara
jämn, slät el. glänsande, skinande.
Verbet förekommer end. i Jer.S:27,
där det står jämsides med sämen, bli el.
vara fet.
7) låmpö, "Aajl1rw
lysa, skina. Se: Ljus 20, Lysa 9.
8) epiphainö, €1r tr/l aivw
låta lysa fram, framvisa; intransitivt:
lysa fram, visa sig; av: prep, epi, (fram)
till, och phainö, se 11. Jfr Apg.27 :20,
övers. synas; Tit.2:11; 3:4 (pass.)
uppenbaras.
9) exastrdptö, €~aurpa1rrw
(kraftigt) blixtra, ljunga; förstärkt
form av astraptö, se 10. Verbet står i
part., övers. skinande.
10) astråptö, åurpa1rrw
blixtra, ljunga; part. övers. skinande.
Se: Ljunga 7.
11) phainö, r/laivw
bringa att lysa; kasta ljus, lysa, skina;
visa sig; i J oh.5 :3S part. övers. skinande. Se: Ljus 18, Lysa 13, Uppenbar 12.
12) lampros, "Aajl1rpoc;
lysande, skinande; av: lampö, se 7. Se:
Lysa 12, Präktig 8.

mo

SKINA
1 ljus skall S. på dina vägar
Job 22;28
2 ej ens månen s.er nog klart
25;5
3 då hs lykta sken över mitt huvud 29;3
3 såg solljuset. huru det sken
31:26
4 frukte ... så länge månen s.er
PS.72;5
5 så länge solen s.er
72;17
1 skall ett ljus S. klart
Jes. 9:2
1 månens ljus s.er icke
13;10
6 blivit feta och s.nde
Jer. 5;27
Matt.17;2
7 hs ansikte sken ss. solen
8 s. över dem som sitta i
Luk. 1;79
9;29
9 hs kläder blevo s.nde vita
24;4
10 två män i s.nde kläder
11 den brinnande. s.nde lampan Joh. 5;35
12 en man i s.nde klädnad
Apg.10;30
11 ss. solen när den s.er
Upp. 1;16
12 klädda i rent, s.nde linne
15;6
12 fint linne, s.nde och rent
19:8

SKINGRA
och s.de hela hären
begynte folket S. sig
När jag såg att folket s.de sig
krigsfolket s.de sig
(Sidkias) här hade s. t sig
ljungeldar ljUnga och s. dem
hela hs här s. t sig

Dom. 8;12
1.Sam.13:8
13:11
2.Sam.20;22
2.Kon.25;5
PS.144;6
Jer.52;8

SKINN
Se även: Hud, kläder, bälte, tabernakel, skinnlägel.
-skinn
fårskinn Hebr.ll :37
tahasskinn Hes.16:10
vädurskinn 2.Mos.26:14

SKIFTA
s.en med edra bröder bytet
Jos.22;8
När man under rop s.r byte
Dom. 5;11
bland bröderna får s. arv
Ords.17;2
Den som s.r rov med en tjuv
29;24
alla ansikten s. färg
Joel 2;6
Allas ansikten hava S.t färg
Nah. 2;10
och s.r ut bytet efter hm
Luk.11;22
till min broder att han s.r arvet
12;13
15;12
s.de han sina ägodelar mellan dem

1.Mos.13;11
de s.des så från varandra
gripa in och s. ej åt
Job 41;8
Ps.22;15
alla mina leder hava s. ts åt
Låt folket s. åt
Matt.14;15
tillsåg att folket s.des åt
14;22
Sedan lät han folket S. åt
15;39
tillstadde Moses eder att s. från
19;8
Mark. 6;36
Låt dem S. åt
6;45
(J.) själv tillsåg att folket s.des
Sedan lät han dem S. åt
8;9
Låt folket S. åt
Luk. 9;12
9;33
N är så dessa skulle s. ifrån hm
Apg. 1;22
då (J.) s.des ifrån oss
fick han menigheten att s. åt
19;40
sedan jag har S.ts från eder
20;29
21;1
Sedan vi hade s. ts ifrån dem
loKor. 7;15
Om icke troende vill s.
7;15
så må han få S.
toner som kunna s. från varandra
14;7

SKINA
l) nägah, i'1 J J
vara klar el. ljJs, stråla, skina; i J eS.9:2

Skinn
Djurskinn användes till åtskilliga ändamål. Sålunda tjänade vädurskinn och
tahasskinn som överdrag över tabernaklet, 2.Mos.26:14. När tabernaklet
skulle flyttas, täcktes arken, altaret,
skådebrödsbordet och tabernaklets
övriga tillbehör och redskap bl.a. med
tahasskinn, 4.Mos.4:6-12. Av detta
skinn gjordes också skor, Hes.16:10.
Får- och getskinn tjänade stundom
som kläder, Hebr.11:37, jfr LMos.

SOS3

SOS4

SOSS

SOS6

SKIFTA
-skifta
omskifta Dan.2:21
tillskifta Job 21 :17
utskifta J eS.9:3

SKILSMÄSSA
(se Äktenskapsskillnad, Skiljebrev)

SKIMRA
(duvans) fjädrar s. av guld

PS.68;14

Skinna-Sko
3:21. Getskinn nyttjades också till
vatten- och vinläglar, jfr Matt.9 :17.
SKINN
Gud gjorde kläder av s.
l.Mos. 3:21
med s.en av kiIIlnprna beklädde
27 :16
vare si& det är ngt av s.
3.MoB.11 :32
s. eller ngt BOm är förfärdicat av s.
13:48
på klädnaden eller s.et
13:49
skadan utbrett sig på s.et
13 :51
vad belst som är förfärdicat av s.et
13 :51
riva bort det från s.et
13 :56
ocb allt av s. skall tvås I vatten
15 :17
allt förfärdicat av s.
4.Mos.31 :20
hopflickade vinläglar av s.
Jos. 9:4

SKINNA
och s.r din nästa med våld

Hes.22:12

SKINNERI
barm. över det s. du övar

HeB.22:13

SKINNLÄGEL
Säck av skinn för förvaring av våta
varor, t.ex. vatten, l.Mos.21:14, och
vin, l.Sam.l0:3. Läglarna gjordes av
hela, garvade djurhudar, särskilt av fåroch getskinn. Sådana läglar användes
också när man ki\made smör. I Palestina är skinnläglar i bruk ännu i dag.
I sitt samtal med Johannes döparens lärjungar om fastan, hänvisar
Jesus till bruket av nya läglar till nytt
vin som en bild på de nya former som
evangeliet kräver, Matt.9:17 med par.
Se även ordkonkordans Lägel.
SKINNLXGEL
nytt vin i gam]a s.1ar
nytt vin i gam]a s.1ar
nytt vin i gam]a S.1ar

Matt. 9:17
Mark. 2:22
Luk. 6:37

SKINNSAK
visar sig grönaktigt på s.en
3.Mos.13:49
bränna upp .•. s.en som är angripen
13 :52

fläcken icke utbrett sig på s.en
fläck åter visar si& på s.en
fläcken IlAtt bort på s.en
angripet av spetälska. antingen B.

13:63
13:57
13:68
13:59

SKIPA
min hand till att s. rätt
6.Mos.32 :41
för att hon skulle s. rätt
Dom. 4:5
David s.de lag och rätt
2.Sam. 8:15
vishet i hm till att s. rätt
l.Kon. 3:28
där han skulle s. rätt. domaförhuset
7:7
att du skall s. lag och rätt
10:9
(David) s.de lag och rätt
1.Krön.18:14
du skall s. lag och rätt
2.Krön. 9:8
s. lag bland folken med rättvisa
Ps. 9:9
Gud är den BOm s.r rätt
50:6
Pinehas trädde fram och s.de rätt
106:30
rättfärdiceB glädje att rätt s.s
Ords.21 :15
som s. rättvisa skall det IlA väl
24:25
s. rätt åt mån", folk
Jes. 2:4

icke s. lag efter som öronen höra
11 :3
med rättvisa s. lag åt de ödmjuka
11:4
rättens ande för den som s.r rätt
28:6
de vackls när de s. rätt
28:7
snärjde den BOm skulle s. rätt
29:21
s. rätt mitt ibland dill
Hes. 5:8
jag skall s. rätt i dill
6:10
när jag al s.r rätt i dig
5:15
s. rätt åt dem ss. rätt är
7 :27
rätt s.d åt den Högstes heliga
Dan. 7 :22
s. rätt åt mäktica hednafolk
MIka 4:3

-skiva
SKIVA
dörrskivor Hes.41 :24
krukmakarskiva Jer.18:3
SKIVA
(altaret) med euId. dess s.
2.Mos.30:3
överdrog det med rent euId. dess s.
37:26
en rund s. av bly lyfte sig
Sak. 5:7

-skjorta
linneskjorta Ords.3l :24; J eS.3 :23
pansarskjorta 2.Mos.28:32
SKJUL

-skjul
vaktskjul Jes.l :8; 24:20

2) jåsap, ~ b '
tillägga; h~ T med soras, rot, som
objekt; därav övers. åter skjuta rot. Se:
Begynna 8, Driva 17.
3) Siigå', X Jtv
växa, bli stor; iJob 8:11 övers. skjuta i
höjden. Verbet är av arameiskt ursprung. Se: Upphöja 11.
4) hålap, ~ 'I n
flytta sig, beii;a sig i väg, gå el. passera
genom el. förbi; hif. ersätta, byta;
förvandla, fömya; i Job 14:7 (om träd)
övers. skjuta skott. Se t.ex. Förvandla 6, Ny 10.
5) 'åså, ntv II
göra, frambr~ga; i Job 14:9 med ~å~
(se Gren 7) som objekt; därav övers.
skjuta grenar. Uttrycket står parallellt
med pår~, se 1 (här övers. grönska
upp). Se t.ex. Skapa 3, Stadga (verb)
9.
6) nuq, J 1 j
växa, bära frukt;
PS.92 :15 övers.
skjuta skott.
7) nåtan, 1 n J
giva; -i Ord;J2:l2 (om soräS, rot)
övers. skjuta skott. Se t.ex. Plantera 6.
8) [SåraS], tV J ~
hif. slå rot, slå rötter, av: soräs, rot.
Se: Fast 15, Utrota 12.
9) Sålal,z, n 1~
sträcka el. räcka ut; skicka el. sända ut;
i Hes.3l:5 pi. (om träd) övers. skjuta
skott. Se t.ex. Lös 10, Skynda 4.
10) [nåkå], n J J
hif. hikkå,
~töta; genomborra; i
Hos.14:6 med plur. av soräS, rot,som
objekt; därav övers. skjuta rötter. Uttrycket står parallellt med pår~, se 1.
Se t.ex. Fast 10, Seger 3, Strida 5.
11) bo', ){ i ::1
gå in, komma;. hif. föra (in); leda; i
2.Mos.27:7 hof. föras (in). Se t.ex.
Leda (verb) 18.
12) btijit, n ' ::1
hus; plats; här-i betydelsen: behållare
(som man skjuter in stänger i). Se t.ex.
Möta 10, Släkt 6.
13) rågag, J~~
skjuta, kasta (om vapen, främst pilar).
Av detta verb kommer ral>, bågskytt,
se ler.50:29. Jfr robä (part. av verbet
rå~å, skjuta), bågskytt, l.Mos.21 :20.
14) ~matz, nl2 ~
växa el. skjuta upp; hif. låta växa el.
skjuta upp.
15) rå'å, nK.,
se, skåda; nIr~ låta sig ses, "isa sig, bli
synlig; i Ords.27:25 (om däsä', övers.
ny brodd) övers. skjuta upp. Jfr nif. i
I.Mos.l:9; 8:5, övers. bliva synlig;
9:14; l.Kon.6:18 synas.

slå:

16) slilatz, n ~ ~
(kast)vapen; i ·HV.4:13 i betydelsen:
det som skjuter upp, skott, grodd; av:
Sål~, se 9.

övers. skjuta upp. Jfr Dan.2:29, övers.
uppstiga; 7:3 stiga upp.
21) utf.ord.
22) jårå, n., ,
skjuta, kasta~ t.ex. Kasta 13.
23) [såla~l, l2~
hif. kasta, slunga, skjuta. Se t.ex.
Kasta 1, Sjunka 8.
24) måle', X? ~
vara full; pi. fylla, uppfylla; i J ob
40:26 övers. skjuta. full. Se vidare:
Uppfylla 1.
25) dåra~, l J. ~
trampa, träda, beträda; i PS.58:8 (om
pilar) i betydelsen: kas~a, skjuta (bereda väg för); jfr där~, väg. Jfr
I.Krön.8:40; Ps.37:14; Jer.50:14;
Klag.3:12 (om båge), övers. spänna. Se
Leda (verb) 11.
26) hes, l' n
pil. i Ords:i6:l8 står ordagrant: som
kastar el. skjuter fjårå, se 22) brandpilar, pilar och död.
27) jå4å, n ~ ~
kasta, skjuta. Se t.ex. Kasta 25.

Se

28) probållö, -rrpo(3ciHw

kasta el. skjuta fram; i Apg.19 :33
övers. skjuta framför sig; i Luk.2l :30
om träd: skjuta fram (underförstått:
knoppar, blad, frukt); övers. skjuta
knopp; av: prep. pro, framför, och
bållö, kasta.
29) apötheomai, å-rrwOEop.aL
med. stöta el. driva bort från sig; i
l.Tirn.l:19 övers. skjuta å sido; av:
prep. apo, (bort) från, och öthM,
stöta, driva. Jfr Apg.13:46, övers. stöta
bort ifrån sig. Se: Förskjuta 9.
30) phyö, cpuw
frambringa, föda, avla; intransitivt:
skjuta skott, växa upp; i Hebr.12:l5
med adv. ånö, upp. Jfr Planta 5,6,
Plantera 10.
31) anabamö, åva(3aivw
gå el. stiga upp; om växter: skjuta upp;
av: ana, upp, uppåt, och bainö, gå,
stiga.
32) blastånö, (3).,aoTcivw
gro, spira, skjuta upp. Jfr Hebr.9:4,
övers. grönska.
SKJUTA
Uppdelning: skjuta (växa el. komma fram),
skjuta in, skjuta (bruka skjutvapen), skjuta
(förflytta).

19 sköt upp och blev stor
Hes.16:7
9 vinträd som sköt skott
17:6
9 när den sköt skott
31:5
20 ett annat horn sköt upp
Dan. 7:8
20 det nya hornet. det som sköt upp
7 :20
18 detta som var högre sköt sist upp
8:3
18 fyra andra ansenliga horn sköto
8:8
l ss. bitter planta s.er domen
Hos.10:4
18 tistel skall s. upp på altaren
10:8
10 ss. Libanons skOlS. rötter
14:6
18 lät en ricinbuake s. upp
Jona 4:6
31 törnena sköto upp
Matt. 13:7
32 När nu &iden sköt upp
13:26
31 törnena sköto upp
Mark. 4:7
31 sköt upp och växte och gav frukt
4:8
32 säden s.er upp och växer i höjden
4 :27
31 s.er det upp och bliver störst
4:32
28 fån se att de s. iQlopp
Luk.21 :30
30 ingen lliftic rot s.er skott
Hebr.12:15
SKJUTA (in)
11 stängema s. in i ringarna
2.Mos.25:14
12 stänaer mA s.s in i dem
25:27
12 tvärstängerna skola s.s in
26:29
27:7
11 stänJema s.s in i rinprna
30:4
12 stäna:er må s.s in i dem
12 tvärstängerna skulle s.s in
36:34
11 stängerna sköt han In i rinprna
37:6
12 stänaema skulle s.s in i dem
37:14
12 för att stänger skulle s.s in
37:27
12 al att stängerna skulle s.s in
38:5
11 sköt stängerna in i ringarna
38:7
40:18
7 sköt in deas tvärstänIler
SKJUTA (= bruka skjutvapen)
13 de s. på hm och ansätta
1.Mos.49:23
22 han skall stenas eller s.s ihjäl 2.Mos.19 :13
22 Vi sköto ned dem
4.Mos.21 :30
9 ss. sköte jag till måls
I.Sam.20:20
22 pilarna som jag s.er av
20:36
22 sköt (Jonatan) pilen över hm
20 :36
22 att de skulle s. uppifrån
2.Sam.11 :20
22 sköto skyttarna uppifrån muren
11:24
9 (H.) sköt pilar och förskingrade
22:15
21 spände sin båge och sköt
I.Kon.22:34
10 Jehu ...sköt Joram i ryggen 2.Kon. 9:24
10 S.en ned också (Ahasja) I vagnen
9:27
22 sade Elisa: Skjut
13:17
22 Och (Joas) sköt
13:17
22 Han skall Icke s. ngn pil dltln
19 :32
21 spände sin båge och sköt
2.Krön.18:33
23 s.er Gud sina pilar mot hm
Job 27 :22
24 Kan du s. hs hud full med spjut
40:26
22 i mörkret s. på rättsinnica
Ps.U:2
9 Han sköt aina pilar
18:15
25 När ngn s.er sina pilar
58:8
22 för att i lönndom s. ostrafflige
64:5
22 plötslillt s. de på hm
64:5
22 Då s.er Gud dem
64:8
9 skjut dina pilar och förvirra
144:6
26 Lik en rasande som s.er
Ords.26:18
22 icke s. ngn pil dltin
Jes.37 :33
27 s.en på henne, sparen icke
Jer.60:14
SKJUTA (= förflytta)
28 som judarna sköto framför
29 somliga s.it åsido

Apg.19:33
l.Tim. 1:19

SKJUTVAPEN
(lUskia) lät göra s.

2.Krön.32:5

SKO
Se även: Sandal, skorem, kläder.
Sko
Fotbeklädnaden utgjordes i biblisk tid
av sandaler. Sandalen bestod aven
läder- eller träsula, som fasthölls vid
foten med remmar. Babyloniernas och
romarnas sandaler var också försedda
med hälkappor. Sandaler användes

Orien taliska skor.

1) paraJ.z, n 19
spira, blomstra; i l.Mos.40:l0 övers.
skjuta skott. Se: Livskraft 4.

gren, kvist, skott) övers. skjuta upp. Se
t.ex. Lös 1.
18) 'åtä, n'l V
gå el. stiga upp; här övers. skjuta upp.
Se t.ex. Offra l, Pryda 1.
19) råqå, n ~ ~
bliva el. vara stor el. mycken; i Hes.
16:7 övers. skjuta upp. Verbet står här
tillsammans med gådal, bli stor. Se
t.ex. Riklig 9, Vinning 8.
20) selelf;, P? 9
aram. stiga upp, komma upp; här

SKJUTA (växa el. komma fram)
14 ingen ört ännu s.lt upp
l.Mos. 2:5
l knappt hade det s.lt skott
40:10
14 såg han $ju andra ax s. upp
41:6
14 såll jag sju andra ax s. upp
41 :23
2 åter s. rot nedtill
2.Kon.19 :30
21 sköto ut från arken
2.Krön. 5:9
17 det torn BOm s.er ut
Neh. 3:25
14 ej ur marken s.er olyckan
Job 5:6
3 vassen s. i höjden
8:11
4 kan det åter s. skott
14:7
5 s. grenar likt nyplantat träd
14:9
6 pmla. s. de skott
Ps.92:15
14 Du låter gräs s. upp för djuren
104:14
14 låta ett hom s. upp åt David
132 :17
14 låter gräs s. upp på bergen
147:8
7 rättfärdigas rot s.er skott
Ords.12:12
15 När ny brodd s.er upp
27 :25
16 Ss. en park ...s.er du upp
HV. 4:13
17 ett skott s. upp ur IaaIs
Jes.11:1
8 skall Jakob s. rötter
27:6
2 skall åter s. rot nedtill
37 :31
18 sköt upp ss. en rinp telning
63:2

förmodligen framför allt på resor,
medan de fattiga vanligen gick barfota.
För de förnäma eller rika var däremot
det att gå barfota en förödmjukelse. I
Hes.16:10 omtalas »skor av tahasskinn». Sådana användes möjligen vid
högtidliga tillfallen. Se: Tal13sskinn.
På heliga platser drog man skorna av
sina fötter för att ej orena platsen och
som ett tecken på vördnad, jfr 2.Mos.
3:5; Jos.5:15. Likaså gick man utan
fotbeklädnad som tecken på sorg,
2.Sam.15:30; Mika 1 :8. - Att bära sin
herres skor betraktades som det simplaste arbete man kunde få, Matt.3 :11.

5057

5058

5059

5060

SKJUL
likna s.et som vaktaren gör sig

Job 27:18

SKJUTA
Se även: Pil, båge, vapen, jakt, krig,
skott, kasta, driva.
-skjuta
förskjuta Jes.54:6
hänskjuta 2.Mos.18:22
uppskjuta Apg.24:22
SKJUTA

17) j~', K ~ ~
gå el. komma ut; i Jes.1l:1 (oml,1otär,

Skocka — Skona
V i d egendomsförvärv genom bördande eller byte var det i Israels äldsta tid
vanligt, att avtalet bekräftades på så
sätt att den som avyttrade egendomen
drog av sin sko och gav den åt den
andra parten, Rut 4:7. Denna sed
återgår på det förhållandet att fast
jordegendom ursprungligen togs i
besittning då den beträddes. Jfr Jos.
1:3; Ps.60:10; 108:10. Se för övrigt:
Barfota.
Tre par skor
1) Pilgrimens skor, 2.Mos. 12:11;
5.Mos.29:5. 2) Sonens skor, Luk.
15:22. 3) Krigarens skor, Ef.6:15.
SKO
drag dina s.r av dina fötter
2.Mos. 3:5
hava edra s.r på fötterna
12:11
hs svägerska draga s.n av
5.Mos.25:9
din s. blev icke utsliten
29:5
Drag dina s.r av dina fötter
Jos. 5:15
utslitna, lappade s.r på sina
9:5
kläder och s.r...blivit utslitna
9:13
drog av sin s. och gav åt
Rut 4:7
han drog därvid av sig sin s.
4:8
lät blod komma på s.rna
l . K o n . 2:5
gåvo dem kläder och s.r
2.Krön.28:15
på Edom kastar jag min s.
Ps.60:10
på Edom kastar jag min s.
108:10
sköna dina fötter i sina s.r
H V . 7:1
s.n som krigaren bar i
Jes. 9:5
drag dina s.r av dina fötter
20:2
så att den icke tappar s.n
Jer. 2:25
satte på dig s.r av tahasskinn
Hes.l6:10
tag s.r på dina fötter
24:17
behåna s.rna på edra fötter
24:23
sälja fattige för ett par s.r
A m . 2:6
köpa fattige för ett par s.r
8:6
icke värdig bära hs s.r
Matt. 3:11
ej heller s.r eller stav
10:10
ingen ränsel, inga s.r
Luk.10:4
sätten s.r på hs fötter
15:22
utan ränsel, utan s.r
22:35
Lös dina s.r av dina fötter
Apg. 7:33
vilkens s.r jag icke är värdig lösa
13:25
haven ss. s.r den beredvillighet
Ef. 6:15

Romerska skodon.
Berömt i biblisk tid var Libanon med
sina cedrar och cypresser samt Gilead
och Basan med sina ekar. Det som för
övrigt i Bibeln benämns »skog» var i
många fall lundar av större träd eller
småvuxen buskvegetation. Hebreiskans
ord för skog, já'ar, återges ibland med
»vildmark», t.ex. i Jes.29:17.
SKOG
går med sin nästa ut i s.en
5.Mos.l9:5
striden stod i Efraims s.
2.Sam.18:6
s.en förgjorde mer folk än svärdet
18:8
kastade hm i en stor grop i s.en
18:17
kommo två björninnor ur s.en 2.Kon. 2:24
trängde fram till dess frodigaste s.
19:23
ja, då juble s.ens träd
l.Krön.l6:33
i s.arna byggde (Jotam)
2.Krön.27:4
s.arnas klädnad rycker den
Ps.29:9

Grekiska skor.
SKOCKA
under nässlor ligga de s.de
folket s.de sig tillsammans

Job 30:7
Apg.21:30

-skockning
folkskockning

Luk.22:6

SKOG
Se även: Träd, trä, trävirke, ved, Libanon, Palestina.
-skog
Heretskogen l.Sam.22:5

mina äro alla s.ens djur
50:10
dess frukt susa likason Libanons s.
72:16
höjer yxor mot en tjock s.
74:5
Vildsvinet från s.en frossar därpå
80:14
L i k en eld förbränner s.
83:15
då juble alla s.ens träd
96:12
då komma alla s.ens djur i rörelse
104:20
vattna den s. av träd
Pred. 2:6
ss. s.ens träd skälva för
Jes. 7:2
den tänder på den tjocka s.en
9:18
på hs s.ars härlighet...en ände
10:18
Libanons s.ar falla för den väldige
10:34
lika övergivna fästen i s.arna
17:9
under hagelskurar skall s.en fällas
32:19
Basans och Karmels s.ar fälla löv
33:9
trängde fram till dess frodigaste s.
37:24
Libanons s. icke nog till offerved
40:16
uppdrager dem bland s.ens träd
44:14
du s. med alla dina träd
44:23
äten, ja, I alla s.ens djur
56:9
slagna av lejonet från s.en
Jer. 5:6
av ett stycke trä från s.en hugger
10:3
mot mig ss. ett lejon i s.en
12:8
tända upp en eld i deras s.
21:14
De fälla hennes s., säger H.
46:23
rankor växa bland s.ens andra
Hes. 15:2
bland annat trä från s.en
15:6
säg till s.en söderut
20:47
i trygghet sova i s.arna
34:25
skola icke hugga ved i s.arna
39:10
ss. Libanons s. skjuta rötter
Hos.14:6
Ryter ett lejon i s.en
A m . 3:4
lejon bland boskapen i skogen
Mika 5:8
boning i s.en på Karmel
7:14
s.en, den ogenomträngliga
Sak.ll:2
liten eld kan antända stor s.
Jak. 3:5

SKOGSLANDET
Sannolikt skogstrakterna i södra Juda.
Hes.20:46.
SKOGSPARKEN
uppsyningsmannen över kungl. s. Neh.
SKOGSSNÅR
gömde sig folket i s.
giver sig in i s.en

2:8

l.Sam.l3:6
Jer. 4:29

SKOLA
Se även: Barn, lära, lärare, skriftlärd,
synagoga, judendomen, stadga.
Skola
I äldre tid undervisades barnen av
föräldrarna. Först efter fångenskapen i
Babel började man med allmänna barnskolor, och vid tiden omedelbart före
Jerusalems förstöring år 70 e.Kr. fanns
det minst en sådan skola i varje stad.
Ämnena var läsning och skrivning samt
studium av Skriften och den muntliga
traditionen, som sedermera blev nedtecknad i Mishna och Talmud. Se:
Stadga.
På Jesu tid fick de judiska gossarna
undervisning i lagen (torä) i samband
med synagogan, och till den pedagogiska metoden hörde att eleven både
svarade och frågade sina lärare, jfr
Luk.2:46.
På Samuels, Elias och Elisas tid hade
man profetskolor, t.ex. i Rama, 1 .Sam.
19:20,
Betel,
2.Kon.2:3,
Jeriko,
2:5,15, och Gilgal, 4:38, kanske även i
Gibea, l.Sam.lO:5,10.
Skolor för skriftlärda inrättades
möjligen redan av Esra, jfr Esr.7:10,
som själv var »en skriftlärd, väl förfaren i Moses lag», 7:6. I nytestamentlig tid fanns det rabbinskolor i Jerusalem, bl.a. Gamaliels, där Paulus fick sin
teologiska utbildning, Apg.22:3. I
Efesus fanns enligt Apg. 19:9 en grekisk skola, omnämnd som »Tyrannus'
skola (övers, lärosal)». Se: Tyrannus.

Skog
Det anses att Palestina till stor del var
skogbevuxet under bronsåldern (20001500 f.Kr.). Ännu vid israeliternas invandring bör landet därför ha
haft relativt god skogstillgång, även om
denna vegetation undan för undan
föröddes genom misshushållning och
förhindrad
återväxt.
Flerstädes i
Medelhavsvärlden var bruket att hålla
får och getter i bet på bergen ödesdigert, i det att särskilt getterna begärligt förtärde de små plantornas knoppar, skott och lövverk. En annan
olycklig omständighet var myllans
bortförande genom regn och vindar,
den s.k. erosionen. I G.T. nämns ofta
skogarna på Israels och dess grannfolks
berg, vilka även uttryckligen betecknas
som betesmarker (jfr Jer.50:19).
»Basans och Karmels skogar» sammanställs i Jes.33:9.

SKOGSHUSET
Detsamma som Libanonskogshuset, se
d.o. Jes.22:8.

1) De änglar som syndade, 2.Pet.2:4.
2) Den forntida världen, 2.Pet.2:5. 3)
De naturliga grenarna (Israel), R o m .
11:21. 4) Sin egen Son, Rom.8:32.

SKONA
1 och icke s. orten för
1. Mos. 18:24
1 så vill jag s. hela orten
18:26
2 ty H. ville s. (Lot)
19:16
3 utan att ens s. m ö d r a r och barn
32:11
4 men jag s.de dig
2.Mos. 9:16
5 hemsökte Egypten, s.de våra hus
12:27
6 s. dem (amalekiterna) icke l . S a m . l 5 : 3
6 Saul och folket s.de Agag
15:9
6 folket s.de det bästa av fåren
15:15
7 sett hurusom jag s.de dig
24:11
8 på 100 hästar som han s.de 2.Sam. 8:4
9 Joab ville s. folket
18:16
6 Men konungen s.de Mefiboset
21:7
8 på 100 hästar som han s.de 1.Krön. 18:4
10 H. hörde Hiskia och s.de
2.Krön.30:20
6 s.de varken ynglingar eller
36:17
9 sedan du, vår G u d , s.t oss
Esr. 9:13
11 allenast hs liv må du s.
Job 2:6
9 han s.de icke deras själ
Ps.78:50
6 han s.r icke på h ä m n d e n s
Ords. 6:34
6 den ene s.r icke den andre
Jes. 9:19
7 barnen s. de icke
13:18
12 (H.) skall s. och rädda
31:5
13 och ej s. ngn mska
47:3
2 älskade dem och ville s. dem
63:9
7 icke s. och icke förbarma
Jer. 13:14
7 han skaU icke s. dem
21:7
6 S.en icke dess unga m ä n
51:3
7 Jag skall icke s.
Hes. 24:14
6 ville jag s. mitt heliga namn
36:21
14 jag har s.t hs frodiga hals
Hos. 10:11
7 och säga: H . , s. ditt folk
Joel 2:17
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SKOGBEVUXEN
tempelberget en s. höjd
tempelberget en s. höjd
SKOGSBYGD
drag upp till s.en och röj
bergsbygd som ju ock är en s.
allasammans kommo in i s.en
när folket kommit in i s.en
förnummo det i s.en

Jer.26:18
Mika 3:12
Jos. 17:15
17:18
1.Sam.14:25
14:26
Ps.l32:6

SKOLA
filosofer, av epikuréernas s.

Apg. 17:18

SKONA
Se även: Barmhärtighet, förbarma,
nåd, skonsamhet, förlåta, misskund,
bevara.
Gud skonar
1) Den som fruktar honom, Mal.
3:17. 2) Sitt folk, Esr.9:13. 3) Sitt
heliga namn, Hos.36:21.
Gud skonade icke

Skoningslös - Skrift
6 Ej heller s.s de av sina
Sak.11:5
6 icke mer s. landets inbyggare
11:6
6 jag skall s. dem
Mal 3:17
6 ss. en fader s.r sin son
3:17
15 de Icke skola s. hjorden
AplI.20:29
15 Han som icke s.t sin Son
Rom. 8:32
15 Gud icke s.t de naturliga
11:21
11:21
15 skall han icke heller s. dig
15 jag skulle vilja s. eder
loKor. 7:28
15 Gud s.de icke de iinIIIar
2.Pet. 2:4
15 Ej heller s.de han fomtida
2:5

SKONINGSLÖS
härskade med s. förföljelse

1)

tuts,

Jes.14:6

SKONSAMHET

förbarma sig; skona; på samtliga dessa
ställen utom Hes.S:11 med 'ajin, öga,
som subjekt; övers. visa skonsamhet.
Se t.ex. Skona 7, ömka 7.
2) [iämal, ';> Q Q
ha medlidande, förbarma sig; i Klag.
2:2 med neg. 10'; övers. utan skonsam·
het. Se t.ex. Skona 6.
3) anoche, aVOXl)
tillbakahållande, fördröjande; i N.T.
fördragsamhet, tålamod; av: anechö,
hålla uppe; hålla tillbaka; med. anechomai, hålla sig upprätt; fördraga, tåla (se
Härda ut 3).
4) pheldomai, t!>eWO/laL
skona, spara, vara skonsam. Se:
Skona 15.
SKONSAMHET
1 skall icke visa ngn s.
5.Mos. 7 :16
1 Du skall icke visa hm ngn s.
13:8
1 Du skall icke visa hm ngn s.
19:13,21
1 utan att visa henne _ s.
25:12
2 Utan s. fördlirvade H.
K1ag. 2:2
1 utan s. vända bort mitt öga
Hes. 5:11
1 Jag skall icke visa dig ngn s.
7:4
1 Jag skall icke visa ngn s.
7:9
1 jag skall icke visa ngn s.
8 :18
1 visen in&en s.o.ingen misskund
9:5
1 icke heller jag visa s. eller
9:10
1 jag visade dem s.
20:17
3 föraktar du ho godhets, s.s
Rom. 2:4
3 i s. haft fördrag med de synder
3 :25
4 det är av s. mot eder
2.Kor. 1 :23
4 att jag icke skall visa ngn s.
13:2

SKOREM
1.Mos.14:23
Jes. 5:27
Mark. 1:7
Luk. 3:16
Joh. 1:27

SKORPA
höljes..•med en s. lik jord

2.Krön.10:11
10:14

SKORPIONHÖJDEN
En plats på gränsen mellan Juda och
Edom. 4.Mos.34:4; Jos.lS:3; Dom.
1:36.
SKORV

-skorv

spetälskeskorv 3.Mos.13 :30

Skorv
I den svenska bibeln står »skofV» för en

D 1n

Icke taga ens tråd eller s.
för ingen brister s. sönder
icke ens värdig upplösa ha s.
vilkens s. jag icke är värdig
vilkens s. jag Icke är värdig

så skall jag göra det med s.
så skall jag göra det med s.

Job 7:5

svårbestämbar hudsjukdom på huvudets hårbevuxna delar (hjässa, haka),
vilken kunde misstänkas vara ett
förstadium till spetälska. Om det angripna stället visade sig djupare än den
omgivande huden och håret där gulnade, förklarades den sjuke för oren
genom spetälskeskorv. Se även: Spetälska, Sjukdom.
SKORV
av s.en anllripne innestängd
3.Mos.13:31
beser det anIIripna stället med s.en
13 :31
s.en icke visar sill djupare än
13 :32
finner att s.en icke utbrett sig
13:32
s.en icke utbrett sill på huden
13 :34
om s.en utbreder sill på huden
13:35
finner att s.en utbrett sig
13:36
om s.en visar sig oförändrad
13 :37
då är s.en läkt
13 :37
H. slå dig med skabb och s.
5.Mos.28:27
bjässor bliva fulla av s.
Jes. 3 :17

SKORVIG
utan att raka det s.a stället

3.Mos.13:33

SKORVSJUK
hålla den s.e innestängd
på sjunde dagen beser den s.e

-skott

3.Mos.13:33
13 :34

bågskott l.Mos.21:16;Job41:l9
rotskott Jes.53:2
sammanskott Rom.lS:26
överskott 2.Mos.26:12

SKorr

Uppdelning i betydelsen: växtskott, bågskott.
SKOTT (= växtskott)
knappt hade det skjutit s.
1.Mos.40:10
icke kartar eller späda s.
4.Mos. 6:4
av Sodoms vinträd är deras s.
5.Mos.32:32
Job 8:16
över lustgården sträcka sig s.
14:7
kan det åter skjuta s.
bliva pmia, skjuta de s.
Ps.92:15
de rättfärdigas rot skjuter s.
Ords.12:12
ett s. skall skjuta upp ur lsais
Jes.11:1
vinträd vilkas s. bredde ut sill
16:8
Hes.17:6
vinträd bar Jlrenar och sköt s.
17:22
av dess översta s ...en späd kvist
19:10
ett fruktaarnt träd, rikt på s.
31:5
när den sköt s.
ingen giftig rot skjuter s.
Hebr.12:15
SKOTT (= bållskott)
skyttarnas s. träffade Josia

2.Krön.35:23
Job 16:12
lIOnomborras han av kapparbågens s. 20 :24
riktar mot hm dödande s.
Ps. 7 :14

SKOVEL

-skovel
kastskovel Ords.20:8; Jes.30:24

SKORPION
En giftig spindelart, som särskilt förekom i ökentrakter, S.Mos.8:lS. Dess
fårg kan vara svart, gul, brun, vit,
rödaktig eller randig, och den kan bli
upp till 12 cm lång. Skorpionen påminner till utseendet om hummern. I
kylig väderlek ligger den gärna i dvala,
men vaknar lätt vid värme. Skorpionens bett är smärtsamt men knappast
dödligt. I regel biter den människor
och större djur endast i självförsvar. I
Bibeln förekommer skorpionen ofta
som bild på det onda, t.ex. l.Kon.
12:11,14.
SKORPION
blaod giftiga ormar och s.er
5.Mos. 8 :15
fastän du bor Iblaod s.er
Hes. 2:6
trampa på ormar och s.er
Luk.10 :19
räcker hm en s. när han beder
11 :12
samma makt som s.ema på jordenUpp. 9:3
den plåga en s. åstadkommer
9:5
stjärtar med gaddar, ss. s.er hava
9:10

SKORPIONGISSEL (Se även: Gissel)
skall jag tukta eder med s.
1.Kon.12:11
skall jag tukta eder med s.
12:14
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SKOVEL
så ock s.lar, skålar, gafflar
altarets tillbehör... s.lama
läua därpå s.lama
Hiram gjorde s.lama
s.lama som Hiram gjorde
S.lama tOllo (kaldeerna)
gjorde Huram 8.lama
s.lama och gafflama gjorde
sJama som be_ts vid

SKRIANDE
Deras s. ss. lejoninnas
ett s. höres bland folken
allt s. och smädande fjärran

Jes. 5:29
Jer.50:46
Ef. 4:31

SKRIDA

-skrida
överskrida Jer.S:22

SKRIDA
s.er fram över havets toppar
s.en &enom (Sions) palatser
skrid icke fram på ondas väll
på vällen ... akred han fram
tre finnas som s. ståtligt fram

Job 9:8
Ps.48:14
Ords. 4:14
7:8
30:29

SKRIFT
Se även: Skriva, uppteckna, inrista,

SKOTT

mig till ett mål för sina s.

Skorpion.

SKRIA
Josua hörde huru folket s.de
2.Mos.32:17
begynte menigheten ropa och s. 4.Mos.14:1
bellynte alla i lägret s.
Dom. 7 :21
När (Simson) kom s.de fllisteerna
15:14
Icke s.r vildåsnan
Job 6:5
mitt i församlingen står upp och s.r
30 :28
fann s.nde orättfärdighet
Jes. 5:7
(hednafolken) s. ss. unga lejon
5:29
Därför s. ock Moabs krtIIare
15:4
Han skall Icke s. på gatorna
42:2
man s.r så att ljudet höres
Jer.49:21
de s. ss. lejonungar
51 :38
präster s. för hs skull
Hos.10:5
varför Sol du nu så höst
Mika 4:9
Han akall icke kiva eller s.
Matt.12:19
s.de de ännu Ivrillare: Låt korsfästa
27 :23
s.de och sargade sig själv
Mark. 5:5
Då s.de han och alet och ryckte
9 :26
så s.de de åter: Korsfäst hm
15:13
Då s.de de ännu ivrigare: Korsfäst
15:14
s.de han och föll ned
Luk. 8 :28
och strax s.r han och anden aliter
9 :39
Då s.de hela hopen och sade
23 :18
s.de de åter: Icke hm utan
Joh.18:40
s.de de: Korsfäst! Korsfäst!
19:6
s.de de: Bort med hm
19 :15
Då s.de de med hÖll röst
APII. 7 :57
s.de: Stor är efesiemas Diana
19 :28
(efesierna) s.de
19:32
s.de under ett par timmars tid
19 :34
folkhopen s.de: Bort med hm
21 :36
Då Oudarna) så s.de
22:23

2.Mos.27:3
38:3
4.Mos. 4:14
1.Kon. 7:40
7:45
2.Kon.21$:14
2.Krön. 4:11
4:16
Jer.52:18

gravera, tavla, bok, bokrulle, skrivare,
sekreterare, papper, penna, bläck,
skrivtyg, sten, hebreiska, arameiska,
grekiska; Skriften.
-skrift
anklagelseskrift Esr.4:6
avskrift Jos.8:32
föreskrift Hes.4:6
handskrift Ko1.2:14
inskrift Sak.3:9
motskrift Job 31:35
pergamentskrift 2. Tim.4:13
överskrift Matt.22:20
Skrift
För övergången till det vi kallar historisk tid, spelar skrivkonsten en avgörande roll. I Mesopotamien kan utvecklingen av skriften spåras tillbaka
till mitten av fjärde årtusendet f.Kr., i
Egypten till början av tredje årtusendet. Den äldsta skrift man har funnit
spår av är bildskrift, där ord och
begrepp uttrycks med teckningar och
bilder. Till denna kategori hör den
gamla hieroglyfskriften, ur vilken en
förenklad skrift utvecklades, den s.k.
hieratiska, som bl.a. användes på ler-

skärvor och papyrer. Efter hand uppstod så den s.k. demotiska skriften,
som blev mer allmän under grekisk och
romersk tid. Vårt alfabet kan följas
ända tillbaka till hieroglyferna och har
uppstått via semitisk, fenicisk och
grekisk skrift. I början fanns tecken
endast för konsonanter; det var grekerna som först tillfogade särskilda tecken
för vokaler. Utvecklingen gick alltså
från bildskrift (ordskrift) via stavelseskrift till vår bokstavsskrift.
I Mesopotamien ersattes de ursprungliga bilderna ganska snart av den
s.k. kilskriften. Denna bestod av kilformiga tecken, som man med en särskilt
formad griffel tryckte in i mjuk lera,
vilken därefter fick torka. Så uppstod
de lertavlor , som sedan har påträffats
och genom vilka man har fått en god
kännedom om skriftens utveckling och
om det dagliga livet i den gamla
Orienten. Kilskriften var närmast en
blandform av ord- och stavelseskrift.
I nyare tid har en hel del skriftfynd
kastat nytt ljus också över Palestinas
äldsta historia. Av största betydelse för
kännedomen om religiösa och politiska
förhållanden hos Israels grannfolk är
de lertavlor, som har påträffats i Ras
Shamra, det gamla Ugarit, ett feniciskt
kultur- och handelscentrum vid Syriens nordkust. Större delen av materialet stammar från Ugarits blomstringstid, nämligen 16. till 12. århundradena f.Kr., under vilken tid israeliternas
erövring av Kanaan inföll. De litterära
rester man har funnit är skrivna med
kilskrift eller hieroglyfer. Av särskilt
intresse är de texter, som är avfattade
med en förut okänd alfabetisk kilskrift, omfattande 27 konsonanttecken och 3 vokaltecken ('åIäp-tecken
med a, i och u som vokaler). Denna
ugaritiska skrift är mycket nära besläktad med G.T.s hebreiska som har
22 konsonanttecken. En särställning
intar de religiösa texterna, som bl.a.
beskriver i G.T. omnämnda offerbruk
(t.ex. 2.Mos.23:19 b).
Ännu längre tillbaka i tiden för oss
de brev man har funnit i Mari väster
om floden Eufrat. Dessa kilskriftstexter från 19. eller 18. århundradet
f.Kr. och framåt speglar relationerna
mellan Syrien och Mesopotarnien och
är utformade på ett språk som i många
avseenden står bibelhebreiskan närmare än vad ugaritiskan gör.
En god inblick i Palestinas och
angränsande områdens äldsta historia
ger de s.k. Amarnabreven från 14.

SKRAPA
huset s. överallt innantill
3.Mos.14:41
sedan man har s.t huset
14:43
( Simson) s.de ut honUDllen
Dom.14:9
ur lejonets kropp s.t honunpn
14:9
en lersklirva att s. sig med
Job 2:8
Han s.r marken och fröjdar sig
39:24
(ollärninllaman) s.r med fötterna Ords. 6:13

SKREVA
i hålor ... och i bergens s.or

Job 30:6

SKRI
-skri
härskri Jos.6:20; Job 39:28
klagoskri Mika 1:8
skördeskri Jes.16:9
SKRI
lejonets s. mAste tystna
vid den ogudaktiges s.
Lejon•••låta höra sitt s.
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Job 4:10
PS.55:4
Jer. 2:15

Bläckhorn och skrivdon från Egypten.
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Skrift
århundradet f.Kr., 400 lertavlor funna
i Amarna, farao Amenhotep IV.s
(Echnatons)
huvudstad på östra
stranden av Nilen, i mellersta Egypten.
Se: Egypten, sp.1145. Arkiven från
Amarna innehåller Amenhotep III.s
och Amenhotep IV.s korrespondens
med härskare i Babylonien, Assyrien,
Mitanni-riket m.fl. riken, men i synnerhet med furstar i Syrien och Palestina.
Breven är skrivna med babylonisk kilskrift på ackadiska språket, som var
diplomatspråk vid denna tid.
Genom de s.k. Sinai-inskrifterna
från tiden efter 1400 f.Kr., funna i
Serabit el-Chadém på Sinaihalvön och
utformade med ett slags alfabetisk
bildskrift, har vi fått en möjlighet att
förstå det semitiska alfabetets utveckling från hieroglyfliknande bildskrift
till tecken förljud.
Också från israelitisk tid har man i
Palestina gjort en del intressanta utombibliska skriftfynd på stenar, lerskärvor osv. Bland dessa skall här
endast nämnas Siloa-inskriften från ca
700 f.Kr., vilken är ett på hebreiska
avfattat minnesmärke över det slutförda arbetet på konung Hiskias
vattenledningstunnel i Jerusalem. Se:
Siloa.
Ett intressant komplement till
G.T.s skildring av Israels förhållande
till andra makter, i detta fall Moab, ger
den s.k. Mesa-stenen, rest till minne av

Codex Sinaiticus (från 300-talet). G.T.
är huvudsakligen skrivet på hebreiska;
följande avsnitt är på arameiska: Esr.
4:8-6:18; 7:12-26; J e r . l 0 : l l ; Dan.
2:4—7:28. N . T . är avfattat på grekiska.
I äldsta tid var läs- och skrivkunnigheten begränsad till vissa skikt i folket.
Exempel på skrivkonst möter t.ex. i
Dom.8:14; Jes.l0:19. A t t skrivkunnigheten icke var allmän, framgår av
t.ex. J e s . l 0 : l ; 29:12. Till att sköta
landets administration hade man
särskilda ämbetsmän, som var skrivkunniga. Också privatpersoner kunde
ha sekreterare, som skötte deras korrespondens. Se: Skrivare.

Fragment av en av de s.k. Dödahavsrullarna (hebreisk skrift).
På framsidan av Arons huvudbindel
eller diadem fästes en guldplåt, på
vilken följande ord var ingraverade:
»Helgad åt Herren» (ordagrant: »Helighet för Herren»), 28:36-38; 39:30 f.
Israel skulle skriva Herrens ord på
dörrposterna i sitt hus och på sina
portar, 5.Mos.6:9; 11:20. När Israel
kom över Jordan, skulle de på berget
Ebal resa stora stenar, bestryka dem
med kalk och på dem skriva Herrens
lag, 5.Mos.27:2-8; jfr Jos.8:30-32. Stundom nämns skriftliga momument,
t.ex. en minnesstod, som konung Saul
reste på Karmel med anledning av sin
seger över amalekiterna, 1.Sam.15:12.

moabiterkonungen Mesas framgångsrika uppror mot Israel (800-talet
f.Kr.); jfr 2.Kon.3:5,27. Inskriften på
Mesa-stenen är avfattad på det moabitiska språket, som står hebreiskan
mycket nära. Se: Mesa 1.
För kunskapen om den feniciska
skriften har fynden i Byblos (G.T.s
Gebal, Hes.27:9) vid Feniciens mellersta kust, varit synnerligen värdefulla.
Särskilt berömd är konung Ahirams
sarkofag från omkring 1000 f.Kr. och
dess inskrift med feniciska bokstäver.
I G.T. nämns en del inskrifter och
uppteckningar. Mest kända är de stentavlor, på vilka lagen och budorden var
skrivna, 2.Mos.24:12; 34:1. En konstnärlig gravering av skrift omtalas i
2.Mos.28:9-ll; 39:6; namnen på
Israels söner var inristade på de två
onyxstenar, som prästerna skulle bära
på efodens axelstycken, 28:12; 39:7.
Vidare skulle A r o n och hans söner i sin
domssköld eller bröstsköld bära tolv
stenar, var och en försedd med namnet
på en av Israels stammar, 28:29; 39:14.

I G.T. finns även exempel på att
profeter skrev på tavlor. Enligt Jes.
8:1 f. uppmanas Jesaja att skriva på en
stor tavla orden: Maher-salal Has-bas,
»rovet hastar, bytet skyndar». Han
skulle skriva med tydlig skrift och i
vittnens närvaro. I ett annat sammanhang fick profeten i uppdrag att skriva
en längre utsaga på en tavla och
uppteckna den i en bok, 30:8. Habackuk fick befallning att tills vidare
uppteckna sin syn på skrivtavlor, Hab.
2:2. En kombination av budskap i ord
och i handling möter i Hes.37:16, där
profeten uppmanas att ta två trästavar
och på den ena skriva en »adress»
avseende Sydriket, på den andra en
avseende Nordriket.
F ö r u t o m stenar, lertavlor, lerskärvor osv. använde man papyrus, pergament och trätavlor som skrivmaterial.
Lertavlor brukades för kilskrift. För
mindre anteckningar och meddelanden
använde man lerskärvor, s.k. östraka.
Kilskriften åstadkoms med griffel, jfr
Jer. 17:1; Job 19:24, medan man på
östraka, papyrus och pergament skrev
med vassrörspenna, doppad i bläck, jfr
2.Joh.v.l2; 3.Joh.v.l3. Se: Bläck,
Papper, Penna. Det är uppenbarligen
papyrusrullar som omtalas i Jer.36:23.
Av detta ställe framgår, att man skrev i
spalter. Vanligtvis var det skrift blott
på ena sidan, men i undantagsfall
kunde man skriva på bägge sidorna,
Hes.2:10; jfr U p p . 5 : l . Sina skrivredskap bar skrivaren vanligen vid sitt
bälte. Se: Skrivtyg. I Bibeln omtalas
pergament endast i 2.Tim.4:13. De
»böcker», som nämns i samma vers, var
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Alfabetisk kilskriftsinskription funnen
i Ras Shamra el. Ugarit pä Syriens norra
kust (frän 2.årtusendet f.Kr.).

troligen av papyrus. Se: Bok, Pergamentskrift. Samtliga handskrifter till
G.T. består av pergamentrullar, medan
handskriftsbeståndet för N . T . utgörs
av såväl papyrer, främst de s.k.
Chester-Beatty-papyrerna (från ca 200
f.Kr.), som pergamentböcker, av vilka
de äldsta är Codex Vaticanus och

Skrift
På stentavlor — budorden, 2.Mos.
24:12; 34:1. På dörrposter och portar
— det yppersta budet i lagen, 5.Mos.
6:9; 11:20. På altarets stenar (på berget Ebal) — en avskrift av Moses lag,
Jos.8:32. På väggen i konungapalatset
— den varnande skriften, Dan.5:5,
25-28. På en tavla och i en bok —
profetians ord, Jes.30:8; Jer.30:2. I en
bok - sändebreven till de sju församlingarna, U p p . l : l l . På jorden — vad
Jesu finger skrev, Joh.8:6,8. Över Jesu
kors — det som Pilatus skrev, Joh.
19:19.
Skrift på hjärtats tavla
1) Synd, Jer. 17:1. 2) Herrens lag

Från Pauli brev till romarna, kap. 8:15-25. Del av en gammal
grekisk handskrift.
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Skrift - Skriften
och Herrens bud, Jer.3!:33; Ords.
7:2 f. 3) Godhet och sanning, Ords.
3:3.

8 när han uttydde s .ema fö r oss
24 :32
8 så att de förstodo s.erna
24 :45
8 I rannsaken s .ema
Joh. 5 :39
9 tron I icke (Moses') s.er
5:47
10 I min förra s. , gode Teofilus
Apg. 1:1
8 i det han utgick ifrå n s.ema
17 :2
17 :11
8 rannsakade var dag s.ema
8 Apollos mycket förfaren i s.ema
18 :24
8 bevisade gm s. erna att J . var
18 :28
8 Gud .. .i heliga s.er utlovat
Rom . 1:2
8 gm den tröst som s .ema giva
15:4
8 m ed stöd av profetiska s.er
16 :26
8 K . dog ... e nligt s.ema
l.Kor.15 :3
15 :4
8 uppstått .. .enligt s .erna
11 gamla förbundets s .er
2 .Kor. 3:14
9 du känner de heliga s .er
2 .Tim. 3:15
8 All s. som är ingive n av Gud
3 :16
8 o ck gö ra m ed ö vriga s.e rna
2 .Pet. 3:16

gudstjänster och läsas och läras i hemmet. De fundamentala orden finns i
5.Mos.6 :6 f.: »Dessa ord, som jag i dag
giver dig, skall du lägga på ditt hjärta.
Och du skall inskärpa dem hos dina
barn och tala om dem, när du sitter i
ditt hus och när du gär på vägen, när
du lägger dig och när du står upp».
Detta är bakgrunden till det som sägs i
2.Tim .3:l4 f.: »Men förbliv du vid det
som du har lärt och .som du har fått
visshet om. Du vet ju , av vilka du har

SKRIFT (beIia skrift, se även Skriften)
8 haven I läst i s.erna
Matt.21 :42
8 I förstå n icke s.ema
22 :29
8 huru bleve s.erna fullbordade
26 :54
8 profe ternas s.er skola fullbordas
26 :56
8 varken förstån s.erna
Mark.12 :24
8 s .erna skulle ju fullbordas
14 :49
8 i alla s.erna sagt om (J.)
Luk.24 :27

Skriften
Själva ordet Skriften, grek. he graph~ ,
betyder i N.T. helig skrift, de heliga
skrifterna, och det betecknar den heliga skriftsamling som vi kallar Bibeln.
Skriften var naturligt nog först en
beteckning på Gamla Testamentet. Så
används orde t ständigt i N. T., men det
är tydligt att Nya Testamentets författare också anser de nytestamentliga
skrifterna som helig skrift, dvs. skrifter
som är givna genom gudomlig inspiIation, och som därför talar med gudomlig auktoritet.
Helig skrift är en gudagiven anordning, ett Guds ord som är givet Guds
folk , församlingen , för att bevaras från
släkte till släkte hela tidsåldern igenom. En sådan helig skrift skall släkte
efter släkte föreläsas i församlingens

lärt det, och du känner från barndomen de heliga skrifter, som kunna
giva dig vishet, så att du bliver frälst
genom den tro du har i Kristus Jesus».
Om hela denna Skrift heter det att
den är »gud-andad (ingiven av Gud)>>,
2.Tim.3:16, dvs. Skriften är inspirerad
av Gud. Själva ordet »inspiIerad» kommer från Vulgatas översättning av
denna vers; det grekiska ordet theopneustos , gud-andad, (ut)andad av
Gud, återges med inspirata, »inspiIerad». InspiIationens ide är biblisk till
sitt ursprung. Skriftens inspiration är
alltså icke ett utombibliskt teologiskt
begrepp, utan något som är omtalat
och förutsatt i Bibeln ' själv, något
Skriften har ett självvittnesbörd om.
Med viss förenkling kan termen
inspiration sägas stå för en förening av
gudomligt och mänskligt. Eftersom
människor, drivna av den helige Ande ,
talar vad som givits dem från Gud,
2.Pet.! :21, är det Gud själv som talar

genom dem. Här är det inte fråga om
ett slags mekanisk diktamen som eliminerar författarens personlighet , utan
en verklig inspiIation som engagerar
hela personligheten och fär dess olika
egenskaper att tona med. Guds ord ges
till människor genom människor. I
Skriften är allt av gudomligt ursprung,
samtidigt som allt är präglat av olika
människors individualitet. Allt är sant
gudomligt, och allt är sant mänskligt.
Här är det inga mänskliga beståndsdelar som skall »skiljas ut» för att det
gudomliga skall framträda . Människan
som en Guds skapelse, med det som är
speciellt för varje individ, är helt och
intensivt tagen i bruk. Och detta
mänskliga uppfattas i Skriften, icke
som ett hinder för det gudomliga, utan
som det gudomligas redskap. Den
gudomliga inspiIationen överväldigar
utan att lamslå de mänskliga förmögenheterna, den varken utesluter
eller överflödiggör den mänskliga
självverksamheten. Därför ser vi också
att de heliga författarna noga granskar
sina källor, Luk.l :3, samlar stoff från
historiska skrifter, l. Krön.29 :29 m.fl.
ställen , och återger den heliga tradition
de själva har mottagit, I.Kor.15:3 .
Likväl är inte helig skrift en rent
mänsklig nedteckning. Själva ordningen och kompositionen av skrifterna är
gudomligt ledd. Detta gäller ej blott
historiska skildringar, utan äger sin
fulla giltighet också där andeinspirerade profetbudskap och Jesu egna ord
återges. Här är icke den heliga Skrift
endast mänskliga uppteckningar av
gudomligt inspiIerat tal. Själva nedskrivningen är inspiIerad. En profetbok är icke en slumpmässig samling
profetord, uttalade vid olika tillfillen
och vidaregivna utan något inbördes
sammanhang. Den enskilda bibelboken, liksom Skriften som helhet , är
utvald och nedskriven efter den helige
Andes ingivelse .
När det gäller frägan om Skriftens
inspiration , har en mängd olika teorier
gjorts gällande, och det är mycket
svårt att redogöra för dessa på grund
av att det närmast råder en fullständig
terminologisk förvirring på området.
Många av de termer som har använts i
tidigare diskussioner, är i dag mer eller
mindre okända, t.ex. »plenarinspiratio n», »organinspiIatiorD> och »litterarinspiratiow). Termen »verbalinspiratiOW), ordinspiration, täcker så till vida
Skriftens egen lära, men har blivit så
belastad på grund av teorier om hur
denna inspiration har försiggått, att
den är föga användbar. VerbalinspiIation förknippas ofta med en mekanisk
inspiration, ett slags gudomlig diktamen, skriven utan någon aktiv medverkan och utan något personligt engagement från den mänsklige författaren. Som vi har sett, är en sådan
uppfattning
av inspiIation helt
främmande för Skriften .
Det är dock klart nog att det i N.T.
förekommer uttalanden som måste
sägas u ttrycka läran om en ordinspiration. Det var en vanlig uppfattning i
judendomen i nytestamentlig tid, att
Skriftens ord var inspirerat. Varken
Jesus eller apostlarna går emot denna
syn, tvärtom möter man ord av Jesus
och apostlarna som lägger vik t vid ett
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SKRIFT

1) miktåp, )~~'?
något skrivet, skrift; av: kåla\), se 3.
Ordet kan även betyda: skrivelse. Det
förekommer även på följande ställen:
S.Mos.1O:4; 2.Krön.21:12; 35 :4; 36:
22 ; Esr.!:1; Jes.38:9.
2) ketiib, ) fl J
= ara~. -ketäb,:se 5. Ordet förekommer
även i Esr.4:7; Est.4:8; 8:8 .
3) kåtab,
) fl- TJ
- rita , inrista, ingravera; uppteckna, skriva. I Jer.17:13 , där verbet förekommer
i nif. , står ordagrant : skola bliva skrivna i jorden. Jfr Bokstav l. Se vidare :
Uppskriva I.
4) sepär, l:J [)
brev, skriftlig order; bok, rulle (skriven
för att bevaras); av: såpar, grundbet.
trol. skriva; sedan: räkna, tälja; pi.
förtälja, berätta. Jfr Förbundsbok,
Lagbok l.
5) ke!iiq, ) O~
aram. skrift (i olika betydelser). Ordet
förekommer även som låneord i hebreiskan, se 2.
6) [bå'ar], l t{ :1
end. pi. be'e;, göra klar el. tydlig; i
Hab.2:2 övers. uppteckna med tydlig
skrift. Verbet förekommer även i
S.Mos.l :5 ; 27:8 .
7) graphö, 'tpa rp w
rita, inrista, ingravera; skriva. I Upp.
5:1 står ordagrant : en bokrulle, skriven
(perf. part. pass. av grapho) invändigt
och på baksidan. Se: Skriften 2, Uppskriva 2, Uppteckna 7 , Överskrift 2.
8) graph~, 'tparpiJ
skrift; i N.T. teknisk term för helig
skrift; av: gråpho, se 7. Beträffande
2.Tim.3 :16, se Ingiva 9. Den judiska
indelningen av G.T. i lagen, profeterna
och skrifterna är nämnd i Luk.24 :27,
44. Jfr Bokstav l. Se : Skriften l.
9) gram mata, 'tPall/laTa
bokstäver; skrivelse , brev; (heliga)
skrifter; plur. av gramma, se Bokstav 3.
Se : Lärdom 5.
10) Iogos, A6'to~
ord, tal; det som blir sagt el. berättat ,
berättelse, redogörelse; av : lego, säga,
tala. I Apg.l :l står ordagrant : Den
första berättelsen har jag gjort, Teofilus, om allt vad Jesus begynte att göra
och lära. Se t.ex. Samtal 6.
11) utf.ord.
SKRIFT
Uppdelning: allm änt; helig skrift (se även
Skriften).
SKRIFT (allmänt)
1 s,en var Guds s.
2.Mos.32 :16
2 H. undervisat gm en s.
1.Krön.28:19
2 vart hövdingdöme med dess s. Est. 1 :22
2 vart hövdingdöme med dess s.
3 :12
2 vart h övdingdöme med dess s.
8:9
2 jämväl till judarna med deras s.
8 :9
3 likna en s. i sanden
Jer.17 :13
4 undervisa i kaldeemas s.
Dan. 1 :4
4 insikt i allt slags s.
1 :17
5 Vemhelst som kan läsa d enna s.
5:7
5 de kunde icke läsa s .en
5:8
5 hämtade för att läsa denna s.
5:15
5 Om du nu kan läsa s.en
5 :16
5 dem förutan skall jag läsa s .en
5:17
5 och denna s. blivit tecknad
5 :24
5 så lyder den s . som är tecknad
5 :25
4 i s.erna lägga märke till
9:2
4 försegla denna s. intill ändens
12:4
6 uppteckna med tydlig s.
Hab. 2:2
7 en bokrulle, med s.
Upp. 5:1
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R eproduktion av inledningssidan till »Salomos ordspråk» (Ordspråksboken)
i Gutenbergs bibel (latinsk skrift).

SKRIFTEN
Se även : Skrift, skriva, ord , Ordet,
bok, bokrulle, testamente, lag, skriftlärd, profet, löfte, fullbordan, ingiva.

Skriften
bokstavligt förstående av de heliga
skrifterna. Jesus säger att icke den
minsta bokstav, icke en enda prick av
lagen skall förgås, Matt.5 :18.
Både Jesus och apostlarna citerar
G. T. på ett sätt som fåster stort
avseende vid själva ordens mening, se
t.ex. Luk.20:37 f. och Gal.3:16. Just
för att få fram det innehåll som ligger i
en bestämd, exakt formulering i G.T.,
kan ~.T. till och med använda en
mycket fri översättning eller omskrivning.
Som en motsats till verbalinspirationen har modem teologi opererat
med iden »realinspiration». Enligt
denna teori skulle den heliga Skrift
vara inspirerad endast när det gäller
tankeinnehållet, så att vissa ideer och
lärdomar i Skriften är av högre gudomlig ingivelse, medan däremot form och
ordval icke skulle vara inspirerade.
Detta är icke endast helt obibliskt,
utan hela teorin visar sig vid närmare
granskning vara en verklighetsfrämmande spekulation. På det hela taget
har den teologiska diskussionen om
Skriftens inspiration ofta tenderat till
att bli mycket teoretisk och konstruerad. Inspirationen anses ofta som
något overkligt, medan i N.T. gudomlig inspiration uppfattas som en realitet.
Denna bibliska syn på inspiration
kan sättas i relation till ett annat
område än det teologiska, där inspirationen också tas som en realitet, nämligen det konstnärliga och profanlitterära. Visserligen anges ingen källa för
den konstnärliga inspirationen. Den är
i så måtto något som vitt skiljer sig
från det som ligger i uttrycket »ingiven
av Gud», men det finns likväl här
intressanta och belysande paralleller,
och den konstnärliga inspirationen ger
åskådliga illustrationer som kan underlätta förståendet av N.T.s lära om
Skriftens inspiration. När det t.ex.
gäller en dikt, skulle knappast någon
komma på den tanken att tala om
»realinspiratiofl». Det betraktas som
något självfallet att dikten i sin helhet
är inspirerad, och att diktens ord inte
kan skiljas från diktens ide. Ett diktverk skapas ju just genom att något
uttrycks med de rätta orden, och i
själva formen som verket föreligger i,
är det något som talar icke endast till
tanken utan också till-känslan, fantasien och det rytmiska sinnet. Här kan
man skymta ett av grundfelen hos
åtskilliga teologiska resonemang i
denna fråga. Man uppfattar Skriften
som en avhandling som endast skall
meddela vissa tankar, medan den i
verkligheten vänder sig till hela människan, icke endast till tankeförmågan.
Därför kan också inspirationen upplevas på samma sätt som en åhörare
eller läsare har möjligheten att - åtminstone till en viss grad - registrera
och uppleva den inspiration som
skapade ett konstverk. Skriftens inspiration låter sig inte uppfattas endast
genom teoretiska spekulationer, den
måste upplevas. Detta är möjligt eftersom Skriften själv är oupplösligt förbunden med den Andens inspiration
som skapade den. I sin »Gnomon Novi
Testamenti» säger J.A. Bengel i förklaringen till 2.Tirn.3:16, att Skriften är

gudomligt inspirerad »icke endast då
den skrevs, genom att Gud andades
genom författarna, utan även då den
läses, genom att Gud andas genom
Skriften och genom att Skriften andas
Honom själv. Därför är den så nyttig».
Eftersom det är en och samme
Ande som inspirerar och står bakom
hela Skriften, följer logiskt att helig
skrift alltid ansluter sig till föregående
helig skrift och förutsätter denna. De
heliga skrifterna är icke fristående från
varandra eller oberoende av varandra.
De utgör tillsammans denna enhet som
kallas Skriften. Den heliga Skrift kan
liknas vid ett tempel, som byggs upp
genom att sten fogas till sten, tills
templet är färdigt och den ursprungliga
planen uppenbarar sig i all sin fullkomlighet, med mäktiga korvalv som spänner mellan löfte och uppfyllelse, profetia och förverkligande. Och i centrum
av detta tempel står Jesus Kristus själv,
han som är både grundval och slutsten.
Vittnesbördet om Kristus börjar
med skapelseberättelsen, liksom evangeliet om Kristi frälsningsverk har sin
bakgrund i berättelsen om syndafallet,
genom vilket människan slet bandet
med sitt ursprung, upphov och väsen.
Varje vers i N.T. har som bakgrund de
grundläggande kapitlen i första Moseboken om skapelsen och syndafallet,
liksom allt det övriga som är skrivet i
»profeterna» och »psalmerna». Överensstämmelsen mellan profetia och uppfyllelse är så klar och iögonenfallande
att endast otron, som inte vill se den
utan vill förbli i sin blindhet, kan
undgå att se den. Det är både avslöjande och betecknande, att författare som
har förnekat Jesu historiska existens,
icke har haft någon svårighet att se den
starka överensstämmelsen mellan G.T.s
profetior och det som skildras i evangelierna. De har till och med påstått
att dessa profetior har givit evangelisterna materialet till deras myt, berättelsen om Jesus från Nasaret Gfr
Drews: Kristusmyten). N.T.s lära går
ut på att hela »materialet» till evangeliet föreligger i G. T. och samtidigt att
hela »materialet», samma material,
föreligger som historisk verklighet. Det
skedde i verkligheten, för att det skulle
uppfyllas som var sagt i skrifterna.
G.T.s Messias är evangeliernas Jesus,
den Jesus som levde bland oss. Historiens största faktum pekar på Gamla
Testamentet.
Skriftens enhet bottnar just i detta
att den från början till slut är ett
Kristus-vittnesbörd, och
sammanhanget mellan profetia och uppfyllelse
är ett väsentligt drag i den heliga
Skrift.
Jesus själv hänvisar till detta både i
sin undervisning av lärj ungarna och i
sina tal till folket. Jesu lära om Skriften och hans egen hållning till Skriften
är icke relativt obetydliga detaljer i
Jesu förkunnelse och liv, utan är så
centrala att de blir absolut bestämmande, om man vill ha något med Jesus att
göra. Grundläggande uttalanden är:
»Iag har icke kommit för att upphäva
lagen eller profeterna... utan för att
fullborda», Matt.5 :17. »Skrifterna vittna om mig... Trodden I Moses, så
skullen I ju tro mig, ty om mig har han
skrivit», Joh.5:39,46.

Skulle någon komma på den
tanken, att detta nog kunde ha sin
giltighet så länge Jesus talade till judarna, till sitt eget folk, men att det icke
hade samma betydelse när evangeliet
nådde den icke judiska världen, så vore
om en sådan förmodan endast att säga:
Jesus säger icke något om att Skriften
skulle vara begränsad till ett visst folk
eller till någon speciell period i historien. Tvärtom finns det inte någon tid i
mänsklighetens historia, ej heller
någon grupp eller något folk som
Skriften inte har giltighet för. Jesus
sade: »Snarare kunna himmel och jord
förgås, än en enda prick av lagen kan
falla bort», Luk.16:17.
Det är intressant att lägga märke till
att i den evangelieskrift som särskilt är
avsedd för hednakristna, och som är
tillägnad en icke-jude, nämligen Lukasevangeliet, kommer denna inställning
till Skriften minst lika klart fram som i
de andra evangelierna. Man behöver
endast påminna om slutkapitlet hos
Lukas, där Jesus i samtalet med
Emmaus-lärjungarna, för att förklara
sin egen persons hemlighet, uteslutande hänvisar till de heliga skrifterna.
Han förebrår lärjungarna och säger:
»Huru oförståndiga ären I icke och
tröghjärtade till att tro på allt vad
profeterna hava talat», 24:25. Så började han fiån Moses och gick igenom
G.T. bok för bok och uttydde för
dem, vad som i alla skrifterna var sagt
om honom: att Messias först måste lida
för att så ingå i sin härlighet.
På samma sätt undervisade han
apostlarna. Han öppnade deras sinnen,
så att de kunde förstå skrifterna, och
han sade till dem: »Det är så skrivet,
att Messias skulle lida och på tredje
dagen uppstå från de döda och att
bättring (omvändelse) till syndernas
förlåtelse i hans namn skulle predikas
bland alla folk och först i Jerusalem. I
kunnen vittna (I ären vittnen) härom»,
Luk.24:45-48. Denna avslutande sammanfattning av Kristi verk och hans
uppdrag till lärjungarna är helt förankrad i Skriften. Apostlarna kallas till att
vara vittnen, icke endast om det de
hade varit ögonvittnen till: Jesu liv,
död och uppståndelse, utan också om
det som stod skrivet om honom. Först
då deras sinnen hade öppnats och
deras förstånd blivit upplyst så att de
förstod skrifterna, kunde de förstå
Kristi verk.
Varje uppfattning av Skriften som
förbiser Kristi centrala plats, är ett
fullständigt missförstående av Skriftens grundläggande tema. Här var det
de judiska skriftlärde gjorde sitt stora
misstag, Joh.5 :39 f. Och varje form av
teologi som arbetar med. Skriften utan
att ge Kristus hans centrala plats, blott
upprepar fariseemas fel.
Den apostoliska förkunnelsen var
en skriftförkunnelse, en förkunnelse »i
enlighet med Guds ord», l.Pet.4:11.
Och just därför var den också en
Kristus-förkunnelse, Apg.8:5. Det var
Jesus själv som hade lärt apostlarna att
evangelium skulle förkunnas så. Om
man går till Apostlagärningarna, finner.
man där apostlarnas tillvägagångssätt
vid förkunnelsen. Man kunde ha väntat
sig att de hade talat mycket om sina
förunderliga upplevelser. Det var ju

verkligen något enastående som hade
hänt dem. Men liksom Kristus själv
talade de under hänvisning till Gamla
Testamentet. I sitt tal på pingstdagen
hänvisar Petrus ständigt till Skriften.
Stefanus' tal inför Stora rådet är praktiskt taget en sammanhängande utläggning av G.T. Filippus' samtal med den
etiopiske hovmannen är en utläggning
av J es.5 3 och visar att evangeliet om
Iesus är inneslutet i ordet om Herrens
lidande tjänare. Petrus säger i sitt tal
till de icke-judar som var samlade i
Kornelius' hus: »Om honom (Kristus)
bära alla profeterna vittnesbörd och
betyga, att var och en som tror på
honom skall få syndernas förlåtelse
genom hans namn», Apg.1O:43. Hela
Kristi frälsningsverk är inneslutet i
profeternas ord.
Hos Paulus understryks detta om
möjligt ännu starkare. Han både börjar
och avslutar Romarbrevet med att
framhålla att det evangelium han är
kallad att förkunna, är ett evangelium
som Gud förut har förkunnat genom
sina profeter i den heliga Skrift. Hans
förkunnelse är en uppenbarelse av den
hemlighet som har varit outtalad under
evärdliga tider, men detta fördolda
mysterium som ingen genom eget
förstånd kan fatta, är likväl inneslutet
och förvarat i profeternas skrifter.
Detta paradoxala påstående, att den
hemlighet som har varit fördold intill
innevarande tid, är uppenbarad i de
gamla profetiska skrifterna - det
påståendet är från Paulus' utgångspunkt logiskt och mycket väsentligt.
Det rådslut som Gud från begynnelsen
har fattat, måste vara nedlagt i Skriften. Hemligheten består i att Skriften
är outtömlig. Mysteriet ligger inneslutet i de profetiska skrifterna, och
detta mysterium blir uppenbarat
genom dessa skrifter när de öppnas av
Guds Ande, Rom.l:l f.; 16:25 f. Se:
Hemlighet.
Till detta knyter sig den fundamentala princip som gäller för den
kristna uppfattningen av uppenbarelsen och som kan formuleras sålunda:
»Icke utöver vad skrivet är», l.Kor.4:6.
Detta innebär att det inte finns någon
fortsatt uppenbarelse utöver Skriften_
Andens uppenbarelse är icke en upplysning utöver Skriften, utan i
Skriften. Inte ens Nya Testamentet
självt är en fortsatt uppenbarelse utöver Skriften. Den största av alla
uppenbarelser
som har kommit
mänskligheten till del, Kristus själv och
hans evangelium, går icke utöver utan
är innesluten i Skriften, jfr Rom_
16:25 f. Allt vad evangeliet innehåller,
är sådant som har skett »enligt skrifterna». Att det har skett enligt skrifterna
är huvudgarantin för att det här verkligen rör sig om ett nytt uppenbarelsefaktum.
I l.Kor.15:l-11 ger Paulus en sammanfattning av evangeliets grundsanningar. Det fundamentala innehållet är »J esus Kristus såsom korsfåst». Men huvudpunkterna i denna
elementära undervisning om evangeliet
innehåller - som något väsentligt som
måste upprepas - orden »enligt skrifterna», v.3,4. Till evangeliets huvudinnehåll hör, inte endast att Kristus
dog för våra synder och uppstod från
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Skriften - Skriftlärd
de döda, utan också att detta skedde
enligt skrifterna.
Det är en vanlig föreställning att
evangeliet endast är ofullständigt antytt i G.T., medan det i N.T. framstår i
full klarhet. Denna syn är emellertid
främmande för N.T. självt. Där heter
det att hemligheten är både fördold
och uppenbarad i de gammaltestamentliga skrifterna. Den som är andligt
blind och förhärdad, den som har sin
blick skymd av ett täckelse - endast
den är oförmögen att se nya förbundets härlighet i G.T.s skrifter, 2.Kor.
3:11 ff. Därför ser vi också att det i
breven till de församlingar som till
övervägande del bestod av icke-judar,
förutsätts en bibelkunskap och kännedom om G.T. som vida övergår vad
som är vanligt i vår tid.
Den nytestamentliga församlingen
är uppbyggd på apostlarnas och profeternas grundval, Ef.2 :20. Till de gammaltestamentliga profetskrifterna kommer här de nytestamentliga apostlaskrifterna. Det är tydligt nog att G.T.
inte förkastades eller åsidosattes, utan
förelästes som helig skrift i församlingen. Men det är också klart att de
nytestamentliga skrifter som efter
hand kom till, inte aktades lägre eller
ringare än de gamla skrifterna. I 2.Pet.
3:15 f. ställs Paulus' brev som den
naturligaste och självklaraste sak jäm·
sides med »de övriga skrifterna». Och
de evangelieskrifter som med aposto·
lisk auktoritet kom till församlingarna
såsom helig skrift, och som återgav
Jesu ord och skildrade hans livshistoria, aktades naturligtvis lika högt som
G.T.s skrifter.
I Ko1.4:16 skriver aposteln Paulus:
»Sedan detta brev har blivit uppläst
hos eder, så sörjen för att det ock
bliver uppläst i laodiceernas församling
och att jämväl I fån läsa det brev, som
kommer från Laodicea». Här är det
icke tal endast om byte av brev två
församlingar emellan, utan om en
högtidlig föreläsning i församlingens
gudstjänst. Det vill då säga att brevet
ges till alla församlingar som helig
skrift. Som sådan mottogs också dessa
skrifter i de urkristna församlingarna.
Betecknande är i detta sammanhang
den s.k. kanonbildningen. I tredje och
fjärde århundradet brottades man med
frågan om vad som skulle tillhöra
kanon, dvs. ingå i Nya Testamentet
och erkännas som en del av den heliga
Skrift. Det man då frågade efter, var
om en skrift ägde det yttre känne·
tecken som bestod i att den allt ifrån
början hade förelästs i församlingarnas
gudstjänst.
Visst gällde det att utskilja falska,
)>oäkta» skrifter, skrifter som inte var
gudomligt ingivna. Men detta var
förhållandevis enkelt. Sådana skrifter
lät sig lätt avslöjas. Kanonbildningens
egentliga problem var att objektivt
fastslå vad som var helig skrift, vad
som från början hade överlämnats och
anförtrotts åt församlingen som en
gudomlig skatt för att bevaras från
släkte till släkte.
Till och med en skrift som innehöll
uppteckningar av äkta, inspirerade
gudsord, var inte därmed helig skrift.
Detta finns det många exempel på och
bevis för i den heliga Skrift själv.
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Redan i G.T., särskilt i de s.k. historiska böckerna, hänvisas till böcker
som är använda som källor till den
heliga Skrift, men som icke är in tagna i
Skriften. Och i N.T. omtalas, i förordet till Lukasevangeliet, flera evangelieskrifter, uppteckningar av Jesusord
och berättelser om hans gärningar som
inte fördenskull var helig skrift. Vi ser
alltså att till och med ord som man
antog att Jesus själv verkligen hade
uttalat, likväl inte upptogs i kanon.
Man kunde mycket väl citera dessa ord
som var nedtecknade i olika skrifter,
men vågade inte ge dem värdighet som
helig skrift, eftersom man inte var
säker på att Herren själv hade förordnat detta. Vidare ser vi att icke alla
apostlaskrifter gavs och mottogs som
helig skrift. Så t.ex. har Paulus skrivit
ett flertal brev till korintierna, men
bara två av dessa är erkända som helig
skrift. För att en skrift skulle bli
intagen i kanon, måste den icke endast
ha apostolisk auktoritet eller apostoliskt godkännande, utan som förut
nämnt också ända från första början,
och utan avbrott, ha varit i bruk
genom uppläsning i hela den del av
kristenheten där den var känd.
Detta var från begynnelsen och
kommer att till tidens ände vara Skriftens yttre vittnesbörd. Så länge Guds
församling fmns på jorden, skall den
heliga Skrift föreläsas och förkunnas.
Och den enskilde troende som genom
flitig läsning och betraktelse, genom
penetration och fördjupning lever sig
in i Skriftens ord, skall erfara att ordet
går in i hans undermedvetna och
omedvetna själsliv, tränger ned i hans
väsens djupaste urgrund och där utför
sitt verk.
Se även de inledande artiklarna om
Bibeln i verkets första band.
Skriften
Är ingiven av Gud, 2.Tim.3:16. Kan
icke bliva om intet, Joh.l0:35.
Rymmer icke sådant som är ett tomt
ord, Jak.4:5. Har inneslutit alltsammans under synd, Gal.3:22. Är norm
för lära och liv, .jfr Rom.4:3; 10:11;
11:2; 15:4; Joh.20:31; I.Tim.5:18.
Skrifterna
Kristus dog för våra synder enligt
skrifterna, I.Kor.15 :3. Uppstod på
tredje dagen enligt skrifterna, l.Kor.
15 :4. Paulus samtalade med judarna, i
det han utgick från skrifterna, Apg.
17 :2. Apollos var mycket förfaren i
skrifterna, Apg.18:24. Bevisade genom
skrifterna att Jesus var Messias, Apg.
18:28. Sadduceerna for vilse, ty de
förstod icke skrifterna, Matt.22:29.
Timoteus kände från barndomen de
heliga skrifterna, 2. Tim.3 :15. - Vi
bevarar vårt hopp genom ståndaktighet
och genom den tröst som skrifterna
ger, Rom.l5:4.
Jesus hänvisade till Skriften
Då han frestades, Matt.4:4,7 ,1 O. Då
han vittnade om Johannes döparen,
Matt. 11 :10. Då han rensade helgedomen, Matt.21 :13. På vägen till Getsemane, Matt.26:31. Då han talade om
den sten som byggningsmännen förkastade, Luk.20:17. Då han samtalade
med Emmaus-vandrarna, Luk.24:27.Vi skall tro på Skriften, Joh.2:22.
Dagligen studera den, Apg.l7:11.

och hänvisar till G.T.: 1) Om hur
David åt av skådebröden, 12:3 f. 2)
Om hur prästerna var sabbat bryter
sabbaten, 12:5. 3) Om skapelsen av
man och kvinna, 19:4. 4) Om lov av
barns och spenabarns mun, 21 :16. 5)
Om stenen som byggningsmännen
förkastade, 21 :42. 6) Om Abrahams,
Isaks och Jakobs Gud, 22:31 f.
SKRIFTEN

l) graphe, 'Y p aq;i)
skrift; i N.T. teknisk term för helig
skrift; av: graphö, se 2. I de fall, där
svenska kyrkobibeln har »skriftens
ord» saknar »ord» motsvarighet i grundtexten, som opkså på dessa ställen har
endast graphe, vilket här betecknar:
skriftställe, ställe i den heliga Skrift.
Se: Skrift g,.
2) graphö, .. 'Ypaq;w
inrista; skriva. Verbet förekommer här
i perf. pass. vara skriven. Se vidare:
Skrift 7.
3) utf.ord.
SKRIFTEN (Se även: Skrift)
1 Haven I icke läst s.s ord
Mark.12:1O
1 detta s.s ord fullbordat
Luk. 4:21
2 Vad betyder då detta s.s ord
20:17
2 fullbordas detta s.s ord
22:37
1 de trodde då s.
Joh. 2:22
1 ss. s. säger
7:38
1 Säger icke s. att Messias skall
7:42
1 s. kan ju icke bliva om intet
10:35
1 detta s.s ord skulle fullbordas
13:18
1 s. skulle ju fullbordas
17:12
1 s.s ord skulle follbordas
19:24
l s. skulle i allt uppfyllas
19:28
1 för att s.s ord skulle fullbordas
19:36
1 åter ett annat s.s ord lyder så
19:37
1 ännu icke förstått s.s ord
20:9
1 s.s ord skulle fullbordas
Apg. 1:16
1 det ställe i s. som han läste
8:32
1 begynte med detta s.s ord
8:35
1 väd säger s.? Abraham trodde Rom. 4:3
2 enligt detta s.s ord
4:17
1 Ty s. säger till Farao
9:17
1 S. säger ju: Ingen som tror på hm
10:11
l veten I icke vad s. säger
11:2
2 Vi tala ss. det heter i s.
l. Kor. 2:9
2 (utjämning) efter s.s ord
2.Kor. 8:15
2 efter s.s ord: Han utströr
9:9
l eftersom s. förutsåg
Gal. 3:8
l har s. inneslutit alltsammans
3:22
l Dock, vad säger s.
4:30
3 Var nitisk att föreläsa s.
l.Tim. 4:13
l S. säger ju: Du skall icke binda
5:18
1 heter på ett ställe i s.
I.Pet. 2:6
l ingen profetia i ngt s.s ord
2.Pet. 1:20
1 ss. s. biuder, fullgören
Jak. 2:8
l fullbordades det s.s ord
2:23
l detta är ett tomt ord i s.
4:5

heliga skrifterna. Ordet kommer av
verbet såpar, vars grundbetydelse troligen är: skriva; sedan: räkna, tälja; i
pi'el betyder det: förtälja, berätta,
kungöra.
Den förste som i G. T. kallas skriftlärd med användning av termen soper,
är Esra, Esr. 7 :6,11. Han var som präst
och profet »väl förfaren» och »lärd» i
»himmelens Guds lag», 7:12,21. Inom
prästerskapets ram inleder Esra den
långa raden av skriftlärde.
Senare omtalas de skriftlärde med
det hebreiska uttrycket I}älsåmim, de
vise. Denna titel, som pekar utöver
gränsen för den prästerliga kretsen,
betecknar de skriftlärde som Guds
tjänare vid sidan av prästerna. Medan
dessa i samband med templet i Jerusalem ledde det kultiska livet, undervisade »vishetslärarna» i de religiösa
buden och föreskrifterna för judarnas
vardagsliv.
Ända från Esras tid har begreppet
skriftlärd i huvudsak omfattat alla som
var knutna till det exegetiska arbetet
med lagen, som skulle tolkas för folket
både juridiskt och teologiskt. Som
grupp förde de skriftlärde lagtraditionerna vidare, och för flertalet av judarna blev de faktiskt lagstiftare, ty vad
de skriftlärde enades om, kom att
betraktas som gällande rätt. De regler
de utarbetade på grundval av Mose lag,
blev efter hand så många, att de till
slut täckte alla tänkbara situationer en
jude kunde komma i.
Det är väl den negativa sidan hos
detta speciella lagintresse som faller
mest i ögonen och oftast omtalas. I det
sammanhanget bör emellertid nämnas
att det samtidigt var en positiv uppgift
att söka bevara traditionerna och
sederna i en tid då folkets egenart stod
i fara att utplånas av den hellenistiska
kulturen som stormade på utifrån.

»Haven I icke läst?» Matt. ev.
Sex gånger ställer Jesus denna fråga

1. G.T.s ord för »skriftlärd», soper,
betecknar ursprungligen en sekreterare
och har senare kommit att avse en
skriftlärd, en som var kunnig i de

2. I N.T. benänms en skriftlärd i de
flesta fall med det grekiska ordet
grammateus, som beteknar en som har
grammata, skriftlärdom, den utbildning, som gjorde en person till en
auktoriserad rabbin, Joh.7:15; Apg.
26:24. Uttrycket hänger samman med
det förhållandet att de arameisktalande judarna i nytestamentlig tid
måste ha hjälp för att förstå de heliga
skrifter som var avfattade på hebreiska. (Se vidare ordanalyser Bokstav 3,
Lärdom 5.) Ibland omtalas de skriftlärde med det grekiska uttrycket nomikos, lagkunnig, se t.ex. Matt.22:35,
eller med nomodidaskalos, laglärare,
Luk.5:17; Apg.5:34.
De skriftlärde nänms i N.T. flera
gånger i jämbredd med fariseerna,
Matt.5:20; 23:27 m.fl. ställen. Men de
två grupperna sammanfattas dock inte
utan vidare till en enhet, Apg.23:9. Att
vara medlem av fariseernas parti var
icke automatiskt detsamma som att
vara skriftlärd. Flertalet av fariseerna
var icke heller skriftlärda, men de
flesta av ledarna tillhörde dessa. Samtidigt fanns det inom sadduceernas
parti en och annan skriftlärd, men
deras betydelse och inflytande var
ringa. Därför är det fariseernas skriftlärda, som omtalas mest i N.T.
Några av de skriftlärde var präster,
men större delen av dem hade ett
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SKRIFTLIGEN
s. kungöra följande
och tillika s. kungöra
uppsatte (förbundet) s.

2.Krön.36 :22
Esr. 1:1
Neh. 9:38

SKRIFTLÄRD
Se även: Lag, Ordet, Skriften, lära,
lärare, lagklok, farise, stadga, synagoga, tempel.

Skriftlärd
Först under tiden efter fångenskapen i
Babel framstod de skriftlärde som
judarnas lärda stånd. En och en eller i
grupp verkade de inom församlingsramen som salt och surdeg i Israel. De
bildade inte något eget parti, men var
som yrkesgrupp upptagna av religiösa,
moraliska, juridiska och administrativa
frågor. Som judarnas särpräglade och
aktade »akademiker» fick de efter hand
inflytande och myndighet på grund av
det dagsaktuella sätt, som de använde
sin lagklokhet på. Med omfattande
skrifts tu die r som grundval bestämde
de vad som skulle gälla som lag och
rätt för judarna. Men de blev som
lagtolkare till slut så formalistiska, att
Jesus måste skarpt ta avstånd från
deras undervisning och praxis.

Skrifttecken - Skrin

4. Källorna till vår kunskap om de
skriftlärde är först och främst Esras
bok och Nehemjas bok, som båda talar
om begynnelsen och den första tiden.
På ett mer framskridet stadium omtalas de skriftlärde av de synoptiska
evangelierna och Apostlagärningarna.
Utanför de kanoniska böckerna ger
G.T.s apokryfiska böcker och pseud~
epigrafiska skrifter material till förstående av begynnelsen, medan Josefus
behandlar den rörelse de skriftlärde

representerade på ett senare utvecklingsstadium.
Den kännedom som källorna ger,
gäller först och främst skriftlärde som
var knutna samman i familjer eller
skrån. Det nämns ej mycket om skriftlärde som verkade ensamma, oberoende av sin grupp. Detta kom också till
uttryck i den roll traditionen kom att
spela i skriftforskningen. Det var en
viktig regel att den sammanhängande
traditionen från Mose icke fick brytas,
och i tolkrtingen måste man därför
alltid kunna hänvisa till en tidigare
auktoritet.
I och med de skriftlärdes verksamhet förmedlades de oskrivna legaJa
avgörandena som föreskrifter för
senare generationer, och resultatet blev
att denna muntliga tradition efter
hand sidoordnades och till och med
överordnades den skrivna, ursprungliga
lagen. I en folklig form förkunnades
detta läromässigt i synagogsgudstjänsten, som egentligen var en skapelse av de skriftlärde. Dessa förkunnade
som synagogpredikanter utifrån de
heliga skrifterna om Guds dömande
rättfårdighet. Men de underströk även
Guds frälsningsvilja. Se: Synagoga.
Hoppet om Guds frälsning låg till
grund för deras intresse för eskatologiska frågor. Men det var spekulation
som till att börja med präglade deras
förkunnelse på denna punkt. Senare
kom den eskatologiska särprägeln alltmer att försvinna från deras undervisning till förmån för en detaljerad
utformning av lagen som frälsningsväg.
Under fångenskapen i Babel kurerades Israel som folk för sin gamla
frestelse till avgudadyrkan. I stället för
att söka konformitet med grannfolken
fick det nu förakt för dem. Det var
skillnaden som nu framhävdes, och
som Israels förblivande säregendom
framhölls lagen, tora, av de skriftlärde.
Medelst studium och utläggning sökte
de, genom egen insats och genom sina
lärjungar, att bevara, bevaka och
försvara lagen. Lagklok och skriftlärd
blev från den tiden synonyma begrepp,
som brukades om varandra.
Lagen var judarnas speciella religiösa arv, som folket ärade och de
skriftlärde bearbetade i sina studier.
Den kunskap, som Mose genom lagen
mottog om Guds vilja, fördes vidare av
alla som tillämpade Skriften på de
skiftande förhållandena. Guds vilja,
som gällde alla detaljer och situationer
i livet, var uppenbarad och nedtecknad
i Skriften. Skriften, och särskilt lagen,
innehöll därför anvisning för varje enskilt förhållande i det praktiska livet.
På grundval av insikt från Skriften
utvecklades efter hand en muntligt
fIXerad tradition med föreskrifter för
de enskilda fallen - iN. T. kallas den
)xle äldstes stadgar», se t.ex. Matt.
15:3 ff. De skriftlärde utarbetade en
egen metod för vidareförande av dessa
föreskrifter från lärare till elev, den
s.k. memoreringsmetoden. De skriftlärdes lärjungar skulle genom memorering lära denna muntliga tradition och
kunna recitera den utan att ett ord
gick förlorat eller något blev förändrat.
Se: Lära (sp.3653).
Jesus betraktade de äldstes stadgar
som mänskliga, i motsats till Skriften

som Guds ord. Därför hänvisade han
inte till någon yttre auktoritet eller
tradition när han som lärare tolkade
Skriften i sin undervisning. I stället
underströk han med myndighet: »Men
jag säger eder -». Och vad Jesus sade,
var att det icke var lagen, utan han
själv som var vägen till Gud, Joh.14:6.
Att ta emot honom förde med sig
rätten att bli Guds barn, 1 :12. De
skriftlärdes lära om förtj änstfulla
gärningar, och om iakttagande t av rituella och etiska bud var därmed radikalt
korrigerad. I det glada budskapet,
evangeliet, som nu blir det överordnade, heter det att fullgörandet av
Guds vilja hänger samman med mottagandet av Guds rike. Se: Bergspredikan.
I den rabbinska undervisningen
förekom två slags skrifttillämpning,
den s.k. halakiska, som var bunden till
lagar och föreskrifter (halaka, regler
för livsföringen), och den s.k. haggadiska, som var friare och ofta allegorisk (haggada, berättande, illustrerande
stoff). Se: Stadga.
Efter hand kom det till en större
motsättning mellan anhängare av
särskilt berömda skriftlärde som Hillel
och Shammai. De bildade skolor. Till
skillnad från Hillels milda förkunnelse
drev Shammai en strängare lära. Hillel,
som fick tillnamnet )xlen gamle», kom
ursprungligen från Babylonien och
härstammade på mödernet från
konung David. Han uppträdde på
Herodes den stores tid, och som Jaglärare var han känd för sitt fromma liv
och sin milda lära. Hans mildhet kunde
leda till sedlig slapphet, så som det
kom till uttryck till exempel i hans syn
på äktenskap och skilsmässa.
Shammai, som var palestinensare,
verkade samtidigt med Hillel. I tolkningsfrågorna var han i regel strängare
än Hillel, och detta kom icke minst till
uttryck i frågan om skilsmässolagen.
Hans anhängare utgjorde ett minoritetsparti i jämförelse med Hillels lärjungar. Förhållandet och tonen grupperna emellan kunde vara bitter, men
någon egentlig principiell motsättning
fanns ej. Skillnaden kom mest till
uttryck i olika lösningar av mindre
tolkningsfrågor, särskilt med hänsyn
till det praktiska fromhetslivet. Det
hette att »vad Shammais skola binder,
det löser Hillels».
6. De skriftlärdes utläggning formade
sig först och främst som bokstavsexeges. Vikt lades på kombination av
mer eller mindre parallella ställen, de
enskilda detaljerna i texten undersöktes noga, dolda häntydningar uppspårades. På detta sätt ansäg man att
Skriften kunde ge ny mening och
vägledning i aktuella frågor för samtiden.
Den godtycklighet som följde
denna metod, blev ännu större genom
den frihet som den allegoriska exegesen ledde till. Bakom de enskilda
ordens och de enskilda uttryckens
klara och omedelbara mening forskade
man efter djupareliggande betydelser.
Denna metod kunde lätt leda till inläggning i texten i stället för utläggning
av den.
Det var Hi1lel som med sina grundläggande tolkningsregler kom att få en
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borgerligt yrke. Detta hörde med till
själva skriftlärdomens »vishet». De var i
regel köpmän, hantverkare eller
bönder, som levde av sina händers
arbete och vid sidan därav verkade som
skriftlärde utan lön. Se: Arbete, Hantverk. Trots högt anseende hörde de
flesta socialt sett till de fattigas kategori i Israel. Några skriftlärda underhölls emellertid av folket på grund av
sin insats och betydelse.
3. De skriftlärde kom från alla skikt
och grupper i folket, och i deras arbete
att föra lagtraditionerna vidare var det
först och främst kunskaperna som
karakteriserade dem. De var rättslärda,
som i egenskap av domare framlade
sina värderingar i synedriet (Stora
rådet). De var också knutna till
administrationen och aktivt engagerade i undervisningen, vars huvudtema
var lagen. Allt som fanns av lärdom i
Israel ingick på det hela taget i lagklokheten, som var den enda »vetenskapen»
på den tiden, och som därför blev
mycket omfattande.
Ä ven om de skriftlärde vanligen
inte tillhörde prästernas stånd, kom de
likväl på grund av sin lärdom att bilda
en andlig aristokrati. De var i stort sett
ståndsmedvetna och höll en sträng
etikett. Av folket hälsades de vördnadsfullt med rabbi och rabbuni (se
d.o.), det förra betydande »mästare»,
det senare »min store lärare». De var
också lätt igenkännliga på klädedräkten. De flesta skriftlärde bar en
fotsid klädnad (grek. stol~), Mark.
12:38, med breda böneremsor, Matt.
23:5; jfr 5.Mos.6:8, och med stora blä
hömtofsar, 4.Mos.15:37-41. Efter
hand blev de emellertid så upptagna av
yttre ting och tom ära, att Jesus
kraftigt varnade folket för att följa de
skriftlärde i deras fåfänglighet, Matt.
23:2-10.
För att bli upptagen som medlem i
de skriftlärdes skrå, krävdes det en
lång och grundlig utbildning. Denna
påbörjades i regel i 15-årsåldern med
läsning av de utläggningar, som senare
samlades i Talmud (se d.o.), och förberedelserna fortsatte vanligen med en
studietid på 12 år, men rätten och
myndigheten att själv uppträda som
rabbi och undervisa andra tillerkändes
den på så sått utbildade först sedan
han hade fyllt 40 år. Utbildningen och
skriftstudiet uteslöt, som förut nänmt,
icke att praktiskt arbete bedrevs vid
sidan därav. Man kunde i annat fall
komma att »göra skriftstudiet till en
spade», som det sades när det varnades
för att göra ett levebröd av det att vara
skriftlärd. Vidare uttalades klart att
»Iaglärdom som icke åtföljs av något
hantverk, slutar i fåfänglighet och
leder till synd».

särskilt stor betydelse för utvecklingen
av den skriftlärda exegesen. Av hans
sju regler kom de tre första att spela
den största rollen. Den första regeln
gäller slutledning från det mindre till
det större, eller omvänt. Paulus, som
hade gått i skola hos Hillels sonson
Gamaliel, Apg.22:3, följde denna regel
flitigt i sina brev. Den andra regeln
gäller analogislut som kom till stånd
därigenom att man lät parallellställen
ömsesidigt belysa varandra, i det att
lika eller likabetydande ord hos två
skilda skriftställen tillades samma bestämningar och tillämpades på samma
sätt. Den tredje regeln gick ut på att en
närmare defmierad bestänming, som
endast farms hos ett av flera besläktade
eller parallella bibelställen, kunde överföras till de andra. Det sades då att
skriftstället i fråga »bildade familj».
Dessa tre regler var samtidigt
typiska för de skriftlärdes skarpsinniga
och noggranna umgänge med bibeltexten. Men grundinställningen och
metoderna ledde dem ofta till en
utvärtes behandling av texten. De kom
därför att förneka Skriftens innehåll,
mening och ande, då de förkastade
~onom som skrifterna vittnade om,
Jesus Kristus.
SKRIFTLARD
de s.es sJ.äk.ter tireatitema
l.Krön. 2:55
han var en förståndig och s. man
27 :32
(Esra) var en s.
Esr. 7:6
åt prästen Esra, den s.e
7:11
båda Esra, den s.e, att hämta
Neh. 8:1
Esra. den s.e, stod på en hög
8:4
prästen Esra, den s.e, sade
8:9
tlI1 Esra, den s,e, för att giva akt
8 :13
i prästen Esras, den s.es, tid
12 :26
Esra, den s.e, gick i spetsen
12:36
Sadok. den s.e, till förvaltare
13:13
de s.es lögnpenna förvandlat
Jer. 8:8
församlade ... s.e bland folket
Matt. 2:4
rättighet icke övergår de s.es
5:20
och icke ss. deras s.e
7 :29
en s. kom fram och sade: Mästare
8:19
sade några av de s.e vid sig sjiilva
9:3
nAgra av de s,e och fariseema
12:38
var s. som blivit en !ärjuDll"
13 :52
fariseer och s,e från Jeruaalem
15:1
lida mycket av ... de s.de
16:21
Huru kunna de s.e säga att Elias
17 :10
Människosonen överlämnad åt ...s.e
20 :18
de s.e såga de under (J.) gjorde
21 :15
På Moses stol hava de s,e satt sig
23:2
Ve eder, I s.e och fariseer
23:13,15,23
Ve eder, I s.e och fariseer
23:25,27,29
till eder profeter och vise och s.e
23 :34
hos (Kalfas) de s.e församlat sig
26:57
jämte de s.e och de iildste
27:41
förkunnade ... lcke as. de s.e
Mark. 1:22
Nu sutta där några s.e
2:6
när de s.e bland fariseema aåJlo
2:16
de s.e sade (J.) var beaatt
3:22
så ock några s.e församlade sig
7:1
frågade nu fariseema och de s.e
7:5
förkastad av... de S,e
8:31
De s.e säga ju att Elias först
9:11
några s.e disputerade
9:14
åt översteprästerna och de s.e
10:33
och de s.e fingo höra härom
11 :18
de s.e och de iildste fram tlI1 hm
11 :27
trädde en av de s.e fram
12:28
svarade den s.e (J.): Mästare
12:32
Huru kunna de s.e säga att Messias
12:35
Tagen eder tlI1 vara för de s.e
12:38
de s.e sökte efter tlI1fii11e ..Ipa
14:1
utsänd från de s.e och de iildste
14:43
församlade sig iildste och de s.e
14:53
tlI1sammans med de iildste och de s.e 15:1
jämte de s.e. begabbande ord
15 :31
begynte de s.e tänka så
Luk. 5:21
särskilt de s.e ...knorrade
5:30
de s.e och fariaeema vaktade
6:7
förkastad av de iiIdate och de s.e
9 :22
fariseema och de s.e knorrade
15:2
de s.e och folkets förnämste män
19:47
de s.e tillika med de iildste
20:1
de s.e hade gärna velat gripa (J.)
20:19
svarade nAgra av de S,e: Mästare
20 :39
Tagen eder till vara för de s,e
20:46
de s.e sökte efter tlI1fii11e
22:2
församlade sig... s.e
22 :66
de s.e anklagade hm häftigt
23:10
församlade sig iildste och s.e
Apg. 4:5
uppeggade al äldste och de s.e
6:\2
niCra s.e som hörde till fariseernas
23:9
Var äro de s.a
I,Kor. 1:20

SKRIFTTECKEN
ej heller bränna in s. på eder

3.Mos.19 :28

SKRIN
klenoder ned i ett s.
s.et med jorcirAttoma av &\lld
lyft ned H. ark jämte s.et
Hs kinder ... s. med doftande
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I.Sam. 6:8
6:11
6:15
HV. 6:13

Skriva - Skrymtare

-skriva

SKRIVA

nedskriva Rom.16:22
skattskriva Luk.2:1
underskriva Jer.32:12
uppskriva Hebr.12:23
utskriva Jer.52 :25
bokskrivande Pred.12:12
SKRIVA
Uppdelning: allmänt; om Skriften.
SKRIV A (allmänt)
stentavlorna som jag s.it
2.Mos.24:12
på vilka Gud s.it med sitt finger
31 :18
på tavlornas båda sidor var s.et
32:15
och på den andra var s.et
32:15
utplåna mia: ur boken du s.er i
32 :32
så vill jag s. på tavlorna samma ord
34:1
skrev på tavlorna förbundets ord
34 :28
på den skrev man: Helllad åt H.
39:30
prästen s. upp förbannelser
4.Mos. 5 :23
namn skall du s. på hs stav
17:2
Arons namn s. på Levi stav
17:3
srev dem på två stentavlor
6.Mos. 4:13
skrev dem på två stentavlor
5 :22
du skall s. dem på dörrposterna
6:9
Gud s.it med sitt finger
9 :10
sedan jag s.it på tavlorna samma
10:2
(H.) skrev på tavlorna detaamma
10:4
som var s.et förra gången
10:4
du skall s. dem på dörrposterna
11 :20
bar s.it skiljebrev åt henne
24:1
också denne andre s.er skiljebrev
24:3
s. alla denna lags ord
27:3
du skall på stenarna s. denna lags
27:8
denna lags ord, s.na i denna bok
28:58
icke är s.et i denna lagbok
28:61
det som är s.et i denna lagbok
30:10
Mose skrev upp denna lag
31:9
håller det som är s.et i den
Jos. 1:8
den lag som Mose hade s.it
8 :32
alldeles ss. det var s.et i lagboken
8:34
s. upp de överste i Suckat
Dom. 8:14
skrev David brev till Joab
2.Sam.11 :14
I brevet skrev han
11 :15
ss. det är s.et i Moses lag
I.Kon. 2:3
skrev (Isebel) ett brev
21:8
bon skrev i brevet så
21:9
ss. det var s.et i brevet
21:11
(Jehu) skrev
2.Kon.10:1
Då skrev han ett annat brev till dem
10:6
ord som voro s.na i denna bok
23:3,24
Huram skrev ytterliIlare
2.Krön. 2 :12

s.et i 'Utlägning av Konuneaboken'

24:27

utan skriv att han sagt sig vara
19:21
Vad jag bar s.it, det har jag s.it
19 :22
Det är den lärjungen som s.it detta
21 :24
de böcker som då bleve s.na
21 :25
s. till dem att de skola avhålla sig Apg.15:20
skrevo bröderna till iäliungarna
18:27
så hava vi s.it till dem
21:25
han skrev ett brev
23 :25
icke besked .. onär jag soer
25:26
få veta vad jag bör s.
25:26
lagens verk s.na i deras
Romo 2:15
Moses S.er om den rättfärdighet
10:5
Dock har jag s.it till eder
15:15
Detta s.er jag icke för att
1.Kor. 4:14
Jag skrev till eder i mitt brev
5:9
då jag skrev så till eder
5:11
Vad angår det I haven soit om
7:1
Detta soer jag nu icke för att
9:15
vad jag s.er till eder är H. bud
14:37
Här s.er jag, Paulus. min hälsning
16:21
i vad vi s. till eder
2.Kor. 1:13
vad jag skrev. det skrev jag
2:3
i nöd och hJärteångest som jag skrev
2:4
när jag skrev var det iust för att
2:9
Kristus-brev. soet icke med bläck
3:3
Om jag skrev till eder
7:12
om jaa har soit om andra våra
8:23
överflödigt att jag här s.er
9:1
soer jag detta för att jag icke
13:10
icke ljuger i vad jag s.er
Gal. 1 :20
egenhändigt s.er till eder
6:11
varom jag ovan i korthet s.it
Ef. 3:3
Att s. till eder detaamma
Fil. 3:1
vilkas namn äro s.na i livets bok
4:3
Här soer jag, Paulus. min
Kol. 4:18
icke bebövllgt s. till eder
1. Teas. 4:9
icke behövlillt att därom s.
6:1
Här s.er jag, Paulus
2. Tess. 3 :17
ett kännetecken ... så s.er jag
3:17
Detta s.er jag till dig
l.Tim. 3:14
Jag. Paulus, s.er här med egen Filem. v.19
viss om lydaktighet som jag s.it
v.21
i deras hjärtan skall jag s.
Hebr. 8:10
i bokrullen är s.et om mil
10:7
i deras sinnen skall jag s. dem
10:16
jag har ju ock s.it till eder
13:22
har jag i korthet s.lt detta
1.Pet. 5:12
det andra brevet jag s.er
2.Pet. 3:1
ss. ock Paulus har s.it till eder
3:15
s. detta för att vår glädje
1.Joh. 1:4
detta s.er jag till eder
2:1
icke ett nytt bud jag s.er till eder
2:7
ett nytt bud jag s.er till eder
2:8
Jag s.er till eder, kära barn
2:12
Jag s.er till eder, I fäder
2:13
Jag s.er till eder, I ynglingar
2 :13
Jag bar s.lt till eder, mina barn
2:14
Jag bar s.lt till eder, I fäder
2:14
Jag bar s.it till eder, I ynglingar
2:14
Jag bar s.it till eder, icke därför
2:21
Detta har jag s.it till eder
2:26; 5:13
Icke som om jag skreve
2.Joh. v.5
Jag bade väl mycket annat att s.
v.12
Jag bar s.it till föraamlinlen
3.Joh. v.9
Jag bade väl mycket annat att s.
v.13
jag vill icke s. till dig med bläck
v.13
tagit mil för att s.
Jud. v.3
taga vara på vad däri är s.et
Upp. 1:3
Skriv upp i en bok vad du får se
1:11
Så skriv nu upp vad du har sett
1:19
och skriv upp vad som nu är
1 :19
Skriv till Efesus' föraamlings ängel
2:1
skriv till Smyma församlings ängel
2:8
skriv till Pergamus' församlings
2:12
ett nytt namn s.et på den stenen
2:17
skriv till Tyatiras församlings
2:18
skriv till Sardes' församlings ängel
3:1
skriv till Filadelflas församlings
3:7
jag skall s. på hm min Guds namn
3 :12
skriv till Laodiceas församlings
3:14
sedan tordönen talat tänkte jag s.
10:4
och skriv Icke upp det
10:4
sitt namn s.et I livets bok
13:8
och dess Faders namn s.na på sina
14:1
Skriv: Saliga äro de döda som dö
14:13
på hennes panna var s.et ett namn
17:5
namn icke sona i livets bok
17:8
Skriv: SaIiIla äro de som äro bjudna
19:9
han hade ett namn där s.et
19:12
på sin mantel detta namn s.et
19:16
icke fanns s.en i livets bok
20:15
Skriv; desaa ord äro vissa
21:5
över portarna vore s.na namn
21 :12
de som äro s.na I livets bok
21 :27
plågor om vilka är s.et i denna bok
22 :18
staden om vilken är s.et I denna bok 22 :19

Hiskia skrev också brev till
30:1
(Sanherlb) hade ock s.it ett brev
32:17
om (Manasse) s.et i Hoaais krönika
33:19
förbannelser som äro s.na i denna
34 :24
ord som voro s.na i denna bok
34:31
skrev man en anklagelseskrift
Esr. 4:6
i Artasastas tid skrevo
4:7
s.et med arameiska bokstäver
4:7
skrevo ett brev om Jerusalem
4:8
De skrevo då, rådsberren Rehum och
4:9
vad som stod .. et I det brev
4:11; 5:6
berättelse, och däri var så s.et
5:7
Så stod nu s.et i den skrivelse
7:11
Däri var s.et
Neb. 6:6
och jag fann däri så s.et
7:5
de funno s.et i lagen
8:14
man fann däri s.et
13:1
avskrift av det s.na påbud
Est. 4:8
Då fann man där s.et
6:2
de brev (Haman) skrev
8:5
varom Mordokai s.it till dem
9 :23
.. er bedrövelser på min lott
J ob 13 :26
Ack att mina ord skreves upp
19:23
i bokruUen är s.et
Ps.40:8
utföra på dem den dom som är s.en 149:9
skriv dem på ditt hiärtas
Ords. 3:3
skriv dem på ditt hiärtas tavla
7:3
redan förut har jag s.it regler
22:20
ord som med rätt kunde s.s
Pred.12 :10
Tag en stor tavla och skriv
Jes. 8:1
I s.en, men våldslaaar s.en I
10:1
skriv detta på en tavla
30:8
En sång, s.en av Hlskia
38:9
s. på sin hand: H. elen
44:5
allt vad som är s.et
Jer.25:13
Detta s.er jag därför att I sägen
29 :15
I deras hjärtan skall jag s. den
31 :33
Jag skrev ett köpebrev
32:10
man skall s. och försegla köpebrev
32:44
ur den rulle du har s.lt
36:6
efter Jeremias diktamen s.it
36 :27
Huru kunde du s. däri
36 :29
allt detta som nu är s.et om Babel
51 :60
skriv upp åt dig namnet
Hes.24:2
tag di& en trästav och skriv
37 :16
en annan trästav och skriv på den
37 :16
stavarna du har s.it på skall du
37 :20
skrevo på vitmenade väggen
Dan. 5:5
konungen säg handen som skrev
5:5
lät konung Darejaves s. till alla
6 :25
förbannelse s.en i MOles lag
9 :11
står s.et I Moses lal
9:13
frälsta som finnas s.na i boken
12:1
Om jag än s.er mina lagar
Hos. 8 :12
Skriv upp din syn
Hab. 2:2
minnesbok s.en inför hs ansikte
Mal. 3 :16
en man fick s. skiljebrev
Mark.10:4
skrev (Moses) åt eder detta bud
10:6
s. därom till dig, Teofllus
Luk. 1:3
begärde (Sakarias) en tavla och skrev
1 :63
s.et i Esaias' utsagors bok
3:4
att edra namn äro s.na i himmelen
10:20
sätt dig strax ned och skriv
16:6
Tag ditt skuldebrev och skriv 80
16:7
Den som Moses s.it om i la&en
Joh. 1 :45
om mil har han s.it
5 :46
böjde J. sig ned och skrev
8:6
böjde sig åter ned och skrev
8:8
Skriv icke: Judarnas konung
19:21

SKRIVA (om Skriften)
så är s.et gm profeten
Matt. 2:5
Det är s.et: Mskan skall leva
4:4
det är ju s.et: Han skallIliva
4:6
Det är ock s.et: Du skall icke fresta
4:7
det är s.et: H. skall du tillbedja
4:10
om vilken är s.et: Se, jaa: sänder ut
11 :10
Det är s.et: Mitt hus skall kallas
21 :13
ss. det är s.et om hm
26 :24
ty det är s.et: Jag skall slå herden
26:31
Så är s.et hos profeten
Mark. 1:2
profeterade Esaias ss. det lir s.et
7:6
s.et om Människosonen att han skall
9:12
ss. s.et att det skulle gå (Elias)
9:13
Det är ju s.et: Mitt hus skall kallas
11 :17
ss. det är s.et om (Människosonen)
14:21
det är s.et: Jag skall slå herden
14:27
Så uppfylldes vad som är s.et
Luk. 3:4
Det är s.et: Mskan skall leva icke
4:4
Det är s.et: H. skall du tillbedja
4:8
det är ju s.et: Han skallIliva änglar
4:10
det ställe där det stod s.et
4:17
Han är den om vilket det är s.et
7 :27
Vad är s.et i lagen?
10:26
am profeterna s.et om Människosonen 18:31
Det är s.et: Och mitt hus skall vara
19:46
då allt som är s.et skall uppfylias
21 :22
som är s.et om mia; i Moses' lag
24:44
Det är s.et att Messias skulle lida
24 :46
kommo ihål att det var s.et
Joh. 2:17
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äta manna ss. det är s.et
6:31
Det lir s.et hos profeterna
6 :45
I eder lag är ju ock s.et
8:17
Det är ju så s.et i eder lag
10:34
ss. det är s.et
12:14
att detta var s.et om (J.)
12:16
ordet skulle fullbordas som är soet
15:25
Så är s.et I Psalmernas bok
Apg. 1 :20
ss. det är soet i Profeternas bok
7 :42
till fullbordan allt som var s.et
13:29
ss. ock är soet i andra psalmen
13 :33
så är s.et
15 :15
Det är ju s.et: Mot en hövding
23:5
s.et i lagen och i profeterna
24 :14
så är ock s.et: Den rättfärdiee
Rom. 1 :17
ty, ss. det är s.et
2 :24
Så är ju s.et: På det att,du må
3:4
Så är ock s.et: Ingen rättfärdig
3:10
s.et icke ss. gällde det allenast
4:23
Så är ju s.et: F ör din skull varda
8 :36
Så är ock s.et: Jakob älskade jag
9:13
det är s.et: Se, jaa Iäaer i Sion
9 :33
Så är ock s.et: Huru ljuvliga äro
10:16
Så är ju s.et: Gud har Ilivit dem
11 :8
det är s.et: Från Sion skall
11 :26
det är s.et: Min är hämnden
12:19
det är s.et: Så aant jag lever
14:11
med hm skedde ss. det är s.et
15:3
vad som fordom blivit s.et
15:4
det är soet oss till undervisning
15:4
Så är ock s.et: ...vill jag prisa dig
15:9
så har skett. som s.et är
15:21
Det är ju s.et
l.Kor. 1 :19
så skall ske som det är s.et
1 :31
Det är ju s.et: Han fångar de visa
3:19
Icke utöver vad soet är
4:6
I Moses' lag är ju s.et
9:9
för vår skull blev det s.et
9 :10
så är ju s.et
10:7
Det är s.et i lagen
14:21
Så är ock s.et: Den första mskan
15:45
det ord fullbordas som står s.et
15 :54
det är s.et: Jag tror
2.Kor. 4:13
Det är s.et: Förbannad vare
Gal. 3:10
icke förbliver vid allt som är s.et
3 :10
Det är ju s.et: Förbannad är
3:13
Det är ju s.et att Abrabam fick
4 :22
Så är ju s.et: Jubla, du ofruktsamma
4:27
Det är ju s.et: I skolen vara
1.Pet. 1 :16
om vilka det blev s.et
Jud. v.4

SKRIVARE
Av levitema togos ock s.
2.Krön.34:13
snabb s.s penna är min tuna:a
PS.45:2
gripa s.n Baruk och profeten
Jer.36:26
gav den åt s.n Baruk. Nerias son
36:32

SKRIVELSE

Se även: Kungörelse, skrift, brev.
Skrivelse
Flera hebreiska ord återges i vår bibel
med »skrivelse». Det vanligaste är
subst. k~tal], något skrivet, skrivelse,
bok, register (t.ex. Est.1:22; 3:14),
med tillhörande verb kä!al], ingravera,
skriva (Est.8:5). Översättningen )>skrivelse» betecknar sålunda ingen be·
stämd dokumentform, utan syftar
snarare på karaktären av det skrivna.
Oftast gäller det skriftliga kungörelser
som konungar eller furstar utfardade,
närmast i 1agform. Jfr konung Darejaves' skrivelse med förbud mot till·
bedjan av andra än honom själv, Dan.
6:9 f.

SKRlVTYG
Det hebr. uttryck som återges med
)>skrivtyg» betyder egentligen »skrivarens bläckhus». Skrivtyget har bestått
av något slags väska eller etui, som
skrivaren bar vid sin sida och vari han
även förvarade sina pennor. Bläckhuset
(bläckhornet) var av metall eller trä. Se
för övrigt: Bläck, Skrift.
I en syn ser profeten Hesekiel en
man som är klädd i linne kläder och har
ett skrivtyg »vid sin länd», Hes.9 :2.
Denne får i uppdrag att gå igenom
Jerusalem och »teckna med ett tecken
på pannan de män som sucka och
jämra sig över alla styggelser som
bedrivas därinne», v.4. Hes.9:2,3,11.
SKROV
fylla dalarna med ditt stora s.

Hes.32:5

SKRUD
Se även: Linne, purpur, scharlakan,
prakt, prydnad, präst, efod, kläder.
-skrud
högtidsskrud Jes.S2:1
praktskrud 2.Sam.1 :24
ämbetsskrud Esr.3:lO
Skrud
Skrud är i Bibeln en beteckrIing på den
praktfulla dräkt som bars av kungliga
personer, 1.Kon.22:10; Est.S:1; Apg.
12:21, och präster, Esr.3:10, eller i
allmänhet kläder som brukades vid
högtidssammankomster, 2.Sam.1 :24;
2.Krön.20:21; Jes.52:1. I några sammanhang tycks ordet därutöver få
karaktären av symboliskt uttryck för
det Herren välbehagliga sinnelag som
bäst pryder tillbedjaren, 1.Krön.16:29;
Ps.29:2; 96:9.
SKRUD
l.Kon.22:10
iklädda sina s.ar
tiIIbedjen H. i helig s.
1.Krön.16:29
2.Krön.18 :9
på sin tron. iklädda s.ar
öpva (H.) I helig s.
20:21
klädde Ester sig i konungslia s.
Est. 5:1
tingen stå fram ss. klädda i s.
Job 38:14
tiIIbedjen H. i helig s.
Ps.29:2
Tillbedjen H. i helig s.
96:9
110:3
i helig so kommer din unaa skara
ikllida dig dem ss. en s.
Jes.49:18
Apl.12:21
Herodes I konungslia s.

SKRYMPA
min hud s.er samman

Job

7:6

SKRYMTA

-skrymta
oskrymtad 2.Kor.6:6
SKRYMTA

SKRIVELSE
satte i en so upp beskrivning
Jos.18:9
en s. kom (Joram) till handa 2.Krön.21 :12
i s.n skrivet med arameiska
Ear. 4:7
Den s. bar noggrant blivit uppläst
4:18
stod i konung Artaaastas s.
4 :23
skulle man sända dem en s. härom
6:5
i den s. konung Artaaasta gav
7:11
på s.n som försåga med sigill
Neh. 9:38
Följande namn stodo på s.ma
10:1
S.r blevo siinda till alla
Est. 1 :22
må fördenskull en s. utfärdas
3:9
en s. utfärdades
3:12
I Ahasveros' namn utfärdades s.n
3:12
I s.n stod att ett påbud
3:14
så må en s. utfärdas
8:5
utfärden nu ock I en s.
8:8
en s. som är utfärdad i konungens
8:8
en s. utfärdades till judarna
8:9
(Mordokai) utfärdade s.n
8:10
I s.n stod att I vart hövdingdöme
8:13
Mordokai siinde s.r till alla judar
9 :20
konungen hade utfärdat en s.
9:25
en s., i eftertryckliga ordalag
9 :29
s.r, vänlillt och välvlllilt avfattade
9 :30
låt nu, o konuD&. sätta upp so
Dan. 6:8
lät Darejaves sätta upp en s.
6:9
Daniel fått veta att s.n var uppsatt
6:10
översände gm dem följande s.
Apl.16:23
icke mottagit ngn s. om dig
28 :21
i min s. fönnana eder kämpa
Jud. v.3

-skrivning

skattskrivning Luk.2:2
SKRIVTAVLOR
uppteckna (synen) på s.

Hab. 2:2

SKRIVTECKEN
I skolen icke bränna in s.
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3.Mos.19:28

1) käzab,

J

13

pi. ljug~, v~~ lögnaktig. Se t.ex.
Ljuga 2, Lögnaktig 3, Svika 4.

2) anyp6kritos, äIJV1rOKpL1'o,
oförställd, oskrymtad; här övers. utan
skrymtan, resp. fri ifrån skrymtan; av:
neg. a- (an-) och hypokrinomai, se
Skrymteri 4. Se: Oskrymtad 1.
SKRYMTA
1 s.de för bm med sin tunga

Ps.78:36

SKRYMTAN
2 Eder kärlek vare utan s.
2 den visb.et ... fri ifrån s.

Rom.12:9
Jak. 3:17

SKRYMTARE
Se även: Skrymteri.
SKRYMTARE

1) hypokrit~s, inrOK p L1'1I'
en som svarar; en som förklarar, tolk;
skådespelare; en som förställer sig el.
låtsas vara något, skrymtare, hycklare;
av: hYPokrinomai, se Skrymteri 4.
SKRYMTARE
l ss. s.na i synago&oma
Matt. 6:2
6:5
1 icke vara ss. sona
1 icke visa bedrövad uppsyn sso s.na
6:16
1 Du s .• tag först ut bjälken ur
7:5
1 I s., rätt profeterade Esaias
15:7
1 Varför söken I snärja mil, I s.
22:18
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Skrymteri - Skugga
1 Ve eder, I skriftlärde",l s.
23:13
23:15,23,25,27,29
1 låta hm få sin del med s.
24:51
1 profeterade Esaias om ...1 s.
Mark. 7:6
1 Du S., tag först ut bjälken
Luk. 6 :42
1 I s., jordens och him. utseende
12:56
1 I S., löser icke var och en sin
13:15

SKRYMTERI
Se även: Bedraga, farise, list, falsk,
svek, lögn, villfarelse, hal, skrymta,
skrymtare, hycklare, låtsa.
Skrymteri
Grundtextens vanligaste ord för
»skrymteri», grek. hypokrisis, betyder
egentligen: svar; agerande på en teaterscen; maskering, förställning. Ordet
kommer av verbet hypokrinesthai,
svara; tolka; spela en roll; förställa sig,
låtsa. Motsvarande substantiv är hypokrit~s, en som söker leva sig in i något
som han egentligen icke är, skådespelare; hycklare, skrymtare. - I LXX
brukas hypokrit8s två gånger som
övers. av hebr. flönejJ, gudlös, ogudaktig. Se för övrigt ordanalyserna.
Skrymteri betecknar således ett beteende, som saknar täckning i en
människas naturliga förhållande.
Skrymteri kan förekomma på det
religiösa området, i människans förhållande till Gud, till hans ord och
vilja. På tal om den nya rättfärdighet,
som Guds rike kräver av sina medborgare, säger Jesus att den måste
skilja sig från och övergå de skriftlärdes och fariseemas, Matt.5 :20.
Under en fromhetens och gudshängivenhetens mask sökte de icke Guds
ära utan sin egen, icke Guds välbehag
utan människors. En gudsdyrkare, som
åsidosätter Guds bud för mänskliga
ceremonier, läror och. förordningar,
stämplas av Jesus som skrymtare,
15: 1-9. Skrymteri kan tränga in i själva
troslivet. En sann tro bör vara oskrymtad, 1. Tim.l :5. Den skall icke endast
ha trons yttre kännemärken utan även
dess inre, andliga innehåll.
Skrymteri frodas också på det
sociala planet, i förhållandet människor emellan: positionshunger, strävan
efter ställningar och titlar, som inte
motsvarar personlighetens kvalifIkationer, Matt.23:6 f., välgörenhetens
och kärlekens maskering i ren egoism,
6:1-4; 23:5. Den kristna kärleken är
tvärtom utan skrymtan, Rom.l2:9.
Skrymteri gör sig också gällande på
det moraliska planet. »Dygdens» man·
tel får ofta dölja ett orättflirdigt och
syndigt inre, »vitmenade gravar» med
inre död och orenhet, Matt.23:2S-28.
Noggrant beaktande av obetydliga ting
får ofta överskyla försummelser av de
verkliga dygderna: rätt, barmhärtighet
och trohet, 23:23 f. Skrymteri visar sig
däri att man dömer och kritiserar
andras mindre fel utan att först ha
rensat ut större missförhållanden i sitt
eget liv, 7 :3-5. Lögnpredikanter döljer
sitt skrymtaktiga liv och sitt anklagande samvete bakom en rigorös, onaturlig helighetsförkunnelse, I.Tim.4:2-3,
och spelar en moraliskt högtstående
personlighet.
Skrymteri i alla former bedöms som
synd av Kristus och av Skriften i dess
helhet och fördöms mycket strängt.
Det utgör en allvarlig fara för skrymtaren själv, men också för alla dem som
han har inflytande över.
Jesus skildrar sin samtids skrymteri
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med hjälp av profetordet från J es.
29:13: )xietta folk ärar mig med sina
läppar, men deras hjärtan äro långt
ifrån mig», Matt.lS:8. Skrymteriet avslöjas icke minst genom kontrasten till
den äkta fromheten, sådan denna
framställs i Bergspredikan, Matt.6.
Medan äkta fromhet är vänd mot Gud,
är den skrymtaktiga avsedd att ses av
människor.
Det farligaste med skrymteriet är
att det ofta är omedvetet. Gudsdyrkan
kan urarta till ett objektiv t skrymteri.
Hela den fariseiska lagrättflirdighetsläran vilar på en läromässig lögn, som
leder alla som följer denna lära in i ett
skrymteri, som de personligen inte är
medvetna om (självbedrägeri).
Det omedvetna skrymteriet måste
därför avslöjas och uppenbaras för den
som utövar det.
SKRYMTERI

1) Sti/fär, 1 !?~
lögn, bedrägeri, falskhet; av: sä~ar, se
Ljuga 4. Se t.ex. Lögn l, Orätt 20.
2) 1,zälalflalflfot, Il i P ~ R~ Q.
hala el. glatta platser; hiuhet, glatthet
(också i överförd betydelse). Se vidare:
Ränker 2.
3) hypokrisis, vrrOKptat,
svar; en skådespelares agerande på
scenen; förställning, skrymteri, hyckleri; av: hypokrinomai, se 4.
4) synypokrinomai, avvvrroKpivofJ.at
förställa sig el. skrymta tillsammans
med (någon); av: prep. syn, (tillsammans) med, och hypokrinomai, ego
skilja el. bedöma underifrån; svara;
förklara, tolka; spela en 1011 (på scenen), vara skådespelare; förställa sig,
låtsa, skrymta, hyckla (av: prep. hypo,
under, och med. av krinö, skilja, särskilja; bedöma; avgöra). Verbet hypokrinomai förekommer i Luk.20:20,
övers. låtsa sig.
SKRYMTERI
1 allenast med S., säaer H.
Jer. 3:10
2 min", akola av s. sluta si8
Dan.11:34
3 invärtes fulla av s.
Matt.23:28
3 han förstod deras s.
Mark.12:15
3 fariaeemas surdeg, det är S.
Luk.12:1
4 Till samma s. gjorde sig också
Gal. 2:13
2:13
3 Bamabas indragen i deras s.
3 ske gm lögnpredikanters S.
1.Tim. 4:2
3 läggen bort svek, så ock S.
1.Pet. 2:1

SKRYNKA
Ef. 5:27

utan fläck och s.

SKRYTA
som s.er med givmildhet

Ords.25:14

SKRÅL
få då sluta med sitt s.

Am. 6:7

SKRÅLA
s.en visor till harpans ljud

Am. 6:5

SKRÄCK
1) ptifl04, 1 Q§
förskräckelse, fruktan; det som man
förskräckes för el. fruktar; av: pål,lag,
darra el. skälva av fruktan. Se t.ex.
Fruktan 4, Makt 13.

2) 'åras, l' l V

förskrä~ka, - försätta i skräck, vålla
skräck. Se : Fruktan Il.
3) mågor, l i JQ
fruktan, fasa, förskräckelse; av: gur,
frukta, bli förskräckt, vara rädd. Jfr
Klag.2:22, där plur. av mägor är övers.
förskräckelser. Jfr Frukta 6.
4) 'emå, nQ'1{
skräck, förskrä~kelse, fasa. Se: FruktanlO.
5) meflittö, n ~ ~ 9
förstöring, undergång; förskräckelse,
skräck; av: J:tä!a!, se Rädsla 2. Jfr 12.
Se: Fördärv 22, Olycka 15.
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6) [cu~, l' 1 P
känna leda el. avsky; i Jes.7:6 hif.
injaga leda el. förskräckelse hos; övers.
slå med skräck. Se t.ex. Led l, Vämjas 2.
7) håggö', l{ J n
trol: orsak
bävan, skräck. I Jes.
19:17 förekommer också verbet
pål,lag, se 1 (här övers. förskräckas).
J fr verbet !).ägag i Ps. l 07 :27, övers.
ragla.

till

8) flårårjö, n ~ ~ Q:
bävan; skräck, förskräckelse; av: J:tärag,
se 13. Jfr l.Sarn.14:1S, övers. förskräckelse. I Ords.29:2S förekommer
ordet i uttrycket: !).ärda! 'ägäm ('ägarn,
se Människa 1), människofruktan.

9)

rliM,

tJ ~

:1.
darrning, skälvning, bävan; av ett arameiskt verb som betyder: darra, skälva.
Jfr 15.
10) [båhal], ';> n ::1
nif. skälva av ~ädsla; skynda sig, fly
snabbt; i Jer.Sl :32 övers. vara gripen
av skräck. Se: Driva 42, Hastig 5,
Skynda 9, Undergång 8.
11) mesammö, n ~ tq 9
förödelse; i Hes.S:lS i betydelsen:
förskräckelse, skräck. Se vidare:
Tom 14.
12) flittit, Il' I:i D
förskräckelse, skräck; av: J:tä!a! se
Rädsla 2. Jfr 5.
13) hörad, 1 l n
skälv~, d~rra ~VTfruktan, bäva; skynda
sig el. löpa i skräck el. ångest; hif. få
(någon) att skälva el. bäva, förskräcka;
här övers. injaga skräck hos. Se: Frukta 8.
14) kö 'as, D V J
bli förargad el. "förtörnad; hif. förarga,
förtörna; i Hes.32:9 övers. slå med
skräck. Se t.ex. Förtörna 2, Harmas 2.
15) retet, IlIlI
darrnU;g; skäi~rimg, bävan; av ett arameiskt verb som betyder: darra, skälva.
Jfr 9.
16) ene6s,
stum, mållös, i synnerhet: mållös av
skräck.
17) phåbos, cf>o{3o,
förskräckelse, förfaran, fruktan. Se
t.ex. Fruktan 14, Räddhåga 3.

eVEo,

SKRÄCK
1 förfäras av plötslig s.
Job 22:10
2 makor ej längre vålla s.
Ps.10:18
1 till S. för mina förtrogna
31 :12
3 S. frin alla sidor
31 :14
1 vara säker mot olyckans S.
Ords. 1 :33
1 behöver ej frukta för plötsIiI s.
3:25
4 den s. en konung ingiver
20:2
Ii det är ogiirninpmännens S.
21 :15
6 slå det med S.
Jes. 7:6
7 Juda land en S. för egyptierna
19:17
8 skymningen vållar mig nu S.
21 :4
3 hs klippa akall förgås av s.
31:9
3 S. från alla sidor
Jer. 6 :25
fj Så bliv då icke till s. för mig
17 :17
3 jag skall göra dig till S.
20:4
3 s. från alla sidor
20 :10
3 S. från alla sidor! säger H.
46:5
5 Moah bliver ett åtlöje och en S.
48 :39
9 S. har fattat (Damaakus)
49 :24
3 S. frän alla sidor
49 :29
10 krigsmännen ll!ipna av S.
51 :32
11 bliva till varnagel och S.
Hes. 5 :15
12 fyllde mskorna med S.
26:17
13 injaga s. hos Etiopien
30:9
14 folks hjärtan skall jag slå med S.
32:9
12 utbredde S. I de levandes land
32:23
32:24,25,26,27
12 på skam trots den S. de utbredde
32 :30
12 väl utbredde jag S. för (Farao)
32:32
15 Efraim till orda uppstod S.
Hos.13:1
13 för att injaga S. hos dem
Sak. 1 :21
16 stodo mållösa av S.
Apg. 9:7
17 som hava väldet äro till s.
Rom.13:3

SKRÄCKBILD
till en S. för alla riken

Jer.24:9

SKRÄCKGUDAR
s. dyrka de ss. vanvettiaa
SKRÄCKRÖSTER

Jer.50:38

S. ljuda I hs öron

Job 15:21
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SKRÄCKSYN
s.er skola visa sig och tecken

Luk.21:11

SKRÄMMA

-skrämma
fågelskrämma Jer.lO:S
uppskrämma Rut 3:8
SKRÄMMA
ingen skall s. bort dem
ville nämligen alla s. oss
för att jag skulle låta S. mil

de andra profeterna som ville s.
Tobia sände brev för att s. mig
Vill du s. ett löv som drives
Bägskott S. (Leviatan) ej bort
lika .. da fågelungar komma

icke s.es bort av herdarnas rop
om du så kan s. bort
s.des dock hennes syster Juda
ingen skall s. bort dem
utan att ngn s.de bort den
lik den som s.er bort dess djur

med mina brev s. eder
låta s. eder av motståndarna

5.Mos.28 :26
Neh. 6:9
6:13
mig
6:14
6:19
Job 13:25
41:19
Jes.16:2
31:4
47:12
Jer. 3:8
7:33
Nab. 2:11
Hah. 2:17
2.Kor.10:9
Fil. 1:28

SKRÄNA
Dina ovänner hava s. t
nu då dess tyranner så s.

PS.74:4
Jes.52:5

SKRÖPUG

Se även: Svag, svaghet, sjukdom, eländig, hjälplös, falla, vackla.
SKRÖPLIG

l) kåsal. ';> töJ
~al och nif. ~;ra förlamad el. försvagad
i ben el. vrister; vackla; snubbla, falla;
stappla, vara utmattad; i Sak.12:8 nif:
part. den som stapplar el. är utmattad.
Jfr \cal part. i Job 4:4; PS.lOS:37,
övers. (den) som stapplade; Jes.S:27
stapplande; nif. part. i I.Sam.2 :4,
övers. stapplande. Se t.ex. Falla 28,
Hemsöka 18, Svika 2, Vackla 5.
2) malakta, fJ.a'AaK ia
mjukhet, vekhet; i N.T. (kroppslig)
svaghet; av: malakos, mjuk, vek.

3) astMnema, åa(J€v1/fJ.a
kraftlöshet, svaghet; av: asthen~s, se
Sjuk 12.
SKRöPLIG

1 den s.ute bland dem ss.

Sak.12:8

SKRÖPLIGHET
2
2
2
3

(J.) botade allt slags s.
J. botade allt slags s.
makt att bota allt slags s.
pliktiga bära de svagas ..er

Matt. 4:23
9:35
10:1
Rom.15:1

SKUDDA (av)
s.en
s.en
s.en
s.de

stoftet av edra fötter
av stoftet under edra
stoftet av edra fötter
stoftet av sina fötter

Matt.10:14
Mark. 6:11
Luk. 9:5
Apg.13:51

SKUGGA
Se även: Mörker, bild, förebild, skuggbild, värn, tillflykt, dödsrike.
-skugga
dödsskugga Job 3:5
solvisarskugga J es.38:8
vittskuggande Hes.28 :16
Skugga
I Orienten, där man lever under en
stekande sol, är skuggan efterlängtad.
Därför kan Job likna människans lott
vid trälens, som »flämtar efter skugg3),
Job 7:2. Den gästvänlige hälS3r välkommen med ett: Gå in »under skuggan av mitt tak», I.Mos.19:8.
Skugga blir i överförd mening detsamma som beskärm och räddning,
såsom i det sammanhang där profeten
varnar de avfli1liga i Israel för att söka
»ett värn hos Farao och en tillflykt
under Egyptens skugg3), Jes.30:2 f.
Däremot kan han av erfarenhet vittna
om Herrens »hands skugg3) som är
mäktig att bevara, Jes.49:2; 51:16.
Särskilt i psalmerna talas det ofta om
hur tryggt det är att vila under den
Allsmäktiges skugga, PS.91:1.
Som negativ symbol står skugga för
det flyktiga och försvinnande. Skugg-
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Skugga - Skuldoffer
likt är icke endast människolivet på
jorden, 1.Krön.29:lS; Job 8:9;
Ps.l02:l2; 144:4, utan även människan själv, Job 14:2; Ps.l09:23; Pred.
7:1. I ännu högre grad gäller detta för
tillvaron bortom graven, som definitivt
är »skuggornas boning», dit alla människans stigar leder, Ords.2:l8, och där
hon till sist »hamnar i skuggornas
krets», Ords.2l: 16. Där står ingen upp
och tackar Gud, PS.88 :11, ty »skuggorna stå ej åter UpP», Jes.26:l4.
I N.T. används ordet skugga på ett
par ställen i betydelsen dunkelt uppfattad avbild i motsats till verkligheten
som är fullkomlig, Hebr.8:S; 1O:l.
Samma tanke uttrycks i Ko1.2:l7 med
ordet skuggbild och i l.Kor.13 :12
genom en jämförelse med det som man
blott ofullkomligt ser i en metallspegel.
SKUGGA

l) ~el, 'I ~
skugga; av: ~al, bli el. vara skuggig el.
mörk (se Mörk 5).
2) repa'im, tl ' X El i
plur. de slappa·;l.: svaga; därav: de
döda el. avsomnade (de tysta, de som
vistas i tystnadens värld el. boningar); i
Job 26:5 övers. dödsrikets skuggor;
Jes.26:19 de avsomnade; på övriga
ställen övers. skuggor; av: råpä, se
Maktlös 2.
3) ~lm&wä!, n .l.r~? ~
dödsskugga; (djupt) 'mörker; i J ob 28:3
övers. svartaste skugga; 34:22 skugga
så djup. Jfr 6. Se vidare: Mörker 7.
4) [flUal], 'I ~ t;l
aram. haf. få skugga. Jfr 1.
5) så~a~, l J D
fläta el. vävä Samman; (in)hägna, betäcka, överskygga. I Hes.28: 14 stär
part. so~e~ tillsammans.med det omdiskuterade ordet mimSal).; uttrycket
är övers. som skuggade vida. Jfr so~e~
i v.16, övers. vittskuggande.
6) skiå, o K ui
skugga; skuggbild; trol. av roten ska-,
täcka. Ordet är LXX.s motsvar~et till
~I, se l. I Matt.4:l6 står: en chöra kal
skiå thanåtou, i dödens land och
skugga, ett citat från J es.9 :2, vars
hebreiska grundtext har: he'ihä~ ~ä
wä! (se 3), i dödsskuggans land. Jfr
Luk.l :79, som har uttrycket: en skotei
kal skiå thanåtou, i mörker och
dödsskugga. Jfr Falla 57. Se: Skuggbild 2.
SKUGGA (subst.)
1 under s.n av mitt tak
loMos.19:8
1 eder ti1lflykt under min s.
Dom. 9:16
1 Det är s.n av beraen
9 :36
1 s.n har !lått tio stel framåt
2.Kon.20:9
1 lätt för s.n sträcka sic tio stel
20:10
1 låt s.n lA tio stel tillbaka
20:10
1 han lät s.n !Iå tillbaka
20:11
1 ss. en s. våra dagar
1.Krön.29:15
1 träl som flämtar efter s.
Job 7:2
1 en s. äro våra daear på iorden
8:9
1 nyr undan ss. s.n
14:2
1 mina lemmar äro ss. en s.
17:7
2 Dödsrikets s.or gripas av Aneest
26:5
3 natt och svartaste s.
28:3
3 Intet mörker och ingen s. så djup
34:22
1 Lotusträd liva hm tak och s.
40:17
1 under dina vlnears s.
Ps.17:8
1 ti11fiy kt under dina v1nIars s.
36:8
1 under dina vinprs s. vill iae
57:2
1 under dina vingars s. iublar iae
63:8
1 Bergen betäckta av dess s.
80:11
2 kunna s.oma stå upp och tacka dig 88:11
1 vilar under den Allsmäktiles s.
91:1
1 Mina daear äro ss. s.n
102:12
1 Ss. Son när den förlänees, lår lae
109 :23
1 ss. en försvinnande So
144:4
2 till s.ornas boning leda
Ords. 2:18
2 bär till s.omas boning
9:18
2 hamnar i s.omas krets
21 :16
1 framleva, lik en s.
Pred. 7:1
1 icke förlängas ss. s.n förlänees
8 :13
111uvligt att sitta I dess s.
HV. 2:3
1 Till dess s.orna ny, må du ströva
2:17
1 Till dess S.orna fly, vi11lae!lå
4:6
1 till s. under daeens hetta
Jes. 4:6

5097

2 S.oma där väckas upp
14:9
1 Låt din s. vara ss. natten
16:3
1 ss. hettan dämpas Im molnens s.
25:5
2 s.oma stå ej åter upp
26:14
1 en tillnykt under ElYptens s.
30:2
1 ti11fiykten under ElYptens s.
30:3
1 ss. s.n aven väldig klippa
ä2:2
111ömde mig under sIu hands s.
49:2
1 övertäckt dig med min hands s.
61 :16
1 att aftonens s.or förlängas
Jer. 6:4
1 l Hesbons s. stanna de
48 :45
1 under vilkens s. vi hoppades
Klae. 4:20
1 bo i s.n av dess grenar
Hes.17 :23
1 i dess s. bodde allahanda folk
31:6
1 och försaka dess s.
31 :12
1 bott i dess s. bland folken
31 :17
4 Markens djur funno s.
Dan. 4:9
1 s.n där är så lod
Hos. 4:13
1 bo i hs s. skola få odla säd
14:8
1 och satt i s.n därunder
Jana 4:6
1 för att den skulle giva s.
4:6
6 sutto i dödens ängd och s.
Matt. 4:16
6 bygga nästen i dess s.
Mark. 4:32
6 ho s. måtte falla på ngn
Apg. 5 :16
6 en s. av den himmelska
Hebr. 8:5
6 en s. av det tillkommande goda
10:1

SKUGGA (verb)
5 Du var en kerub. som s.de

Hes.28:14

SKUGGBILD

l) ~läm, tlf.~
plastisk bild; åvbild; skuggbild. Se t.ex.
Drömbild l.
2) skiå, OK ui
skugga; skuggbild. Se vidare: Skugga 6.
SKUGGBILD
1 aktar för intet. ss. s.er
2 Sådant är allenast en s.

Ps.73:20
Kol. 2:17

SKUGGRIK
en ceder ... med s. krona

Hes.31:3

SKULD
Se även: Synd, dom, fördömelse, gäld,
pliktig, skyldig, skuldebrev, försoning,
förlåtelse, Fader vår (femte bönen).
-skuld
blod skuld 2.Mos.22:2
oskuld 1.Mos.20:S
syndaskuld Am.8:l4
Skuld, skyldig
Ordet skuld, med adjektivet skyldig,
har i Bibeln den dubbla betydelsen av
skuld till medmänniskan, bl.a. i form
av ekonomisk förpliktelse, detsamma
som gäld, och av skuld till Gud på
grund av överträdelse av hans heliga
lag, dvs. synd.
Mose lag innehåller detaljerade bestämmelser till skydd för den fattige
israelit, som nödgas skuldsätta sig.
Närmare därom, se Lån, Pant, Ocker,
Rärlta, Jubelår. I N.T. kommer gäldbegreppet till användning, t.ex. i Matt.
18:23-35 och Luk.7:4l-S0, för att
illustrera hur synden visserligen tillräknas överträdaren som skuld, men också
av barmhärtighet för Kristi skull efterskänkes den botfärdige som tror.
I bönen Fader vår förutsätts, att
bedjaren är villig att av hjärtat förlåta
sin broder vad denne kan vara honom
skyldig; endast så kan han frimodigt
räkna med att Gud av nåd förlåter
honom hans syndaskuld.
SKULD

l) 'asam, tl tOX
skuld (som ~;n ådrager sig genom att
begå en orätt handling); skuldoffer; av:
'åSam, se 6. Se: Bot l, Skuldoffer l.
2) 'asem, tltOx
skyldig, skuldbelastad; som betalar sin
skuld; av: 'åm, se 6. Se: Skuldoffer 3.
3) naki, ' p )
ren, ~skyldig; här övers. utan skuld, i
Job 22:30 fri ifrån skuld; av: nålcå, se
8. Se: Fri 4, Oskyldig l, Straff 2.

4) hata', x t;l n
fela; ~ynda;"Ti "TPred.S:S hif. missa (ett

5) 'asmii, n~~~

='äSäm, se l. Se: Skuldoffer 2.
6) 'ii"Sam, tl tO X
synda, ådraiaT sig skuld; betala sin
skuld, bli straffad; i Joel 1:18 nif.lida
sitt straff; övers. lida under skulden. Se
t.ex. Skam 10,
7) utf.ord.
8) niikii, n p )
vanl. ~if. va;a"Tren el. oskyldig; i Dom.
l 5:3 övers. vara utan skuld. Se t.ex.
Fri 3, Ostraffad l, Straff l.
9) utf.ord.
10) nesi, ' 0/ ~
lån, skuld; av: 'nåså', låna (ut).
Il) ~addi(c, P' l !
rättfärdig, oskyldig; den som har rätt; i
2.Kon.lO:9 övers. utan skuld; av:
~g~, vara rättfärdig el. oskyldig. Se
t.ex. Oskyldig 2, Rättfärdig l.
12) I Job 19:28 står: soräs då~år,
sakens rot (= orsaken).
13) riisa, n:> i
ha behag till~ vara välvillig (vänligt
stämd) mot; i Job 20:10 pi. trol. göra
vänligt stämd, blidka (genom att lämna
tillbaka vad man tagit); övers. gottgöra
(någons) skulder till (någon). Se t.ex.
Försona 2, Välbehaglig 3.
14) !tol?, :J i n
det man är skyldig, skuld; av: [l;1u1>], se
16.
15) be, ~
prep. i, på; med, genom, på grund av,
för ...skull. I Hes.22:l6 står: b~, på
grund av dig själv; övers. genom din
egen skuld.
16)

[!tun

J 1n

grundbet. vara skyldig; pi. göra skyldig; end. i Dan.l :10 (med prep. le),
övers. draga skuld över.
17) 'iiwon,

l i 11

förvändhet, vranghet; synd, brott,
missgärning; skuld; av: 'åwä, grundbet.
vika av från vägen; handla förvänt. I
Hos,12:8 står ordagrant: [I] all min
möda (el. allt mitt förvärv) fmner man
(eg. fInna de) hos mig icke någon
missgärning som [är] synd. Se t.ex.
Missgärning l, Ondska 3, Synd 6,
18) opheilema, orpEi">"TjfJ,a
det man är skyldig, skuld; i Matt.6:l2 i
betydelsen: det man gjort sig skyldig
till; av: opheilö, se Skyldig 12. Se även
art. Förtjänst.
19) ana{tios, åvaiTlo,
utan skuld, oskyldig; av: neg. a- (an-)
och aida, se Skyldig 17.
20) utf.ord.
21) dåneion, Savfwv
(givet el. mottaget) lån; av: dånos,
gåva; lån.
22) katharbs, Ka8apo,
ren; oskyldig. Se: Ren 16.
23) hypOdikos,
tJ(
under dom, skyldig; av: prep. hypo,
under, och dike, se Rättvis 15.
24) opheiJetes, OrpftA€TTj,
en som står i skuld, gäldenär. I Rom.
15 :27 står ordagrant: och de äro deras
gäldenärer. Se: Pliktig 3, Skyldig 10.
25) prosophe{lö, npooorpd>..w
därtill (dessutom) vara skyldig; av:
prep. pros, till, och opheilö, se Skyldig 12.

vnoS

o,

6 och så ådraea sig s.
4:13
6 märker att han ådraeit sic s.
4:22
6 märker att han ådragit sig s.
4:27
6 bliver oren och ådrager sig s.
5:2
6 och han så ådraeer sig s.
5:3
6 ådraeer sic s. i net av dessa
5 :4,5
6 ådraller sic s. och bär på
6 :17
6 han har ådraeit sill s. Inför H.
6:19
6 och därmed ådraelt sig s.
6:4
6 gjort som drae:it s. över hm
6:7
5 över dem miss&ärnin, och s.
22 :16
6 alltså ådraeer sig s.
4.Mos. 5:6
3 så skolen I vara utan s.
32:22
7 skaffa bort s.en för
6.Mos.19:13
7 skaffa bort ifrån dig s.en
21:9
3 och vi äro utan s.
Jos. 2:19
8 iae utan s.lent emot
Dom.15:3
6 haden I ådraeit eder s.
21 :22
3 och hs tron vare utan s.
2.Sam.14:9
2 att (konungen) själv bär på s.
14:13
9 befriar mil från s.en
loKon. 2:31
10 sälj oljan, beWa din s.
2.Kon. 4:7
11 (Jehu:) l iron utan s.
10:9
5 därmed draga s. över
l.Krön.21 :3
2.Krän.19:10
6 icke ådraea sic s.
6 icke mån ådrap eder s.
19:10
5 _ den s. de ådrogo sic
24:18
5 dragen I s. över eder själva
28:10
5 drager s. över oss inför H.
28 :13
5 föröken våra synder och vår s.
28:13
5 V år s. är ju redan stor nOll
28 :13
5 utan denne Amon hopade s. på s. 33 :23
5 vår s. är stor allt upp
Esr. 9:6
5 hava vi varit i stor s.
9:7
5 gm den stora s. vi ådragit oss
9 :13
5 nu 1igga vi här I vår If.
9:16
5 I haven därigenom ökat Israels s.
10:10
6 för den s. de ådraeit sig
10:19
12 ss. vore s.en att finna hos
Job 19:28
13 gottgöra hs s.er till de arma
20:10
3 räddar den som ej är fri Ifrån s.
22:30
6 hata rättfärdille stå med s.
Ps.34:22
6 Ingen skall stå med s.
34:23
1 hjässan på den som lår med s.
68:22
5 mina S.er äro icke förborgade
69:6
4 Låt icke din mun drap s.
Pred. 5:5
6 äta därav ådraga sig s.
Jer. 2:3
6 ådraea oss Inlen s. därmed
60:7
1 fullt av s. mot Israels Helige
51:5
14 den pant han fått för s.
Hes.18:7
6 har du ådragit die s.
22:4
15 vanärad ..._ din elen s.
22 :16
6 ådragit sic svår s. _ hämnd
25:12
16 draga s. över mitt huvud
Dan. 1 :10
6 må Juda Icke ådrqa sig s.
Hos. 4:15
17 skall det ej dralla över milis.
12:8
6 (Efraim) ådrog sia s. _ Baal
13:1
6 fårhjordarna lida under s.en
Joel 1 :18
6 framåt att åsamka sig s.
Hab. 1:11
18 förlåt oss våra s.er
Matt. 6:12
19 och likväl äro utan s.
12:5
19 skyldiga som äro utan s.
12:7
20 för att s.en måtte bliva betald
18 :25
21 tjänarens herre efterskänkte hs s. 18:27
20 efterskänkte s.en för båda
Luk. 7 :42
22 (Paulus:) Jae är utan s.
AplI·18:6
22 icke bär s. för nålons blod
20:26
23 hela världen stå med s.
Rom. 3:19
24 stå också i s. hos dem
15 :27
25 du har en ännu större s.
Fi1em. v.19

SKULDBELASTAD
Ve diII... du s.e folk

Jes. 1:4

SKULDEBREV
Se även: Skuld, handskrift.
SKULDEBREV

l) gråmmata, 'YpafJ,fJ,ara
bokstäver; skrivelse, brev. Se vidare:
Lärdom 5, Skrift 9.
SKULDEBREV
1 Tae här ditt s.
1 Tae här ditt s. och skriv 80

Luk.16:6
16:7

SKULDLÖS
den s.e att utskifta silvret

Job 27:17

SKULDOFFER
Se även: Offer, syndoffer, brännoffer,
offra, altare, präst.
Skuldoffer
Enligt Mose lag skulle skuldoffer frambäras när någon ouppsåtligt hade
försyndat sig mot något som var helgat
åt Herren, eller när någon utan att veta
om det hade syndat mot Herrens bud.
Det enda djur som brukades till skuldoffer, var väduren, som slaktades på
altarets norra sida. Dess blod skulle
sedan stänkas runt omkring altaret.
Närmare beskrivning av skuldoffret, se
Offer, sp.4196.
SKULDOFFER

mål); få (någon) att synda, förleda
(någon) till synd. Se t.ex. Fela l,
Försynda l, Synda l.

SKULD
1 hade du dralit s. över oss
1.Mos.26 :10
2 Förvisso hava vi dragit s. över
42:21
3 I andra skolen vara utan s.
44:10
4 s.en ligger hos ditt folk
2.Mos. 6:16
5 syndat och draeit s.
3.Mos. 4:3

l) 'iisam, tl tO X
skuld (som ~; ådrager sig genom att
begå en orätt handling); skuldoffer
(som man bringar för skuld som man
ådragit sig). Se: Bot l, Skuld l.
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Skuldoffersblod - Skull
2) 'asmti, i1 Ö tV X
='äSäm, se l~ Se~ Skuld S.
3) 'tisem, tltVX
skyldig, skuldbelastad; som betalar sin
skuld, som frambär skuldoffer. Se:
Skuld 2.

SKULL
marken förbannad för din s.
l.Mos. 3 :17
icke förbanna marken för mskans s.
8:21
att det lår mig väl för din s.
12 :13
så att jae för din s. får leva
12 :13
Abram väl behandlad för hennes s.
12:16
H. hemsökte Farao för Sarais s.
12:17
Icke räkna den för myckenhets s.
16:10
Icke skona för de 50 rättfärdigas s.
18 :24
skona hela orten för deras s.
18 :26
för de fems s. fördärva hela staden
18:28
Icke löra det för de fyrtios s.
18:29
icke fördärva för de tjUIIUs s.
18:31
icke fördärva för de tios s.
18 :32
Fly för ditt livs s.
19:17
måste dö för den kvinnans s.
20:3
dräpa mig för min hustrus s.
20:11
ofruktsamma, för Saras s.
20:18
misshllllade Abraham för hs sons s.
21:11
Du må Icke för 10ssens s.
21:12
dräpa mig för Rebeckas s.
26:7
bliva dödad för hennes s.
26:9
för min tjänare Abrahams s.
26:24
hätsk mot Jakob för välsignelses s.
27 :41
led vid livet för Hets döttrars s.
27 :46
H. för din s. välsignat mig
30:27
icke räkna för de .. myckenhets s.
32:12
för deras boskapshjordars s.
36:7
hatade hm för hs drömmars s.
37:8
välsignade H. för Josefs s.
39:5
(Josef:) för den hunaersnöds s.
41 :31
för det hårda arbetets s.
2.Mos. 6:9
icke hålla stånd för bulnadernas s.
9:11
vad H. gjort för Israela s.
18:8
icke för hs s. bära på synd
3.Mos.19 :17
fåglars s. eUer kräldj1U8 s.
20:25
icke för det heligas s. bära på synd
22:9
tukta eder för edra synders s.
26:18
slå eder för edra synders s.
26 :24
tukta eder för edra synders s.
26 :28
för etlopiska kvinnans s.
4.Mos.12:1

Dom. 6:7
för vilkens s. uttalade förbannelse
17:2
staden i rörelse för deras s.
Rut 1:19
hjälp för den konungs s.
l.Sam. 8:18
kunde eljest bliva orolig för vår s.
9:6
din fader är orolig för eder s.
10:2
icke förskjuta för sitt namns s.
12:22
(Jonatan) bedrövad för Davids s.
20:34
.fördärva staden för min s.
23:10
förbittrat för sina söners s.
30:6
fastade för Sauls s.
2.Sam. 1:12
och för H. folks s.
1 :12
för sitt folk Israels s.
5 :12
välsignat för Guds arks s.
6:12
För ditt ords s. och efter ditt
7 :21
barmhärtighet för Jonatans s.
9:1
för din fader Jonatans s.
9:7
sökte David Gud för lossens s.
12:16
fastade och grät för de .. s.
12:21
namnet Jedldja, för H. s.
12 :25
för sin syster Tamars s. i vånda
13:2
bedrövas för sin sons s.
19:2
För Sauls hus' s. sker detta
21:1
för sin myckenhets s.
loKon. 3:8
icke bYlla ... för de krigs s.
5:3
för stora myckenhetens s.
7:47
för molnskyns s. icke kunde stå där
8:11
ifrån fjärran land för ditt namns s.
8:41
för din fader Davids s.
11 :12
för min tjänare Davids s.
11:13
och för Jerusalems s. jae utvalt
11 :13
för min tjänare Davids s.
11:32
och för Jerusalems s.
11 :32
för min tjänare Davids
11 :34
för den sakens s. ödmjuka Davids säd 11 :39
prisgiva Israel för de synders s.
14:16
AUenast för Davids s. lät H.
15:4
detta för de synders s. som Jerobeam 15:30
för alla de synders s. som Baesa
16:13
för de synders s. som (Sunri) begått
16:19
Ahab vred för det svars s.
21:4
för sin tjänare Davids s.
2.Kon. 8 :19
för det förbunds s. han slutit
13 :23
Icke dödas för sina barns s.
14:6
icke dödas för sina föräldrars s.
14:6
för den assyriske konungens s.
16:18
för min och min tjänare Davids s.
19:34
för min s. och för Davids s.
20:6
i fån&enskap för otrohets s.
1.Krön. 9:1
upphöjt, för sitt folk Israels s.
14:2
straffade konungar för deras s.
16:21
H .. för din tjänares s. har du
17:19
för molnskyns s. icke stå
2.Krön. 5:14
för ditt stora namns s.
6 :32
icke fördärva för det förbunds s.
21:7
Icke dö för sina barns s.
25:4
icke dö för sina föräldrars s.
25:4
förödmjuka Juda för Ahas' s.
28:19
för de stYlleIsers ..
Esr. 9:1
för vAra synders s. satt över
Neh. 9:37
för sin IUdsfruktans s.
Job 22:4
Min hand matt för min suckans s.
23:2
för ditt klanders s. vedergällning
34:33
för vårt mörkers s. intet att
37 :19
led mIg••• för förtöljares s.
Ps. 5:9,11
fräls mig för din nåds s.
6:5
åldrats för alla mina ovänners s.
6:8
sjöng för benjaminiten Kus' ords s.
7:1
en makt för dina ovänners s.
8:3
ban leder mig ... för sitt namns s.
23:3
för din godhets s .. H.
25:7
För ditt namns s .• H., förlåt
25:11
för mina förtöljares s.
27:11
för ditt namns s. leda och föra
31:4
För alla mina ovänners s. till smälek 31 :12
intet helt... för din vredes s.
38:4
intet helbrägda för min synds s.
38:4
Mina sår stinka ... för dårskaps s.
38:6
klagar för mitt hjärtas jämmers s.
38:9
uppehåller för min ostrafflilhets s.
41 :13
för din s. varda vi dödade hela daeen 44:23
förlossa oss för din nåds s.
44 :27
fröjde sig för dina domars s.
48:12
De få straff för sina tunaors s.
64:9
För din stora makts s.
66:3
för din s. bär jae smälek
69:8
för din s. höUer blygsel mitt ansikte
69:8
befria mig för mina fienders s.
69 :19
Hjälp oss för ditt namns äras s.
79:9
rädda oss för ditt namns s.
79:9
förgör dem för deras ondskas s.
94:23
fröjda dig för dina domars s.
97:8
För min högljudda suckans s.
102:6
för vredes och förtörnelses s.
102:11
straffade konunaar för deras s.
105:14
frälste dem för sitt namns s.
106:8
Kick Mose illa för deras s.
106 :32
plålade för sina missgärningars s.
107:17
för dess inbYlIares ondskas s.
107 :34
H., stå mig bi för ditt namns s.
109:21
för din nåds s., för din sannings s.
115:1
hann griper mig för olUdaktigas s.
119 :53
För mina bröders och vänners s.
122:8
För H., vår Guds. hus' s.
122:9
För din tjänare Davids s.
132:10
svara mig för din trofasthets s.
143:1
behåll mig vid liv för ditt namns s.
143:11
för din rättfärdighets ..
143:11
Utrota fiender för din nåds s.
143:12
panta ut för de frimmandes s.
Ords.20:16

för den frimmande kvinnans s.
27:13
För sin överträdelses s. får
28:2
För mskornas s. sker detta
Pred. 3:18
Gud förtörnas för ditt tals s.
5:5
gör det för den eds s. du svurit
8:2
skyldige rätt för mutors s.
Jes. 5:23
oket brista sönder för fetmas s.
10:27
störes i sin ro för din s.
14:9
Skuggorna väckas upp för din s.
14:9
förskräckas för det besluts s.
19:17
för min och min tjänare Davids s.
37 :35
H. behag, för hs rättfärdighets s.
42 :21
För eder s. sänder jag mitt bud
43:14
gjort dig möda för min s .• Israel
43 :22
utplånar överträdelser för min s.
43:25
För min tjänare Jakobs s.
45:4
för Israel~ min utkorade~ s.
45:4
för mitt namns s. är jaelångmodig
48:9
för min äras s. håller jae tillbaka
48:9
För min egen s.
48:11
ja, för min egen s. gör jag sA.
48:11
för H. s... för Israela Heliges s.
49:7
för edra överträdelsers s.
50:1
sargad för våra överträdelsers s.
53:5
slagen förvAra missgärningars s.
53:5
för mitt folks överträdelsers s.
53:8
för H., din Guds, s.
55:5
för Israels Heliges s.
55:5
För Sions s. vill jag icke tiga
62:1
för Jerusalems s. ej unna mig ro
62:1
tillbaka för dina tjänares s.
63:17
för din arvedela stammars s.
63 :17
skall jag göra för mina tjänares s.
65:8
stöta eder bort för mitt namns s.
66:5
för hennes äktenskapsbrotts s.
Jer. 3:8
för ed~rt onda väsendes s.
4:4
för mitt folk Israela ondskas s.
7 :12
ropa till mig för sin olyckas s.
11 :14
olycka över dig för den ondskas s.
11:17
förgås för inbyggarnas ondskas s.
12:4
på skam för H. glödande vredes s.
12:13
för din stora missgärnings s.
13:22
För markens s. stå åkermännen med 14:4
hjälp dock, H., för ditt namns s.
14:7
För ditt namns s.~ förkasta oss icke
14:21
Betänk huru jag bär smälek för din s. 15 :15
för din hands s. -måst sitta ensam
15:17
ingen skall för deras s. rista
16:6
detta för deras onda väsendes s.
21 :12
blygas för all din ondskas s.
22:22
för edert onda väsendes s.
23:2
för deras onda väsendes s.
26:3
för all den ondskas s. som Israels
32:32
bemsöka för deras missgärnings s.
36:31
för den ondskas s. de bedrevo
44:3
för edert onda väsendes s.
44 :22
för de styggelsers s. I bedreven
44 :22
måste jae jämra mig för Moabs s.
48:31
För H. förtörnelses s. obebott
50:13
Babel sjunka ned för den olyckas s.
51 :64
bedrövelse för överträdelsers s.
K1a&. 1:5
för alla mina överträdelsers s.
1 :22
plåla för alla min stads döttrars s.
3:51
För profeters synders s. så skett
4:13
för brännande hunaers s.
5:10
för Sions berls s. som liaer öde
5 :18
för alla dina styggelsers s.
Hes. 5:9
landet ödelagt för orätts s.
12:19
draga fram för djurens s.
14:15
ryktet om dig för din skönhets s.
16:14
för dina eländiga aVIUdars s.
16 :36
och för dina söners blods s.
16 :36
dom över hm för den otrohets s.
17 :20
det gjorde jag (H.) för mitt namns s. 20:9
det &lorde jae för mitt namns s.
20:14,22
så handlar med eder för mitt namns s. 20:44
De raka sig skalliga för din s.
27 :31
högmodigt för din rikedoms s.
28:5
förspillde din vishet för pråla s.
28 :17
för dess olUdaktighets s.
31:11
djupet för de .. s. i sorgdräkt
31 :15
Libanon för de .. s. i svart
31 :15
Alla ljus förmörka för (Faraos) s.
32:8
att häpna för din s.
32:10
skola för din s. gripas av hävan
32:10
lör landet öde för styggelsers s.
33 :29
Icke för eder s. gör jae detta
36 :22
utan för mitt heliga namns s.
36 :22
för det blods s. de utllJutit
36 :18
leda för edra stYlIeisers s.
36 :31
icke för eder s. gör jag detta
36 :32
fångenskap för missgärnings s.
39 :23
för den storhets s. darrade
Dan. 5 :19
för de stora ords s. som homet
7 :11
prisgiven för överträdelses s.
8:12
H., låt för all din rättfärdighets s.
9 :16
lysa över din hellledom, för H. s.
9 :17
H. utför ditt verk för din egen s.
9 :19
kommit för dina ords s.
10:12
för de anslags s. som göras mot hm
11 :25
för din stora missglirninls s.
Hos. 9:7
För deras onda väsendes s.
9:15
hs präster skria för hs s.
10:5
för eder stora ondskas s.
10:15
förstöra ... för deras ansilllls s.
11:6
för en kvinnas s. vaktade han
12:12
hålla dom för mitt folks s.
Joel 3:2
för vems s. denna olycka
Jona 1:7
för min s. denna starka storm
1 :12
icke förgås för denne mans själs 8.
1 :14
skäl att vredgas för ricinbuskens s.
4:9
för eder orenhets s. i fördärv
MIka 2:10
för deras onda väsendes s.
3:4
för eder s. Slon upplöjt till åker
3:12
icke dröjer för nen mans s.
5:7
eller väntar för människobarns s.
5:7
hemsöka dig för dina synders s.
6:13
ödemark för sina inbyggares s.
7 :13
med sin stav ... för hÖI ålders s.
Sak. 8:4
För ditt förbundsblods s. villjae
9:11
för rättfärdighets s.
Matt. 5 :10
makoma för min s. smida
5:11
för ngn annan saks s. än för otukt
5 :32
bönhörda för sina många ords s.
6:7
inför landsjlövd!ngar ...för min s.
10:18
hatade av alla för mitt namns s.
10:22
som mister sitt liv för min s.
10:39

förtöljelse påkommer för ordets s.
13:21
för deras otros s. gjorde han icke
13:58
i fängelse för Herodias' s.
14:3
för edens och för bordsgästemas s.
14:9
överträden ... för edra stadgars s.
15:3
om intet, för edra sta.d.Jars s.
15:6
mister sitt liv för min s.
16 :25
För eder otros s.
17 :20
Ve världen för förtörelsers s.
18:7
För edra hjärtans hårdhets s.
19:8
för ngn annan oraaks s. än otukt
19:9
för himmelrikets s. oskickliga
19:12
överglvlt... för mitt namns s.
19 :29
hatade av alla folk för mitt namns s. 24:9
för de utvaldas s. skall tiden bliva
24:22
komma pi fall för min s.
26:31
komma på fall för din s.
26 :33
lidit mycket i drömmen för hs s.
27:19
för folkets s. icke kunde
Mark. 2:4
Sabbaten blev gjort för mskans s.
2:27
Icke mskan för sabbatens s.
2:27
båt tillreds åt hm för folkets s.
3:9
förtöljelse för ordets s.
4 :17
i fängelse för Herodias' s.
6 :17
för edens och för bordsgästernas s.
6 :26
För det ordets s. säler jae dill
7 :29
mister sitt liv för min s.
8 :35
För edra hjärtans hårdhets s. skrev
10:5
för min och evangelii s. öveqivit
10:29
för syns s. hålla långa böner
12 :40
gisslade för min s.
13:9
hatade av alla, för mitt namns s.
13:13
för de utvaldas s.. för de mskors s.
13:20
Guds förbarmande kärleks s.
Luk. 1 :78
för detta fiskafänies s.
5:9
för folkets s. icke konde komma in
5 :19
för Människosonens s. hata eder
6 :22
för folkets s. kunde de icke komma
8:19
mister sitt liv för min s.
9 :24
för Guds rikes s. övergivit hus
18 :29
(Sackeus) kunde Icke för folkets s.
19:3
för syns s. hålla långa böner
20:47
inför konunaar för mitt namns s.
21 :12
hatade av alla för mitt namns s.
21:17
i fäncelse för ett dråps s.
23:19
ännu icke trodde för glädjes s.
24:41
tro pi hm för kvinnans ords s.
Joh. 4 :39
till tro för hs egna ords s.
4:41
icke mer för dina ords s. vi tro
4:42
För detta tals s. droga sig många
6:66
uppstodo för hs s. stridiga meningar
7 :43
För dessa ords s. stridilla meningar
10:19
icke för ngn god girnings s.
10:33
för eder s., för att I skolen tro
11 :15
för folkets s. som står här omkring
11 :42
kommo dit, icke allenast för (J.) s.
12:9
för (Lasarus') s. gingo många judar
12:11
Denna röst kom icke för min s.
12 :30
utan för eder s.
12 :30
för fariseemas s. icke bekänna det
12:42
tron för själva girniniarnas s.
14:11
göra mot eder för mitt namns s.
15:21
för folkets s.. icke finna utvä&
Apg. 4:21
lida smälek för det namnets s.
5:41
måste lida för mitt namns s.
9:16
förtöljelse utbröt för Stefanus' s.
11 :19
för denna tvistefrågas s. fara upp
15:2
vågat sina liv för vår H. namns s.
15:26
För de judars s. som bodde i de...
16:3
sörjde de för det ordets s.
20:38
att dö för H. Jesu namns s.
21 :13
för larmets s. icke säkert besked
21 :34
Det är för vårt hopps s.
23:6
för de dödas uppståndelses s.
23:6
för de dödas uppståndei8es s.
24:21
för vilkens s. hela hopen av judar
25 :24
För det hoppets s. är jag anklagad
26:7
För denna saka s. var det som
26 :21
för regnets och för köldens s.
28:2
för Israels hopps s. jag är bunden
28:20
för eder s. varder Guds
Rom. 2:24
utgavs för våra synders s.
4:25
uppväcktes för rättfärdiggörelses s.
4:25
för eder köttsliga svaghets s.
6:19
åt döden för syndens s.
8:10
A. är liv, för rättfärdighetens s.
8:10
för dens s. som lade den därunder
8 :20
För din s. varda vi dödade hela
8:36
För sin otros s. bortbrutna
11 :20
hs ovänner för eder s.
11 :28
hs älskade för fädernas s.
11 :28
icke allenast för vredesdomens s.
13:5
utan ock för samvetets s.
13:5
Bryt icke för mats s. ned Guds verk
14:20
prisa Gud för hs barmhärtighets s.
15:9
tackar Gud alltid för eder s.
loKor. 1:4
för eder s. framställt aom giil1de
4:6
VI äro dårar för K. s.
4:10
för denna saks s. sänder jae nu
4:17
för vår s. blev det skrivet
9:10
Men allt gör iaa: för evangeJii s.
9:23
icke för samvetets s. undersökning
10:25
icke för samvetets s. undersökning
10:27
avhålla eder för den mans s.
10:28
och för samvetets s.
10:28
Icke ... mannen för kvinnans s.
11:9
utan kvinnan för mannens s.
11 :9
en makt, för änglarnas s.
11 :10
hyser Icke _ för oförrätts s.
13:5
låta döpa sig för de dödas s.
15:29
varför döpa sig för deras s.
15 :29
förlåtit det för eder s.
2.Kor. 2:10
för hs ansiktes härlighets s.
3:7
ss. tjänare åt eder, för J. s.
4:5
överlämnas för J. s. åt döden
4:11
Allt sker nämligen för eder s.
4:15
icke för den mans s. som gjort orätt
7 :12
ej heUer för den mans s. som lidit
7 :12
blev fattig för eder s.
8:9
bedja för den Guds nåds s.
9:14
behag i ångest för K. s.
12:10
de prisade Gud för min s.
GaL 1 :24
blev förbannelse för vår s.
3 :13
förföljda för K. kors' s.
6:12
för den stora kärleks s.
Ef. 2:4
för vars s. jae är sändebud i kedjor
6:20
för syns s. eller i uppriktighet
Fil. 1 :18

5101

5102

5103

5104

SKULDOFFER
1 till s. av småboskapen vädur 3.Mos. 5:15
5:18
1 ss. s. föra fram till prästen
1 Det är ett s.
5:19
6:5
2 samma dae han bär fram sitt s.
6:6
1 sitt s. skall han föra fram inför
1 ss. s. föra fram till prästen
6:6
1 likasom syndoffret och s.ret
6:17
7:1
1 Och detta är la&en om s.ret
7:5
1 Det är ett s.
7:7
1 skall ock Jiilla om s.ret
7:37
1 Detta är lagen om ... s.ret
14:12
1 offra det till ett s.
1 ty s.ret tillhör prästen
14:13
14:14
1 prästen tIIIa ng~ av s.rets blod
14:21
1 taga allenast ett lamm till s.
14:25
1 prästen skall taga av s.rets blod
19:21
1 föra fram sitt s. inför H.
4.Mos. 6:12
1 år....mmalt lamm till s.
18:9
1 så ofta de frambära s.
1.Sam. 6:3
1 I måsten gAva ett s.
6:4
1 Vad för ett s. skola vi liva
1 gyllene klenoder I gåven ss. s.
6:8
6:17
1 gåvo ss. s. åt H.
Esr.10:19
3 frambära en vädUl' ss. s.
l bespottas av sitt eget s.
Ords.14:9
Jes.53:10
1 om hs liv bleve ett s.
1 förvara högheliga, såväl s.
Hes.42:13
44:29
1 s.ret få de äta
1 där prästerna skola koka s.ret
46:20

SKULDOFFERSBLOD
prästen bestryka ... ovanpå s.et
bestryka ovanpå s.et

3.Mos.14:17
14 :28

SKULDOFFERSDJUR
skall man slakta s.et
på dem skulle man slakta s.en

3.Mos. 7:2
Hes.40 :39

SKULDOFFERSLA)U(
prästen skall taga s.et

3.Mos.14:24.25

SKULDOFFERSPENNINGAR
s.na linea icke till H. hus

2.Kon.12:16

SKULDOFFERSVÄDUR
bringar försoning gm s.en
han skall föra fram en s.
medelst s.en bringar försoning

3.Mos. 5:16
19:21
19:22

SKULDRA
lade (manteln) på sina s.or
1.Mos. 9:23
bära den högt på min s.
Job 31:36
Jaelyfte bördan från hs s.
Ps.81:7
bryta sönder deras S.ors gissel
Jes. 9:4
9:6
på hs S.or skall herradömet vila
10:27
hs börda tagas bort Ifrån din s.
11:14
slå ned på filisteernas s.
14:25
(Assurs) börda taeas av deras s.
Hes.29:18
och alla s.or sönderskavda
Matt.23:4
lägga dem på mskomas s.or

SKULL
För Kristi skuR
Är hans troende: 1) Dårar, l.Kor.
4:10. 2) Tjänare, 2.Kor.4:S. 3) Stän·
digt överlämnade åt döden, 2.Kor.
4:11. 4) Väl till mods i svårigheter,
2.Kor.12:10. S) Benådade med kraft
att lida, Fil.l :29. 6) Hänvisade till att
bära mycket, Upp.2:3.

Druvdalen för den druvklases s.
13:25
omkommit för Koras s.
16 :49
icke för deras s. bära på synd
18 :32
hemsökelsen för Peors s.
25 :18
vredeades H., för eder s.
5.Mos. 1 :37
H. förgrymmad för eder s.
3 :26
H. vredgades på mig för eder s.
4 :21
För min rättfärdighets s. har H.
9:4
för all den synds s. I begått
9:18
för en sådan gåvas s. skall H.
15:10
för sldana styggelsers s. fördriver
18:12
icke dödas för sina barns s.
24:16
barnen icke för sina föräldrars s.
24:16
för ditt onda väsendes s.
28 :20
för allt det ondas s. de gjort
31 :18
för H., din Guds, namns 8.
Jos. 9:9
förtörnelse för edens s.
9 :20
ropade till H. för Midjans s.

s.

Skum - Skyldig
för eder s. mer av nöden
l :24
utan ock att lida för (K.) s.
1 :29
för K. verks s. var han nära döden
2:30
för K. s. räknat ss. en förlust
3:7
för hs s. jag gått förlustil!l
3:8
vi tacka hm för det hopps s.
Kol. 1:5
hemliehet för vars s. jag är fån&e
4:3
för det verks s. de utföra
1. Tess. 5 :13
för dess s. är det I liden
2. Tess. 1:5
förakta dig för ungdoms s.
1.Tim. 4:12
bruka litet vin för din maaes s.
5 :23
för de utvaldas s.
2.Tim. 2:10
gm att för slem vinnings s.
Tit. 1:11
beder jag för kärlekens s.
Filem. v.9
fångenskap jag utstår för evangelli s.
v.13
för deras s. få frälsning
Hebr. 1 :14
för sitt dödslidandes s. krönt
2:9
den för vilkens s. allting är
2:tO
för otros s. de icke kunde komma
3:19
för ohörsamhets s. icke kommo ditin
4:6
för svaghets s. måste offra
5:3
blivit uppenbarad för eder s.
1.Pet. 1 :20
må för dessas s. prisa Gud på den dag 2 :12
underdåniga mänsklig ordning för H: s. 2:13
för edra synders s. uppbära hugg
2 :20
fån lida för goda gärninprs s.
2 :20
få lida för rättfärdighets s.
3:14
för K. namns s. bliven smädade
4:14
prisa Gud för detta namns s.
4:16
icke för slem vinnings s.
5:2
för deras s. skall sanningens
2.Pet. 2:2
förlåtna för hs namns s.
1.Joh. 2:12
sanningens s. som förbliver
2.Joh. v.2
för hs namns s. dragit åstad
3.Joh. v.7
och J. vittnesbörds s.
Upp. 1:9
burit mycket för mitt namns s.
2:3
slaktade för Guds ords s.
6:9
för det vittnesbörds s. som de hade
6:9
för sin våndas och sina sårnaders s.
16:11
för J. vittnesbörds och Guds ords s.
20:4

SKUM
-skum
avskum 1.Kor.4:13
SKUM (subst.)
uppkasta skändlieheters s.

Jud. v.13

SKUM (adj.)
(Isalts) ögon vOro s.ma
1.Mos.27:1
Israels ögon voro .. ma av ålder
48:10
(Moses) ögon voro icke s.ma
5.Mos.34:7
(Elis) ögon hegynt bliva s.ma 1.Sam. 3:2
är mitt öga So t av grämelse
Job 17:7

SKUMMA
(kalken) s.r av vin

Ps.76:9

SKUR

-skur
hagelskur Jes.28:2
regnskur Job 37:6
störtskur Job 24:8

betrakta s.ama som gå där högt
35:5
s.arna gjuta dem ut ss. en ström
36:28
S.arna lastar han ock med väta
37:11
Förstår du lagen för •. arnas jämvikt
37 :16
Strålsnde visar han sig mellan s.arna 37:21
Vem håller räkning på s.ama
38:37
din trofasthet upp till s.ama
Ps.36:6
din trofasthet allt upp till s.arna
57:11
hs makt är i s.una
68:35
s.arna läta höra sin röst
77 :18
befallning åt s.una i höjden
78:23
vilken i s.n kan liknas vid H.
89:7
trofast är vittnet i s.n
89 :38
din trofasthet allt upp till s.arna
108:5
låta s.arnas dagg drypa ned
Ords. 3 :20
när han fäste s.arna i höjden
8:28
utplånar dina synder ss. en s.
Jes.44:22
S.una låta rättfärdighet strömma
45:8
når allt upp till s.una
Jer.51:9
Ss. bågen som synes i s.n
Hes. 1 :28
kom med himmelens s.ar
Dan. 7:13
överskyggde dem en ljus s.
Matt.17:5
ur s.n kom en rost som sade
17:5
se Människosonen på himmelens s.ar 24 :30
se Människosonen på himmelens s.ar 26 :64
en s. som överskyade dem
Mark. 9:7
ur s.n kom en röst
9:7
se Människosonen komma i s.arna
13:26
Människosonen komma med him. s.ar 14:62
en s. och överskyggde dem
Luk. 9 :34
förskräckta när de trädde in i s.n
9 :34
ur s.n kom en röst som sade
9:35
se Människosonen komma i en s.
21 :27
en s. tog (J.) bort
Apl. 1:9
bortryckta på s.ar
1. Tess. 4:17
s.ar som drivas av stormvinden 2.Pe~ 2:17
De äro s.ar utan vatten
Jud. v.12
s.ar som drivas bort av vindarna
v.12
han kommer med S.ams
Upp. 1:7
Han var klädd i en s.
10:1
stelo de i en s. upp till himmelen
11:12
jag fick se en vit s.
14:14
på s.n satt en som liknade
14:14
ropade till den som satt på s.n
14:15
Den som satt på s.n högg då till
14:16

SKY
Se även: Avsky, förakta, ringakta, fly,
undfly.
-sky
avsky Job 30:10
SKY
han s.r icke för na:t ont
den som s.r giva handslag
rättfärdige s.r lögnaktigt tal
som ser dig skall s. dig

Ps.36:6
Ords.11:15
13:5
Nab. 3:7

SKYDD
H. satte tecken till s. för
1.Mos. 4:15
var landet är utan s.
42:9,12
lät sina tjänare söka s.
2.Mos. 9:20
Israels barn till s. gjorde
Dom. 6:2
s. mot de ondas övermod
Job 36:12
kloke ser faran och söker s.
Ords.22:3
Den kloke ser faran och söker s.
27:12
Juda blottat och låg utan s.
Jes.22:8
måste man söka s. hos mig
27:5
ss. s. mot störtskuren
32:2

mullen kunnat s. det
där det icke kunde s.s
skyl icke ditt skägg
I skolen icke s. skägget
varmed hon skulle s. sin blygd
säga till bergen: S.en oss
alls nödgas s. sitt skägg
till höjderna: S.en oss
s. vi med större blygsamhet

Hes.24:7
24:8
24:17
24:22
Hos. 2:9
10:8
Mika 3:7
Luk.23:30
1.Kor.12:23

SKYLDIG
Se även: Skuld, skuldebrev, pliktig,
dom, anklagelse, straff, rättfårdig,
rättfardiggöre1se.
-skyldig
oskyldig 2.Sam.3 :28
sannskyldig Hebr.8:2
SKYLDIG

1) säkar, "1 piV
svika: bedraia~ ljuga; här övers. göra sig
skyldig till svek. Se vidare: Svek 1.
2) räsa~ viV "1
vara orättfårdig el. ogudaktig; vara
anklagad el. skyldig; hif. förklara el.
döma skyldig. Se t.ex. Domfålla 1,
Orättfardig 8, Tukta 3.
3) räsä~ ViV "1
orättfardig: ~gudaktig;. skyldig; av:
råsa', se 2. Se Lex. Orättfardig 7.
4) mä'al, ? VD
förstulet (he;:;Jigt) tillgripa; handla trolöst, vara otrogen. l 4.Mos.S:6 - liksom ofta eljest - står verbet tillsammans med sub st. ma 'al (se t.ex. Orättrådig 6, Trolös 6); här övers. göra sig
skyldig till en orättrådighet. Se t.ex.
Otrogen 1, Trolös S.
5) I 4.Mos.5:8 står ordagrant: på el.
över honom (= för hans skull, för
honom); 1.Sam.2S:28 och något ont
skall icke bliva funnet i dig;
2.Krön.36:8 det som blivit funnet på
(= hos) honom.
6) utf.ord.
7) I S.Mos.17:S står ordagrant: och du
skall stena dem, och de skola dö.
8) zU/j, ; 1 I
koka, sjuda; vara övermodig el.
förmäten; hif. handla övermodigt eJ.
förmätet; i S.Mos.17:13 övers. göra sig
skyldig till sådan förmätenhet. Se:
ÖVermod 2.
9) 'orJot, ni; i K
plur. orsak, grund, anledning. I 2.Sam.
13:16 står ordagrant: [Det fmnes) icke
någon orsak till det stora onda eJ.
[Bliv) icke orsak till det stora onda.
Ordet förekommer eljest bara i uttrycket 'al-'OIJO!, på grund av, för ...
skull, se t.ex. l.Mos.21:11; 2.Mos.18 :8.

15) aitios, aiTwe:
som förorsakar (något); neutr. tö
altion som subst. = aida, se 17. Jfr
altion i Luk.23 :4, övers. brottsligt;
Apg.19:40 giltig anledning; aitios i
Hebr.S:9, övers. upphov.
16) utf.ord,
17) aida, aida
orsak; skuld, anklagelsepunkt, brott. l
Joh.18:38; 19:4,6 står ordagrant: jag
fmner ingen skuld hos honom; Apg.
13:28 fastän de' icke funno någon
orsak till död. Jfr IS, Skuld 19.
18) I Apg.2S:S står ordagrant: om det
hos mannen fmns något otillbörligt
(åtopos, se Ond 34).
19) adikeo, åö LK €W
vara orättfardig, handla el. göra orätt; i
Apg.2S :11 övers. vara skyldig till något
orätt. Se vidare: Orätt 27, Orättfardig 19.
20) katadlke, Karaö iKT/
fallande dom. Se vidare: Döma 25.
21) hierosy!eö, iEPOOVA€W
vara tempelrånare, begå tempelrån;
övers. göra sig skyldig till tempelrån;
av: hierosy10s, tempelrånare.
22) kataginoskö, K ara "! LVW OK w
märka, observera; i synnerhet: märka
något ofördelaktigt (hos någon), anklaga. Se vidare: Försynda 9.
23) l Ga1.2:13 står ordagrant: tillsammans med honom skrymtade (synypokrinomai, se Skrymteri 4) också de
andra judarna.
24) amoib~, cif.J.OL(3ij

lika för lika, vedergällning, ersättning;
av: ameibö, växla, byta, utbyta; ge lika
för lika, vedergälla, ersätta.

SKY
min båge sätter jag i s.n
1.Mos. 9:13
låter s.ar stiea upp över jorden
9:14
och bågen då synes i s.n
9:14
9:16
När alltså bå&en synes i s.n
kallade på Mose ur s.n
2.Mos.24:16
Mose gick mitt in i s.n
24:18
i sin höghet på s.ama
5.Mos.33:26
Job 26:8
s.arna brista icke under bördan
omhöljer den med sina s.ar
26:9

SKYLA
Då s.de Mose sitt ansikte
2.Mos. 3:6
med den s.er han sin kropp
22:27
benkläder av linne som s. deras blygd 28 :42
benkläder...att s. hs kött
3.Mos. 6 :10
han skall s. sitt skägg
13 :46
moln av rökelse s.er nådastolen
16 :13
konungen •. t sitt ansikte
2.Sam.19:4
s.de han sitt ansikte
1.Kon.19:13
intet att s. sig med i kölden
Job 24:7
se fattig äga ngt att s. sig med
31 :19
på människovis s. t överträdelser
31 :33
intet är s.t för dess hetta
Ps.19:7
kärlek s.er allt som är brutet
Ords.10:12
Den som s.er vad som är brutet
17:9
jag s.de icke mitt ansikte
Je•• 1;0:6
ss. en för vilken man s.er sitt
63:3
ej s. sic med vad de tillverkat
59:6

10) opheiletes, 6t/>ELAETT/e:
en som står i skuld, en som är skyldig
(någon något), gäldenär; av: opheilö, se
12. I Matt.6:12 står ordagrant: såsom
ock vi förlåta våra gäldenärer. I Luk.
13:4 är opheilete s övers. brottslig. Se:
Pliktig 3, Skuld 24.
11) katadikazo, K a Taö LK år w
fålla dom mot, uttala en fällande dom
mot (någon); här övers. döma skyldig.
Se vidare: Döma 16, Fördöma 4.
12) opheflö, 6rpELAW
vara (någon något) skyldig, stå i skuld;
vara skyldig el. pliktig (att göra något).
Se: Pliktig 1.
13) opheil~, 6rpELAij
det man är skyldig (någon), skuld;
skyldighet, plikt; av: opheilö, se 12.
Se: Pliktig 2.
14) enochos, evoxoe:
ego fasthållen, bunden (vid); dömd,
skyldig (till). Jfr Matt.S:21,22; Hebr.
2:15, övers. hemfallen (åt, till). Se
vidare: Försynda 7.

SKYLDIG
1 icke s. till ngt svek
1.Mos.21 :23
2 Den som Gud dömer s.
2.Mos.22:9
3 icke giva rätt åt ngn som är s.
23:7
4 s. till orättrådighet
4.Mos. 5:6
5 försonin&: bringas för den s.e
5:8
3 om han är s. till döden
36 :31
7 och stena den s.e
6.Mos.17:5
6 s. till den förmätenheten
17:12
8 icke mer göra sig s.a till
17 :13
3 fria oskyklila och fälla den s.e
26:1
3 s.e dömes till hudflängning
25:2
6 som träffas av lotten ss. S.
Jos. 7:15
6 icke .. till ngt ont
1.Sam.25:28
9 Gör dig icke s.
2.Sam.13:16
3 dömer den s.e skyldig
1.Kon. 8:32
2 dömer den skyldige s.
8:32
3 vedergäller den s.e
2.Krön. 6 :23
5 befunnits vara s.
36:8
6 s.a till stora hädelser
Neh. 9:18
6 de gjorde sig s.a till hädelser
9:26
2 dömde min mun mil s.
Job 9:20
2 ss. s. måste jag stå där
9 :29
2 Döm mig icke s.
10:2
2 vet att jag icke är s.
10:7
2 Ve mig om jag befunnes vara s.
10:16
2 dömes du s. av din mun
15:6
2 Vill du döma mig s.
40:3
3 må han dömas s.
Ps.109:7
3 Den som friar den s.e
Ords. 1 7 :15
3 Att vara partisk för den s.e
18:6
3 till den s.e: Du är oskyldig
24:24
3 som giva den s.e rätt
Jes. 5:23
2 vem vill då döma mil s.
60:9
10 förlåta dem oss s.a äro
Matt. 6:12
11 dömt dem s.a som äro utan skuld 12:7
11 efter dina ord skall du dömas s.
12:37
10 som var s. hm 10000 pund
18:24
12 som var S. hm 100 silverpenningar 18:28
12 Betala vad du är s.
18 :28
12 hade betalt vad han var s.
18:30
13 allt vad du var s. efterskänkte
18 :32
12 betalt allt vad han var s.
18:34
14 Han (J.) är S. till döden
26:66
14 s. till evig synd
Mark. 3 :29
14 dömde de alla hm s. till döden
14:64
12 Den ene var s. hm 500
Luk. 7:41
12 som är oss ngt S.
11:4
12 Huru mycket är du s. min herre
16:5
12 huru mycket är du s.
16:7
16 icke funnit hm s. till ngt
23:14
16 ej heller Herodes funnit hm s.
23:15
15 Jae har icke funnit hm s, till
23:22
17 Jag finner (J.) icke S.
Joh.18:38
17 icke finner hm S. till ngt brott
19:4
17 jag finner hm icke s. till ngt
19:6
17 icke s. till ngt som
Apg.13:28
16 orätt de funno mil s. till
24:20
18 om han är s. till ngt ont
26:6
19 eljest s. till ngt orätt
25:11
20 att (Paulus) skulle dömas s.
26:16
21 s. till tempelrån
Rom. 2:22
13 given alla vad I åren dem s.a
13:7
12 Varen inpn ngt s.a
13:8
12 s.a att vara dem till tjänst
15 :27
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SKUR
åt sitt regnflödes mäktiga s.

Job 37:6

SKURA
skall detta (kopparkärl) s.s

3.Mos. 6:28

SKVALLER
1) psithyrismos, vlt8 vp ta J.l.oe:
viskning; skvaller; av: psithyrizö, viska
(i någons öra); skvallra (av: pslthyros,
viskande; skvalleraktig). Ordet står tillsammans med katalalia, se Förtal 8. Jfr
psithyristh~s, viskare; skvallrare (övers.
örontasslare), Rom. 1 :30; ordet står
jämsides med katå1a1os, se Förtalare 2.
2) phlyaros, t/>AlJapoe:
pratsam, skvalleraktig; av: phlyö, koka
el. sjuda över; därav: överflöda (av
ord), prata, pladdra.
3) phlyareä, rpAvap€W
vara pratsam el. skvalleraktig; transitivt: sprida skvaller el. förtal om
(någon); av: phlyaros, se 2.
SKVALLER
1 pnstridighet, förtal. s.

2.Kor.12 :20

SKYALLERAKTIG
2 utan ock att vara s.a

1.Tim. 6:13

SKVALLRA
3 s.r om oss med elaka ord

3.Joh. v.10

SKY
Se även: Moln.
-sky
molnsky 2.Mos.19:9
morgonsky Hos.6:4
regnsky Ps.13S:7

9·Illustrerat Bibel-lexikon

SKYDDA
.. de mot landets inbyggare

4.Mos.32:17
5.Mos.33:29
Förgäves har jag s.t allt
1.Sam.25:21
då Gud s.de leviterna
l.Krön.16:26
för att s. oss mot dem
Neh. 4:9
S. trädet som din högrs hand
P•. 80:16
de redliga söka .. hs liv
Ords.29:10
S. de fördrivna
Je•. 16:3
s. dig undan olyckans våld
Hab. 2:9
Bjud ... att man s.r graven
Matt.27:64
dn åstad och s.en graven
27:65
de gingo åstad och s.de graven
27:66
Fenix ..... d mot sydväst
Apg.27:12
gm hm som är s.nde sköld

SKYGD
i s.et av rör och vass

Du, H., är mitt s.
Han bredde ut ett moln till s.
H. är ditt s. på din högra sida
hos dig söker jag s.
ett s. skall vara däröver
ett s. under hettan
pilormen ... samlar det i sitt s.

Job 40:16
Ps.91:9
105:39
121:6
143:9
Jes. 4:6
26:4
34:15

SKYGG
vem har lossat den s.as band

Job 39:8

-skygga
överskygga Matt.17:S
SKYLA
-skyla
överskyla Neh.4:S; Job 14:17

Skyldighet - Skåda
22 (Cefas) s. till försyndelse
Gal.
23 gjorde sig de andra judarna s.a
24 vad de äro dem s.a
l.Tim.
12 är (Onesimus) dig ngt s.
Filem.
14 så äx han s. till allt
Jak.
11 I haven dömt den rättfärdige s.

2:11
2:13
5:4
v.IS
2:10
5:6

SKYLDIGHET
s. uppväcka den dödes namn

Rut

4:5

SKYMFA
l) atimazo, a.Tlll(i~w
vanära, vanhedra, behandla på ett vanhedrande sätt. Se: Förakt 18, Lida 39.
2) hybrizo, v~pilw
handla övermodigt el. självsvåldigt; behandla övermodigt el. självsvåldigt,
förolämpa, kränka. Se: Misshandla 3,
Misshandling S.
SKYMFA
1 slaga i huvudet och s.de
2 så talar, s.r du också oss
2 bliva begabbad och s.d
1 misshandlade och s.de de

Mark.12:4
Luk.11:45
18:32
20:11
Joh. 8:49

1 (J.:) I åter s.en mig

SKYMMA
Jer.13:16

snubbla ... när det s.er

SKYMNING
ända från s.en intill nästa
stada de upp i s.en
brutit upp och flytt i s.en
spejar efter s.en
i s.en, på aftonen av dagen
s.en som jag längtade efter
mitt på dagen ss. vore det s.

l.Sam.30:17
2.Kon. 7:5
7:7
Job 24:15
Ords. 7:9
Jes.21:4
59:10

SKYMT
se en s. av hm som ser mig

l.Mos.16:13

SKYMTA
där de s. gm din slöja
din kind där den s.r gm din slöja
din kind där den s.r gm din slöja

HV.4:1
4:3
6:6

SKYNDA
Se även: Hast, iver, jaga, fly, löpa.
-skynda
påskynda 2.Pet.3:12
tillskynda l.Tim.6:10
SKYNDA

l) nt~,

r

1l

löpa, springa, skynda; hif. i I.Mos.
41:14 övers. skynda att föra ut. Se
t.ex. Hasta l, Löpa 2, Skyndsam 3.
2) [mähar], lilO
pi. skynda (sig),T göra (något) skynd·
samt. Se t.ex. Hasta 9, Skyndsam 2.
3) maher, l ~12
skyndsam; skyndsamt, med hast; av:
[mähar], se 2. Se: Hast 5.
4) sälah, il '; lJ
skicka," sänd-a T(ut); (i synnerhet i pi.)
släppa· iväg, släppa lös; driva ut el.
bort, fördriva, förjaga; pu. sulla!).,
sändas (ut); släppas iväg; fördrivas. I
Dom.S :15 står ordagrant: i dalen blev
han sänd på (eg. med) sina fötter.
Grund textens uttryck sulla!). ragläw,
som här är övers. »skyndade man i
dennes spår», förekommer också i Job
18:8, där det är övers. »han rusar med
sina fötter». Jfr gamla sv. kyrkobibelns
övers. i Dom.5: 15: »och Isaschar war
såsom Barak i dalenom, utsänder med
sitt fotfolk». Jfr sullahi I.Mos.44:3,
övers. få fara; Ords.17:·11 sändas; Dan.
10:11 bliva sänd; Ob.v.l vara utsänd.
Se t.ex. Driva 3, Förskjuta 6, Lös 10,
Skjuta 9.
5) såpar, lOJ :i
betydelsen ~känd, möjl. vika av (från
vägen), gå bort, avlägsna sig (tidigt el.
snabbt). Jfr LXX, som återger verbet
dels med exormaö, sända iväg; bryta
upp, bege sig iväg (i synnerhet med
hast), dels med engchoreö, gå bort,
avlägsna sig; draga sig tillbaka.
6) nus, Dl]
fly; i Dom.9:21 övers. skynda sig
undan. Se t.ex. Fly l, Jaga 6.

(något) skyndsamt el. med hast;
skynda sig, hasta. Se: Fly Il, Fullborda 13, Hast 6, Skyndsam l, Uppröra 4.
8) dähap, '"I il '1
driva .på, på~kynda; här nif. skynda,
hasta. Se: Hast 10.
9) [bähal], '; O~
skälva av rädsla; skynda sig, fly snabbt;
här pi. skynda sig (att göra något). Se
t.ex. Hastig 5, Skräck 10, Skyndsam 5,
Undergång 8.
10) bäral.z, il ~ ~
gå över el. genom; fly; i HV.8:14 övers.
skynda åstad. Se t.ex. Fly 2, Flykta l,
Tillflykt 12.
11) [regaS], lJ 2l
aram. vara upprord el. orolig; larma;
end. haf. i betydelsen: komma rusande
(med upprördhet el. larm), löpa
skyndsamt. lfr hebr. rägas, Ps.2:1,
övers. larma.
12) 'us, ej 1V
trol. skynda (till hjälp el. undsättning).
LXX återger verbet med pass. av
synathroizö, samla, församla; pass.
samlas, församla sig.
13) I.zära~, y l il
grundbet. skära el. rista in; skära
sönder, klyva; avgöra, bestämma, besluta; i 2.Sam.S :24 i betydelsen: handla beslutsamt; övers. skynda raskt
fram. Se: Beslut 13.
14) trf!cho, 7P€XW
löpa, springa; skynda sig, hasta; ibland
övers. skynda fram, skynda åstad,
skynda emot. Se t.ex. Löpa 13,
Sträva 3.
15) katadioko, KaTUOtWKW
följa efter; övers. skynda efter; av:
prep. kata, \lär i betydelsen: bakom,
efter, och diökö, se Förfölja 7.
16) spoude, orrovo rj
brådska, skyndsamhet, hast; av:
speudö, se 18. I Mark.6 :25 står ordagrant: Och strax gick hon med hast
(meta spoudes) in till konungen. Se
t.ex. Nit l, Skyndsam 7.
17) peritrf!cho, rr€pt7p€XW
löpa el. skynda omkring; övers. skynda
omkring med bud i; av: prep. peri,
omkring, och trechö, se 14.
18) speUdo, orr€vo w
pådriva, påskynda; intransitivt: skynda
sig. Jfr Apg.20:16, övers. påskynda sin
färd; 2.Pet.3 :12 påskynda.
19) tachy, TUXV
adv. snabbt, snart, med hast. Se:
Hast 19.
20) protrecho, rrp07p€xW
skynda i förväg; av: prep. pro, framför,
före, och trechö, se 14. Verbet är i
Joh.20:4 övers. springa.
21) eistrecho, €i07P€XW
skynda in; av: prep. eis, (in) till, och
trechö, se 14.
22) katatrecho, KaTU7p€xW
skynda ned; av: prep. kata, här
betydelsen: ned, och trechö, se 14.
23) prostr(xho, rrp007p€XW
löpa el. skynda fram; av: prep. pros,
(fram) till, och trechö, se 14.

7) l.zuS, ~'1 il
skynda sig, hasta; hif. påskynda, göra

SKYNDA
1 s.de (Abraham) emot dem
l.Mos.18:2
2 Abraham s.de in i tältet till
18:6
2 S. dig och tag tre sea-mått
18:6
2 s.de sig att tillreda (kalven)
18:7
2 Men s. att fly undan dit
19:22
1 Då s.de tjänaren emot henne
24:17
1 (Rebecka) s.de åter till brunnen
24:20
1 flickan s.de åstad och berättade
24:28
1 Laban s.de åstad till mannen
24:29
29:12
1 hon s.de åstad och omtalade
1 s.de (Laban) emot hm
29:13
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1 Men Esau s.de emot (Jakob)
33:4
1 s.de föra (Josef) ur fängelset
41 :14
2 s.de sig lyfta ned var och en
44:11
2 S.en eder nu och faren hem
45:9
2 s.en eder att föra min fader
45:13
1 s.de en ung man bort
4.Mos.11 :27
1 s.de mitt in i församlingen
16:47
3 (Rahab:) s.en eder sätta
Jos. 2:5
1 de s.de till tältet
7 :22
2 s.de sig männen i staden
8:14
1 de som lågo i bakhåll s.de
8:19
4 s.de man i dennes spår
Dom. 5:15
5 s. bort ifrån Gileads berg
7:3
6 Jotam s.de sig undan
9:21
2 s.de hustrun strax åstad
13:10
7 s.de sig de som lågo i bakhåll
20:37
1 s.de (Samuel) till Eli
l.Sam. 3:5
2 S. dig nu
9:12
1 s.de de dit och hämtade (Saul)
10:23
1 David s.de bort till hären
17 :22
7 Fort, s. dig, stanna icke!
20:38
2 S. dig och kom
23:27
13 s. då raskt fram
2.Sam. 5 :24
2 S.en eder· åstad
15:14
1 Låt mig s. åstad
18:19
1 etiopiern ... s.de därpå åstad
18:21
1 Varför vill du s. åstad
18:22
1 Låt också mig ... s. åstad
18 :22
1 vill jag s. åstad
18:23
1 (Joab:) Så s. då
18:23
1 Ahimaas s.de åstad
18:23
2 Simei s.de sig och drog ned
19:16
1 (Elisa) s.de efter Elia
l.Kon.19:20
2 s.de att taga fasta därpå
20:33
1 så vill jag s. till
2.Kon. 4:22
1 S. nu emot (sunemitiskan)
4:26
1 jag vill s. efter (Naaman)
5:20
1 när Naaman Såg ngn s. efter sig
5:21
1 sedan s.de (Josia) bort
23 :12
1 s.de fram och hyllade
2.Krön.23 :12
2 leviterna s.de sig icke
24:5
8 Själv s.de (Ussia) också ut
26 :20
9 Gud har befallt mig att s.
35:21
9 s.de (Hegai) att giva
Est. 2:9
2 S.en att hämta hit Haman
5:5
2 S. dig att taga klädnaden
6 :10
8 Haman s.de hem. sörjande
6 :12
7 min starkhet, s. till hjälp
Ps.22 :20
7 S. till min hjälp. H.
38:23
7 H., s. till min hjälp
40:14
7 s. att söka mig en tillflykt
55:9
1 Etiopien skall s. hit till Gud
68 :32
3 s. att svara mig
69 :18
7 H., s. till min hjälp
70:2
7 Gud. s. till mig
70:6
7 min Gud, s. till min hjälp
71 :12
3 när jag ropar, s. att svara mig
102:3
7 Jag s.r mig och dröjer icke
119:60
7 H •• jag ropar till dig. s. till
141:1
3 H., s. att svara mig
143:7
2 lik fågeln som s.r
Ords. 7 :23
10 S. åstad. min vän
HV. 8:14
7 må han s. med sitt verk
Jes. 5:19
11 s.de furstarna och
Dan. 6:6
11 När männen nu s.de till
6:11
11 s.de männen till konungen
6:15
12 S.en att komma, alla I
Joel 3:11
1 S. åstad och tala till
Sak. 2:4
14 strax s.de en av dem fram
Matt.27 :48
14 (kvinnorna) s.de åstad
28:8
15 Simon ... s.de efter (J.)
Mark. 1 :36
14 s.de han fram och föll ned
5:6
16 Strax s.de hon in till konungen
6:25
17 man s.de med bud i hela trakten
6 :55
23 s.de fram och hälsade (J.)
9:15
23 s.de en man fram och föll på knä 10:17
14 en av dem s.de fram
15:36
18 (herdarna) s.de åstad dit
Luk. 2:16
14 hs fader s.de emot hm
15 :20
19 S.en eder att taga fram yppersta
15:22
20 s.de (Sackeus) i förväg
19:4
18 Sackeus. s. dig ned
19:5
18 han s.de sig ned
19:6
14 Petrus... s.de till graven
24:12
14 s.de (Maria) därifrån
Joh.20:2
23 Filippus s.de fram
Apg. 8 :30
21 (Rode) s.de in och berättade
12:14
22 Denne s.de ned till dem
21 :32
18 S. dig med hast bort ifrån Jerus.
22:18

SKYNDSAM
l) I.zus, 0 1 il

skynda sig, hasta; i 4.Mos.32:17 part.
pass. plur. J:!usim, skyndsamma, hastande. Se vidare: Skynda 7.
2) [mahar] , l ilO

pi. skynda (sii)~ göra (något) skyndsamt. Se t.ex. Skynda 2.

3) nt~, Y 1 l
löpa, springa; i l.Sam.17:17 hif. övers.
skaffa skyndsamt. Se t.ex. Skynda l.
4) me'og, 1·1\~
myckenhet, kraft; mycket, övermåttan; i l.Sam.20:19 som bestämning
till jåra9, gå ned; därav övers. gå
skyndsamt ned. Se t.ex. Hast 16.
5) bähal, '; n J
skälva av räd~l;: skynda sig, fly snabbt;
i Est.6:14 hif. (med le) i betydelsen:
skynda sig (att göra något). Beträffande 8:14, se Hast 10. Se t.ex. Skynda
10.
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6) nähas, y n l
driva på·, påskyTnda; end. i l.Sam.21 :8,
part. pass. näJ:!u~, brådskande, angelägen. I I.Sam.21:8 står ordagrant: eftersom konungens sak (el. ärende) var
brådskande.
7) spoude, o rrovo rj
brådska, skyndsamhet, hast; i Luk.
l :39 meta spoudes, med hast, skyndsamt. Se t.ex. Skynda 16.
SKYNDSAM
1 vilja vi s.t väpna oss
4.Mos.32:17
2 kom mannen S.t dit
l.Sam. 4:14
3 skaffa detta S.t till dina bröder
17 :17
4 gå i övermorgon s.t ned till
20:19
2 tog S.t bort bindeln
l.Kon.20:41
2 Skaffa s.t hit Mika
22:9
2 Skaffa s.t hit Mika
2.Krön.18:8
5 s. t hämta Haman till
Est. 6 :14
5 S.t och med hast åstad
8:14
7 begav sig s. t till en stad
Luk. 1 :39

SKYNDSAMHET
6 kon. uppdrag krävde stor s.
2 bedriva denna sak med s.

l.Sam.21:8
2.Krön.24:5

SKYNKE
2.Sam.17 :19

hs hustru tog ett s.

SKYTER
Med skyter betecknas i den antika
grekisk-romerska litteraturen ett eller
annat av - eller sammanfattningsvis folken i nuv. södra Ryssland och en
angränsande del av Asien (Västturkestan), det s.k. Skytien. Den moderna
forskningen är benägen att inskränka
termen skyter till en bestämd hithörande folkgrupp, skoloterna, som
tycks ha talat ett iranskt språk och
från 700-talet till omkr. 200 f.Kr. var
det dominerande folkelementet i trakterna norr om Svarta havet. Skyterna
inföll härjande i det främreasiatiska
området i senare hälften av 600-talet,
då de bl.a. spelade en roll i de strider
som föregick det assyriska rikets
undergång (605 f.Kr.). Skytisk bosättning i Bet-Sean (se d.o.) vid denna tid
antas ha varit orsaken till att stadens
namn ändrades till Skytopolis (jfr
2.Mack.12:29 f.). I Bibeln nämns
skyterna endast i Ko1.3: Il.
SKYTT
-skytt
bågskytt l.Mos.21:20; Ps.78:9
SKYTT
stor förskräckelse för s.arna
sköto s.arna uppifrån muren
av förskräckelse för s.arna
s.arnas skott träffade Josia
S.ar skola spänna sina bågar

l.Sam.31:3
2.Sam.11:24
l.Krön.l0:3
2.Krön.35 :23
Jer.51:3

SKÅDA
Se även: Syn, se, åskådning, öga, syn-

lig, åsyn.
-skåda
beskåda Matt.6:28
överskåda lob 38:18
SKÅDA

1) [näqa!J, w~ ~
hif. hibbit (i Jes.S :30 pi. nibba~), ha
blicken riktad på, skåda, blicka ned på,
llpp till, fram på osv., betrakta. Beträffande övers. »skåda med hast», se
Lust 8. Se: Akta 5, Tänka 17.
2) mar 'ä, il/\ 10
åsyn, anblick;: ~tseende, gestalt; av:
rå'ä, se 7. Se: Ansikte 4, Syn l, Utseende 2, Åsyn 7.
3) häzä, il l n
se, ~kåda, fr~för allt om att se syner
el. uppenbarelser. Beträffande lob
36:25, se Lust 8. Se t.ex. Profetsyn 3,
Syn 8.
4)

Sur,

110

se sig omkring, blicka (på, efter),
betrakta, skåda. Jfr Job 35:5, övers.
betrakta. Se: Akta 52, Känna IS.
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Skåda - Skådebana
S) [sä!wp) , ;) p ;O
grundbet. skjutaT fram , höja el. resa sig
(om berg el. klippa); här hif. (i Dom.
S:28 nif.) i betydelsen: skåda ut el.
ned. Jfr hif. i l.Mos.19:28; Ps.l02:20;
K1ag.3:S0 , övers. blicka ned ; LM os.
26:8 blicka ut; nif. i 2.Sam.6:l6;
l.Krön.lS :29; Ords.7 :6, övers. blicka
ut ; PS.8S :12 blicka ned . l sin grundbet.
förekommer verbet (i nif.) i 4 .Mos.
21:20; 23:28; l.Sam.l3:l 8; HV.6:9;
l er.6:l.
6) l Job 3:20 står ordagrant : Varför
giver (skulle han giva) ljus åt den
olycklige?
7) rä 'ä, il~ ~
se, skåda; i Dan.l :IS nif. synas, visa sig
(om mar'ä , se 2). Beträffande övers.
»se med lu st», se Lust 8. Se t.ex .
Skjuta I S, Syn 2, Åsyn 4 .
8) dä/ap, '1 ';> l
drypa , rinna~ tåras; i lob 16:20 övers.
skåda med tårar. Se: Gråt 4.

9) l lob 17 :2 står ordagrant: och på
deras avoghet vilar (lin, se Natt 2) mitt
öga.
10) bin, 1 '~
skilja, skilja ut, särskilja; urskilja ,
skärskåda; märka, varsebliva, lägga
märke till; inse , förstå, känna; i lob
31:1 hithp. med prep. 'al, övers. skåda
efter; jfr PS.37:10, övers. se efter. Se
t.ex. Märka 7 , Märke 11.

Il )

~äpä, il;)

'i

spana, speja ;"n~ga betrakta; i PS.S:4 pi.
i betydelse n: skåda (med hopp el.
förväntan) . Se t.ex. Siare 3, Vaka 6.
12) jäsii ', 1\ :> '
gå el. 'komma ~t; i PS.73:7 (om ögon)
övers. skåda fram . Se t.ex . Skjuta 17.
13) utf.ord.
14) [~U~ ), y 1 S
hif. se, skåda.
I S) utf.ord.
1 HV.3:l1 anknyter övers. »skåda» till
det tidigare i samma vers förekommande verbet rä'ä, se 7.
16) se/sijo!, il i ' J t:>
plur. (av se~ijä) trol. föremål för
skådande; aven rot med betydelsen:
se, skåda. Ordet förekomme r end. i
Jes.2:16, där det står tillsammans med
I:tämdä (se Lust 9); övers. som är skönt
att skåda.
17) ndgäg, l .J. .l.
ego det som är sy'nligt (för någon); som
prep. inför, framför , i (någons) åsyn. l
Jes.24:23 står ordagrant: och infö r
hans äldste [är) härlighet. Se vidare:
Åsyn 2.
18) gä/ä, il ~ ~
blotta, uppenbara; här pi. med prep.
le, övers. låta (någon) skåda. Se vidare:
Uppenbara 2 .

24) episkeptomai, E1TWK E1TTOj.lat
se på, se till, vårda sig om, besöka. l
Luk.l :78 står ordagran t : i vilken en
soluppgång från höjden skall besöka
oss. Verbet är i Matt.2S :36,43; Apg.
7:23 ; j S :36 övers. besöka; Luk_l :68;
7:16 se till. Se: Utse 18 , Vårda Il.
2S) prosopol1, 1Tpoaw1Tov
ansikte; åsyn. I Luk_2:31 står ordagrant : mot alla folks ansikte el. åsyn (=
inför alla folk). Se vidare: Utseende 7.
26) aten/zo, Q.TEvii;w
fästa ögol)en på, (intensivt) se, skåda;
av: atenes, sträckt , spänd , intensiv.
Verbet är ofta övers. fästa ögonen
(sina ögo n) på, Luk.22 :S6; Apg.6:lS.
l fr 2.Kor.3:7,13 , öve rs. se.
27) parakypto, 1TapaK V1TTW
böja el. luta sig mot (något) för att
betrakta (det); av: prep. pan), bredvid ;
mot , och kyp tö, böja el. luta sig ned.
Här står verbet till sammans med prep.
eis, (in) i; övers. skåda in i; jfr 10h.
20: 11 , övers. luta sig in i.
28) epopteLlo, E1T01TTEVW
ha uppsikt över; skåda, betrakta; av :
epoptes, se 29.
29) epoptes, E1T61TT17~
uppsyningsman ; åskådare ; av: prep.
epi, på, över; vid , till, och roten opt-,
se.
30) theaomai, eECWj.la t
se på, skåda, betrakta.
SKADA
1
2
2
2
2
3
1
1
4

1
3
3
4
5
5
1
2
2
1
1
2

S. upp till himmelen
l.Mos.15 :5
fli c kan var mycket fager att s.
24:16
efterson hon är så fager at.t; s.
26:7
( Rakel) var skön att s .
29:17
Josef var skön att s.
39:6
sedan d e hade S.t Gud
2.Mos.24:11
s. de efter Mose
33:8
(Mose) får S. H. gestalt
4.Mos.12:8
från h öjderna s.r jag hm
23:9
Ofärd är icke att s . i Jakob
23:21
s.r syner från den Allsmäktige
24 :4
s.r syner från den Allsmäktige
24:16
jag s.r hm, men icke nära
24:17
S. nu ned från din h eliga
5 . Mos.26:15
Ut gm fönstret S. d e hon
Dom. 5:28
S . icke p å hs u tseende
l.Sam.16 :7
kvinnan var fag er att s.
2.Sam.ll:2
som var så ansenlig att s.
23:21
Gå upp och s. u t å t havet
l.Kon.18 :43
(Elias tjänare) S.de ut
18 :43
(Vasti) var fager att s.
E st. 1 :11

2 (Ester) fager att s .
2:7
6 o lycklige s. ljuset
Job 3 :20
1 Temas vägfarande s.de dithän
6 :19
4 hs öga skall ej vidare s. mig
7:8
7 och s. min ofärd
10 :15
3 som jag S.t vill jag förtälja
15:17
8 s.r mitt öga med tårar till G u d
16 :20
9 avoghet får mitt öga stä ndig t s.
17:2
4 vem får s . det
17 :15
3 fri ifrån mitt kött få s. Gud
19:26
3 Ja, (G ud ) skall iag få S.
19; 27
4 h s p lats får e j s. hm mer
20:9
7 jag s.r hm icke
23:9
3 h s vänner ej s. h s hämndedagar
24 :1
3 själva allasammans s.t d e t
27 :12
1 han förmår s. till jordens ändar
28 :24
10 aldrig s. efter ngn jungfru
31:1
7 mitt liv med lust s. ljuset
33:28
4 ve m vill väl s. h m om han döljer
34:29
1 S . upp mot himmelen oc h se
35 :5
4 påstår att du ic ke får s. hm
35:14
3 som de alla s. med lust
36 :25
1 i fjärran s. h s ögon
39 :32
11 frambär offer och s.r efter
Ps. 5:4
3 h s ögon s., h s blickar pröva
11 :4
3 de redliga skola s. hs ansikte
11 :7
1 S. ned, svara mig, H., min Gud
13 :4
14 :2
5 H . s.r ned från himmelen
17:2
3 dina ögon m å s. vad rättvist är
3 s. ditt ansikte i rättfärdighet
17 :15
1 s. därp å , de se m ed lust på
22 :18
3 fö r att s. H . ljuvlighet
27 :4
33 :13
1 från himmelen s. d e H. ned
1 De som s. upp till hm stråla
34 :6
46:9
3 K o mmen och s.en H. verk
5 Gud s.r ned frå n himme le n
53 :3
58:9
3 foster som ej fick s. solen
3 när han S.l hämnden
58 :11
3 s.r jag efter dig i helgedomen
6 3:3
12 Ur fetma s. deras ögon fram
73 :7
80 :15
1 Gud Sebaot, s. ned från him.
1 Dina ögon sko la s. med lust
91 :8
92 :12
1 mitt öga s. på mina förföljare
1 H. har S.t från himme len
102:20
1 s.r p å jorden, hon b ävar
104:32
1 när jag s.de på alla dina bud
119:6
1 Jag vill s . p å dina stigar
119 :15
1 att jag kan s . undren i din lag
119 :18
13 ss. tjänares ögon s . p å h erres
123:2
1 3 så s. våra ögon upp till H .
123:2
1 S. på min högra sida
142 :5
1 Låt dina ögon s. framåt
Ords. 4:25
7 Din a ögon s. sällsamma syner
23 :33
14 han s.r gm gallret
HV. 2:9
7 Sions d öttrar, gån ut och s.en
3:11
15 s.en kranse n h s mod e r krö nt hm
3:11
11 Libanonstomet som s.r ut m ot
7:4
3 vad han s.de angående Juda
Jes. 1:1
3 vad Jesaja s.de angående Juda
2:1
16 ö ver allt so m är skönt att s.
2 :16
1 s.r man ned på jorden, se
5:30
1 de skola ock s. ned p å j orden
8 :22
1 I stillhet vill jag s. n ed
18:4
1 s .de d u bort efter vapnen
22:8
1 I s.de n icke upp till hm
22 :1 1
17 hs äldste skola s. härlighet
24:23
3 s. e n konung i hs härlighet
33 :17
3 s. p å Sion . våra h ögtid er s stad
33 :20
1 får jag ej mer s. mskor
38:11
1 I blinde. s .en och se n
42:18
1 S_en på klippan
51:1
1 s.en på A!Jraham . eder fader
51:2
1 s.en ock p å jorden härnere
51 :6
l jag s.de omkring mig
63:5

1 S. ned frå n himmelen
63:15
1 s.r jag ned , som är betryckt
66:2
18 jag skall lå ta d e m s . frid
Jer.33:6
1 s . ned o c h se till vår
KJag . 5:1
19 i trolö s avfälligbet s.de
Hes. 6:9
3 Den syn so m han s.r
12 :27
3 falska syner som I s.den
13:7
3 profe te rna som s. falska syner
13:9
3 Israe ls profe ter som S.de syner
13:16
3 icke fortsätta s . falska syner
13 :23
3 S.r falska profe tsyner
21 :29
3 s . åt dem falska profetsyner
22:28
2 ynglingar fagra att s.
Dan. 1:4
7 fagrare att s. än alla ynglingar
1 :1 5
20 var förskräcklig att s.
2 :31
21 större att s . än de övriga
7 :20
22 s. mångahanda syner
Hos.12 :10
3 s.de ang e nde Israel
Am. 1:1
1 å t er s. upp mo t ditt heliga
Jana 2:5
3 s.de angåend e Samaria oc h
Mika 1:1
3 våra ögon s . med lu st på Sion
4 :11
11 jag vill s. efter H.
7 :7
Nab . 2:4
2 ss. bloss äro de att s.
1 s . p å så dan orättr digh et
Hab . 1 :3
1 :5
1 bland hedningarna o c h s.en
1 :13
1 icke lider s. orättrådighet
1 s. p dessa trolösa mskor
1 :13
1 berusar hm att få s. h s blygd
2:15
23 (änge ln) att s. ss. ljungeld
Matt.28:3
24 s. till oss frå n h öjden
Luk. 1 :78
25 berett att s .s av alla folk
2:31
26 medan de s.de mot him.
Apg. 1 :10
26 (Stefanus) s.de upp m ot himmelen 7 :55
27 åstunda änglar att s. in
1.Pet. 1 :12
28 när de s . edra goda gärningar
2 :12
28 när de s. d e n rena vandel
3 :2
29 själva S.t hs härligh et
2.Pet. 1 :16
30 det vi s.de o c h med egna
1 .Joh. 1:1
27 S.r in i fullkomliga lage n
Jak . 1 :25

SKÅDEBANA
Se även: Skådespel, tävlingsbana, tävlingskamp.
Skådebana (teater)
Ordet »skådebana» i 1917 års kyrkobibel , en ersättning för det äldre
»skådeplats», som i sin tur går tillbaka
på
reformatorernas »skodhoplatz»
(1S41) och Luthers »Schauplatz», återger grundtextens grek. theatron , därav
vårt ord »teater» (se ordanaJys nedan).
Teatern har sin upprinnelse i den
hellensk-hellenistiska världen. Den
grekiska teatern hade frå n början ett
religiö st innehåll och syfte: man sjöng
och dansade till växtlighets- och vinguden Dionysos' ära. Teaterns starka
utveckling både som skådespelarkonst
och i fråga om arkitektonisk utformning under senare perioder av an tiken
är att till skriva romarna. l ny testa-

19) Beträffande Hes.6:9, se Avfallighet l.
20) rew, 1 ~
aram. utseende. l Dan.2 :3 1 står o rdagrant: och dess utseende [var)
fö rskräckligt. Ordet förekommer även
i Dan.3:2S.
21) /:t/izu, 1 l fl.
aram. syn, uppenbarelse; i Dan .7 :20 i
betydelsen: utseende. Se vidare:
Syn 11.
22) l Hos.1 2:10 står ordagrant: jag har
förökat sy nen (I:täzon, se Syn 7).
23) eidea, € io Ea
(= idea) utseende , yttre framträdande ;
av roten ido, se.
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Ruin er av allljiteacem (skadcblll1al1 ) I AI/Il/wll.

5114

5115

5116

Skådebana - Skändlig
mentlig tid fanns teatrar överallt i
romerska riket och även i Palestina;
särskilt väl bevarade är teatrarna i
Cesarea (se d.o.), Gadara och Jordaniens huvudstad Amman (Bibelns
Rabbat-Ammon, se d.o .).
Den i N.T. omnämnda teatern i
Efesus (bild , se sp.l 114-11 16) var anlagd vid foten aven bergshöjd, vars
sluttningar utnyttjades för anordnandet av sittplatser i en haivcirkel kring
scenen (skådebanan). Endast i de fall
då skådebanan var helt cirkelrund eller
eliptisk och därmed på alla sidor omgiven av sittplatsgallerier , kallades den
amfiteater. Beträffande antikens största amfiteater , det s.k. Colosseum i
Rom , se fargplansch med tillhörande
text vid sp.2048. Teatrarna användes
icke endast för skådespel. Deras storlek gjorde dem bl.a. till den naturliga
mötesplatsen vid allmänna sammankomster av skilda slag, i Aten t.ex . för
folkförsamlingen. Teatern i Efesus
skall enligt en beräkning ha rymt
24.000 personer.
Till teatern i Efesus rusade den
uppretade folkmassan vid den mot
Paulus och hans förkunnelse riktade
missnöjesyttring , som var anstiftad av
guldsmeden Demetrius, Apg.l9 :29.
Ä ven stadens kansler kom dit för att
lugna folket, v.35 . Några asiarker (se
d.o.), som var vänligt sinnade mot
Paulus, varnade honom för att ge sig in
på skådebanan, v.3l.
I nytestamentlig tid var det ett
populärt nöje att besöka amfiteatrar,
där det förekom gladiatorspel och
idrottstävlingar , något som Paulus anspelar på, t.ex. i l.Kor.9:24-27 .
SKÅDEBANA

1) theatron, e €arpov
teater (plats för spel och föreställningar men också för folkförsamlingar
o.dyl.), skådebana; av: theaomai, se
Skåda 30. Se: Skådespel 2.
SKADEBANA
1 alla stormade till s.n
1 icke skulle giva sig in p å s.n

Apg.19:29
19 :31

SKÅDEBRöD
De tolv kakor, som på Herrens befallning, 3.Mos.24 :5 ff. , varje sabbat lades
på skådebrödsbordet i tabernaklet,
senare i templet. Vårt ord »skådebröd»
är i G. T . vanligen en övers. av hebr.
lli~äm pänim (el. liil)äm happånim),
som ordagrant betyder »ansiktsbröd
(ansiktets bröd)). Namnet kommer av
att kakorna lades fram inför Herrens
ansikte, 2.Mos.25 :30. Kakorna lades i
två rader, sex i valje rad (ma 'ariil<ä!),
3.Mos.24:6. Därför kallas de i grundtexten också llihäm hamma'iirlikät,
radbröd, l.Krön.9 :32. 1 N. T.s grundtext kallas skådebröden hof artoi tes
pro theseös , framsättandets bröd , de
framsatta bröden.
Skådebrödskakorna skulle vara av
fmt mjöl, 24:5, och var enligt judisk
tradition osyrade. Leviter av kehatiternas släkt fick i uppdrag att ha tillsyn
över skådebröden, l.Krön.9 :32, och
sölja för att de byttes ut mot nya valje
sabbat, 3.Mos.24 :8. De gamla bröden
förtärdes så av prästerna på en helig
plats, 24:9.
Avsikten med framsättandet av
skådebröden är ej närmare angiven.
Tolvtalet anspelar uppenbarligen på
Israels tolv stammar.
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SKADEBRöD
beständigt s. på borde t
2 .Mos.25 :30
alla dess tillbehö r och s.en
35 :13
borde t m ed tillbehö r o ch s.en
39 :36
icke ngt annat bröd än s .en
I.Sam.2l:6
bordet s.en skulle ligga p å
loKon. 7 :48
hade uppsikten över s.en
I.Krö n . 9 :32
vare sig det gällde s.en eller mjölet
23 :29
s.en beständigt upplagda
2.Krön. 2:4
borden som s.en skulle ligga p å
4 :19
till s.en och till allt arbete
Neb.l0 :33
huru de åto s.en
Matt .12 :4
(David) i Guds hus och å t s.en
Mark. 2 :26
huru han tog s.en o ch åt
Luk. 6 :4
ljusstaken o ch bordet med s.en Hebr. 9:2

SKÅDEBRöDSBORD
Skådebrödsbordet, hebr. Sul~an happänim, »ansiktsbordet», el. Sulhan hamma'iirlikä!, »radbordet» Gf; Skåde-

Skådebrödsbordet.
bröd), var det bord, som skådebröden
lades på. Det stod i det heliga, på norra
sidan, mitt emot den gyllene ljusstaken
som hade sin plats på södra sidan,
2.Mos.26:35. Bordet var av akacieträ,
två alnar långt, en aln brett och en och
en halv aln högt. Det var överdraget
med rent guld och hade en rand av
guld runt omkring. Förutom skådebröden hörde till bordet också fat ,
skålar, kannor och bägare, 25:23-30;
37 :10-16.
I samband med Jerusalems förstöring år 70 e.Kr. bortfördes skådebrödsbordet från templet. Det finns avbildat
på Titus' t riumfbåge .
SKADEBRöDSBORD
över s.et mörkblå tt kläde
vikten på guldet till S.en
renat s .et med tillbehör

4.Mos. 4:7
1.Krön.28 :16
2.Krön.29 :18

SKÅDERSKA
s.orna mörkt i sina fönster

Pred.12:3

SKÅDESPEL
Utom på teatern (se Skådebana) förekom , om än i något avvikande mening,
skådespel på tävlingsbanorna (se d.o .).
Där erbjöds de nöjes- och sensationslystna även faktarspel och gladiatorsstrider. Då Paulus vill teckna en bild av
hur apostlarna, han själv inbegripen, är
föremål för förtal, förakt, smälek och
förföljelser , liknar han dem vid livdömda män på arenan, brottslingar
som blott väntar på att kastas för de
vilda djuren. Arenan är här världen,
publiken »både änglar och människor»,
I.Kor.4:9 . Med samma anspelning talas
i Hebr.lO :33 om kristna som gjordes
till »ett skådespel för världen» genom
att utsättas för skymflig behandling
och förföljelse.
SKÅDESPEL

1) rd'i, ro 'i, ' K'l, 'Xl
seende; utseende; i Nah.3:6 i betydelsen : syn, skådespel (till varning för
andra); av: rå'å, se, skåda. & : Utseende 3.

som människor ser på för sitt nöjes
skull); av : tMatron , se 2 .
SKADESPEL
1 göra dig till ett s.
2 s. hava vi blivit för världen
3 gjorda till s. för världen

Nab. 3 :6
loKor. 4:9
Hebr.10:33

SKÅL
-skål
guldskål 4.Mos.7 :86
huvudskål l.Krön.l O:l O
högtidsskål Dom.5:25
kopparskål Mark.7 :4
offerskål Jer.52:19
oljeskål Sak.4:2
silverskål Ords.25:1l
viktskål Jes.40:l2
vredesskål Upp.l6:l
vågskål Ps.62:10; Jes.40:15
SKAL
i blodet som är i s.en
2 .Mos.12 :22
bestryken med blodet som är i s .en
12 :22
hälften av blodet och slog i s.arna
24 :6
gö ra därtill fat och s.ar
25 :29
så ock skovlar, s.ar, gafflar
27 :3
(Besalel) gjorde faten o c h s.ama
37 :16
han gjorde altarets tillbehör, s.arna
38 :3
ställa därp å s.ama
4.Mos. 4 :7
lägga därpå ... s.arna
4:14
(offergåva) en s. av guld
7 :14,20,26,32
7 :38,44,50,56,62.68,74,80
var s. på 70 siklar
7 :85
guldet i s.arna 120 siklar
7 :86
en hel s. full med vatten
Dom . 6 :38
IUit föra dit s.ar
2 .Sam.17 :28
Hiram gjorde ... s.arna
l.Kon. 7 :40
s.arna som Hiram gjorde för H . hus
7 :45
de båda slagen av s.ar och fyrfaten
7 :50
Hämten hit en ny s.
2 .Kon. 2:20
ej heller s.ar av guld eller silver
12 :13
s.arna toga (kaldeerna) bort
25 :14
föreskrifter rörande s.arna
1 .Krö n .28:17
gjorde ock 100 s.ar av guld
2 .Krön . 4 :8
gjorde Huram askkärlen och s.arna
4:11
s.ar och fyrfaten. av fint guld
4 :22
gjorde därav s.ar och andra kärl
24 :14
i guld 100 dariker, 50 s.ar
Neh. 7 :70
förrän gyllene s.en slås sönder
Pred. 12:6
Ditt sköte är en rundad s.
HV. 7 :2
s.ar eller allahanda krukor
Jes.22:24
båda slagen av s.ar
Jer. 52:18
tog bort s.ama och bägarna
52:19
(olivträd) på sidan om s .en
Sak. 4 :3
gyllene s.ar. fulla med rö kelse
Upp. 5:8
de sju änglarna sju gyllene s.ar
15:7
göt ut sin s. på jorden
16:2
den andre göt ut sin s. i havet
16:3
den tredje göt ut sin s. i strömmarna 16:4
den fjärde göt ut sin s. över solen
16:8
göt ut sin s. över vilddjurets tron
16 :10
göt ut sin s . över floden Eufrat
16 :12
göt ut sin s. i luften
16:17
en av änglarna med de sju s.arna
17 :1
en av änglarna med de sju s.ar
21 :9

SKÅLPUND
Ordet »skålpund» iN. T.s svenska text
är en återgivning av grek. Utra, en vikt
likvärdig med ett romerskt pund, dvs.
325 gram. Joh.12:3; 19 :39.
SKÄGG
Bland israeliterna betraktades skägg
som en prydnad. Stort och fylligt
skägg var tecken på värdighet. Enligt
Mose lag var det också förbjudet att
klippa sitt skägg kort, 3.Mos.19 :27,
antagligen därför att detta ingick i
några hednafolks avgudadyrkan. Ett
undantag gjorde dock lagen i föreskrifterna om spetälskas rening; då
skulle allt hår, även skägget, rakas av,
14 :9. Den seden utvecklade sig också
att - som tecken på sorg - raka av
skägget, Jer.41 :5; Esr.9:3, eller underlåta att ansa det, 2.Sam.19:24. Ett
uttryck för förakt och hån var det att
skära av någons skägg, 2.Sam .IO:4.

de hade rakat av sig s.e~
och alla s. avskurna
skyl icke d itt s.
I skolen icke skyla s.et
alla nödgas skyla sitt s.

Jer.41:5
48:37
Hes.24:17
24:22
Mika 3:7

SKÄL
huru mycket mer s. benjaminit 2.Sam.16 :11
smäleken drabbat mig med s.
Job 19 :5
s. som I skullen draga fram
32 :11
S. mot min mening har han icke
32 :14
fullt upp har jaa av s.
32 :18
utan s. äro mina fiender
Ps.35:19
som äro mina fiender utan s.
69:5
a tt du har s . att vredgas
Jana 4:4
Menar du att du har s. att vredgas
4 :9
hava s. att vredgas till döds
4 :9
av det s.et att han är hs vän
Luk. 11 :8
av vilken s. I låtit hämta
API.I0 :29
s. att förtrösta på köttet
Fil. 3:4
begär s. för det hopp som är
l.Pet. 3:15

SKÄLIG
-skälig
oskälig PS.73:22
SKÄLIG
giva eder vad S.t är
Matt.20:4
Paulus fann icke S.t taga
Apg.15:38
S.t att iaa tålmodigt hörde på eder
18:14
vi finna S.t att du låter oss höra
28 :22
högre tankar om mig än S.t är
2.Kor.12 :6

SKÄLLA
hundar som icke kunna s.

Jes.56:10

SKÄLVA
bergen s.de inför H. ansikte
Dom. 5 :5
Då skalv jorden och bävade
2.Sam.22:8
s.nde p å grund av den sak som
Esr. 10:9
Himmelens pelare s.
Job 26:11
Då skalv jorden och bävade
Ps.18:8
H. är konung. Därför s.er jorden
99:1
s.de (Ahas) och hs folks hjärtan
Jes. 7:2
ss. skogens träd s. för vinden
7:2
så att bergen s.de inför die
64:1 .3
så att (Belsassars) länder S.de
Dan. 5 :6
att jaa: s.nde kunde resa mig
10:10
Förfärade hjärtan och s.llde knän Nab. 2 :10
vid dånet s. mina läppar
Hab. 3 :16
jorden skalv. klipporna rämnade Matt.27 :51
väktarna s.de av förskräckelse
28 :4

SKÄMMAS (se även: Skam)
Min Gud. jag s.es och blY&es
Då skall solen s.

Esr. 9 :6

Jes.24 :23
Jer.31:19
Hes.16:54
s. för allt vad du har mort
16 :61
Då skall du tänka tillbaka och s.
I mån s. och blygas för edra vägar
36 :32

jag både blyges och s.es

SKÄMT

I) Så~alf., i) n tv

pi:

le , skratta;
leka, skämta; i Ords.
26 :19 pi. part. meSa~e1.<, lekande,
skämtande. Se t.ex . Lek l.

2) ~~alf., p Q ~
le, skratta; pi. leka, skämta; på samtliga ställen pi. part. me~e1.<, i I .Mos.
21:9 övers. leka och skämta; i 26:8
med prep. 'et, öve·rs. kärligt skämta
med. Se vidare-: Lek 2.
SKÄMT
1 Jag &iorde det ju på s.

Ords.26:19

SKÄMTA
2 hs ml\&ar menade han s.de
1.Mos.19 :14
21 :9
2 fick se Hagars son leka och s .
26 :8
2 fick se Isak kärligt s. med sin

SKÄNDA
hs dotter Dina blivit s.d
l.Mos.34:5
eftersom han S.t deras syster Dina
34:13
att deras syster blivit s.d
34 :27
verkligen låtit s. sig
4 .Mos. 5 :13
att hon har låtit s. sil
5 :14
fastän hon icke låtit s. sig
5:14
JlVikit din man _ att låta s . dig
5:19
om du har •..låtit s . dig
5 :20
om hon har låtit s. sig
5 :27
om kvinnan icke låtit s. sig
5 :28
när en kvinna har låtit s. sig
5 :29
(Babeis) kvinnor s..
Jes.13:16
var lät du icke s. dig
Jer. 3:2
du (Jerus.) lät din skönhet s.s
Hes.16:25
om han icke s.r sin nästas hustru
18:6
en som s.r sin nästas hustru
18:11
en som icke s.r sin nästas hustru
18 :15
bespotta dia. vilkens namn är S.t
22:5
I s.en varandras hustrur
33 :26
Må hon varda s.d
Mika 4 :11
husen plundras och kvinnorna S.S Sak.14:2
med varandra s.de sina kroppar Rom . 1:24

uppföra på teatern; framföra som ett
skådespel, göra till ett skådespel (något

SKÄGG
3 .Mos.13:45
han skall skyla sitt s.
14:9
skall han raka av s.et
19:27
ej heller avstympa kanten av ditt s.
21:5
icke avraka kanten av sitt s.
fattade jaa det i s.et
1.Sam. 17:35
21:13
spotten rinna ned i sitt s .
lät raka av dem halva s.et
2.Sam.10 :4
10:5
till dess edert s . hinner växa ut
19:24
varken ansat fötter eller s.
20:9
fattade Joab Amasa i s.et
1.Krön.19 :5
edert s. hinner växa ut
ryckte av mig huvudhår och s.
Esr. 9 :3
ryckte jag i s.et
Neh.13 :25
flyter ned i s .et, ned i Arans s.
Ps.133 :2
också s .et skall den taga bort
Jes. 7 :20
alla s . (i Moab) avskurna
15 :2
som ryckte mig i s.et
50:6

då gjorde du vad s. t var
l.Mos.49:4
hanterade henne S.t hela natten Dom.19 :25
icke oomskurna hantera m.i& s.t loSam.31:4
icke dessa hantera mig S.t
l.Krön.10:4
ogud.aktige är förhatlig och s.
Ords.13:5
är en vanartig och s. son
19 :26
när det frambäres i S.t uppsåt
21:27
han tänker ut s .a anslag
Jes.32:7
ditt s .a otuktsväsen
Jer.13:27
s.a aVIudars döda kroppar
16:18
skola då hantera mig s.t
38:19
de morde sina s.a avgudar
Hes. 7 :20
skaffa bort s.a och styggeliga avgudar 11 :18
s.a och styueli&a aveudarnas hjärtan 11:21
blygdes över ditt s.a väsende
16 :27
icke efter edra s.a glirninpr
20:44
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2) theatron, O€arpov
teater, skådebana; i I.Kor.4:9 i betydelsen : det man ser på teatern, skådespel. Se vidare : Skådebana l.

3) theatrlzö, eEarpll;w

SKÄNDLIG

Skändlighet - Sköka
bedriver hos dig vad s.t är
gick in till de s.a kvinnorna
din orenhet är så s.
vad s.t är göra de

22:9
23:44
24:13
Hos. 6:9

SKÄNDLIGHET
sådant vore en s.
a.Mos.IS:!7
icke landet bliva uppfyllt av s.
19:29
så är det en s.
20:14
icke ngn s. må finnas bland eder
20:14
Du skall räkna det ss. en s.
5.Mos. 7 :26
gjort en sådan s. och galenskap Dom.20:6
Milkom, Ammons bams s.
2.Kon.23:13
Ja, sådant hade varit en s.
Job 31:11
(syndare) i vilkas händer är s.
Ps.26:10
Nära äro de som jap efter s.
119:150
Dårens fröjd är att öva s.
Ords.10 :23
min älskade ... övar sådan s.
Jer.l1:15
orenat min helgedom med s.er
Hes. 5 :11
Jäua sådan s. till dina styuelser
16 :43
måste du nu själv bära på din s.
16:58
orenar i s. sin sons hustru
22 :11
din håg stod till din unadoms s.
23 :21
skall jag göra slut på din s.
23 :27
blottad, med sin s. och din otukt
23 :29
måste du ock bära på din s.
23 :35
Så skall jag göra slut på s.en
23 :48
icke bedriva sådan s. som Israel
23 :48
låta eder s. komma över eder
23 :49
havsvågor uppkasta S.ers skum
Jud. v.13

SKÄNDLIGHETSGUDEN
En återgivning av hebr. habb6Sä!,
>>Skammen>> (best. form av bo~!, se
ordanalys Skam 3), en beteckning för
växt- och fruktbarhetsguden Baal, se
d.o. Jer.3:24; 11 :13; Hos.9:IO.

SKÄNK
Se även: Gåva, gärd, håvor, giva, givmild, nådegåva, allmosa, offer.
-skänk
avskedsskänk Jos.IS :19
helgedomsskänk Luk.2I:5
hälsningsskänk l.Mos.33:11
munskänk I.Kon.IO:S
offerskänk Hes.20:26
skökoskänk Mika 1:7
tacksamhetsskänk 2.Kon.5 :15
SKÄNK

1) migdäno!, nil~ ~Q
dyrbarheter, dyrbara eL värdefulla
ting; i l.Mos.24:S3 övers. dyrbara
skänker. Se: Gåva 15.
2) mattänä, n ll'l~
gåva; av: nå!an, ~;; Se: Gåva 3.
3) mintuz, n Ot ~
gåva; offergåva; spisoffer. Se: Offer 8,
Offergåva l.

4) mattän, 1 ~9
gåva; av: nå!an, giva. Se: Gåva 21.

5) {cäraq,

~

Je

närma sig; hif. låta närma sig; frambära
(särskilt om offer, offergåva); i 4.Mos.
7:10 övers. föra fram skänker. Se t.ex_
Offergåva 2, Offra 6, överlämna 5_
6) beräta, n ~ ~ ~
välsignelse, lovprisning; (välsignelse)gåva. Se vidare: Lov 4, Välsignelse l.
7) solJatJ, 1 O'd
gåva, gåvor; i synnerhet: mutor. Se
vidare: Gåva 20.
8) mas'e!, n~o/9
upplyftande; bärande; något som upplyftes el. bäres, gåva. Se vidare: Skatt
(II) 5.
9) mj, 'tti
gåva, skänk.
10) nerjä, n ~ .~
gåva; end. i Hes.I6:33 (om skökolön).
Jfr 15.
11) neqizbä, n ~ ? ~
aram. (trol. persiskt låneord) belöning,
gåva.
12) mattina', x~ ~~
aram. gåva. Se vidare: Gåva 22.
13.) relfäm, O G- ' :1
i tomhet, utan någonting, tomhänt; i
I.Sam.6:3 övers. utan skänker. Se vidare: Fåfäng 6, Tom 2.

l
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14) utf.ord.

15) nä4än, 1~ ~
(trol. assyr. låneord) gåva; end. i Hes.
16:33 (om skökolön). Jfr 10.
16) d6ron, 8 wpov
gåva; av: didömi, giva. Se: Gåva 33,
Offergåva 5.

17) d6rema, 8wpT/f.!.a
gåva; av: döpiö (dön\omai), giva,
skänka (av: doron, se 13). Jfr Rom.
5: 16, övers. gåva.
SKÄNK
1 gav han dyrbara s.er
1.Mos.24:53
2 åt sönerna gav Abraham s.er
25:6
3 tog (Jakob) ut till s.er
32:13
3 s.er som han sänder till Esau
32:18
3 blidka hm med de s.er
32:20
3 kommo nu s.erna före (Jakob)
32:21
3 så tag emot s.erna av mig
33:10
4 huru stor brudpva och s.
34 :12
3 fören det till mannen ss. s.
43 :11
3 togo männen de nämnda s.erna
43:15
3 ställde i ordning sina s.er
43 :25
3 förde de s.ema in till (Josef)
43 :26
5 s.er till altarets
4.Mos. 7:10
3 sända s.er till Eglon
'Dom. 3 :15
3 överlämnade (Ehud) s.erna
3:17
3 När han överlämnat s.erna
3:18
13 icke sända bort utan s.er
1.Sam. 6:3
3 buro icke fram s.er till (Saul)
10:27
6 s. till eder av bytet från
30:26
3 förde till (David) s.er
2.Sam. 8:2
3 arameema förde till hm s.er
8:6
3 förde s.er till Salomo
1.Kon. 4:21
3 förde med sig s.er
10:25
7 sänder jaa dig s.er av silver
15:19
3 Taa s.er med dig
2.Kon. 8:8
3 (Hasael) tog med sig s.er
8:9
7 ss. s. till konungen i Assyrien
16:8
3 Rosea måste giva hm s.er
17 :3
3 icke ss. förut vart år sände s.er
17:4
3 brev och s.er till Hiskia
20:12
3 bären fram s.er
1.Krön.16:29
3 moabitema förde till hm s.er
18:2
3 arameerna förde till hm s.er
18:6
3 förde med sig s.er
2.Krön. 9 :24
3 Juda gav s.er åt Josafat
17:5
3 fillsteema förde s.er till
17 :11
2 deras fader gav dem stora s.er
21:3
3 ammoniterna giva s.er åt Ussia
26:8
3 förde s.er till H. i Jerusalem
32:23
1 understödde med dyrbara s.er Esr. 1:6
14pvo s.er till arbetet
Neh. 7:70
8 (Ahasveros) delade ut s.er
Est. 2:18
2 så ock s.er till de fattiga
9 :22
3 vinna din ynnest med s.er
PS.46:13
9 bäre konunaar fram sina s.er
68;30
a Konungarna...hembäre s.er
72:10
9 s.er åt den Fruktansvärde
76:12
3 bären fram s.er
96:8
7 ej att du bjuder stora s.er
Ords. 6 :35
7 tager gärna s.er i lönndom
17:23
7 en s. i lönndom våldsammaste
21 :14
9 s.er bäras till H. Sebeot
Jes.18:7
3 brev och s.er till Hiskia
39:1
8 gav hm vägkost och s.er
Jer.40:5
10 At andra skökor liva ..er
Hes.16:33
15 men här var det du som gav s.er
16:33
11 skolen I få gåvor och s.er
Dan. 2:6
12 gav (Daniel) många stora s.er
2:48
11 dina s.er må du giva å t en annan
5:17
3 ss. en s. åt Jareb&-konunaen
Hos.10:6
16 framburo s.er: guld, rökelse Matt. 2:11
17 idel fullkomlip s.er
Jak. l :17

SKÄNKA
-skänka
efterskänka Matt.18:27
SKÄNKA
Uppdelning: alimänt; skänka efter, skänka i.
SKÄNKA (allmänt)
Jag s.er dig åkern
1.Mos.23:11
arottan s.er jag dig också
23:11
Jaa s.er dig den inför landsmäns
23:11
s.te till altarets invigning
4.Mos. 7 :84
s.tes till altarets invigning
7 :88
H. s.e dig ytterlipre avkomma 1.Sam. 2:20
Salomo s.te henne också annat 1.Kon.10:13
Silvret vare dill s.t
Est. 3:11
blive mitt liv mill s.t på min bön
7:3
Vilken hjälp har du ej S.t
Job 26:2
Vem har S.t vildåsnan hennes frihet
39:8
s. förständ åt de enfaldiga
Ps.1l9:130
våra visthus s. förråd på förråd
144:13
den vinninlI jaa s.er bättre
Ords. 8 :19
jaa som s.te åt henne säden
Hos. 2:8
s.te åt Josef (J.) döda kropp
Mark.15:45
Gud har s. t dig alla dem som
Apll.27 :24
också s. oss allt med hm
Rom. 8:32
blivit oss s.t av Gud
1.Kor. 2:12
åt Abraham har Gud s.t det
Gal. 3:18
gm edra böner bliva s.t åt eder Filem. v.22
hs gudomliga makt s. t oss
2.Pet. 1:3
S.t oss sina dyrbara löften
1:4
SKÄNKA (efter)
s.en efter den ränta
N eho 5:11
SKÄNKA (i)
tillblandad dryck, (Gud) s.er i
PS.75:9

Sak.S:7-1O hebr. 'epa, efa, ett mått för
torra varor såsom säd och mjöl. Ordet
är i v.6 övers. >>sädesskäppa». En efa
motsvarar ca 36 liter. IN. T. är
»skäppa» i Matt.13:33 och Luk.13:21
en översättning av grek. satan, som
motsvarar G.T.s sea, 1/3 efa, dvs. ca 12
liter. »Skäppa» i'Matt.5:1S; Mark.4:21
och Luk.1l:33 är en översättning av
grek. mOdios (= lat. modius), ett mått
som motsvarar ca 9 liter. På dessa
ställen betecknar modios enligt en
förklaring en sädesbinge vid väggen i
husets som regel enda rum. En sådan
sädesbinge var ett ganska högt skåp,
som stod på ben. Se för övrigt: Mått.
SKÄPPA
en kvinna som satt i S.D
Sak. 5:7
stötte han benne ned i S.D
5:8
lyfte upp S.D mellan j ord och him.
5:9
Vart föra de s.n
5:10
sätter det under S.D
Matt. 5:15
blandar in tre s.or mjöl
13:33
för att sättas under S.D
Mark. 4:21
och sätter det under S.D
Luk.11:33
blandar in tre s.or mjöl
13:21

SKARA
-skära

SKÄRPA (subst.)
Järn giver s. åt järn

Uppdelning: skära (subst.); skära (verb):
allmänt, i betydelsen rena.
SKÄRA (subst.)
med s. får du icke komma vid 5.Mos.23:25
låta vässa sin yxa eller s.
1.Sam.13:20
fel med eggen på s.oma
13:21
hs skapare själv givit hm hs s.
Job 40:14
SKÄRA (verh)
Sippora skar bort förhuden på 2.Mos. 4 :25
plåtar och skar dessa i trådar
39:3
i sex år S. din vingård
3.Mos.25:3
och icke s. din vingård
25:4
skuro de aven kvist
4.Mos.13:24
druvklases skuJl... skuro av
13:25
då man begynner s. säden
5.Mos.16:9
ett bälte, skuret eller Klutet
27:15
skar av flätorna på hs huvud
Dom.16:19
en skuren och en gjuten gudabild
17 :3,4
en skuren och en muten gudabild
18 :14
togo skurna IudabiIden och efoden
18:17
tagit skurna gudabilden med efoden 18:18
tog emot den skurna gudabilden
18:20
ställde upp den skurna gudabilden
18:30
skuma gudabilden som Mika gjort
18:31
skar oförmärkt aven flik
1.Sam.24:5
skurit av fliken på Sauls mantel
24:6
jaa skar av fliken på din mantel
24:12
Hanun lät s. av deras kläder
2.Sam.10:4
skar han av dem
2.Kon. 4 :39
begynte H. s. bort stycken från
10:32
raka dem och s. av kläder
1.Krön.19:4
skurna och gjutoa belätena
2.Krön.34:3
de skurna och gjutua belätena slogs
34:4
skar av håret på sitt huvud
Job 1:20
tiden kommit då vinträden S.S
HV. 2:12
ingen skall s. den
Jes. 5:6
edra skurna beläten äro överdragna
30:22
jag s.er DU ned från bommen
38:12
förtrösta på skurna beläten
42:17
min gudabild, den skurna
48:5
skär av dig ditt huvudhår
Jer. 7 :29
skar han av rullen med pennkniven
36 :23
skar ingen av din navelsträng
Hes.16:4
skär så ut en vägvisare
21 :19
skär ut den för den plats
21 :19
de skola S. av dig näas och öron
23 :25
och s.en av dess &renar
Dan. 4 :11
och skär av ditt hår, i sorg
Mika 1:16
alla beläten, skuma och gjutna
Nah. 1:14
Vad kan ett skuret heläte hjälpa Hab. 2:18
skuro kvistar av träden
Matt.21:8
andra skuro av kvistar och löv
Mark.l1:8
Låt oss icke s. sönder den
Joh.19:24
lika väl låta S. av sitt hår
1.Kor.ll:6
en skam att låta S. av sitt hår
11:6
skär av druvklasarna från
Upp.14:18
skar av frukten ifrin vinträden
14:19
Ps.51:9

SKÄRM
Fatta sköld och S. och stå upp
hs trofasthet är sköld och s.
Reden till sköld och s.
komma över di&: med s.ar och
väpnad med s.ar och sköldar
ts&a sköldar och s.ar

Ps.35:2
91:4
Jer.46:3
Hes.23:24
38:4
39:9

SKÄRP
fångbälte, omgjorda.

Skäppa
Grundtextens ord för »skäppa» är

SKÄRP
s.et som skall sitta på efoden
fästa dem ...ovanför efodens S.

Se även: Bälte, gördel, lädergördel,
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Ords.27 :17

SKÄRPA (verb)
s.er den ena mskan den andra

Ords.27 :17

SKÄRV
Se även: Mynt.
SKÄRV

l) kodrantes,

K08paVTT/<;

= lat.

quadrans, fjärdedelen aven ass
(se 2). Ordet är i Mark.12:42 övers. öra
(= två leptå, se 3).
2) assanan, åaaapwv
diminutiv av lat. as, ass (kopparmynt
med ständigt minskat värde, till slut 4
öre). Jfr Penning 6.
3) lepton, A€1TTOV
litet kopparmynt, åttondelen aven ass
(se 2); neutr. av leptos, ego skalad,
avskalad; tunn, liten (av: U:pö, skala,
skala av). Jfr 2.

SKÄRA

SKÄRA (= rena)
S. mill med isop, så att jag

28 :28
29:6
39:5
39:20
39:21
8:7

SKÄRV
l förrän du betalt yttersta s.en Matt. 5:26
2 SäJ,jas icke två sparvar för en s.
10:29
3 två s.ar, det är ett öre
Mark.12:42
2 fem sparvar för två ..ar
Luk.12:1l
3 betalt ända till yttersta s.en
12:69
3 fattig änka lade ned två .. ar
21:2

avskära Job 6:9
genomskära Jes.18:2,7
omskära I.Mos.17:1O
sönderskära Fil.3:2

SKÄPPA
-skäppa
sädesskäppa Sak.S:6
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sitter ovanför efodens s.
fästa ihop alltsammans med elodens S.
s.et som skulle sitta på efoden
fästes ihop, ovanför efodens s.
så att den satt ovanför efodens s.
omgjordade hm med efodens s. 3.Mos.

2.Mos.28:8
28 :27

SKÄRVA
-skärva
lerskärva PS.22 :16
SKÄRVA
en s. stor nog att taa:a eld
du s. bland andra s.or av jord
ja, ock slicka dess s.or

Jes.30:14
45:9
Hes.23:34

SKÖKA
Se även: Otukt, begär, äktenskapsbrott.
Sköka
Varje form av skökoväsen förbjuds i
Mose lag. Israeliten skall tillse att hans
dotter ej ohelgar sig genom skökolevnad, 3.Mos.I9:29. Är det en prästs
dotter som blir sköka, så straffas hon
särskilt strängt, 21 :9.
Israels religion hade dubbel anledning att fördöma och göra front mot
otukten. Utom den vanliga prostitutionen fanns det nämligen bland hednafolken i Israels omgivning en religiös
prostitution, utövad av tempeltärnor
och tempelbolare, se d.o. (Ordet
»sköka», hebr. zona, kan ibland avse en
bihustru, konkubin, eller en kvinna av
främmande folk och gudsdyrkan. Jfr
inledningen till art. Jefta.)
Israeliterna förleddes redan under
ökenvandringen, till avfall från Herren
och till otukt med moabitiska kvinnor.
Prostitution och avgudadyrkan var i
själva verket så ett med varandra, att
ingep bild för avfålligheten är riktigare
än den av äktenskapsbryterskans trolöshet. I profeternas förkunnelse framställs därför det avfälliga Israel som en
sköka, Jes.I :21; Jer.2:20; Hos. kap.2.
SKöKA
behandla vår syster ss. en s.
1.Mos.34:31
trodde han att (Tamar) var en s.
38:15
icke låta henne bliva en s.
3.Mos.19:29
lnaen skall taga till hustru en S.
21:7
vanärad kvinna, en s., får han icke
21 :14
i ett hus där en s. bodde
Jos. 2:1
allenast s.n Rahah skall få leva
6:17
Gån in i ..ns hus och fören u t
6 :22
s.n Rahab lät Josua leva
6 :25
men (Jefta) var son till en s.
Dom.II:1
fick (Simson) se en S. och lick in
16:1
två s.or till konunaen
1.Kon. 3:16
och s.oma badade sig däri
22:38
för s.n måste du lämna
Ords. 6 :26
hennes dräkt var en S.8
7 :10
s.n är en djup grop
23:27
som giver sig I sällskap med s.or
29:3
har hon icke blivit en s.
Jes. 1:21
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Skökohus - Skörd
ss. det heter i visan om s.n

23 :15
23 :16
57:3
Hes.16:30
16:31
16:33
16:35
ss. man går in till en s.
23:44
Så bliva edra döttrar s.or
Hos. 4:13
icke straffa för att de äro s.or
4:14
männen själva gå ju avsides med s.or
4:14
Efraim. du har ju nu blivit en s.
5:3
givit ss. betalning åt s.or
Joel 3:3
Din hustru en s. i staden
Am. 7:17
den fagra och trollkunniga s.n
N ab. 3:4
Publikaner och s.or skola förr
Matt.21 :31
publikaner och s.or trodde hm
21 :32
förtärt ...tillsammans med s.or
Luk.15:30
göra dem tm en s.s lemmar
loKor. 6:15
den som håller sig till en s.
6:16
Gm tron undgick s.n Rabab
Hebr.11:31
samma sätt med s.n Rabab
Jak. 2:25
huru den stora s.n får sin dom
Upp.17:1
Babylan, hon som är moder till B.orna 17:5
där varest s.n tronar
17 :15
de skola hata s.n
17:16
han har dömt den stora s.n
19:2
gå omkring i staden, du förgätna s.

träden fram ... J bam av s.or
allenast den fräckaste s. kan
olik andra s.or att du försmådde
alla andra s.or måste .man giva
Hör därför H. ord, du s . ·

SKÖKOHUS
samlade sig skaror till s.et

Jer. 5:7

SKÖKOLEVNAD
prästs dotter ohelgar sig gm s.

3.Mos.21:9

SKÖKOLÖN
Du skall icke bära s. in i
5.Mos.23 :18
begynna att taga emot s.
Jes.23:17
och vad hon får ss. s. helgat åt H.
23 :18
att du försmådde s.
Hes.16:31
du gav s. utan att själv få ngn s.
16 :34
du skall icke mer kunna giva ngn s.
16 :41
behag i s. på alla sädeslogar
Hos. 9:1
av s. har hon hopsamlat dem
Mika 1:7
och s. skola de åter bliva
1:7

SKöKOSKÄNKER
alla hennes s. uppbrända i eld

Mika 1:7

SKÖKOVÄSENDE
icke landet må förfalla is.

3.Mos.19:29

SKÖLD
Se även: Rustning, vapen.
-sköld
bröstsköld 2.Mos.39:8
domssköld 2.Mos.28:15
Sköld
Så långt tillbaka som i domartiden var
skölden en del av den israelitiska soldatens rustning, Dom.5 :8. Skölden
tjänade
som ett transportabelt
bröstvärn. Somliga, t.ex. misteen
Goljat, hade särskilda sköldbärare som
gick framför dem, jfr l.Sam.17:7,41.
(Se bilden nederst på sp.796.) Under
konungatiden förekom både stora och
små sköld3f, 2.Krön.14:8. De stora
sköldarna var långsträckta, medan de
små i regel var runda. Sköld3fna var av
kopp3f, l.Kon.14 :27 , eller av läder.
Då en belägrad stad stonnades,
skyddade angrip3fen sig medelst
stormtak; detta beskrivs i Hes.26:8
(grt.) med uttrycket »resa sköld mot», i
vår gällande kyrkobibel övers. »resa ett
sköldtak mot».
Till utsmyckning av sitt palats lät
Salomo göra och upphänga 200 stora
och 300 små sköld3f av uthamrat guld.
Till var och en av de större åtgick 600
sikl3f guld och till var och en av de
mindre tre minor guld, l.Kon.1O:16 f.
I kampen mot djävulen och ondskans andemakter behöver den troende
iföra sig hela Guds vapenrustning, till
vilken bland annat hör trons sköld,
vanned han kan utsläcka den ondes
alla brinnande pil3f, Ef.6:16.
SKöLD
Frukta icke, jag är din s.
urim och tummim in i s.en
hm som är din skyddande s.

krigsdugliga och buro s.
1.Krön. 5:18
rustade med s. och spjut
12:8
buro s. och spjut, 6800
12:24
37000, väpnade med s. och spjut
12:34
David tog de gyllene s.ar
18:7
Salomo lät göra 200 s.ar
2.Krön. 9:15
till var sådan s. 600 siklar guld
9:15
likaledes 300 mindre s.ar av guld
9 :16
till var sådan s. 300 siklar guld
9:16
försåg han med s.ar och spjut
11:12
tog ock de gyllene s.ar
12:9
lät Rehabeam göra s.ar av koppar
12:10
här som var väpnad med stora s.ar
14:8
väpnade med små s.ar och spände båge 14:8
200.000, väpnade med båge och s.
17:17
Jojada gav de s.ar av olika slag
23:9
män som kunde föra spjut och s.
25:5·
försåg hela denna här med s.ar
26:14
skjutvapen i myckenhet~ så ock s.ar
32:5
by'ggt skattkamrar ... för s.ar
32:27
hälften väpnad med sina s.u
Neh. 4:16
sina s.ars ryggar i sluten hop
Job 15 :26
Stolta sitta på hm s.amas rader
41:6
du, H., är en s. för mig
Ps. 3:4
betäcker hm med nåd ss. med en s.
5 :13
Min s. är i Guds hand
7:11
H., min s.
18:3
En s. är han för alla
18:31
Du gav mig din frälsnina;s s.
18 :36
H. är min starkhet och min s.
28:7
han är vår hjälp och s.
33:20
Fatta s. och skärm, stå upp till min
35:2
Gud tillhöra de som äro jordens s.ar
47:10
slå dem ned, du vår s., o H.
59:12
Där bröt han sönder s. och svärd
76:4
Gud, vår s., se härtill
84:10
Ty H. Gud är sol och s.
84:12
han som är vår s. tillhör H.
89 :19
hs trofasthet är s. och skärm
91:4
han är deras hjälp och s.
115:9,10,11
Du är mitt beskärm och min s.
119:114
Gud, min s. och min tillflykt
144:2
en s. för dem som vandra i
Ords. 2:7
han är en s. för dem som taga
30:5
1000 s.ar hänga därpå
HV. 4:4
hjältarnas alla s.ar
4:4
I furstar, smörjen edra s.ar
Jes.21:5
Kir hade blottat s.en
22:6
skall icke mot den föra fram ngn s.
37 :33
Reden till s. och skärm.
Jer.46:3
etiopier och puteer. rustade med s.ar 46:9
Vässen pilarna, fatten s.ama
51 :11
rustade med s.ar anfalla
Hes.23 :24
S.ar och hjälmar hängde de upp
27:10
Sina stora s.ar hängde de upp
27:11
väpnad med skärmar och s.ar
38:4
allasammans med s. och hiälm
38:5
taga s.ar och skärmar
39:9
de som skulle vara landets s.ar
Hos. 4 :18
hiältars s.ar äro färgade röda
Neh. 2:3
tagen alltid trons s.
Ef. 6 :16

SKÖLDBÄRARE
(Goljats) s. gick framför hm
hs s. gick framför hm

1.Sam.17:7
17:41

SKÖLDTAK
resa ett s. mot dig (Tyrus)

Hes.26:8

SKÖUA
kopparkärl... s.s med vatten
3.Mos. 6:28
utan att hava s.t sina händer
15:11
träkärl, skall det s.s med vatten
15:12
när man s.de vagnen
l.Kon.22 :38
jag skall s. Jerusalem tomt
2.Kon.21:13
ss. man s.er ett fat
21:13
sedan man S.t det vänder det
21 :13
s. vad som hörde till
2.Krön. 4:6
ss. mullen s.es bort av flöden
Job 14:19
Du s.er dem bort
PS.90:5
vatten skall s. bort beskärm
Jes.28:17
jag s.de blodet av dig
Hes.16:9
icke varder s. t av regn på vredens
22 :24
där skulle man s. brännoffren
40 :38
s. bägare och träkannor
Mark. 7:4
och höllo på att s. sina nät
Luk. 5:2

SKÖN
Jag vet du är en s. kvinna
1.Mos.12:11
sågo att hon var en mycket s. kvinna 12:14
Rakel hade en s. gestalt
29:17
och var s. att skåda
29:17
Josef hade en s. gestalt
39:6
och var s. att skåda
39:6
han har s.a ord att giva
49:21
frukt av edra s.aste träd
3.Mos.23:40

SKÖNA PORTEN
En av portarna i Jerusalems tempel.
Man identifierar den med den s.k.
Nikanor-porten, så benämnd efter en
rik alexandrinsk jude, som skall ha
bekostat den och vilkens grav uppges
vara påträffad i Jerusalem.
Nikanorporten var en tung, praktfullt utsirad bronsport, väl värd namnet »den sköna». Den stod enligt vanligt antagande vid den trappa som
ledde upp till kvinnornas förgård, men
belägg finns också för åsikten att man
vid Nikanorporten lämnade kvinnornas
förgård och kom upp till männens.
Apg.3:2,1O.
SKÖNHET
låta all min s. gå förbi dig
2.Mos.33:19
låta folken se (Vastis) s.
Est. 1:11
må konungen hava lust i din s.
Ps.45 :12
Från Sion. s.ens fullhet
50:2
icke begärelse till hennes s.
Ords. 6 :25
är s. hos en kvinna som saknar vett
11 :22

S. är förgänglig
31:30
märken av ... i stället för s.
Jes. 3:24
Klag. 2:15
stad man kallade s.ens fullhet
ryktet gick ut för din s.s skull
Hes.16:14
Men du förlltade dig på din s.
16:15
lät din s. skändas
16:25
Jag är s.ens fullhet
27:3
dig gjorde ... fullkomlig i s.
27:4
de ej orde din s. fullkomlig
27:11
sina svärd mot din visdoms s.
28:7
Du var fullkomlig i s.
28:12
28:17
ditt bjärta högmodades över din s.
31:8
intet träd liknade (cedern) i s.

SKÖNJA
skepnad vars form jag icke s.de
om de än blott s. dem i fjärran

Job

4:16
36 :25

SKÖRD
Se även: Gröda, frukt, åker, så, säd,
korn, vete, kärve, såningsman, vetekorn, vinträd, skördehögtid, veckohögtid, bärgningshögtid, lövhyddohögtid.
-skörd
efterskörd 3.Mos.19:1O
fruktskörd Jes.32:1O
kornskörd Rut 1 :22
sommarskörd Jes.28:4
veteskörd l.Sam.12:17
Skörd, skördetid
Ordet »skörd» är en ofta använd
symbol i Bibeln. Från negativ synpunkt (avmejandet) är skörden en
domshandling: Gud låter sin lie gå,
Joel 13:3, eller låter sin vingårdskniv,
»förrän skördetiden är inne», avskära
vinrankorna, Jes.18:5. Jfr även Vinpress.
Från positiv synpunkt (inbärgningen) är skördetiden en glädjetid,
varpå sådana ord som Ps.126:5; Jes.9:3
anspelar. I Jesu liknelser får vingårdens
och åkrarnas frukt på olika sätt illustrera hur Andens liv växer fram och
når mognad. Att »samla in frukt till
evigt liv» blir i Joh.4:36 en definition
på att skörda.
Då Jesus talar om den mognande
skörden på gudsrikets åkerfält, betecknar han den som stor, som krävande
många 3fbetare, Matt.9:37, v3fför
lärjungarna uppmanas att bedja.
skördens Herre om att sända sådana,
v.38. De andliga fälten vitn3f till skörd
där lärjungarna minst anar det, Joh.
4:35. De får ibland skörda också där
de icke har sått, eftersom Herren
sänder dem som skördemän in i andras
arbete, Joh.4:38.
Först i ändens tid kommer det onda
utsädets skörd (en följd av djävulens
arbete) att oskadliggöras, Matt.
13:39 ff., samtidigt med att den goda
säden (rikets barn) inbärgas av de
himmelska skördemännen (änglarna).
Till dess skall båda slagen växa tillsammans, v.30. Omsider ljuder dock signalen: »Låt din lie gå och inbärga skörden; ty skördetiden är kommen och
säden på jorden är fullt mogen till
skörd», Upp.14:15.
SKÖRD

l) käsir,

l ' :; p

mejci~g, skörd,Tinbärgning; även skörd
i betydelsen: inbärgad säd; av: ~å~, se
6. Se: Skördeman 2.

1.Mos.15:1

a.Mos. 8:8

2) lbälal],

5.Mos.33:29
ingen So, intet spjut var att se
Dom. 5:8
hjältarnas s. blev till smälek
2.Sam. 1 :21
David tog de gyllene s.ar
8:7
Gud, du min s.
22:3
En s. är han för alla
22 :31
Du gav mig din frälsnings s.
22 :36
lät göra 200 stora s.ar
1.Kon.10:16
300 mindre s.ar av uthamrat guld
10:17
till var sådan s. tre minor guld
10:17
tog ock alla de gyllene s.ar
14:26
lät göra s.ar av koppar
14:27
prästen gav ... de s.ar
2.Kon.l1:10
icke mot den föra fram ngn s.
19:32
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Huru s.a äro icke dina tält
4.Mos.24:5
bland fångarna ngn s. kvinna
5.Mos.21:11
ljuslätt och hade s.a ögon
1.Sam.16:12
(David) yngling, ljuslätt och s.
17 :42
(Abigail) förstånd och s.t utseende
25:3
Absalom hade en s. syster
2.Sam.13:1
i hela Israel ingen så. s. som
14:25
(Tarnar) var en s. kvinna
14:27
sökte de efter en s. flicka
1.Kon. 1:3
(Abisag) var en mycket s. flicka
1:4
(Ester) en flicka med s. gestalt
Est. 2:7
så s.a kvinnor som Jobs döttrar
Job 42:15
spelen S.t med jubelklang
Ps.33:3
Mitt bjärta flödar över av s.a ord
45:2
Du är den s.aste bland mskors barn
45:3
S.t höjer det sig, berget Sion
48:3
en s. krans för ditt huvud
Ords. 1:9
sätta på ditt huvud en s. krans
4:9
bäddat min säng med s.a täcken
7:16
En s. kvinna vinner ära
11:16
S.a täcken gör hon åt sig
31 :22
Allt har han gjort s.t
Pred. 3:11
funnit bäst och s.&St för makan
5:17
du s.aste bland kvinnor
HV. 1:8
Vad du är s., min älskade
1:15
Vad du är s.
1 :15
Vad du är s., min vän
1 :16
Stå upp, min älskade, du min s.a
2:10
Stå upp, min älskade, min s.a
2:13
Vad du är s., min älskade
4:1
vad du är s.
4:1
Du är s. alltigenom, min älskade
4:7
Huru s. är icke din kärlek
4:10
du S.aste bland kvinnor
5:9,17
Du är s. ss. Tirsa, min älskade
6:3
som blickar fram s. ss. månen
6:9
Huru s.a äro icke dina fötter
7:1
Huru s. och huru ljuv är du icke
7:6
allt som är S.t att skåda
Jes. 2:16
huru stora och s.a de än äro
5:9
s.aste dalar fyllda med vagnar
22:7
klagen över de s.a fälten
32:12
(hedmarken) skall blomstra S.t
35:2
gör du dig s. förgäves
Jer. 4:30
olivträd, prytt med s.a frukter
11 :16
göra min s.a åker till en öde öken
12:10
En s. kviga är Egypten
46 :20
Dess s.a glans till högfärd
Hes. 7 :20
Du blev övermåttan s.
16:13
bryta ned dina s.a hus
26 :12
drevo köpenskap med s.a kläder
27 :24
en ceder ... med s.a grenar
31:3
den blev s. gm sin storhet
31:7
Så s. hade jag låtit den bliva
31:9
Dess lövverk var s. t
Dan. 4:9
som hade ett så s.t lövverk
4:18
fört mina s.aste klenoder in
Joel 3:5
planteren s.a vingårdar
Am. 5:11
försmäkta edra s.a jungfrur
8 :13
för Juda hus till s.a högtider
Sak. 8:19
Stadsmurens grundstenar s. t lagdaUpp.21 :19

Två olika slags sköldar.
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?? O

grundbet. lösa, lossna; pi. vanhelga; här
i betydelsen: begynna bruka (om vingärd); övers. hämta första skörden
(av), skörda frukt osv. Gfr 3.Mos.
19:23-25). Se t.ex. Begynna 2.
3) utf.ord.
4) If,ätap, ~ t=J p
plockä, slita el~ rycka av; i Job 8:12
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Skörda-Slag
SKÖTE
Se även: Liv, moderliv, famn, hjärta,
Abrahams sköte, paradis.
-sköte
moderssköde

Job 3:11

En av skördemännen släcker sin törst frän en vattenbehållare av skinn.

SKÖRD
1 sådd och s. aldrig upphöra
l.Mos. 8:22
1 När I inbärgen s.en
3.Mos.l9:9
1 icke axplockning efter din s.
19:9
1 och I inbärgen dess s.
23:10
1 kärve som är förstlingen av s.
23:10
1 när I inbärgen s.en
23:22
1 icke axplockning efter din s.
23:22
1 av spillsäden efter din s.
25:5
2 en annan hämta första s.en
5.Mos.20:6
3 för att få två slags s.
22:9
1 inbärgar s.en på din åker
24:19
1 hava inbärgat hela min s.
Rut 2:21
1 nödgas inbärga hs s.
l.Sam. 8:12
1 och inbärga s.en
2.Sam. 9:10
1 från det att s.en begynte
21:10
1 Av hs s. äter...hungrig
Job 5:5
4 står grön, ej mogen för s.
8:12
5 hs s.ar luta ej tunga mot jorden
15:29
6 få de till s. vad boskap plägar
24:6
1 s.en försvinner
Jes.l7:ll
1 av Nilflodens s.ar vinning
23:3
7 Israel, förstlingen av hs s.
Jer. 2:3
1 förtära din s. och ditt bröd
5:17
1 dem som i s.ens tid föra lien
50:16
1 s.en på marken är förstörd
Joel 1:11
1 Låt hen gå, ty s.en är mogen
3:13
8 vinträden giva ingen s.
Hab. 3:17
10 S.en är mycken
Matt. 9:37
10 Bedjen fördenskull s.ens H.
9:38
10 att han sänder arbetare till sin s.
9:38
10 S.en är mycken
Luk.l0:2
10 Bedjen fördenskull s.ens H.
10:2
10 att han sänder arbetare till sin s.
10:2
12 åkrar buro ymniga s.ar
12:16
13 icke rum nog att inbärga min s.
12:17
10 fälten huru de vitnat till s.
Joh. 4:35
11 en s. av lekamligt gott
l . K o r . 9:11
11 tiden inne, inbärga vår s.
Gal. 6:9
11 lie gå och inbärga s.en
Upp. 14:15
10 säden är fullt mogen till s.
14:15
13 livsträd som gåvo 12 s.ar
22:2

6 orättfärdighet haven I s.t
10:13
6 skall så, men icke få s.
Mika 6:15
11 ej heller s. de
Matt. 6:26
11 vill s. där du icke har sått
25:24
11 vill s. där jag icke har sått
25:26
14 ej s.r man vindruvor av
L u k . 6:44
11 de så icke, ej heller s. de
12:24
11 s. vad du icke har sått
19:21
I l s . vad jag icke har sått
19:22
11 får den som s.r uppbära
Joh. 4:36
11 den som sår och den som s.r
4:36
11 en den som sår en annan den som s.r 4:37
11 Jag har sänt eder att s.
4:38
15 bland eder få s. frukt
R o m . 1:13
15 vilken frukt s.den I därav
6:21
15 nu s.en I frukten av detta
6:22
11 han skall ock s. sparsamt
2.Kor. 9:6
11 skall ock s. riklig välsignelse
9:6
11 vad mskan sår, skall hon s.
Gal. 6:7
11 av k ö t t e t s. förgängelse
6:8
11 av A. s. evigt liv
6:8
SKÖRDEDAG
under de första s.arna
Ss. snöns svalka på en s.

SKORDESKRI
har ett s. slagit ned
på s.et har jag gjort slut
höjer s. ss. en vintrampare
trampar ej mer vin under s.
s.et är intet s. mer
skall dock få upphäva s. över dig
då intet s. mer höras på bergen
SKÖRDETID
under s.en hålla vilodag
under hela s.en är full

Jes.16:9
16:10
Jer.25:30
48:33
48:33
51:14
Hes. 7:7
2.Mos.34:21
Jos. 3:15

2.Sam.21:9
Ords.25:13

SKÖRDEHÖGTID
Ett annat namn på veckohögtiden, se
d.o. Se även: Högtid. 2.Mos.23:16.

Linskörd.
kommo vid s.en till David
samlar under s.en in mat
en vanartig son sover i s.en
söker han vid s.en förgäves frukt
Ss. regn icke (hör) till s.en
ss. man glades under s.en
utgjuter dagg under s.ens hetta
förrän s.en är inne...avskära
S.en är förbi
en liten tid, och s.en kommer
för dig, Juda, är en s. bestämd
tre månader återstodo till s.en
båda slagen växa intill s.en
och när s.en är inne
(J.:) S.en är tidens ände
ty s.en är då inne
fyra månader innan s.en kommer
s.en är kommen

Egyptisk gravmålning.

2.Sam.23:13
Ords. 6:8
10:5
20:4
26:1
Jes. 9:3
18:4
18:5
Jer. 8:20
51:33
Hos. 6:11
A m . 4:7
Matt.13:30
13:30
13:39
Mark. 4:29
Joh. 4:35
Upp. 14:15
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6 Ditt s. är en rundad skål
H V . 7:2
4 och bär dem i sitt s.
Jes.40:ll
1 medan jag låg i min moders s.
49:1
4 ja, vedergällning i deras s.
65:6
4 mäta upp lönen i deras s.
65:7
4 vedergäller i deras barns s.
Jer.32.18
7 Människosonen i jordens s.
Matt. 12:40
8 gott mått...giva eder i s.t
L u k . 6:38
8 förd av änglarna till Abrahams s.
16:22
8 se Abraham och Lasarus i hs s.
16:23
8 enfödde Sonen, i Faderns s.
Joh. 1:18
SKÖTERSKA
N o o m i tog barnet...blev dess s.
Rut 4:16
tog hs s. hm och flydde
2.Sam. 4:4
-skötsel
boskapsskötsel

SKÖRDEVECKA
SKÖRDA
1 varken plöja eller s.
l.Mos.45:6
9 när du s.r förstlingen
2.Mos.23:16
6 icke s. intill yttersta
3.Mos.l9:9
6 icke s. intill yttersta kanten
23:22
6 växer upp av spillsäden icke s.
25:5
6 växer upp av spillsäden icke s.
25:11
2 ännu icke fått s. frukt
5.Mos.20:6
2 men icke få s. dess frukt
28:30
6 s. och plantera vingårdar
2.Kon.19:29
6 utså olycka, s. ock sådant
Job 4:8
6 så med tårar s. med jubel
Ps. 126:5
6 han får s. fördärv
Ords.22:8
6 molnspanare får aldrig s.
Pred.ll:4
6 med sin arm s.r axen
Jes.17:5
6 så och s. och plantera vingårdar
37:30
6 sått vete, s.t tistel
Jer.l2:13
2 planteringsmännen s. frukten
31:5
6 vind så de, storm skola de s.
Hos. 8:7
6 s.en efter kärlekens bud
10:12

SKÖTE
1 ur ditt s. söndras
l.Mos.25:23
2 hon må föda barn i mitt s.
30:3
3 välsignelser från bröst och s.
49:25
2 av Makir föddes barn i Josefs s.
50:23
4 sjufalt tillbaka i deras s.
Ps.79:12
4 daggen ur morgonrodnadens s.
110:3
4 Lotten varder kastad i s.t
Ords. 16:33
5 vad en dag kan bära i sitt s.
27:1

beskär oss de bestämda s.orna
SKÖRDEMAN
1 ax efter skördemännen
Rut 2:3
1 (Boas) sade till skördemännen
2:4
1 uppsikt över skördemännen
2:5
1 hade uppsikt över skördemännen
2:6
1 hopsamla ax efter skördemännen
2:7
1 var skördemännen arbeta på åkern
2:9
1 satte sig vid sidan av s k ö r d e m ä n n e n 2:14
1 fader hos skördemännen
2.Kon. 4:18
1 ingen s. fyller därmed sin
Ps. 129:7
2 ss. när s.nen samlar ihop
Jes.l7:5
1 döda kroppar s.s kärvar
Jer. 9:22
1 plöjaren följa s.nen i spåren
A m . 9:13
3 säga till skördemännen
Matt. 13:30
3 Skördemännen äro änglar
13:39
4 skördemännens rop till H.
Jak. 5:4
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Jer. 5:24

SKÖTA
A r o n och hs söner s. den
2.Mos.27:21
skall Aron beständigt s. den
3.Mos.24:3
Lamporna skall han beständigt s.
24:4
konungens tjänarinna och s. hm l . K o n . 1:2
(Abisag) s.te nu konungen (David)
1:4
leviter s. tempelsysslorna
2.Krön. 13:10
s.en I (Juda) edra sysslor
Jes.58:3
att du icke s.er dina sysslor
58:13
Ingen...s.er ditt sår
Jer.30:13
jag skall s. det ss. rätt är
Hes.34:16
till härbärge och s.te hm
Luk.l0:34
Sköt hm, och vad du mer kostar på
10:35
sju män att s. denna syssla
Apg. 6:3
s. vad eder åligger
• l.Tess. 4:11
kunna s. Guds församling
l . T i m . 3:5
väl skött församlingstjänares syssla
3:13
så s.e han den efter m å t t e t av
l.Pet. 4:11
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l.Mos.4:20

SKÖVLA
I haven s.t vingården
man får s. och taga byte
ss. gräsmaskar s.
detta är ett plundrat och s.t folk
dina skövlare skola varda s.de
I (Babel) som s.en min arvedel

Jes. 3:14
33:4
33:4
42:22
Jer.30:16
50:11

SKÖVLARE
Detta bliver våra s.s del
dina s. skola varda skövlade

Jes. 17:14
Jer.30:16

SKÖVLING
den skall givas till s.
de hava blivit givna till s.
Vem har lämnat Jakob till s.
SLAG

-slag
anslag Job 5:12
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Jes.

5:5
42:22
42:24

Slagfält - Slaktoffer
duvslag Jes.60:8
folkslag Job 12:23
gisselslag Apg.22:24
handslag Job 17:3
hovslag J er.47:3
rådslag Dom.5:15
utslag 3.Mos.13:2
SLAG
H. Gud lät alla s.s träd
LM os. 2:9
gjorde alla s.s redskap av koppar
4:22
föra in i arken ett par av vart s.
6:19
ett par av vart s. gå in till dig
6 :20
taga till dig alla s.s livsmedel
6 :21
allt vaafåglar heter, av alla s.
7:14
hankön och honkön av allt S.S kött
7:16
Alla djur.o.vad s.s kött det vara må
8:17
alla s.s djur som röra sig på jorden
8:19
vad s.s kött det vara må
9:15
vad s.s kött det vara må på jorden
9 :16
i korgen funnos bakverk av alla s.
40:17
med alla s.a arbeten
2.Mos. 1 :14
med tvångsaxbeten av alla s.
1 :14
slå Egypten med alla S.S under
3 :20
hop folk av allahanda s. drog åstad
12:38
H. visade (Mose) ett visst S.s trä
15:25
skärpet av samma s.s vävnad
28:8
i samma s.s vävnad som efoden
28 :15
Tag dig kryddor av yppersta s.
30:23
hälften så mycket kanel av finaste s. 30:23
250 siklar kalmus av finaste s.
30 :23
kryddor lika mycket av vart s.
30:34
med allt s.s slöjdskicklighet
31:3
att utföra alla s.s arbeten
31:5
framburo alla s.s klenoder av guld
35:22
förfäl'digande av ngt s.s arbete
35:24
med allt s.s slöjdskick!ighet
35:31
att utföra alla s.s konstarbeten
35:33
att utföra alla s.s snideriarbeten
35:35
till. att utföra alla s.s arbeten
35:35
skärpet av samma s.s vävnad
39:5
i samma s.s vävnad som efoden
39:8
döda kroppen av ngt s.s orent 3.Mos. 5:2
bära fram en kaka av vart s.
7 :14
eljest användas till alla s.s behov
7 :24
alla s.s korpar efter deras arter
11 :15
alla s.s fyrfotade djur som gå på
11 :27
vare sig det är ngt s.s träkärl
11 :32
om ngt sådant faller i ngt s.s lerkärl
11 :33
Allt s.s mat däri. allt man äter
11:34
allt s.s dryck i ngt s.s kärl
11:34
faller på ngt s.s utsädeskom
11 :37
alla s.s smådjur som röra sig på
11:41
lagen om alla ~.s smådjur på jorden
11 :46
lagen om alla s.s levande varelser
11 :46
lagen om allt s.s spetälskesjukdom
14:54
allt s.s klädnad tvås i vatten
15 :17
icke låta två s.s djur para sig
19:19
din åker icke beså med två s.s säd
19:19
klädnad av två olika s.s garn
19:19
planteren träd av olika s.
19:23
kommer vid ngt s.s smådjur
22:5
boskap av de s. man får bära fram
27:9
frågan gäller ngt s.s orent djur
27:11
intet s.s druvsaft dricka
4.Mos. 6:3
offergåva... armband av olika s.
31 :50
alla s.s klenoder
31 :51
göra beläte. ngt s.s avgudabild 5.Mos. 4:16
gören ngt beläte, ngt s.s bild
4 :25
alla s.s korpar efter deras arter
14:14
icke plantera Aseror av ngt S.s träd
16:21
få två s.s skörd i din vingård
22:9
icke hava två s.s vikt i din pung
25:13
ett större s. och ett mindre
25:13
ej heller hava två s.s efa-mått
25:14
med alla s.s plågor i öknen
l.Sam. 4:8
förehavande av helt vanligt s.
21:5
församlade sig alla s.s män
22:2
alla s.s arbeten av koppar
l.Kon. 7:14
de båda s.en av skålar och fyrfaten
7 :50
till allt s.s tjänstgöring
l.Krön. 6:48
rustade till krig med alla s.s vapen
12:33
120000. väpnade med alla s.s vapen
12:37
sände alla s.s kärl av guld
18:10
kunnigt i allt s.s annat arbete
22:15
till alla s.s sysslor åt H.
26 :30
förrätta allt s.s tjänst i Guds hus
28 :21
med vishet till allt s.s arbete
28 :21
anskaffat alla s.s dyrbara stenar
29:2
till allt s.s arbete som utföres
29:5
utföra alla s.s snidverk
2.Krön. 2:14
väva alla sos konstvävnader
2 :14
de båda s.en av skålar och fyrfaten
4:2~
Gud förvirrade med allt s.s nöd
15:6
fyllt med kryddor av olika s.
16 :14
Jojada gav sköldar av olika s.
23:9
dyrbara håvor av andra s.
32:27
ävensom stall för allt s.s boskap
32:28
410 silverbägare av ringare s.
Esr. 1:10
anskaffades vin av alla s.
Neh. 5:18
kan en man av mitt s. gå in i templet
6:11
ngt s.s säd till salu på sabbatsdagen
10:31
friår och avstå från alla s.s krav
10:31
av all frukt på alla s.s träd
10:35
förstlingen av allt s.s trädfrukt
10:37
avskilde allt s.s främmande folk
13:3
lastgods av olika s.
13:16
tyrierna förde in alla s.s varor
13:16
köpmän och försäljare av alla s.s
13:20
mycket av samma s. i förvar
Job 23:14
Två S.s vikt och två s.s mått
Ords.20:10
planterade alla s.s fruktträd
Pred. 2:5
och alla s.s köpmannakryddor
HV. 3:6
och rökelseträd av alla s.
4:14
de yppersta kryddor av alla s.
4:14
finnas alla s.s ädla frukter
7 :13
allt s.s stöd och uppehälle
Jes. 3:1
alla s.s småkärl av vad s. som helst
22:24
Fyra s.s hemsökelser skall jag
Jer.15:3
ytterligare mycket annat av samma s. 36 :32
de båda s.en av skålar toga de bort
52:18
en olycka ensam i sitt s.
Hes. 7:5
fåglar av alla s. skall bo under den
17 :23
du var rik på allt s.S gods
27 :12
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du var rik på allt s.s gods
27 :18
kryddor av allra yppersta s.
27 :22
alla s.s ädla stenar gåva de dig
27 :22
höljd i alla s.s ädla stenar
28:13
orena sig med alla s.s överträdelsser
37 :23
mat åt rovfåglar av alla s.
39:4
Säg till alla s.s fåglar
39 :17
mätten eder av ... allt s.s krigsfolk
39 :20
förstlingsfrukter av alla s.
44:30
alla offergärder av alla s.
44:30
finnas fiskar av olika s.
47 :10
att inhämta allt s.s visdom
Dan. 1:4
gav Gud insikt i allt s.s skrift
1 :17
förstånd på alla s.s syner och
1 :17
av alla s.s dyrbara håvor
Hos.13:15
åt alla s.s fästen le de
Hab. 1 :10
en dag som är ensam i sitt s.
Sak.14:7
(J.) botade alla s.s sjukdomar
Matt. 4:23
och allt s.s skröplighet
4:23
hemsökta av olika s.s lidanden
4:24
J. botade alla s.s sjukdomar
9 :35
och allt S.s skröplighet
9 :35
makt att bota alla s.s sjukdomar
10:1
och allt s.s skröplighet
10:1
Låten båda s.en växa tillsammans
13:30
samlar tillhopa fiskar av alla s.
13:47
fulla av allt s.s orenlighet
23 :27
ledo av olika s.s sjukdomar
Mark. 1 :34
Detta s. kan icke drivas ut gm
9:29
ledo av olika s.s sjukdomar
Luk. 4:40
tionde av alla s.s kryddväxter
11 :42
till vara för allt s.s girighet
12:15
alla s.s fyrfota och krälande
Apg.10:12
och alla s.s himmelens fåglar
10:12
av allt s.s svek och arglistighet
13:10
kraftgärningar av icke vanligt s.
19:11
allt s.s orättfärdighet
Rom. 1 :29
uppväckte allt s.s begärelse
7:8
Icke allt kött är av samma s.
l.Kor.15:39
him. kropparnas härlighet av ett s.
15:40
jordiska kropparnas av annat s.
15:40
bryta ned alla s.s höga bålverk 2.Kor.l0:5
undfån ett annat s.s ande
11:4
eller ett annat s.s evangelium
11:4
alla s.s orena gärningar
Ef. 4:19
orenhet av vad s. det vara må
5:3
i allt s.s andlig vishet
Kol. 1:9
ligger ett s.s 'ödmjukhet'
2:23
ont. av vad s. det vara må
1. Tess. 5 :22
Av det s.et äro Hymeneus
2. Tim. 2:17
präst av annat s. uppstå
Hebr. 7:11
då nu en präst av annat s. uppstår
7 :15
slå j orden med alla s.s plågor
Upp.11:6
tillhåll för alla s.s orena andar
18:2
tillhåll för alla s.s orena fåglar
18:2
allt s.s välluktande trä
18:12
alla s.s arbeten av elfenben
18:12
konstförfaren man av ngt s.s yrke
18:22
utgjordes av alla s.s ädelstenar
21:19
SLAG (Se även: Slå)
gav hm ett s. på höftleden
1.Mos.32:25
gav Jakob ett s. på höftleden
32:32
fingo uppbära hugg och s.
2.Mos. 5:14
dina tjänare få uppbära hugg och s.
5:16
den som gav s.et straffas
4.Mos.35:21
den som gav s.et och blodshämnaren 35:24
antal s. som svarar emot
5.Mos.25:2
40 s. får han giva hm. icke mer
25:3
giver hm oskäligt många s.
25:3
gav Mika ett s. på kinden
l.Kon.22 :24
Sidkia gav Mika ett s. på
2.Krön.18:23
utjagade med hugg och s.
Job 30:8
våldsman jagas, med s. på s.
Ps.140:12
mer än hundra s. på dåren
Ords.17:10
Dårens mun ropar efter s.
18:6
och s. för dårarnas rygg
19:29
Vännens s. givas i trofasthet
27:6
i grymhet slog med s. på s.
Jes.14:6
H. helar såren efter s.en
30 :26
med hugg och t. av gudlösa nävar
58:4
sår och s. beständigt inför
Jer. 6:7
läka dig från de s. du har fått
30:17
s.et har nått ända till Juda
Mika 1 :9
bliva straffad med många s.
Luk.12:47
gjorde vad som var s. värt
12:48
en av rättstjänarna s. på kinden
Joh.18:22
låtit giva dem många s.
Apg.16:23
vi få uppbära hugg och s.
l.Kor. 4:11
under hugg och slag
2.Kor. 6:5
Jag har fått s. till överflöd
11 :23
fem gånger fått 40 S., på ett när
11 :24
fån uppbära hugg och s.
LPet. 2:20
SLAGFÄLT
LSam.
nedgjorde på s.et 4000 man
en benjaminit sprang från s.et
Jag är den som kommit från s,et
jag bar i dag flytt ifrån s.et
SLAGG
förkastar ss. s. ogudaktiga
Skaffa s.et bort ifrån silvret
Ditt silver har blivit s.
Jag vill bortrensa ditt s.
s.et bliver ändå icke frånskilt
frambär ädel metall utan s.
Israels hus för mig blivit s.
ett silver som kan räknas för s.
I allasammans blivit s.

4:2
4:12
4:16
4:16

Ps.119:119
Ords.25:4
Jes. 1:22
1:25
Jer. 6:29
15:19
Hes.22:18
22:18
22:19

SLAGNE (Se även: Slå)
den s. dör under hs hand
2.Mos.21 :20
om den s. lever en eller två dagar
21 :21
SLAGORDNING
ställde upp sig i s. mot Gibea
Dom.20:30
ställt upp sig is. vid Baal-Tamar
20:33
ställde då upp sig i s.
1.Sam. 4:2
hären som skulle draga u t i s.
17:20
ställde upp sig i s. mot varandra
17 :21
arameerna ställde upp sig is.
2.Sam.10:17
ställde han upp sig i s.
l.Krön.19:17
SLAGREGN
Ett s. skall komma
ett s. skall komma gm min vrede
s. och hagelstenar skall jag låta
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Hes.13:11
13:13
38:22

Och s. föll och kastade sig
s. föll och slogo mot det huset

Matt. 7 :25
7 :27

SLAKTA
Se även: Dräpa, döda, mörda, mord,
blod, altare, offer, offra.
SLAKTA

1) sål}ar, CJ n0
slakta; i symle~het: slakta till offer. Se:
Mörda 3, Offra 5.
2) tåbah, n)~
slakta" i 'två b~tYdelser: slakta (boskap)
för att tillreda och äta (dess kött);
dräpa, slå ihjäl (människor). I, LMos.
43:16 står verbet med subst. jä\;lal; (se
5) som objekt.
3) zåpal}, n) i
slakta till orre;, offra. Se: Offer 15,
Offra 2.
4) sehitå, ilCj' n 0
slakt~de, slaktni~g; av: sål}aj, se l.
5) !/ipal}, n 2t?
slaktande, slaktning; av: jä\;lal;, se 2.
6) tibhå, il n)~
slak~~de, sl;kt~ing; det som slaktas;
av: jä\;lal;, se 2. I Jer.12:3 står: ~on
lejil>\lä, får till slaktning; jfr ~on ti\l\lä,
slaktfår, PS.44:23. Jfr tibhå iLSam.
25:11, övers. slaktdjur. . " .
7) hårag, ) l il
dräpa, mörd~~ döda. Se t.ex. Dräpa l,
Döda 6, Mörda 5.
8) kåra!, n l :;)
skära, hugga T (av); hif. fullständigt
skära av, avskära (någons liv); därav:
utrota, utplåna, förgöra; i I.Kon.18:5
(om boskap) övers. slakta ned. Se
vidare: Utrota l.
9) thyo, Ovw
offra; slakta; i LXX en vanlig mot"
svarighet till zålJal;, se 3. Se: Offer 20,
Offra 21.
10) sphag~, a rjJa '"tf!
slakt, slaktning; av: sphåzö, se Il.
Ordet förekommer även i uttrycken
probata sphag~s, slaktfår, Rom.8:36,
och hemera sphag~s, slaktedag, Jak.
5:5.
11) sphtizo,

a rjJa\ w

slakta, döda. I Upp.! 3 :8 står orda"
grant: vilkens namn icke är skrivet i
livets, det från världens grundläggning
slaktade Lammats bok. Verbet är i
l.Joh.3:12 övers. slå ihjäl; Upp.13:3
såra. Det står i LXX ofta för Säl)aj, se
l.
SLAKTA
1 kniven för att s. sin son
l.Mos.22:10
1 de s.de en bock och doppade
37 :31
2 låt s. och tillreda en måltid
43:16
1 s. det vid afton tiden
2.Mos.12:6
1 och s.en påskalammet
12:21
2 stjäl och s.r eller säljer djuret
22:1
1 s. tjuren inför H. ansikte
29:11
1 Sedan skall du s. väduren
29:16,20
1 s. ungtjuren inför H.
3.Mos. 1:5
1 s. det vid sidan av altaret
1 :11
1 s. det vid ingången till
3:2
1 s. det framför uppenbarelse tältet
3:8
1 s. den framför uppenbarelse tältet
3 :13
1 s. tjuren inför H. ansikte
4:4
1 s. tjuren inför H. ansikte
4:15
1 s. (bocken) på samma plats
4 :24
1 där man s.r brännoffret
4:24
1 sedan s. syndoffersdjuret
4:29
1 där brännoffersdjuren s.s
4:29
1 sedan s. det till syndoffer
4:33
1 där man s.r brännoffersdjuren
4:33
1 där brännoffersdjuret s.s
6 :25
1 skall ock syndoffersdjuret s.s
6 :25
1 där man s.r brännoffersdjuret
7:2
1 skall man s. skuldoffersdjuret
7:2
1 Sedan s.des (syndofferstjuren)
8:15
1 Sedan s.des (väduren)
8:19,23
1 Aron s.de sin syndofferskalv
9:8
1 s.de han brännoffersdjuret
9:12
1 folkets syndoffersbock och s.de
9:15
1 S.de (Aron) tjuren och väduren
9:18
1 bjuda att man s.r ena fågeln
14:5
1 s.d över det friska vattnet
14:6
1 man skall s.lammet på samma
14:13
1 s.r synd- och brännoffersdjuren
14:13
1 skall han s. brännoffersdjuret
14:19
1 man skall s. skuldofferslammet
14:25
1 s. den ena fågeln över lerkärl
14:50
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1 doppa i den s.de fågelns blod
14:51
1 Aron skall s. sin syndofferstjiu
16:11
1 s. folkets syndoffersbock
16:15
1 Om ngn s.r ett fäkreatur
17:3
3 som de pläga s. ute på marken
17:5
3 där s. dem ss. tackoffer å t H.
17:5
1 icke s. ngt djur på samma dag
22:28
1 får och fäkreatur att s.
4.Mos.11:22
1 därför har han S.t dem i öknen
14:16
1 utanför lägret och s. (kon)
19:3
3 Balak s.de fäkreatur och
22 :40
3 får du s. och äta kött
5.Mos.12:15
3 s. av och äta därav hemma
12 :21
3 s. påskoffer åt H.
16:2
3 av det du s.r om aftonen
16:4
3 icke s. påskoffret inom
16:5
3 s. påskoffret om aftonen
16:6
2 Din oxe skall s.s inför dina ögon
28:31
3 offrade ... och s.de tackoffret
Jos. 8:31
1 de s.de tjuren
LSam. 1 :25
1 och s.de dem på marken
14:32
1 s.en dem här och äten
14:34
1 förde fram sina oxar och s.de
14:34
2 som jag S.t åt mina fårklippare
25:11
3 den s.de hon nu i huset
28 :24
3 Adonia s.de fär
10Kon. 1:9
3 han har S.t tjurar och gödkalvar
1:19
3 s.t tjurar och gödkalvar och fär
1 :25
3 på dig s. offerhöjdsprästerna
13:2
8 slippa att s. ned ngn boskap
18:5
1 till bäcken Kison och s. dem
18 :40
3 (Elisa) tog sina oxar och s.de
19:21
1 konungasönerna och s.de
2.Kon.10:7
1 grepo dem levande och s.de dem
10:14
3 alla offerhöjdspräster s.de han
23 :20
1 Sidkias barn S.de man
25:7
3 s.de de slaktoffer åt H.
1.Krön.29 :21
3 Ahab lät s. fär
2.Krön.18:2
1 Då s.de de fäkreaturen
29 :22
1 därefter s.de de vädurarna
29 :22
1 sedan s.de de lammen
29 :22
1 prästerna s.de (bockarna)
29 :24
1 s.de påskalammet på fjortonde
30:15
4 måste levitema s. påskalammen
30:17
1 man s.de påskalammet
35:1
1 s.en påskalammet och helgen eder 35:6
1 Därefter s.de de påskalammet
35:11
1 de s.de påskalammet för alla
Esr. 6 :20
2 s. dem som vandra i redlighet
Ps.37:14
5 lik oxen som går för att s.s
Ords. 7 :22
2 Hon har S.t sin boskap
9:2
1 I s.den får
Jes.22 :13
5 H. överlämnar dem till att s.s
34:2
5 lik lamm som föres bort att s.s
53:7
1 s.en edra barn i dalarna
57:5
5 få böja eder ned till att s.s
65:12
1 Den däremot som s.r offertjur
66:3
2 lamm som fördes bort att s.s
Jer.l1:19
6 Ryck dem bort ss. får att s.s
12:3
2 tiden är inne att I skolen s.s
25:34
1 lät i Ribia s. Sidkias barn
39:6
1 Juda ädlingar lät kon. i Babel s.
39:6
5 unga manskap till att s.s
48:15
5 fören dem ned till att s.s
50:27
2 föra dem ned till att s.s
51 :40
1 kon. i Babel lät s. Sidkias barn
52:10
1 lät han ock s. alla Juda furstar
52:10
2 du s.de utan förskoning
Kiag. 2:21
1 Skulle du också s. mina
Hes.16 :21
5 (svärdet) är draget för att s.
21:15
5 svärd draget, det är fejat att s.
21 :28
1 s.de sina barn åt avgudarna
23 :39
3 det gödda s.den I
34:3
1 på dem skulle man s.
40:39
1 åtta bord på vilka man skulle s.s
40:41
1 redskap som man s.de med
40:42
1 s. brännoffer och slaktoffer
44:11
3 under det att de s. mskor
Hos.13:2
7 köpare s. dem utan försyn
Sak.II:5
9 min gödboskap äro s.de
Matt.22:4
9 när man s.de påskalammet
Mark.14:12
9 gödda kalven och s.den den
Luk.15:23
9 låtit s. den gödda kalven
15 :27
9 för hm låtit s. den gödda kalven
15:30
9 då man skulle s. påskalammet
22:7
9 stjäla och s. och förgöra
Joh.10:10
10 fördes han bort till att s.s
Apg. 8 :32
9 Stå upp, Petrus, s. och ät
10:13
9 Stå upp, Petrus, s. och ät
11:7
9 ett påskalamm som är S.t
l.Kor. 5:7
11 såg ut ss. det varit S.t
Upp. 5:6
11 du har blivit s.d
5:9
11 Lammet som blev s.t, är värdigt
5:12
11 så att mskorna skulle s. varandra
6:4
11 blivit s.de för Guds ords skull
6:9
11 livets bok, det s.de Lammets bok 13:8
11 som blivit s.de på jorden
18:24
SLAKTANDE
5 ett stort s. i Edoms land
5 att det skall anställa ett s.

Jes.34:6
Hes.21:1O

SLAKTDJUR
tilllovoffret hörande s.et
3.Mos. 7 :12
det s. som hör till det tackoffer
7 :13
köttet av det s. ätas samma dag
7 :15
Israels barn'föra sina s. till H.
17:5
Skulle jag taga mat och s.en
1.Sam.25:11
SLAKTEDAG
av hjärtans lust på eder s.
SLAKTFÄR
och bliva aktade ss. s.
Bliven herde för s.en
Så blev jag en herde för s.en
vi hava blivit aktade ss. s.
SLAKTNING
när den stora s.ens dag kommer

Jak. 5:5
Ps.44:23
Sak.11:4
11:7
Rom. 8:36
Jes.30:25

SLAKTOFFER
Se även: Offer, försoning, brännoffer.
Slaktoffer
Slaktoffer är en sammanfattande term
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Slaktoffergåvor - Slunga

för de blodiga offren, djuroffren, i
motsats till de oblodiga eller vegetabiliska offren (dessa senare huvudsakligen bestående av spisoffret).
Som slaktdjur kunde fäkreatur, får
och getter användas; det djur som
offrades skulle vara felfritt och i regel
av hankön, 3.Mos.22:20. Den fattige
som ej hade råd att offra så mycket
som en tjur, vädur eller bock, fick i
stället frambära ett offer av turturduvor eller unga duvor, 3.Mos.l:14,jfr
Luk.2:24.
Alla slaktoffer hade karaktären av
försoningsoffer. Det var ju genom
blodet som utgöts, som försoning bragtes, »genom själen som är däri», 3.Mos.
17:11. Utan blodsutgjutelse ges ingen
förlåtelse, Hebr.9:22. Orden slaktoffer
och försoningsoffer kommer därigenom att täcka varandra. Då slaktoffret i sin helhet förbrändes på
brännoffersaltaret, 3.Mos.l:l ff., var
det ett brännoffer i egentlig mening,
även kallat heloffer. Ibland ingick
emellertid endast delar av offerdjuret i
eldsoffret, medan återstoden förtärdes
av de offrande i måltidsgemenskap
med Herren, vilken hela offret ju även
här tillhörde; det var det s.k. tackoffret, 3.Mos.3:l ff. De två andra
slaktoffren, synd offret och skuldoffret, 3.Mos. kap.4-6, var besläktade
med varandra. I båda fallen ges i lagen
detaljerade föreskrifter om vad som är
eldsoffer och hur man skall förfara
med det övriga.

Jana 1:16
s. åt H. och morde löften
Sef. 1:7
H. har tillrett ett s.
1:8
det skall ske på H. s.s dag
förmer än brännoffer och s.
Mark.12:33
Framburen I väl åt mig s.
Apg. 7:42
S. och spisoffer begärde du icke Hebr.10:5
S. och spisoffer begärde du icke
.10:8

SLAKTOFFERGAVOR
SS. s. åt mic offrar man kött

Hos. 8:13

SLAKTOFFERSDJUR
redskap man slaktade s.en med

Hes.40:42

SLAPP
Dina tåg hänga s.a

Jes.33:23

SLAV

Se även: Träl, fånge, fångenskap,
träldom.
SLAV

l) jälirj, , , '? ~
som är född; här i termen jelicj båji!,
(tjänare el. slav) som är född i huset,
hemfödd tjänare el. sj.av. Uttrycket
står här jämsides med 'ä1?ä~, se Träl 1.
Se vidare: Tjänare 3,
SLAV
1 Israel träl eller hemfödd s.

Jer. 2:14

SLEM
icke snikna efter s. vinning
icke sniken efter s. vinning
för s. vinnings skull förkunna
icke för s. vinnings skull

1.Tim. 3:8
Tit. 1:7
1:11
1.Pet. 5:2

SLEMÖRT

Ordet fmns ej i äldre sv. bibelöversättningar. Det hebr. uttrycket Tir hallåmu!, som i vår nuv. kyrkobibel uppfattas som beteckning för en slemavsöndrande växt, tolkas eljest allmänt
som avseende det vita i ägget. Där vår
bibel nu har »slemörtens saft» hade den
gamla sv. bibeln »det hwita om äggablomman», vilket motsvarar t.ex.
Luthers »das Weisse um den Dotten) (=
det vita omkring äggulan). I bibelöversättningar till andra språk, t.ex.
norskan, engelskan, franskan, används
helt enkelt beteckningen för äggvita.
Job 6:6.
SLICKA
-slicka
uppslicka l.Kon.18:38

SLAKTOFFER
Jakob offrade ett s. på berget l.Mos.31 :04
offrade s. åt sin fader lsaks Gud
46:1
Du mUte låta oss få s.
2.Mos.10:20
Jetro frambar några s. åt Gud
18:12
icke offra blodet av mitt s.
23:18
så ock s. av tjurar till tackoffer
24:0
icke offra blodet av mitt s.
34 :20
påskbögtldens s. skall icke lämnas
34:20
Om det s. är ett löttesoffer
3.Mos. 7 :16
icke mer offra s. åt onda andar
17:7
offrar brännoffer eller s.
17:8
offra s. och drickoffer
23 :37
viljen offra ett s.
4.Mos.15:3
eller det är ett s.
10:0
när du offrar ungtjur till s.
10:8
föra edra brännoffer ocb s.
0.Mos.12:6
föra edra brännoffer och s.
12:11
Av dina s. däremot skall blodet gjutas 12:27
av dem som offra ett s.
18:3
de som åta deras s.s fett
32 :38
bygga altare ..• icke till s.
Jos.22:26
förrätta H. tjänst med våra s.
22:27
bild av H. altare ... men Icke till s.
22:28
bygga ett altare till s.
22 :29
offra åt H. sitt årliga s.
1.Sam. 1 :21
så ofta ngn offrade ett s.
2:13
för att offra det årliga s.ret
2:19
Varför förtrampen I då de s.
2:29
icke försonas med s.
3:14
brännoffer och s. åt H.
6:10
behag till brännoffer och s.
10:22
Medan Absslom offrade s.ren 2.Sam.10:12
Israel offrade s. inför H.
1.Kon. 8:62
anställa s. i H. hus i Jerusalem
12:27
icke mer brännoffer ocb s.
2.Kon. 0:17
offra s. och brännoffer
10:24
blodet av s. stänka därpå
16:10
slaktade de s. åt H.
l.Krön.29:21
därtill s. i myckenhet för Israel
29:21
kom eld ocb förtärde ...solen
2.Krön. 7:1
kon. och allt folket offrade s.
7:4
Salomo offrade ss. s. 22000 t;lurar
7:0
fören fram s. och lavofter till H.
29:31
förde församlingen fram s.
29 :31
s. och spisoffer... icke behag
Ps.40:7
Icke för dina s. vill jag
00:8
bättre än s. dårarna frambära
Pred. 4:17
Vad skall jag med edra många s.
Jes. 1:11
de skola tjäna (H.) med s.
19:21
Icke har du ärat mic med dina s.
43:23
mättat mic med dina 80S fett
43:24
s. skola vara mic välbehagliga
56:7
begav du dig för att offra s.
07:7
edra s. behaga mic icke
Jer. 6 :20
LliUen brännoffer tillhopa med s.
7 :21
bud anpende brännoffer och s.
7 :22
komma och frambära s. till H. hus
17 :26
och alla dagar... anställer s.
33:18
ett s. vill H., H. Sebaot, anställa
46:10
då offrade de där sina s.
He .. 20:28
till mitt s., till ett stort s.
39 :17
det s. som jag anställer åt eder
39 :19
slakta brännoffer och s. åt folket
44:11
husets tjänare koka folkets s.
46:24
s. ocb spisoffer avskaffade
Dan. 9 :27
Deras s. ss. sorgebröd
Hos. 9:4
frambären på morgonen edra s.
Am. 4:4
Framburen I väl åt mig s.
5 :20

SLIPPA
I skolen icke s. härifrån
1.Mos.42:10
skolen I s. att dö
42:20
låt mig s. detta elände
4.Mos.11:10
så att du s.er bära den ensam
11:17
jag s.er höra huru de knorra
17:0
så att jag s.er höra det
17:10
läto ingen av dem s. undan
21:30
Låt oss s. att gå över Jordan
32:0
aå att dråparen s.er dö
35:12
vi läto ineen s. undan
5.Mos. 2:34
vi läto ingen av dem s. undan
3:3
låt mic s. att längre se denna eld
18:16
lito ingen s. undan
Jos. 8:22
(Josua) lät ingen s. undan
10:28
läto ingen därinne (Llbna) s. undan
10:30
lät ingen av (Gesers folk) s. undan
10:33
ban lät ingen s. undan
10:37,39
Josua lät ingen s. undan
10:40
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SLICKA
där hundarna s.t Nabods blod 1.Kon.21 :19
skola hundarna s. också ditt blod
21 :19
..de hundarna (Ababs) blod
22:38
hs fiender s.e stoftet
PS.72:9
de skola s. dina fötters stoft
Jes.49:23
Du skall s. dess skärvor
Hes.23 :34
De skola s. stoftet ss. ormar
Mika 7 :17
hundarna s.de (Laasrys') sår
Luk.16:21

SLIKT
vem är den som ej begriper s.
den Allamäktlge aktar icke på s.

Job 12:3
30:13

SLINGERVÄXT
då fick han se en vild s.

2.Kon. 4:39

SLINGRA

-slingra
hopslingra Nal1.l: 10
SLINGRA
kring stenröset s. bs rötter

och läto ingen s. undan

11:8
20:9
l.Sam.20:14
låt mig nu s. härifrån
20 :29
s. att slakta ngn boskap
l.Kon.18:5
låten ingen s. ur staden
2.Kon. 9:15
(Jehu) lät ingen s. undan
10:11
Om ngn s.er undan av de män
10:24
dina ögon skola s. se den olycka
22:20
att jag sluppe känna smärta
l.Krön. 4:10
sluppit undan ur din hand
2.Krön.16:7
s. se all den olycka jag skall låta
34:28
att du ensam skall s. undan
Est. 4:13
för att själv s. undan
Job 2:4
vem kan trotsa hm och s. undan
9:4
ingen i hs boningar sksll s. undan
18:19
Intet slapp undan hs glupskbet
20:21
De som s. undan lägJas i graven
27 :15
att hon s.er fara ned i graven
33 :24
sluppit se vad ont som göres
Pred.. 4:3
Må jag s. gå lik vilsekommen
HV. 1:7
Du s.er se det fräcka folket
Jes.33:19
skall du s. vandra flyktig
Jer. 4:1
där vi s. att se krig
42:14
ingen av dem skall s. undan
42:17
ingen rädda sig och s. undan
44:14
Ingen räddad och slapp undan
Klag. 2 :22
får ro och s.er mer förtörnas
Hes.16:42
fortfarande s. den mat
Dan. 1 :16
Egyptens land skall icke s. undan
11 :42
in&en skall s. undan av Esaus
Ob. v.18
s. att längre blygas
Sef. 3:11
tillslöto sina öron att s. höra
Sak. 7:11
för att s. höra den lag och de ord
7 :12
Då skolen I s. ut
Mal. 4:2
De skall icke s. ut därifrån
Matt. 5 :26
Du skall icke s. ut därifrån
Luk.12 :09
aå att (dråparen) skulle s. dö
aå att jag s.er att dö

SLIPPRIG
1) fiälal;da~~o!, n i p ~ i? ~ 1].

hala el. glatta platser; halhet, glatthet; i
Jer.23:12 övers. slipprig stig; av: l;1äl~,
se 2. Se: Ränker 2, Skrymteri 2.
2) fiålå~, P ~ Q
hal, glatt; i PS.73:l8 fem. plur. l;1älal,co!, övers. slipprig mark; av: I].äl~,
vara hal el. glatt. J fr gamla kyrkobibelns övers.: )xlu satte dem på det
hala». Se även art. Hal, halhet. Se:
Lögnaktig 4, Ord 23, Välbehaglig 8.
SLIPPRIG
1 Deras väe: blive mörk och s.
2 på s. mark ställer du dem
1 ss. en s. stig i mörkret

Ps.30:6
73:18
Jer.23:12

SLITA
-slita
sönderslita PS.7:3
utslitna 5.Mos.29:5

slet och ryckte anden hm
slet och ryckte gossen svårt
han hade s.it sönder bojorna

9:20
9 :26
Luk. 8:29
anden s.er och rycker hm
9:39
och slet och ryckte hm
9 :42
domarna läto s. av dem kläder
Apg.16:22
fruktade de skulle s. Paulus i stycken 23:10

SLOCKNA
elden på altaret får icke s.
3.Mos. 6 :12
Elden... får icke s.
6:13
innan Guds lampa hade s. t
loSam. 3:3
mina dagar s. ut
Job 17:1
den ogudaktiges ljus skall s. ut
18:0
lampan s. ut för hm
18:6
de s. ss. eld I törne
PS.118:12
de ogudaktigas lampa s.r ut
Ords.13:9
hs lampa skall s. ut mitt i mörkret
20:20
de ogudaktigas lampa sksll .. ut
24:20
När veden tager slut, s.r elden
26:20
Varken natt eller daa branden s.
Jes.34:10
de hava s.t ss. en veke
43:17
Given oss... ty våra lampor s.
Matt.20:8

SLOTI

Se även: Palats, konung.
SLOTT
trätor äro ss. bommar för ett s.
Sikri dräpte Asrikam, s.en

aot/Ji~w

göra vis; med. vara vis; spela vis; klokt
el. slugt finna på el. tänka ut; i
2.Pet.! :16 perf. part. pass., övers. slugt
uttänkt; av: sophos, vis. Se: Vishet 9.
SLUG
1 icke s.t uttänkta fabler

SLUKA

SLUKA
rikedom han s.t måste han utspy Job 20:10
får syn därpå, s.r han det
Jes.28:4
taga ur hs gap vad han s. t
Jer.51:44
Stå upp och s. mycket kött
Dan. 7:0
stor fisk som s.de upp Jona
Jona 2:1

SLUMMER

Se även: Sömn, sova, vila.

PS.76:6
121:3
121:4
Ords. 6:10
24:33
HV.7:9
Jes.06:10
Nab. 3:18

SLUNGA

Urgammalt kastvapen med vars hjälp
projektiler slungades mot villebrådet
(vid jakt) eller mot fienden (i krig).
Den vanliga handslungan bestod av
en läderrem eller en flätad rem (materialet kunde vara ullgarn, här, senor
eller gräs). På mitten var remmen
bredare, och här lades den sten som

Job 8:17
Ps.73:2
Pred.10:1O

SLIPPA

-slippa
undslippa Job 15:30

Slungkastare.
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Job 33:10
Ps.132:4
Ords. 6:4
Jes. 5:27

SLUMRA
stormodi&a s. t in och sova
icke s.r han som bevarar dig
han som bevarar Israel s.r icke
.. ännu litet
.. ännu litet
vin som fuktar s.ndes läppar
drömma och vilja gärna s.
Dina herdar hava s.t in

SLIPA
Om man icke s.r eggen

2.Pet. 1:16

-sluka
uppsluka 1.Mos.41:7

SLINTA
mina steg voro nära att s.

2.Krön.28:7

SLUG

1) sophizö,

SLUMMER
vila i s. på sitt läger
icke unna mina ögonlock s.
unna dina ögonlock ingen s.
Ingen unnar sig s.

SLITA
att den icke mA s.s sönder
2.Mos.28:32
att den Icke skulle s.s sönder
39 :23
(Simson) slet sönder lejonet
Dom.14:6
ss. hade han s.it sönder en killing
14:6
Då slet han sönder sensträngarna
16:9
som blångarnssnodd s.es sönder
16:9
Men han slet tågen av sina armar
16:12
björninnor sleta sönder
2.Kon. 2:24
i din vrede 80er sönder dig
Job 18:4
Den faderlöse s.es från moders bröst 24:9
Låt oss s. sönder deras bojor
Ps. 2:3
deras bojor slet han sönder
107:14
och slet av dina band
Jer. 2:20
brutit sönder oket och s.it banden
5:5
oCQ s. av dina band
30:8
skall s. dem från edra armar
He .. 13:20
jag skall s. sönder edra slöjor
13:21
de skola .. av dig kläderna
16:39
Man skall s. av dig dina kläder
23 :26
I s.en manteln ifrån kläderna
Mika 2:8
I som s.en huden av kroppen
3:2
hs band skall jag (H.) s. av
Nab. 1 :13
slet och ryckte orene anden
Mark. 1 :26
han hade s.it itu kedjorna
0:4

Ords.18:19

SLOTISHÖVDING
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Slunga-Slå
skulle kastas. I slungans ena ände var
det en ögla för tummen, så att slungan
kunde fasthållas, när stenen kastades
(se även bild på sp.894-895). Herden
använde sin slunga för att driva bort de
rovdjur som sökte överfalla hjorden,
och han uppnådde ofta stor skicklighet
i bruket av detta vapen. David är ett
berömt exempel därpå, l.Sam.17:49.
I krig spelade slungans mästare en
stor roll. Enbart Benjamins stam förfogade över 700 utvalda män, som
»kunde med slungstenen träffa på
håret utan att fela», Dom.20:16. Skickliga i att bruka slungan - och det både
med höger och med vänster hand - var
de män som i Siklag slöt sig till David i
Sauls tid, l.Krön.12:2. Krigare med
slunga, s.k. slungkastare, deltog i belägringen av Kir-Hareset i Moab, 2.Kon.
3:25. Se även: Vapen.
SLUNGA
(David) tog sin s. i handen
1.Sam.17:40
övervann filisteen med s. och sten
17 :50
fienders liv lägga i sin s.
25:29
binda slungstenen fast vid s.n
Ords.26:8

SLUNGA (verb)
David s.de och träffade
fienders liv ... och s. det bort
skickliga i att s. stenar
rasande som s.r ut brandpilar
H. skall s. dig långt bort
s. bort landets inbyggare
s. eder bort ur detta land
s. bort till ett annat land
s. dig bort från marken

1.Sam.17 :49
25:29
l.Krön.12:2
Ords.26:18
Jes.22:17
Jer.10:18
16:13
22:26
Hes.32:4

SLUNGKASTARE
s.na omringade staden

2.Kon. 3:25

SLUNGSTEN
med s.en träffa på håret
försåg denna här med s.ar
s.ar förvandlas för hm till strå
Ss. att binda s.en vid slungan

trampa s.ar under fötterna

Dom.20:16
2.Krön.26 :14
Job 41:19
Ords.26:8
Sak. 9:15

SLUT
Se även: Ände, fullbordan, sist, tid.
-slut
rådslut Job 23:12
SLUT
när vattnet hade tagit s.
l.Mos.21 :15
(Isak) till s. vax mycket mäktig
26 :13
efter sorgetidens s. gick Juda
38:12
när penningarna togo s. i Egyptens
47:15
penningarna äro s.
47:18
s. på vilddjuren i landet
3.Mos.26:6
göra s. på Israels knorrande
4.Mos.17:5
blive mitt s. ss. deras
23:10
årets begynnelse till årets s.
5.Mos.11 :12
Vid s.et av vart tredj e år ... tionde
14 :28
till dess det hax gjort s. på dig
28 :51
Vid s.et av vart sjunde år
31 :10
följande sång från början till s.et
31:30
jag vill se vilket s. de få
32:20
s. på deras åminnelse bland mskor
32 :26
skulle förstå vilket s. de måste få
32 :29
föredragit alltsammans till s.
32 :45
till s. förgjorde de Jabin
Dom. 4:24
dagen nalkas ju sitt s.
19:9
för saken till sitt s.
Rut 3:18
Brödet är s. i våra ränslar
loSam. 9:7
måste leda till bittert s.
2.Sam. 2:26
vid s.et av vart år lät han klippa
14:26
förde Hiram arbete till s.
loKon. 7 :40
Mjölet i krukan skall icke taga s.
17:14
Mjölet i krukan tog icke s.
17:16
så att han till s. icke mer andades
17:17
till s. lämnade kvar stenarna
2.Kon. 3 :25
till s. försköt H. Israel
17 :23
Neko gjorde så s. på hs regering
23:33
förde Huram det arbete till s. 2.Krön. 4:11
Josafat till s. övermåttan mäktig
17 :12
skola vi göra s. på arbetet
Neh. 4:11
s. på detta tal i vädret
Job 16:3
till s. skall stå fram över stoftet
19 :25
S.på Jobstal
31:40
H. välsignade s.et av Jobs levnad
42:12
Du har gjort s. på hs glans
Ps.89:45
S. på Davids, lsais sons, böner
72:20
s.et på glädjen bedrövelse
Ords.14:13
När veden tager s. slocknar elden
26 :20
den vise stillar den till s.
29:1]
Bättre är s.et på en sak
Pred. 7:9
s. på de fräckas övermod
Jes.13:11
på skördeskriet hax jag gjort s.
16:10
just när blomningen är s.
18:5
På all suckan vill jag göra s.
21 :2
sedan vinbärgningen ä'~ s.
24:13
då är det s. med all vinbärgning
32:10
Jag har vävt mitt liv till s.
38:12
I ro leva alla mina år till s.
38:15
att dess vedermöda är s.
40:2
intill s.et av Sidkias elfte
Jer. 1:3
s. på fröjderop och glädjerop
7 :34
5'. på fröjderop och glädjerop,
16:9
vid sitt s. skall han stå ss. däre
17 :11
25:10
s. på fröjderop och glädjerop
s. på både mskor och djur
36 :29
s. på allt brödet i staden
37 :21
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På vinet i pressarna har jag gjort s.
48 :33
gör s. på det stora larmet därinne
51 :55
läst upp boken till s.
51 :63
icke s. med hs barmhärtighet
Klag. 3 :22
förrän belägringsdagar äro s.
Hes. 4:8
s. på de fräckas övermod
7 :24
göra s. på det ordspråket
12 :23
skall jag göra s. på din otukt
16 :41
har du påskyndat dina dagars s.
22:4
skall göra s. på din skändlighet
23 :27
göra s. på skändligheten i landet
23:48
s. på dina sångers buller
26:13
göra s. på Egyptens rikedomar
30:10
göra s. på avgudarna i Nof
30:13
göra s. på deras herdetjänst
34:10
vilkens frukt icke skall taga s.
47 :12
lider mot s.et med vreden
Dan. 8:19
vid s.et av deras välde skall en fräck
8 :23
härförare göra s. på hs smädelser
11:18
vad bliver s.et på allt detta
12:8
s. på konungadömet i Israels hus Hos. 1:4
jag skall göra s. på all hennes fröjd
2 :11
göra s. på de ödmjuka i landet
Am. 8:4
bliver s. på edra syner
Mika 3:6
bliver s. på edra spådomar
3:6
efterskörden efter vinbärgningen är s.
7:1
När J. talat detta till s.
Matt.26:1
för att se vad s.et skulle bliva
26 :58
talat detta till s.
Luk. 7:1
dagen begynte nalkas sitt s.
9:12
när detta har tagit s.
16:9
dagen nalkas redan sitt s.
24:29
vinet begynte taga s.
Joh. 2:3
s. med allt hopp om inkomst
Apg.16 :19
världsordningen mot sitt s.
loKor. 7 :31
tungomålstalandet, det skall taga s.
13:8
s.et bliver att den avbrännes
Hebr. 6:8

SLUTA
-sluta
innesluta Luk.I9:43
omsluta PS.139:5
tillsluta I.Mos.46:4
besluten Jes.lO:22
hopsluten Job 41:6
SLUTA
Uppdelning:
upphöra.

allmänt; sluta

betydelsen:

SLUTA(allmänt)
förbund s.et mellan mig och
loMos. 9:15
förbund s.et mellan Gud och alla
9:16
slöt H. ett förbund med Abram
15:18
de slöto förbund med varandra
21 :27
När de så sjt förbund
21 :32
så att vi s. ett förbund med dig
26 :28
(Laban:) låt oss s. förbund
31 :44
slöt sig till en man i Adullam
38:1
Du må icke s. förbund med dem2.Mos.23 :32
förbunds som H. s.it med eder
24:8
Välan, jag vill s. ett förbund
34:10
för att s. förbund med inbyggarna
34:12
icke s. förbund med landets inbyggare 34:15
har jag s.it ett förbund med dig
34:27
säger mannen med s.na ögat
4.Mos.24:3
säger mannen med det s.na ögat
24:15
Israel slöt sig till Baal-Peor
25:3
dem som s.it sig till Baal:'Peor
25 :5·
förbWld som H. s.it med eder 5.Mos. 4:23
H. slöt ett förbund med oss
5:2
Icke med våra fäder slöt H. förbund
5:3
du skall icke s. fö rbund med dem
7 :2
förbunds tavlor som H. s.it med eder
9:9
förbunds (ord) H. bjöd Mose att s.
29:1
som han s.it med dem på Horeb
29:1
edsförbund H. i dag vill s. med dig
29 :12
som jag i dag s.er detta förbund
29:14
förbund, det som han slöt med dem
29:25
bryta det förbund jag s.it med dem
31:16
den övriga hopen s.de tåget
Jos. 6:9
den övriga hopen s.de tåget
6:13
slöto de sig endräktigt tillhopa
9:2
s.en nu förbund med oss
9:6
huru kunna s. förbund med eder
9:7
s.en nu förbund med oss
9 :11
Josua slöt förbund med (hiveerna)
9:15
sedan de s.it förbund med dem
9:16
slöt Josua ett förbund med folket
24:25
icke s. förbund med detta lands Dom. 2:2
Furstarna slö to sig till Debora
5 :15
(prästen) slöt sig till folket
18:20
slut fördrag med oss
l.Sam.11:1
vill jag s. fördrag med eder
11:2
slöto sig nu ock till de israeliter
14:21
Jonatan slöt förbund med David
18:3
Jonatan slöt förbund med Davids hus 20:16
400 man slöto sig till (David)
22:2
min son s.it förbund med Isais son
22:8
slöto de båda förhund inför H.
23 :18
de utgjorde en s.en skara
2.Sam. 2 :25
slut förbund med mig
3:12
Jag vill s. förbund med dig
3:13
för att de må s. förbund med dig
3 :21
slöt konung David ett förbund med
5:3
dessa slöto sig till Adonia
l.Kon. 1:7
som ju s.it sig till Adonia
2 :28
slöto förbund med varandra
5 :12
s.na fönster, med bjälkramar
6:4
när H. slöt förbund med Israels barn
8:9
förbund som H. slöt med våra fäder
8 :21
(Ahab) slöt ett fördrag med hm
20:34
Jojada slöt det förbundet'
2.Kon.11 :17
(Jojada) slöt ock ett förbund mellan 11 :17
förbunds skull som han s.it
13:23
det förbund som han hade s.it
17 :15
H. slöt ett förbund med dem
17 :35
Det förbund som jag har s.it med eder 17 :38
slöt inför H. ansikte det förbundet
23:3
slöt David ett förbund med
loKrön.11:3
det förbund han slöt med Abraham
16:16
H. slöt förbund med Israels
2.Krön. 5 :10
förbund H. slöt med Israels barn
6:11
förbunds skull som han s.it med
21:7
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slöt hela församlingen ett förbund
23:3
Jojada slöt ett förbund
23:16
s. ett förbund med H., Israels Gud
29:10
konungen slöt inför H. ansikte
34:31
sjt sig till dem att söka H.
Esr. 6:21
låt oss s. ett förbund med vår Gud
10:3
du slöt med (Abram) förbundet N eho 9:8
slöto vi ett fast förbund
9 :38
slöto sig till sina förnämligare
10:29
för alla som slöto sig till dem
Est. 9 :27
sköldars ryggar i s.en hop
Job 15:26
förbund slöt jag med mina ögon
31:1
ytan s.er sig samman över djupet
38:30
vilja s. fördrag med dig
40:23
s. förbund med mig vid offer
Ps.50:5
de s. mot dig ett förbund
83:6
Assur har ock sjt sig till dem
83:9
Jag har sjt förbund med min utvalde 89:4
det förbund han slöt med Abraham 105:9
de slöto sig till Baal-Peor
106:28
s.er mig till alla som frukta dig
119:63
Jerusalem där hus s.er sig till hus
122:3
om du s.er henne i din famn
Ords. 4:8
Icke s. din nästas hustru i famn
5:20
främlingar skola s. sig till dem
Jes.14:1
Vi hava s.it förbund med döden
28 :15
I som s.en förbund utan att min A.
30:1
s. med eder ett evigt förbund
55:3
Främlingen som s.it sig till H.
56:3
främlingarna som s.it sig till H.
56:6
s. ett evigt förbund med dem
61:8
förbund jag slöt med deras fäder Jer.11 :10
gördel s.er sig tätt omkring hs
13:11
lät jag hela Israels hus s. sig
13:11
s. ett nytt förbund med Israels hus
31 :31
förbund som det jag slöt med
31 :32
detta är det förbund jag skall s.
31 :33
jag skall s. med dem evigt förbund
32:40
Sidkia hade s.it ett förbund
34:8
Jag själv slöt förbund med edra fäder 34:13
s.it förbund inför mitt ansikte
34:15
förbund de slöto inför mitt ansikte
34:18
deras vingar slöto sig intill
Hes. 1:9
vingar med vilka de slö to sig in till
1 :11
förbund jag slöt i din ungdoms dagar 16:60
en ättling och slöt förbund med hm
17:13
jag skall med dem s. ett fridsförbund 34 :25
jag skall med dem s. ett fridsförbund 37 :26
s.na fönster funnos till vaktkamrarna 40:16
trösklarna och de s.na fönstren
41 :16
s.na fönster och palmer på förhusets 41 :26
s. starkt förbund för en vecka
Dan. 9 :27
många skola då s. sig till dem
11 :34
s. förbund med djuren på marken Hos. 2:18
De s. förbund
10:4
Med Assur s.er man förbund
12:1
jordens bonnar slöto sig
Jona 2:7
förbund som jag slöt med eder Hagg. 2:6
hednafolk s. sig till H.
Sak. 2:11
förbund jag s.it med alla folk
11:10
andra som s.it sig till dem
Luk.24:33
förbund Gud slöt med edra fäder Apg. 3:25
flera trodde och slöto sig till H.
5:14
till (Teudas) slöt sig en hop av
5 :36
slöto sig till Paulus och Silas
17:4
slöto sig några män till (Paulus)
17 :34
Till dessa båda slöt han sig nu
18:2
s.s tillsammans i kärlek
Kol. 2:2
jag skall s. ett nytt förbund
Hebr. 8:8
förbund som jag skall s. med Israels
8:10
förbund som jag skall s. med dem
10:16
SLUTA (= upphöra)
innan han S.t att tala
loMos.24:15
innan jag S.t att tala. kom Rebecka
24:45
begynte söka ... s.de hos yngste
44:12
när Mose S.t sitt tal
2.Mos.34:33
just som han S.t att tala
4.Mos.16:31
S.t frambära brännoffret
l.Sam.13:10
just då de hade S.t att äta
loKon. 1 :41
När Salomo S.t bedja och åkalla H.
8:54
När Salomo s.t sin bön
2.Krön. 7:1
när de hade s.t, buro de återstoden
24:14
i sjunde månaden S.t därmed
31:7
dit där Eljasibs hus s.r
Neh. 3:21
och Israels Gud s.r edert tåg
Jes.52:12
när Jeremia s.t att tala
Jer.26:8
När han s.t uppmätningen
Hes.42:15
Här s.r berättelsen
Dan. 7 :28
få då s. med sitt s!trål
Am. 6:7
låta det s. med bedrövelsens dag
8:10
När J. S.t detta tal
Matt. 7 :28
När J. S.t detta tal
19:1
När djävulen så hade S.t
Luk. 4:13
när (J.) s.t att tala sade han
5:4
och hade s. t sin bön
11:1
När de hade S.t att bedja
Apg. 4:31
När de S.t att tala, tog Jakob till
15:13
viljen I nu s. i köttet
Gal. 3:3
sen huru de s.de sin levnad
Hebr.13:7

den översta stenen i en byggnad, den
sten som kröner byggnaden och håller
ihop den. I Sak.4:7 talas om slutstenen
i det tempel, som grundlades av Serubbabel, v.9. I profetians ljus pekar
slutstenen hän på Herrens tjänare Telningen (se d.o.), 3:8-9, som skall bygga
Herrens tempel, 6:12-15. Jfr Ps.lI8:
22; Jes.28:I6; Matt.2l :42; l.Pet.2:6.
Se även: Hörnsten. Sak.4:7.
SLUTINING
-sluttning
bergssluttning 4.Mos.34:1I
SLUTTNING
dalarnas s. som sänker sig
4,Mos.21 :15
gränsen nedanför Pisgas s.ar
5.Mos. 3:17
Hedmarkshavet nedanför Pisgas s.ar
4:49
slogo dem på s.en där
Jos. 7:5
till den s. som går från Bet-Horon
10:11
trakten nedanför Pisgas s.ar
12:3
Bet·Peor samt Piggas s.ar
13 :20

SLÅ
Se även: Slag, krig, straff, övervinna.
-slå
beslå Ords.30:6
köpslå Job 6:27
rådslå Neh.6:7
sönderslå 2.Mos.I2 :46
uppslå I.Mos.3I :25
dödsslagen Job 24:12
SLA
Uppdelning: allmänt; slå fel, slå (= hälla,
tömma), slå läger, slå rot, slå upp, slå ut.

SLUTSTEN
Slutstenen, hebr. hå'a?!än håroså, är

SLA (allmänt)
ingen skulle s. (Kain) ihjäl
loMos. 4:15
Kom,låt oss s. tegel och bränna det
11:3
slogo rafaeerna i Asterot·Karnaim
14:5
de slogo ock amoreerna
14:7
(Abram) överföll dem och slog dem
14:15
slagit Kedorlaomer och de konungar 14:17
rovfåglar slogo ned på kropparna
15:11
de män slogo de med blindhet
19:11
Om Esau överfaller och s.r den
32:8
församla sig och s. mig ihjäl
34 :30
(Radad) slog midianiterna på Moabs 36 :35
Låt oss icke s. ihjäl hm
37 :21
egyptisk man slog hebreisk
2.Mos. 2:11
slog (Mose) ihjäl egyptiern
2:12
Skall du s. din landsman
2:13
s. Egypten med alla slags under
3:20
med staven s. på vattnet i Nilfloden
7 :17
lyfte upp staven och slog vattnet
7 :20
efter det H. slagit Nilfloden
7 :25
s. i stoftet på jorden
8:16
Aron slog i stoftet på jorden
8:17
s. dig och ditt folk med pest
9:15
slog haglet ned allt på marken
9:25
haglet slog ned alla markens örter
9 :25
och slog sönder alla markens träd
9 :25
slogos då linet och kornet ned
9:31
vetet och spälten slogos icke ned
9:32
gräshopporna slogo i stor mängd ned 10:14
s. allt förstfött i Egyptens land
12:12
när jag s.r Egyptens land
12:13
slog H. allt förstfött i Egyptens
12:29
s,r du ned dina motståndare
15:7
tag staven med vilken du slog
17:5
du (Mose) skall s. på klippan
17:6
Josua slog Amalek med svärdsegg
17:13
Den som s.r ngn så att han dör
21 :12
Den som s.r sin fader eller moder
21:15
den ene s.r den andre med en sten
21 :18
så skall den som slog hm vara fri
21:19
Om ngn s.r sin träl med en käpp
21 :20
Om ngn s.r sin träl i ögat
21 :26
om ngn s.r ut en tand på sin träl
21:27
bliver (tjuven) slagen till döds
22:2
utan du skall s. dem ned i grund
23 :24
(Mose) slog sönder (tavlorna)
32:19
de förra tavlorna vilka du slog sönder 34:1
s, sönder (kananeernas) stoder
34:13
kärlet skolen I s. sönder
3.Mos.11 :33
Om ngn s.r ihjäl ngn mska
24:17
den som s.r ihjäl boskapsdjur
24:18
Den som s.r ihjäl ett boskapsdjur
24 :21
och den som s.r ihjäl en mska
24 :21
I skolen bliva slagna av fiender
26:17
skall jag s. eder sjufalt värre
26:21
s. eder sjufalt för edra sunders
26:24
slog allt förstfött i Egyptens
4.Mos. 3:13
jag slog allt förstfött
8:17
Jag skall s. dem med pest
14:12
icke bliva slagna av edra fiender
14:42
kananeerna slogo dem
14:45
Mose slog på klippan
20:11
Israel slog (Sihon) med svärdsegg
21 :24
söner slagna på flykten
21 :29
de slogo (Og) jämte hs söner
21 :35
(Balak:) skall jag då kunna s. det
22:6
Bileam slog åsninnan
22 :23
han slog henne
22 :25
han slog åsninnan med sin stav
22 :27
eftersom du tre gånger slagit mig
22:28
Varför har du slagit din åsninna
22:32
druckit blod av slagna män
23 :24
(Balak) slog ihop händerna
24:10
Den s.r ned alla söner till Set
24:17
Angripen midianiterna och s.n dem
25:17
blevo de slagna av dem dräptes ock
31:8
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SLUTDOM
en s. som avgör saken med hast

Rom. 9 :28

SLUTLIGEN
S. gingo Josef och Rakel fram l.Mos.33:7
s. droga de till Beer-Seba
2.Sam.24:7
S.en kom anden fram
l.Kon.22:21
(hiältarna) s. Eliel
1.Krön.11:47
S. skulle Obed-Edom och Jebia vaxa
15:24
S. kom anden fram
2.Krön.18:20
s. alla konungar i nordlandet
Jer. 25 :26
S. kom ock Daniel inför mig
Dan. 4:5
S. sände han till dem sin son
Matt.21 :37
S. trädde dock två män fram
26 :60
sände han s. åstad till dem
Mark.12:6
S. dog ock hustrun
Luk.20:32
de utvalde ... s. Nikolaus
Apg. 6:5
s. Tykikus och Trofimus från Asien
20:4
Varen s. alla endräktiga
1.Pet. 3:8

SLUTSUMMA
s. folkräkningen utvisade
s. folkräkningen utvisade

2.Sam.24:9
1.Krön.21 :5

Slå
som kommit vid slagen skall rena sig 31 :19
H. slagit bland dem de förstfödda
33:4
om ngn s.r en annan till döds
35:16
ban därmed s.r en annan till döds 35:17.18
av fiendskap s.r bm till döds
35 :21
Om ngn s.r ihjäl en annan
35 :30
(H.) bade slagit Sihon
5.Mos. 1:4
på det att I icke mån bliva slagna
1 :42
amoreema slogo eder i Seir
1 :44
vi slogo (Sihon) jämte bs bröder
2:33
vi slogo (Og)
3:3
dessa i ditt våld och du s.r dem
7:2
I skolen s. sönder deras stoder
7:5
ocb slog sönder (tavlorna)
9:17
förra tavloma vilka du slog sönder
10:2
I skolen s. sönder deras stoder
12:3
s. stadens invånare med svärdsegg
13:15
boskapen skall du s. med svärdsegg
1·3:15
icke hinna upp och s. ihjäl hm
19:6
hat till sin nästa och s.r hm
19:11
s. allt mankön där med svärdsegg
20:13
När du slagit dina oliver
24:20
hjälpa sin man när denne s.r hm
25:11
(Amalek) sloll din eftertrupp
25:18
mutor för att s. ihjäl oskyldig
27 :25
skall H. låta dem bliva slagna
28:7
H. skall s. dig med tärande sjukdom
28 :22
H. slå dig med Egyptens bulnader
28:27
H. skall s. dig med vanvett
28:28
H. skall s. dig med svåra bulnader
28:35
vi slogo dem
29:7
jag bar slagit. men jag belar ock
32:39
av de slagnaa ocb fångnas blod
32:42
och slogo dem med svärdsegg
Jos. 6:21
ajitema hade slagit vid pass 36
7:5
(ajitema) slogo dem på sluttningen
7:5
J osua och Israelläto s. sig av dem
8 :15
slog med svärdsegg också dem
8 :24
så att vi kunna s. gibeonitema
10:4
lät Josua s. dem till döds
10:26
Josua slog dess invånare med
10:28
sIoa: (Lakis') invånare med svärdsegg 10:32
Josua slog (Horarn) ocb bs folk
10:33
slog (Eglons) invånare med svärdsegg 10:35
slog (Debirs) invånare med svärdsegg 10:39
Josua slog alla konungar där
10:40
allasammans slagna i Israels våld
11:6
de slogo (konungarna)
11:8
de slogo dem och läto ingen slippa
11:8
slog (Hasors) konung med svärd
11 :10
Alla blevo slagna med svärdsegg
11 :11
slog deras invånare med svärdsegg
11 :12
alla mskor i dem slogo de med
11:14
konungar som Israels barn slogo
12:1
Mose ocb Israels barn bade slagit
12:6
som Josua och Israels barn slogo
12:7
Mose hade slagit och fördrivit dem
13:12
(Sihon) som blivit slagen av Mose
13:21
Blleam jämte andra som blevo slagna 13:22
slogo dess invånare med svärdsegg
19:47
de slogo dem vid Besek
Dom. 1:4
slogo kananeema och perisseema
1 :5
slogo dess invånare med svärdsegg
1:8
(Juda) slogo Sesai. Abirnan
1 :10
slaga de kananeer 'SOm bodde i Sefat
1 :17
slogo de stadens invånare
1 :25
tågade (Eglon) ocb slollsrael
3:13
När slogo de då moabiterna
3:29
(Samgar) slog fillsteerna
3:31
Jael slog pluggen gm tinningen
4:21
med (bammaren) slog bon Sisera
5:26
så att du (Gideon) skall s. Midjan
6:16
(Kornbrödskakan) slol emot det
7:13
slagna ända frarn till stadsporten
9:40
så att de slogo (amoreerna)
11 :21
Gileads män slogo efraimitema
12:4
(Simson) slog ihjäl 30 män
14:19
slog ban ihjäl 1000 män
16:15
Med isnekäken slog jag en skara
16:16
(Delila) slog fast dem med pluggen
16:14
bm som slog så. många av oss bjjäl
16:24
slogo dem med svärdsegg
18 :27
s. ibjäl några av folket på vqarna
20:31
De äro slagna av oss
20 :32
H. lät Benjamin bliva slagen
20:35
slogo alla invånarna i staden
20 :37
Benjamin s. ihjäl nåira av Israels
20:39
slogo av dem 2000 man
20 :45
slogo dem med svärdse"
20:48
s.en invånarna i Jabes i Gllead
21 :10
blevo slagna av filisteema
l.Sam. 4:2
låtit oss bliva slagna av fllisteema
4:3
Gud som slog elyptiema med alla slags 4:8
israeliterna blevo slagna ocb flydde
4:10
(H.) slog dem med bölder
5:6
han sloe invånarna i staden
5:9
blevo slaana med bölder
5 :12
invånarna i Bet-Semes... månP slagna
6 :19
ban slog 7 O man bland folket
6 :19
(filisteema) blevo slagna av Israel
7 :10
slogo de fillsteerna på den daaen
14 :31
(Saul) slog Amalek
14:48
drag åstad och s. amalekiterna
15:3
Saw slog amalekiterna och förföljde 15:7
(SauJ) slog dem med svärdsegg
15:8
han s.r ned mig, så skola vi
17:9
hs överman och s.r ned hm
17 :9
den man som s.r ned (GoUat)
17 :26
Detta får den man som s.r ned hm
17 :27
jag slog ned (vilddjuret)
17 :35
slog ned det ocb dödade det
17 :35
slagit ned både lejon ocb björn
17 :36
så att jag skall s. ned dill
17 :46
David slog tilisteen till döds
17 :50
filisteer lågo slagna på välen
17 :52
David sla&it ihjäl tilisteen
17 :57
eft~r att hava slagit ned filisteen
18:6
Saul bar sla&it sina 1000
18:7
David slog av fillsteerna 200 man
18 :27
(David) slol ned fillsteen
19:5
Goljat som du slog i Terebintdalen
21:9
Saul bar slagit sina 1000
21:11
invånarna i Nob slaena med svärdsea 22:19
åsnor ocb får slagna med svärdse"
22:19
Skall jag ... s. dessa fillsteer
23:2
Drag åstad och s. filisteerna
23:2
därefter slog Davids samvete hm
24:6

slog H. Nabal. så att ban dog
25:38
H. må själv s. (Saul)
26:10
SauJ bar slagit sina 1000
29:5
Israels män slagna på berget Gilboa
31:1
filisteema för att plundra de slagna
31:8
ban slog bm till döds
2.Sam. 1 :15
Din härlighet Israel, ligger slagna
1 :19
Från slagnas blod vek Jonatans båge
1 :22
Jonatan ligger slagen på dina höjder
1 :25
blevo slagna av Davids folk
2:17
jag skall s. dig till jorden
2:22
Davids folk slagit till döds 360 man
2 :31
dina fötter ej slagna i fjättrar
3:34
Vemhelst som s.r ihjäl en jebuse
5:8
s.r ihjäl just dessa halta och blinda
5:8
där slog David (misteerna)
5 :20
till att s. filisteernas här
5 :24
(David) slog misteerna
5 :25
Gud slog (Ussa) för bs förseelse
6:7
En tid härefter slog David filisteerna
8:1
(David) slog ock moabitema
8:2
Likaledes slog David Hadadeser
8:3
David slagit Hadadesers hela här
8:9
(David) bade slagit bm
8:10
ban slog 18000 man
8:13
arameerna blivit slagna av Israel
10:15
Sobak slog (David) till döds
10:18
lydkonungar slagna av israeliterna
10:19
(Uria) bliver slagen till döds
11 :15
Vem var det som slog ihjäl Abimelek 11 :21
slogo dem tillbaka till stadsporten
11 :23
Uria bar du låtit s. ihjäl
12:9
H. slog barnet som Urias hustru fött 12:15
ban slol det så det blev dödssjukt
12:15
den ene slog då ned den andre
14:6
Giv hit hm som slog ned sin broder
14:7
s.r stadens invånare med svärdseeg
15:14
skola vi s. ned på (David)
17:12
Israels folk slaget av Davids tjänare
18:7
varför slog du (Absalom) icke strax
18:11
icke him. fåglar s. ned om dagen
21:10
när fUisteerna slogo SauJ på GlIboa
21 :12
Abisai slog fillsteen till döds
21 :17
Sibbekai slog då ned Saf
21 :18
Elhanan slog ned gatiten Goljat
21 :19
gjorde ände på dem och slog dem
22:39
800 som blivit slagna på en gång
23:8
(Samma) slog fillsteerna
23:12
300 som bade blivit slagna
23:18
(Benaja) slog ihjäl lejonet
23:20
slog ned de två Arielerna i Moab
23 :20
slog ock ned den egyptiske mannen
23:21
Davids samvete slog hm
24:10
när David fick se ängeln som slog
24:17
Om Israel bliver slaget
loKon. 8 :33
Joab för att begrava de slagna
11 :15
slogo sig ned där (Darnaskus)
11 :24
H. skall s. Israel
14:15
Sirori slog (Ela) till döds
16:10
(Abab) slog ryttarbären
20:21
Israels barn slogo av arameerna
20 :29
S. till mig
20:35
mannen vägrade att s. hm
20 :35
skall ett lejon s. ned dig
20:36
ett lejon slog ned bm
20 :36
S. till mig
20:37
mannen slog bm så bårt att sår
20:37
Elia ... slog på vattnet
2.Kon. 2:8
(Elisa) slog på vattnet
2 :14
Då nu också Elisa slog på vattnet
2:14
israeliterna... slogo moabiterna
3:24
slogo ytterligare moabiterna
3:24
s. sig igenom till Edoms konung
3 :26
S. detta folk med blindhet
6:18
Då slog (H.) dem med blindbet
6 :18
(Joram) slog dem och hövitsmännen
8:21
vem bar slagit ihjäl alla dessa
10:9
Gån in ocb s.n ned dem
10:25
de slogo dem med svärdse"
10:25
Hasael slog israeliterna
10:32
som slogo (Joas) till döds
12:21
ban slog dem så de blevo ss. stoft
13:7
Du skall s. arameerna vid Afek
13:17
(Elisa:) S. på jorden
13:18
Då slog ban tre gånger
13:18
Du skulle hava slagit fem eller sex
13:19
då skulle du hava slagit arameerna
13:19
s. arameerna allenast tre eånger
13 :19
Tre gånger slog Joas (Ben·Hadad)
13:25
(Amasia) slOI edomeerna i Saltdalen 14:7
Du bar slagit Edom
14:10
Juda män blevo slagna av Israels män 14:12
Sallum slog (Sakarja) till döds
15:10
Menabem slog Sallum till döds
15:14
Hosea slog (Peka) till döds
16:30
(Hiskia) slog sönder stoderna
18:4
Han slog ock fillsteerna
18:8
s. tillbaka en enda ståthållare
18:24
H. ängel slog i assyriernas läger
19 :35
(Josia) slog sönder stoderna
23 :14
kopparhavet slogo kaldeema sönder
25:13
de slogo ihjäl Gedalia
25 :25
(Hadad) som slog midjanitema loKrön. 1 :46
slogo de meiniter som funnos där
4:41
de slogo den sista kvarlevan
4:43
många bade fallit slagna
5 :22
Israels män föllo slagna på Gilboa
10:1
för att plundra de slagna
10:8
Vemhelst som först s. ihjäl jebuse
11:6
300 som blivit slagna på en gång
11:11
de slaga f i l i s t e e m a 1 1 :14
över 300 som hade blivit slagna
11:20
(Benaja) slog ihjäl lejonet i brunnen
11:22
ban slog ned de två A r i e l e m a l l :22
(Benaja) slog ock ned egyptiske
11 :23
slol (H.) bm så att ban föll ned död
13:10
där slog David (fillsteerna)
14:11
till att s. filisteernas bär
14:15
de slogo filisteernas här
14:16
sånlarna skulle s. kopparcymbaler
15 :19
blåste i trumpeter och slog cymbaler 15 :28
Asaf skulle s. cymbaler
16:5
slog David filisteema och kuvade
18:1
Han slog ock moabiterna
18:2
Likaledes slog David Hadareser
18,3
David bade slagit Hadaresers bär
18:9
i strid med Hadareser ocb slagit bm
18:10

sedan Absai slagit edomeerna
18:12
sågo att de bade blivit slagna
19:16
sågo att de blivit slagna av
19:19
husatiten Sibbekai slog ned Sippai
20:4
Elbanan slog då ned Lami
20:5
om Israel bliver slaget av
2.Krön. 6 :24
Jerobeam och hela Israel slagna
13:15
500000 unga män av Israel slagna
1 a:1 7
(Asa) slog sönder stoderna
14:3
H. lät etiopierna bliva slagna
14:12
de blevo slagna
20:22
slog (edomeerna) och hövitsmännen 21:9
slog sönder (Baals) altaren ocb
23:17
buru du bar slagit Edom
25:19
Juda män slagna av Israels män
25 :22
de slogo (Abas)
28:5
slagit Juda ocb tagit fångar
28 :17
åt gudarna som sla&it (Abas)
28 :23
slogo sönder stoderna .
31:1
de slaga Manasse i bojor
33:11
Aserorna slog (Josia) sönder
34:4
s. ned alla konungar
Esr. 6:12
några av dem slog jag
Neb.13:25
folket slogo de med svärdsegg
Job 1:15
Guds eld slog ned bland småboskapen 1:16
folket slogo de med svärdsegg
1 :17
Aklagaren slog Job med bulnader
2:7
bytts till afton ligga de slagna
4:20
om han s.r, så helar ock hs händer
5:18
s.r mig med sår på sår. utan sak
9:17
dör så ligger ban där slagen
14:10
Du s.r henne ned för alltid
14:20
smädligt s.r man mig på mina kinder 16:10
grep mig och slog mig i smulor
16:12
Då s.r man ihop bändema. bm till bån 27 :23
oss till hån s.r han ihop sina händer
34:37
där slagna ligga, där finner man hm
39 :33
s. ned de ogudaktiga på stället
•
40:7
du s.r alla mina fiender på
Ps. 3:8
Stå uPP. H .. s. hm ned
17:13
Jag slog dem så de icke k"nde
18:39
därför skall ban s. dem ned
28:5
Mitt bjärta s.r bäftigt
38:11
s. ned folken, Gud. i din vrede
56:8
s. dem ned, du vår sköld, o H.
59:12
Joab slog edomeema i Saltdalen
60:2
viljen I samfällt s. bm ned
62:4
unga kvinnor som s. på pukor
68:26
förfölja dem som du själv slagit
69:27
visst slog ban klippan
78 :20
slog ned Israels unga män
78:31
ban slog deras vinträd med bagel
78:47
slog allt förstfött i Egypten
78:51
ban slog sina ovänner tUlbaka
78:66
lik slagne som ligga i graven
88:6
(Rabab) låg lik en slagen
89:11
slagit bs tron till jorden
89:45
Man slog hs fötter i bojor
105:18
han slog deras vinträd
105:33
han slog allt förstfött i deras land
106:36
svor att s. ned dem i öknen
106:26
s. ned deras barn ibland hedningarna 106 :27
som slog de förstfödda i Egypten
135:8
ban som slog stora folk
135:10
slog Egypten i dess förstfödda
136:10
hm som slog stora konungar
136:17
den rättfärdige s. mig i kärlek
141:5
de ogudaktiga s.r ban till jorden
147:6
som ligga slagna äro fällda
Ords. 7 :26
s. ädla män strider mot rättvisan
17 :26
S.r man bespottaren
19:25
om du s.r hm med riset. bevaras han 23:13
om du s.r hm med riset, räddar du
23 :14
De s. mig. det vållar ingen smärta
23:35
om än ngn kan s. ned
Pred. 4:12
förrän gyllene skålen s.s sönder
12:6
hjulet s.s sönder och faller i
12:6
de slogo mig, de sårade mig
HV. 5:7
Var skall man mer s. eder
Jes. 1:5
uträcker sin hand och s.r det
5:25
mot Juda och s. det med skräck
7:6
de skola komma och s. ned
7 :19
och det s.r ned i Israel
9:8
vänder ej åter till hm som s.r dem
9:13
ej stödja sig vid hm som slog
10:20
när ban s.r dig med riset
10:24
ss. när ban slog Midjan
10:26
s. j orden med sin muns stav
11 :4
11 :14
s. ned på filisteernas skuldra
s. ned våldsverkarnas bögmod
13:11
ris som i grymhet slog folken
14:6
ris som slog dig är sönderbrutet
14:29
ädla druvor slogo folkens herrar
16:8
ett skördeskri slagit ned
16:9
ss. när man s.r ned oliver
17:6
skall H. s. Eaypten. s. men ock bela
19:22
Dina slagna icke slagna med svärd
22:2
jag skall s. in bm till stadig spik
22:23
So ned all den stolta bärligheten
23:9
porten är slagen i spillror
24:12
när man s.r ned oliver
24:13
ban s.r det till jorden, i stoftet
25:12
ban s.r den ned i stoftet
26:5
s.r allt till jorden med makt
28:2
bagel skall s. ned lögntillflykt
28:17
våldsam t s.r en lerkruka i bitar
30 :14
när han s.r hm med sitt ris
30 :31
S.en eder för bröstet
32:12
Deras slagna kämpar !igga bortkastade 34:3
s. tillbaka en enda ståthållare
36:9
H. ängel slog i assyriernas läger
37 :36
jag vill s. ned folken inför hm
45:1
min rygg åt dem som slaga mig
50:6
du som slog Rahab och genomborrade 51:9
slagen för våra missgärningars skull
53:5
bebagade H. s. bm med krankhet
53:10
jag slog bm ocb i förtörnelse
57 :17
väl bar jag slagit dig
60:10
med sitt svärd skall ban s. allt kött
66 :16
många som bliva slagna av H.
66:16
Förgäves slagit edra barn
Jer. 2:30
Du slog dem, men de kände ingen sveda 5:3
bliva de slagna av lejonet från skogen
5:6
över slagna bos dottern mitt folk
9:1
våra boningar hava de slagit ned
9:19
slagna av bunger och svärd
14:16
varför bar du slagit oss så
14:19

deras ynglingar slagna med svärd
18 :21
du skall s. sönder krukan
19 :10
som man s.r sönder ett krukmakarkärl19:11
jag skall s. dem som bo i denna stad
21:6
han skall s. dem med svärdsegg
21:7
Jag skall ... icke s. ned dem
24:6
de som bliva slagna av H.
25:33
ss. man s.r en fiende
30:14
så bar jag slagit dig med tuktan
30:14
s.r jag mig på länden
31 :19
mskor som jag slagit i min vrede
33:5
om I än så slogen kaldeemas bär
37 :10
sänt Ismael för att s. ihjäl dig
40:14
Varför skulle ban få s. ihjäl dig
40:15
ocb slog (Gedalia) till döds
41:2
och ej mer s. eder ned
42:10
komma ocb s. Egyptens land
43:11
s. sönder stodema i Bet--Semes
43:13
Farao Nekos här sbm blev slagen
46:2
deras hjältar bliva slagna
46:5
Nebukadressar s. Egyptens land
46:13
Varför äro dina väldige slagna
46:15
har en förbärjare slagit ned
48 :32
blevo slagna av Nebukadressar
49:28
den hammare som slog hela jorden
50:23
. falla slagna därinne
51:47
Ja. I slagna av Israel
51 :49
för Babel mskor föllo slagna
51 :49
slagna män skola jämra sig
51:52
slaga kaldeerna sönder
52:17
slog dem tUl jorden
Klag. 2:2
ligga ss. slagna på gatorna
2:12
vqfarande s. ihop bänd,erna
2:15
vända kinden åt den som s.r hm
3:30
taga ut och s. den med svärdet
Hes. 5:2
dem av eder som bliva slagna
6:4
S. dina händer tillsammans
6:11
när deras slagna män ligga där
6:13
jag, H., är den som s.r
7:9
efter hm och s.n ned folket
9:5
de slogo ned folket i staden
9:7
f yllen upp förgårdarna med slagna
9:7
lämnad kvar när de så slogo folket
9:8
Många ligga gm eder slaana
11:6
uppfyllt dess gator med slagna
11'6
De slagna vilkas fall I vållat
11:7
jag skall s. den tUl jorden
13:14
de skola s. ned dina kummel
16 :39
jag ville s. dem med förfäran
20:26
därför må du s. dig på länden
21:12
profetera och s. händema tillsammans 21 :14
jag skall s. mina händer tillsammans
21 :17
jag s.r mina händer tillsammans
22:13
när de slagna jämra sig
26 :15
dens våld som s.r dig till döds
28:9
slog jag dig ned till jorden
28:17
när de slagna falla i Egypten
30:4
uppfylla landet med slagna
30:11
dem som voro slagna med svärd
31 :17
hos dem som äro slagna med svärd
31 :18
biromelens fåglar s. ned på dig
32:4
folks bjärtan skall jag s. med skräck
32:9
när jag nu s.r alla dess inbyggare
32:15
Bland män som äro slagna med svärd 32 :20
nu liIIga de där ... slagna med svärd
32:21
ligga de (Assur) där slagna
32:22
Allasammans ligga de slaana
32:23.24
bland slagna bar ban fått sitt läger
32:25
bland slagna bar ban fått sin plats
32:25
Allasammans ligga de där slaana
32:25.26
bland dem som äro slagna med svärd 32:28
bland dem som äro slagna med svärd 32:29
bland dem som blivit slagna med svärd 32:30
de bava måst fara ned till de slagna
32 :30
Farao och hs här slagna med svärd
32:31
Farao hos dem som äro slagna
32:32
uppfylla dess berg med dess slagna
35:8
bergen skola s.s ned
38 :20
s. bågen ur din vänstra hand
39:3
bs knän slogo emot varandra
Dan. 5:6
en annan som skall s. ned tre konungar 7 :24
slog ban (väduren) till jorden
8:7
bs beIgedoms boning slogs ned
8:11
det s.r sanningen ned till jorden
8:12
om han än sl!wit ned tiotusenden
11:12
många skola bliva slagna ocb falla
11 :26
Han har slagit oss
Hos. 6:1
jag skall s. ned vinterhus och
Am. 3:15
slog eder säd med sot och rost
4:9
ligger slagen till marken i sitt land
5:2
s.n rättfärdigheten till jorden
5:7
stora husen bliva slagna i spillror
6:11
S. till pelarbuvudena
9:1
Dina bjältar slagna av förfäran
Ob. v.9
Israels domare s.r man med ris Mika 5:1
måste jag s. dig med oläkliga sår
6 :13
tärnor s. sig för sitt bröst
Nab. 2:7
slagna ser man i mänad
3:3
av mig bliven slagna med svärd
Sef. 2:12
vissla åt den och s. ihop händerna
2:15
slog eder säd med sot och rost
Hagg. 2:18
s. av hornen på de hednafolk.
Sak. 1 :21
slog igen blylocket över dess öppning
5:8
i Damaskus skall den s. ned
9:1
böljorna i bavet skall ban s. ned
10:11
s. alla bästar med förvirring
12:4
s.r alla bästar med blindhet
12:4
Må berden bliva slagen
13:7
So landet med tillspillollivning
Mal. 4:6
om ngn s.r dig på den bögra
Matt. 5 :39
vindarna slogo mot det huset
7:27
så att vågorna slogo över båten
8:24
beeynner s. sina medtjänare
24:49
det är skrivet: Jag skall s. berden
26:31
ocb slog (J.) på kinderna
26:67
vem var det som slog dig
26 :68
slogo (J.) därmed i buvudet
27 :30
vågorna slogo in i båten
Mark. 4:37
slogo de i buvudet ocb skymfade
12:4
Jag skall s. berden
14:27
slogo de bm på kinderna
14:65
rättstjänarna slogo bm på kinderna
14:65
de slogo (J.) i buvudet med ett rör
15:19
Om ngn s.r dig på ena kinden
Luk. 6 :29
rövare som ... därtill slolo bm
10:30
beaynner s. de andra tjänarna
12:45
slOI siC för sitt bröst
18:13
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Släcka - Släkt
de skola s. ned dig till jorden
19:44
denne slogo de blodig
20:12
Profetera: vem var det som slog dig
22:64
slogo de sig för bröstet
23 :48
varför s.r du mig då
Joh.18:23
slogo (J.) på kinden
19:3
slogo sönder den förstes ben
19 :32
slogo de icke sönder (J.) ben
19:33
kommer det att s.s ned
Apg. 5:38
kunnen I icke s. ned dessa män
5 :39
(Moses) slog ihjäl egyptiern
7 :24
slagit samaritiska folket med häpnad
8:9
gm trollkonster slagit dem med
8 :11
slog (Herades) en H. ängel
12:23
och slogo (Sostenes) inför domstolen 18:17
upphörde de att s. Paulus
21 :32
befallde att de skulle s. hm på munnen 23:2
(Paulus:) Gud skall s. dig
23:3
bjuder du att man skall s. mig
23:3
(manskapet) slogo tåg om skeppet
27:17
förständigas förstånd s. ned
l.Kor. 1 :19
vi äro slagna till marken
2.Kor. 4:9
om man s.r eder i ansiktet
11 :20
Satans ängel som skall s. mig
12:7
(Abraham) slagit konungarna
Hebr. 7:1 .
Kain som slog ihjäl sin broder
l.Joh. 3:12
varför slog han ihjäl hm
3:12
makt att s. jorden med plågor
Upp.11:6
svärd varmed han skulle s. folken
19:15
SLA (fel)
vinet skall s. fel för dem
den (synen) skall icke s. fel
olivträdets frukt s.r fel
ej heller vinträd mer s. fel

Hos. 9:2
Hab. 2:3
3:17
Mal. 3:11

SLA (= hälla, tömma)
Mose slog (blodet) i skålarna
2.Mos.24:6
Ej heller s.r man nytt vin i
Matt. 9 :17
Nej, man s.r nytt vin i nya läglar
9 :17
Ej heller s.r ngn nytt vin i
Mark. 2:22
Nej, nytt vin s.r man i nya läglar
2:22
Ej heller s.r ngn nytt vin i
Luk. 5:37
Nej, nytt vin bör man s. i nya läglar
5:38
slog ut växlarnas penningar
Joh. 2:15
Sedan slog (J.) vatten i ett bäcken
13:5

-släkt
främlingssläkt 3.Mos.2s :47
konungasläkt I.Kon.Il :14
stamsläkt I.Krön.6:61
Släkt
Ordet släkt betecknar i skilda sammanhang: efterkommande, blodsförvanter,
anhöriga, förfäder. Första gången det
uppträder i Skriften (Adams släkt,
I.Mos.s: I), anger det den nedstigande
linjen. För israeliterna spelade släktledningar en storr roll. Se: Släktregister.
Då Abraham uttogs ur sitt gamla
släktsammanhang för att bli stamfader
för Guds egendomsfolk, öppnas det
frälsningshistoriska perspektivet: »i dig
skola alla släkter på jorden varda välsignade», I.Mos.12:1-3. Även Jakob
fick genom en uppenbarelse samma
försäkran, 28:14. Både Abraham och
Isak var angelägna att hålla kananeisk
avgudadyrkan utanför sin familj,
I.Mos.24:3 f.; 28:1 f., därför ordnades
såväl för Isak som för Jakob giftennål
inom deras egen släkt. Jakob (Israel)
hade hela sin familj, sammanlagt 66
personer förutom sönernas hustrur,
med sig då han bosatte sig i Egypten,
46:26.
Denna släkt förökade sig i Egypten,
enligt Herrens löfte till Abraham, till
)>ett stort och mäktigt folk», I.Mos.
18:18, uppdelat i tolv stammar som
var uppkallade efter Israels lika många
söner. Då det senare talas om Israels
släkter, avses därmed huvudavdelningarna inom de skilda stammarna, medan
släkternas underavdelningar var familjerna, se t.ex. Jos.7:14. För släkt
brukas här mispä1;zä, ett ord som ofta
även översatts »släkte». Se i övrigt
ordanalyser nedan.

möjl. är: förena sig, vara förbunden
(med). Se: Ätt I.

Il) phyle, rpVAiJ
stam; släkte, folk. Se vidare: Stam II.
12)

synggeneia, aV"t"tEVEta

släktskap; släkt, familj; av: synggenes,
se Frände 9, Landsman 9.
13)

patrid,

rra-rpu1.

härsta'Vning på fädernet; släkt, familj;
av: pater, fader. Se vidare: Fader 10.
14)

eugenes, EV"tEViJ.;

av god härkomst, av ädel släkt; här
övers. av förnämlig släkt; av: adv. eu,
gott, väl, och genos, se 15. Se: Sinne
39.
15) genas, "tEVO';
härkomst; människor av samma härkomst, släkt; av: ginomai, bli; bli till,
födas. Se: Folk 35, Landsman 10,
Släkte 8.
16)

genealogeö, "tEVEaAO"!EW

förtälja en släkts anor, föra släktregister; av: geneå, se Släkte 7, och Jegö,
samla; beräkna, tälja; förtälja, berätta.
Verbet står i Hebr.7:6 i pass. med
prep. ek, ur, från; räkna sin härkomst
från. J fr Släktledning I, Släktledningshistoria I.

Se även: Släkte, familj, hus, barn, säd,
ätt, stam, avkomling, avkomma, efterkommande, stamfader, släktregister.

klan, sto~familj~ Ts1:&t (t.ex. Jos.7:14,
där mispäJ:tå utgör ledet mellan se~ät,
stam, och båji!, hus, familj); släkt i
betydelsen: stam (Lex. I.Mos.lO:s;
Dom.13:2). Se: Släkte 3.
3) motdgä!, n}.! i ~
härkomst; släkt;· av: jälag, se J. I
I.Mos.12:1 nämns ordet mellan 'äräs,
land, och bet 'ab, faders hus. Se:
Barn 20, Landsman 4.
4) 'am, D E
folk, stam, släkt; släkting, frände; här
plur. stamfränder, släktingar. Se t.ex.
Folk 2, Frände 5, Landsman 3, Stam
9.
5) utf.ord.
6) båji!, n' J
hus; ofta i betydelsen: familj, släkt. Se
t.ex. Barn 22, Folk 6, Släkte 5.
7) I s.Mos.2s:s står ordagrant: ut,
utåt; övers. utom släkten; I.Sam.2:33
för dig; övers. av din släkt.
8) z!ira~ )J ~ .r.
sådd, utsäde: säd; avkomma; släkt,
familj. Se vidare: Säd I.
9) Uä1;zas), iv n '
hithp. bli el. v;r; införd i släktregister;
inf. som subst. släktregister. Se:
Släktregister 2.
10) '!iläP-, 'l ?......
X
tllsen; släkt. Somliga härleder detta
'ä1äp från verbet 'älap, vars grundbet.

SLÄKT
1 stycket om Adams s.
l.Mos. 5:1
1 Detta är berättelsen om N oas s.
6:9
1 berättelsen om Noas söners s.
10:1
2 efter sina s.er, i sina folk
10:5
2 utgrenade sig kananeernas s.er
10:18
2 Hams ... efter s.er och tungomål
10:20
2 Sems ... efter s.er och tungomål
10:31
2 voro Noas söners s.er
10:32
2 berättelsen om Sems s.
11:10
2 berättelsen om Teras s.
11:27
3 ut ur ditt land och från din s.
12:1
2 alla s.er på jorden välsignade
12:3
4 han skall utrotas ur sin s.
17 :14
3 till mitt eget land och min s.
24:4
2 du skall gå till min s.
24 :38
2 åt min son en hustru av min s.
24 :40
2 när du kommit till min s.
24 :41
1 berättelsen om Ismaels s.
25:12
1 berättelsen om lsaks s.
25:19
2 alla s.er på jorden välsignade
28:14
3 Vänd tillbaka till din s.
31 :3
3 till ditt land och till din s.
32:9
1 om Esaus, det är Edoms. s.
36:1
1 berättelsen om Esaus s.
36:9
2 Esaus stam furstar efter deras s.er 36 :40
1 berättelsen om Jakobs s.
37:2
3 frågade noga om oss och vår s.
43:7
2 Dessa voro Rubens s.er
2.Mos. 6:14
2 Dessa voro Simeons s.er
6:15
2 Libni och Simei, efter deras s.er
6 :17
2 Dessa voro leviternas s.er
6:19
2 Dessa voro koraitemas s.er
6 :24
2 leviternas familjer, efter s.er
6 :25
4 utrotas ur sin s.
30:33,38; 31:14
4 utrotas ur sin s.
3.Mos.7:20,21.25,27
4 skall mannen utrotas ur sin s.
17:9
3 hon är av din faders s.
18:11
4 han skall utrotas ur sin s.
19:8
4 mitt ansikte mot hs s.
20:5
4 skall utrotas ur sin s.
23 :29
2 deras s. som I haven hos eder
25 :45
2 blodsförvant av hs s. lösa hm
25 :49
2 antalet ... efter deras s.er
4.Mos. 1:2
2 folket infört efter sina s.er
1 :18
2 upptecknade efter sina s.er
1 :20,22
1:24,26,28,30,32,34,36,38,40,42
2 tågade var och en i sin s.
2:34
1 berättelsen om Arons och Moses s. 3:1
2 Mönstra Levi ...efter deras s.er
3 :15
2 Gersons söner. efter deras s.er
3:18
2 Kehats söner efter sina s.er
3:19
2 Meraris söner efter sina s.er
3 :20
2 Dessa voro leviternas s.er
3:20
2 libnitemas s. och simeitemas s.
3:21
2 dessa voro gersoniternas s.er
3:21
2 Gersonitemas s.er västern t
3 :23
2 Från Kehat amramitemas s.
3 :27
2 jisharitemas s., hebronitemas s.
3 :27
2 och ussieliternas s.
3:27
2 dessa voro kehatitemas s.er
3 :27
2 Kebats barns s.er hade sitt läger
3 :29
2 hövding för kehatitiska s.emas
3:30
2 härstammade maheliternas s.
3 :33
2 och musitemas s.
3:33
2 dessa voro merariternas s.er
3 :33
2 meraritiska s.ernas stanifamilj
3:35
2 leviterna efter deras s.er
3 :39
2 Kebats barn, efter deras s.er
4:2
2 Gersons barn efter deras s.er
4:22
2 gersonitemas s.ers tjänstgöring
4:24
2 tjänstgöring Gersons barns s.er
4:28
2 Merarls barn efter deras s.er
4:29
2 meraritiska s.emas tjänstgöring
4:33
2 Kehats barn efter deras s.er
4:34
2 inmönstrades efter deras s.er
4:36
2 voro de av kehatiternas s.er
4:37
2 Gersons barn efter deras s.er
4:38
2 inmönstrades efter sina s.er
4:40
2 voro de av Gersons barns s.er
4:41
2 de av Meraris barns s.er
4:42
2 inmönstrades, efter deras s.er
4 :42
2 inmönstrades efter sina s.er
4:44
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SLA (läger)
där slogo Israels barn läger
4.Mos. 9 :17
efter H. befallning slogo de läger
9:18,23
mot dina fiender och s.r läger
5.Mos.23:9
H. ängel s.r sitt läger omkring
Ps.34:8
Jag skall s. läger runt omkring
Jes.29:3
SLA (rot)
det slog rötter och uppfyllde
knappt har deras stam slagit rot
Du planterar dem, de s. rot

Ps.80:10
Jes.40:24
Jer.12:2

SLA (upp)
(Abram) slog upp sitt tält
l.Mos.12:8
Israel slog upp sitt läger i Gerars
26 :17
(Isak) slog där upp sitt tält
26 :25
(Jakob) slagit upp sitt tält
31 :25
slog upp sitt läger utanför staden
33:18
(Jakob) hade slagit upp sitt tält
33:19
slog upp sitt tält på andra sidan
35 :21
eldslåga slog upp ur en buske
2.Mos. 3:2
slagit upp sitt läger vid Guds berg
18:5
s. upp det ett stycke utanför lägret
33:7
tabernaklet skall s.s upp
4.Mos. 1 :51
i lågor som slogo upp mot him. Dom.20 :40
bölder slogo upp på dem
l.Sam. 5:9
tältet som David slagit upp
2.Sarn. 6 :17
slog man upp tält åt Absalom
16 :22
därpå slog gossen upp ögonen 2.Kon. 4 :35
slog upp ett tält åt den
l.KrÖn.15:1
tältet som David slagit upp
16:1
slagit upp tält i Jerusalem
2.Krön. 1:4
tält ban slagit upp bland mskorna Ps.78:60
ingen arab skall där s. upp tält
Jes.13 :20
Ariel. där David slog upp sitt läger
29:1
s. upp sina tält runt omkring
Jer. 6:3
ingen kvar som kan s. upp mitt tält
10:20
lik vägfarande som s.r upp sitt tält
14:8
s. upp läger mot den
Hes. 4:2
s. upp sina tältläger i dig
25:4
sina palatstält skall han s. upp
Dan.l! :45
jag skall s. upp mitt läger
Sak. 9:8
Då slog (Tabita) upp ögonen
Apg. 9 :40
s. upp sitt tabernakel över
Upp. 7 :15
SLA (ut)
slogo dess blommor ut
l.Mos.40:10
bulnader s. ut med blåsor
2.Mos. 9:9
bulnader slogo ut med blåsor
9:10
ren plats... s.r ut askan
3.Mos. 4:12
slog spetälska ut på hs panna 2.Krön.26:19
om vinträden hade slagit ut
HV. 6:10
för att se om vinträden slagit ut
7:12

SLÄCKA
-släcka
utsläcka 2.Sam.14:7; Matt.3:12
SLÄCKA
s. min hämnd på dem
2.Mos.15:9
s.te ut lamporna (i templet)
2.Krön.29 :7
vildåsnorna s. i dem sin törst
Ps.104:11
hennes lampa s.es icke ut
Ords.31:18
s. min harm på mina ovänner
Jes. 1:24
och ingen skall kunna s.
1:31
jag skall s. min förtörnelse
Hes. 5:13
jag skall s. min vrede på dig
16:42
flammande lågan skall icke s.s
20:47
den skall icke kunna s.s
20:48
och s. min vrede
21:17
förrän jag S.t min vrede på dig
24:13
utan att de kunde s. sin törst
Am. 4:8
elden bränna, ingen skall s. den
5:6
s. min vrede på nordlandet
Sak. 6:8

SLÄKT

SLÄKT

I) taligo!, n i ,? i n
fem. plur. släkt;· släkthistoria, släktregister; av: jälag, föda; avla. Se t.ex.
Avkomling 2, Släktregister I.
2)

mispiihä,

il

n;] tV ~

<

2 de av Meraris barns s.er
4:45
2 leviterna efter deras s.er
4:46
4 så skall han utrotas ur sin s.
9 :13
3 jag vill gå hem till min s.
10:30
2 folket i sina särskilda s.er grät
11:10
2 Av Hanok hanokitemas s.
26:5
2 av Pallu palluiternas s.
26:5
2 av Karmi karmiternas s.
26:6
2 Dessa voro rubeniternas s.er
26:7
2 Simeons barn, efter deras s.er
26 :12
2 Av Nemuel nemueliternas s.
26:12
2 av Jamin jaminiternas s.
26:12
2 av Jakin iakiniternas s.
26:12
2 av Sera seraiternas s.
26 :13
2 av Saul saulitemas s.
26 :13
2 Dessa voro simeonitemas s.er
26:14
2 Gads barn, efter deras s.er
26 :15
2 Av Sefon sefoniternas s.
26 :15
2 av Haggi haggiternas s.
26:15
2 av Suni suniternas s.
26:15
2 av Osni osniternas s.
26 :16
2 av Eri eriternas s.
26:16
2 av Arod aroditernas s.
26 :17
2 av Areli are liternas s.
26 :17
2 Dessa voro Gads barns s.er
26:18
2 Juda barn, efter deras s.er
26 :20
2 Av Sela selaniternas s.
26:20
2 av Peres peresiternas s.
26:20
2 av Sera seraitemas s.
26 :20
2 Av Hesron hesroniternas s.
26:21
2 av Hamul hamulitemas s.
26 :21
26 :22
2 Dessa voro Juda s.er
2 Isaskars barn, efter deras s.er
26 :23
2 Av Tola tolaitemas s.
26:23
2 av Puva punitemas s.
26 :23
2 av Jasub jasubitemas s.
26:24
2 av Simron simroniternas s.
26 :24
2 Dessa voro Isaskars s.er
26 :25
2 Sebulons barn, efter deras s.er
26:26
2 Av Sered serediternas s.
26:26
2 av Elon elonitemas s.
26 :26
2 av Jaleel jaleelitemas s.
26 :26
2 Dessa voro sebuloniternas s.er
26:27
2 Josefs barn, efter deras s.er
26:28
2 Av Makir 'llakiritemas s.
26 :29
2 av Gilead kom gileaditernas s.
26 :29
2 Av leser ieseritemas s.
26:30
2 av Helek helekiternas s.
26:30
2 av Asriel asrielitemas s.
26:31
2 av Hefer heferiternas s.
26 :32
2 Dessa voro Manasse s.er
26 :34
2 Efraims barn, efter deras s.er
26:35
2 Av Sutela sutelaitemas s.
26:35
2 av Beker bekeriternas s.
26 :35
2 av Tahan tahanitemas s.
26 :35
2 Av Eran eranitemas s.
26:36
2 Dessa voro Efraims barns s.er
26:37
2 Josefs barn efter deras s.er
26:37
2 Benjamins barn efter deras s.er
26 :38
2 Av Bela belaitemas s.
26:38
2 av Asbel asbelitemas s.
26:38
2 av Ahiram ahiramitemas s.
26 :38
2 av Sefufam sufamiternas s.
26 :39
2 av Hufam hufamiternas s.
26:39
2 Belas söner ... arditemas s.
26 :40
2 av N aaman naamiternas s.
26 :40
2 Benjamins barn efter deras s.er
26 :41
2 Dans barn efter deras s.er
26 :42
2 Av Suham suhamitemas s.
26:42
2 Dans s.er, efter deras s.er
26 :42
2 Suhamiternas s.er inmönstrades
26:43
2 Asers barn efter deras s.er
26 :44
2 av Jisvi jisvitemas s.
26 :44
2 av Beria beriaiternas s.
26 :44
2 Av Heber heberiternas s. .
26:45
2 av Malkiel malkielitemas s.
26 :45
2 Dessa voro Asers barns s.er
26:47
2 N aftali barn efter deras s.er
26 :48
2 Av Jaseel iaseelitemas s.
26:48
2 av Guni gunitemas s.
26 :48
2 av Jeser jeseritemas s.
26 :49
2 av Sillem sillemitemas s.
26 :49
2 Naftali s.er, efter deras s.er
26:50
2 av Levi stam ... efter deras s.er
26 :57
2 Av Gerson gersoniternas s.
26:57
2 av Kehat kehatiternas s.
26:57
2 av Merari merariternas s.
26:57
2 leviternas s.er: libnitemas s.
26:58
2 hebroniternas s., maheliternas s.
26:58
2 musiternas s., koraitemas s.
26 :58
.2 av Manasses, Josefs sons, s.er
27:1
2 faders namn utplånas ur hs s.
27:4
2 närmaste blodsförvant inom hs s. 27:11
2 gm lottkastning efter edra s.er
33 :54
2 huvudmännen i Gileads barns s.
36:1
2 av Josefs barns s.er
36:1
2 en s. som hör till deras egen
36:6
2 av ngn s. som hör till hennes
36:8
2 gifta inom Manasses barns s.er
36:12
7 icke gifta sig ... utom s.en ' 5.Mos.25:5
2 icke ngn s. eller stam vars hjärta
29 :18
2 hela (Rahabs) s. förde de ut
Jos. 6:23
2 den ena s.en efter den andra
7 :14
2 i den s. som H. låter träffas
7 :14
2 lät Juda s.er träda fram
7 :17
2 träffade lotten seraitemas s.
7 :17
2 lät seraiternas s. träda fram
7 :17
2 Rubens... stam, efter deras s.er
13:15
2 Rubens arvedel, efter deras s.er
13:23
2 åt Gads stam, efter deras s.er
13:24
2 Gads arvedel efter deras s.er
13:28
2 Manasse fick land efter sina s.er
13:29
2 Makirs barn, efter deras s.er
13:31
2 Juda barns stam efter sina s.er
15:1
2 Juda barns gränser efter s.er
15:12
2 Juda arvedel efter deras s.er
15:20
2 Efraims barn fingo efter sina s.er
16:5
2 Efraims arvedel efter deras s.er
16:8
2 Manasses barn. efter sina s.er
17:2
2 Manasses avkomlingar efter s.er
17:2
2 Benjamins stam, efter deras s.er
18:11
2 Benjamins barns ... efter s.er
18:20
2 Benjamins stam, efter deras s.er
18:21
2 Benjamins arvedel, efter deras s.er 18:28
2 Simeons stam efter deras s.er
19:1
2 Sim eons arvedel, efter deras s.er
19:8
2 Sebulons barn, efter deras s.er
19:10
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2 Sebulons arvedel, efter s.er
19 :16
2 Isaskars barn, efter deras s.er
19 :17
2 Isaskars arvedel, efter deras s.er
19 :23
2 Asers stam, efter deras s.er
19:24
2 Asers arvedel. efter deras s.er
19:31
2 Naftali barn, efter deras s.er
19:32
2 N aftali arvedel, efter deras s.er
19 :39
2 Dans stam, efter deras s.er
19 :40
2 Dans arvedel, efter deras s.er
19:48
2 kehatiternas s.er föll lotten
21:4
2 ur Efraims stams s.er
21 :5
2 ur Isaskars stams s.er
21 :6
2 Merarls barn fingo, efter s.er
21:7
2 Bland kehatiternas s.er bland
21 :10
2 Kehats barns s.er av leviterna
21 :20
2 Kehats barns s.er fingo tio
21 :26
2 Bland leviternas s.er fingo
21 :27
2 Gersoniternas städer, efter s.er
21:33
2 Meraris barns s.er finga
21 :34
2 städer de övriga leviternas s.er
21 :40
2 på sin lott. efter sina s.er
21 :40
2 hela hs s. läta de gå
Dom. 1 :25
2 I Sorga en man av danitemas s.
13:2
2 levde en ung man av Juda s.
17:7
2 sände Dans barn ur sin s. fem
18:2
2 bröto 600 man av danitemas s.
18:11
2 präst för hel stam och s.
18:19
2 till sin stam och sin s.
21 :24
2 en rik man av Elimeleks s.
Rut 2:1
2 Boas som var av Elimeleks s.
2:3
7 utrota var man av din s.
l.Sam. 2:33
2 min s. är den ringaste
9 :21
2 bland alla s.er i Benjamins
9 :21
2 Benjamins stam efter dess s.er
10:21
2 träffades Matris s. av lotten
10:21
2 vad är min faders s. i Israel
18:18
2 där hela s.en firar offerfest
20:6
2 hela s.en rest sig upp
2.Sam.14:7
2 Kirjat-Jearims s.er vara
l.Krön. 2:53
2 de skriftlärdes s.er vara
2 :55
6 Hammat, fader till Rekabs s.
2:55
2 Dessa vara sargatiternas s.er
4:2
2 så ock Aharhels. Harums sons, s.er 4:8
5 fader till Timmermansdalens s.
4:14
2 s.er som tillhörde linnearbetarnas
4:21
2 deras s. förökade sig icke
4:27
2 hövdingar i sina s.er
4 :38
2 (Beeras) bröder efter sina s.er
5:7
2 Dessa vara leviternas s.er
6 :19
2 Arans söner av kehatitemas s.
6:54
213 städer, efter deras s.er
6:60
2 efter sina s.er 13 städer
6:62
2 efter sina s.er 12 städer
6:63
2 Kehats barns s.er fingo
6 :66
2 tillföll Kehats övriga barns s.
6 :70
2 s. som utgjorde hälften av
6:71
2 bröder i alla Isaskars s.er
7:5
5 Jo;ada. fursten inom Arans s.
12:27
2 Given åt H. I folkens s.er
16 :28
5 gersoniternas barn av Laedans s.
26 :21
5 hs bröder av Eliesers s.
26 :25
5 Heldai som hörde till Otniels s.
27:15
5 för Arans s. Sadok
27 :17
8 icke uppgiva familjer och s.
Esr. 2:59
9 förhöll det sig med deras s.er
8:1
2 ställde upp dem efter s.er
Neh. 4:13
8 icke uppgiva sin s.
7 :61
8 som vara av Israels s. avskilde
9:2
3 om sin s. icke yppat ngt
Est. 2:10
3 Ester hade icke yppat om sin s.
2:20
2 ihågkommas och firas i var s.
9 :28
2 Elihu av Rams s., upptänd
Job 32:2
2 Hedningarnas alla s.er
Ps.22 :28
2 Given åt H., I folkens s.er
96:7
2 lät s.ema växa till ss.
107 :41
8 icke sagt till Jakobs s.
Jes.45:19
8 gm H. får Israels s. sin rätt
45 :25
2 I alla s.er av Israels hus
Jer. 2:4
2 och två från var s.
3:14
8 bortkastat all Efraims s.
7:15
8 de s.er som ej åkalla ditt namn
10:25
8 fört upp Israels hus' s.
23:8
8 vara alla Israels s.ers Gud
31:1
8 först då skall Israels s. upphöra
31 :36
8 skall jag förkasta all Israels s.
31 :37
2 De båda s.er som H. utvalde
33:24
6 Gå bort till rekabiternas s.
35:2
6 rekabitemas hela övriga s.
35:3
6 för rekabiternas s. kannor
35:5
6 till rekabitemas s. sade Jeremia
35:18
8 jungfru av Israels barns s.
Hes.44:22
8 ynglingar av konungslig s.
Dan. 1:3
8 hs som var av medisk s.
9:1
2 bland alla s.er på j orden
Am. 3:2
10 ringa bland Juda s.er
Mika 5:2
2 s.erna hålla dödskJagan
Sak.12:12
2 Davids hus' s. för sig
12:12
2 Simeis s. för sig
12:13
2 så ock alla övriga s.er
12:14
11 alla s.er på jorden jämra
Matt.24:30
12 I din s. finnes ingen
Luk. 1 :61
13 var av Davids hus och s.
2:4
14 En man av förnämlig s. tänkte fara 19:12
11 ss. domare över Israels 12 s.er
22:30
13 skola alla s.er på jorden
Apg. 3:25
15 som vara av översteprästerlig s.
4:6
12 Gå ut ur ditt land och från din s.
7:3
15 Farao fick kunskap om Josefs s.
7:13
12 hela sin s., 75 personer
7:14
15 I som ären barn av Abrahams s.
13:26
15 Vi äro ju ock av hs s.
17:28
15 Ara vi nu av Guds s.
17:29
14 icke många av förnämlig s.
l.Kor. 1 :26
16 som icke var av deras s.
Hebr. 7:6
11 alla s.er på jorden jämra
Upp. 1:7
15 från Davids rot kommen av hs s.
22:16

SLÄKTE
Se även: Släkt, ätt, stam, folk, hedning, människa, släktregister, evig,
Adam, Jesus Kristus.
-släkte
människosläkte Apg.17 :26
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Släkte
Ordet »släkte» förekommer ofta i
Bibeln i betydelsen »generation», jfr
uttrycket »från släkte till släkte», t.ex.
loMos.17:9; 3.Mos.3:17; Ps.49:l2;
Luk.l :50. Detta uttryck har med ett
evighetsperspektiv att göra, det betecknar något förblivande, något som intet
slut har, något som varar generation
efter generation. - Guds förbund med
sitt folk skulle vara från släkte till
släkte, loMos.17:9, hans trofasthet
likaså, Ps.119 :90. Ordförbindelsen är
att jämföra med sådana uttryck som
t.ex. »en evärdlig stiftelse», 2.Mos.
12: 14, »en evärdlig stadga», 30 :2lo
I N.T., särskilt i evangelierna, förekommer ofta uttrycket »detta släkte»
som en sammanfattande benämning på
den dåtida generationen. På det sättet
talar till exempel Jesus om sin samtid
när han frågar: »Vad skall jag likna
detta släkte vid?» Matt. I 1 :16; likaså i
jämförelsen med »ninevitiska män» och
>xlrottningen av Söderlandet», 12 :41,
42. Jämför härmed även Jesus-utsagorna i Mark.8:12,38; Luk.7:31; 11:30
m.fl. ställen.
I Matt.24:34 säger Jesus: »Detta
släkte skall icke förgås, förrän allt
detta sken>, nämligen vad han förut har
talat om i samband med tecknen till
sin tillkommelse. Detta ställe är
mycket omdiskuterat. Några menar att
Jesus här avser sin egen generation,
och att hans ord gäller den vedermöda,
som skall kulminera med Jerusalems
förstöring. Andra anser att Jesus här
icke talar om sin egen samtid, utan om
den generation som bevittnar hur de
omtalade tecknen börjar äga rum, jfr
v.32-33. Andra åter uppfattar »släkte»
här som det släkte som härstammar
från Noa, jfr v.37 ff. Slutligen tolkar
många stället därhän att det syftar på
judafolket, som icke skall förgås förrän
Gud har förverkligat sin plan med det
och med världen.

generation (alla människor som lever
vid samma tid); av: ginomai, se
Släkt 15. Ordet är i Matt.!:17 övers.
släktled, led.
8) genos, rEVOC;
härkomst; släkt. Se vidare: Släkt 15.

5
5
5
6
6
1
1
1
3
3
4
2
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
8

Ja, du gensträviga s.
12:25
Säg till det gensträviga s. t
17:12
tala till det gensträviga S.t
24:3
hs välde varar från s. till s.
Dan. 3 :33
rike varar från s. till s.
4 :31
deras barn för kommande s.
Joel 1 :3
ej uppstå. intill senaste s.ns år
2:2
Jerusalem fr:.n s. till s.
3 :20
mot hela det s. som jag fört
Am. 3:1
tänker \lt mo'~ detta s. vad ont Mika 2:3
så är det med detta s.
Hagg. 2:15
vill ju hava ett gudaktigt s.
Mal. 2:15
likna detta s. vid
Matt.l1 :16
Ett ont och trolöst s.
12 :39
träda fram tillsammans med detta s. 12:41
tillsammans med detta s.
12:42
skall det gå med detta onda s.
12 :45
Ett ont och trolöst s. är detta
16:4
O du otrogna och vrånga s.
17:17
Allt detta skall komma över detta s. 23 :36
Detta s. skall icke förgås
24:34
begär detta s. tecken
Mark. 8 :12
At detta s. intet tecken givas
8:12
i detta trolösa syndiga s.
8 :38
O du otrogna s., huru länge måste
9 :19
Detta s. skall icke förgås
13 :30
skola alla s.n prisa mig salig
Luk. 1 :48
Hs barmhärtighet från s. tiU s.
1:50
likna detta s.s mskor vid
7 :31
O du otrogna och vrånga s.
9 :41
Detta s. är ett ont s.
11 :29
Människosonen tecken för detta s'. 11 :30
tillsammans med detta s.s män
11 :31
träda fram tillsammans med detta s. 11:32
av detta s. utkrävas profeters
11 :50
Det skall utkrävas av detta s.
11:51
skicka sig klokare mot sitt s.
16:8
först förkastad av detta s.
17 :25
Detta s. skall icke förgås, förrän
21 :32
frälsa ... från detta vrånga s.
Apg. 2 :40
Vem kan räkna hs s.
8:33
under framfarna s.ns tider
14:16
under förgångna s.ns tider
Ef. 3:5
hm tillhör äran alla s.n igenom
3:21
ibland ett vrångt och avogt s.
Fil. 2:15
hemlighet som s.n igenom varit Kol. 1 :26
förtörnad på det S.t
Hebr. 3:10
I åter ären ett utvalt s.
l.Pet. 2:9

l) dor, l i 1
släkte, generation; tidsepok, period,
tid. Jfr Evig 23.
2) zdra·, )J ~ .1.
sådd, utsäde, säd; avkomma; släkt. Se
vidare: Säd L
3) mispål}å, n ~ ~ if 9
släkt; i vidare mening: släkte, generation; i l.Mos.8:19 (om djur) släkte,
ordning, art. Jfr Jer.lS:3, övers. slag (=
sort). Se vidare: Släkt 2.
4) goj, , i J
samling av människor; nation, folk. I
Hagg.2 :15 står ordet parallellt med
·am, se Folk 2. Se t.ex. Folk 1, Hedning 1, Människa Il.
5) bdji!,
~
hus; familj, släkt; släkte. Se t.ex.
Släkt 6.
6) där, l ~
aram. = hebr. dor, se L
7) gened, reveu
födelse, födsel; släkt, familj; släkte,

SLÄKTE
1 ostrafflig bland sitt s.
l.Mos. 6:9
1 rättfärdig inför mig bland detta s.
7:1
2 behålla deras s.n vid liv
7:3
3 ut ur arken, efter sina s.n
8:19
1 i fjärde S.t skall din säd komma
15:16
1 förbund från s. till s.
17:7
1 hålla mitt förbund från s. till s.
17:9
1 S. efter s. skall vart gossebarn
17:12
1 Josef dag ... hela det S.t
2.Mos. 1:6
1 nämna mig från s. till s.
3 :15
1 Ss. evärdlig stiftelse s. efter s.
12:14
1 skolen I, s. efter s., hålla
12:17
1 högtidsvaka ... s. efter s.
12:42
1 H. strida mot Amalek från s. till s. 17:16
1 evärdlig stadga från s. !ill s.
27 :21
1 brännoffer från s. till s.
29 :42
l rökoffret från s. till s.
30:8
1 bringa försoning, s. efter s.
30:10
1 evärdlig stadga ... från s. till s.
30:21
1 smörjelseo!ja från s. till s.
30:31
1 ett tecken från s. till s.
31 :13
1 att de fira den s. efter s.
31:16
1 evärdligt prästadöme, s. efter s.
40:15
1 stadga från s. till s.
3.Mos. 3:17
l H. eldsoffer från s. till s.
6 :18
1 till evärdlig rätt, s. efter s.
7 :36
1 evärdlig stadga från s. till s.
10:9
1 evärdlig stadga från s. till s.
17:7
1 avkomlingar i kommande s.n
21 :17
10m i kommande s.n ngn av edra
22:3
l evärdlig stadga från s. till s.
23:14
23:21,31,41; 24:3
1 stadga från s. till s.
4.Mos.10:8
1 i kommande s.n bor ibland eder
15:14
1 stadga för eder från s. till s.
15:15
1 H. offergärd s. efter s.
15 :21
1 allt framgent. s. efter s.
15:23
1 evärdlig stadga från s. till s.
18 :23
1 hela det s. hade dött bort
32:13
1 rät~sstadga från s. till s.
35:29
1 ingen i detta onda s.
5.Mos. 1 :35
1 under denna tid förgicks hela s.t
2:14
1 ett kommande s.
29 :22
1 det vrånga och avoga s.t
32:5
1 akta på förgångna s.ns år
32:7
1 ett förvänt s. äro de
32:20
1 hela s.t samlat till sina
Dom. 2:10
1 kom ett annat s. upp efter dem
2:10
1 intill 1000 s.n på vad han
l.Krön.16:15
2 har det heliga S.t blandat sig
Esr. 9:2
1 Ty fråga framfarna s.n
Job 8:8
l skall beskydda dem för detta
Ps.12:8
1 Gud är hos de rättfärdigas s.
14:5
1 förtälja om H. för ett annat s.
22:31
l Sådant är det s. som frågar efter
24:6
l hs hiärtas tankar från s. tiU s.
33:11
1 namn prisat bland kommande s.n
45:18
1 förtälja därom för ett kommande s. 48:14
1 deras boningar från s. till s.
49 :12
1 själ gå till hs fäders s.
49 :20
1 hs år skola vara från s. till s.
61 :7
71 :18
1 förtälja om din arm för annat s.
l Dig frukte man från s. till s.
72:5
1 då hade jag svikit dina barns s.
73:15
1 för kommande s. förtälja
78:4
1 bliva kunnigt för kommande s.
78:6
1 gensträvigt och upproriskt s.
78:8
1 ett s. som icke höll sitt hjärta
78:8
l förtälja ditt lov från s. till s.
79 :13
1 din vrede vara från s. till s.
85:6
1 din trofasthet från s. till s.
89:2
1 bygga din tron från s. till s.
89:5
l H., du vår tillflykt från s. tiU s.
90:1
l 140 år var det s.t mig till leda
95:10
1 hs trofasthet från s. till s.
100:5
1 din åminnelse från s. till s.
102:13
1 tecknas upp för ett kommande s. 102:19
1 du vilkens år vara från s. till s.
102:25
l förbund, intill 1000 s.n
105:8
l till rättfärdighet från s. till s.
106:31
1 de redligas s. varda välsignat
112:2
1 Från s. till s. din trofasthet
119 :90
1 H .• din åminnelse från s. till s.
135:13
1 Det ena S.t prisar för det andra
145:4
1 ditt herradöme från s. till s.
145:13
l H. är din Gud från s. till s.
146:10
l består krona från s. tiU s.
Ords.27 :24
1 Ett s. där man förbannar sin fader
30:11
1 ett s. som tycker sig vara rent
30:12
1 ett s. - huru stolta dess ögon
30:13
1 ett s. vars tänder äro svärd
30:14
1 S. går, och s. kommer
Pred. 1:4
2 Ve dig, du syndiga s.
Jes. 1:4
1 från s. till s. ligga obebott
13 :20
l Från s. till s. ligga öde
34:10
l från s. till s. bo därpå
34:17
1 kallade mskors s.n fram
41:4
1 min frälsning ifrån s. till s.
51:8
1 vem i hs s. betänker detta
53:8
1 grundvalar ifrån forntida s.r
58 :12
1 till fröjdeort ifrån s. till s.
60:15
1 platser som legat öde s. efter s.
61:4
2 deras s. skall bliva känt
61 :9
2 de äro ett s. av H. välsignade
65:23
1 Du onda s., givakt på H.
Jer. 2:31
1 H. har förkastat detta s.
7 :29
3 lämnas kvar av detta onda s.
8:3
1 från s. till s. vara obebott
50:39
1 din tron från s. till s.
Klag. 5:19
5 de äro ett gensträvigt s.
Hes. 2:5
5 då de nu äro ett gensträvigt s.
2:6
5 var icke ... ss. detta gensträviga s.
2:8
5 då de äro ett gensträvigt s.
3:9,26,27
5 du bor i det gensträviga S.t
12:2
5 de äro ett så gensträvigt s.
12:2
5 då de nu äro ett gensträvigt s.
12:3
5 Israels hus, det gensträviga s.t
12:9

Släktregister, släkttavlor
Det vanligaste hebt ordet för »släktregister» och »släkttavla» är hithp.,
särskilt hithp. inf., av verbet [jål}asJ,
bli eller vara införd i släktregister; inf.
som subst. : släktregister. Motsvarande
substantiv, jdhas, förekommer i uttrycket sepär ·hajjril:zas, Neh.7:5, översatt »släktförteckningem>.
Att märka är också ordet tolego!
(av jälag, föda), som är en vanlig term
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Ett dåligt släkte
l) Vrångt och avogt, S.Mos.32:S;
Apg.2:40_ 2) Otroget och vrångt, Matt.
17:17.3) Gensträvigt och upproriskt,
Ps.78:8. 4) Ont, Jer.2:31; Luk.lI:29.
5) Ont och trolöst, Matt.!2:39. 6)
Trolöst och syndigt, Mark.8:38.
SLÄKTE

n:

SLÄKTEGENDOM
skall då återfå sin s.
och han skall återfå sin s.

3.Mos.25:10
25:41

SLÄKTFöRTECKNING
s.en över dem som dragit upp

Neh. 7:5

SLÄKTGREN
icke kehatiternas s. utrotas

4.Mos. 4:18

SLÄKTLED
l) gened, r€V€U
släkt, familj; släkte, generation. Se
vidare: Släkte 7.
SLÄKTLED
1 s.erna från Abraham ... 14 leder Matt. 1 :17

SLÄKTLEDNING
1) agenealogetos, areVeaAOr1/70C;
utan släktregister, utan släktledning;
av: neg. a- och genealogeö, se Släkt 16.
SLÄKTLEDNING
1 (Melkisedek) står utan s.

Hebr. 7:3

SLÄKTLEDNINGSHISTORIA
1) genealogfa,

revEaAoria

släktregister; av: gene a, se Släkte 7,
och legö, samla; beräkna, tälja;
förtälja, berätta. Ordet kan i N.T. avse
dels G.T. med dess släktregister, dels
gnostiska läror om eonerna och deras
inbördes ordning, vilket alltsammans
kunde brukas till spekulationer, något
som de troende varnas att befatta sig
med. Jfr Släkt 16.
SLÄKTLEDNINGSHISTORIA
1 fabler och s.er utan ände
1. Tim. 1:4
1 tvistefrågor och s.er undfly
Tit. 3:9

SLÄKTOFFERFEST
ty vi fira en s. i staden

l.Sam.20:29

SLÄKTREGISTER
Se även: Familj, släkt, stam, folk,
släktförteckning, släktledning, släkt·
tavla, uppteckna, ättföljd.

Släktregister - Släpa
för släkthistoria, släkttavla; det brukas
På grundval av vad som ovan är
t.ex. i 1.Mos.6:9; 11:10,27; 25:19; anfört angående den vida användning'
37 :2. Detta ord ingår även i uttrycket en av ord som fader, son och öda är
sepär toliqo! 'aqåm. l.Mos.5:1, övers. det högst sannolikt, att Adal' s släkt·
»stycket om Adams släkt».
tavla i I.Mos.5 och Sems släkttavla i
Det grek. ordet för släkttavla är 11 :10·26 är mycket starkt förk0r"<lde.
genealogia , känt från vårt låneord Värd att märka är här den genomförda
»genealogi». I Matt. I : 1 står biblos talsymboliken: 10 namn från Adam till
geneseös lesou Christou, Jesu Kristi Noa och lO namn från Sem till Abram
härstamningsbok
eller
släkttavla; (Abraham). Släktregistrens huvudsyfte
biblos geneseös motsvarar hebr. sepär är att framhäva de representativa
namnen i frälsningshistorien, i första
toledot.
Siäktregister upptar stort utrymme hand Adam, Noa och Abraham. Noas
i G.T., särskilt i 1. och 4Moseboken, släktregister i kap. 10 ger närmast en
1.Krönikeboken, Esras bok och redogörelse för olika folks och natio·
Nehemjas bok. I N.T. fmner vi Jesu ners ursprung och inbördes släktskap.
Kristi släkttavla i Matt.I:I·17; Luk. Av intresse är också registren över
3:23·38. I Israel fördes släktregister Jakobs (Israels) tolv söner, 35:23·26,
med omsorg och förvarades som doku· över de personer av hans hus som
ment av stort värde både för folket bosatte sig i Egypten, 46:8·27, samt
och den enskilde. Till formen kan ett över hans söners avkomlingar, 1.Krön.
släktregister, sådant det återges i kap.2 och kap.4·8.
En central plats intar släkttavlorna
Bibeln, ge släktleden antingen i en
nedstigande linje, t.ex. 1.Mos.5 :3·32; över Levi stam och Arons efterkom·
Rut 4:17·22; 1.Krön.3; 6:1·30,50·53, mande på grund av prästernas och
eller i en uppstigande linje, 1.Krön. leviternas speciella tjänst. Register över
6:3347; Esr.7:1·5 m.fl. ställen. Till präster, leviter och andra tempel·
innehållet kan det röra sig om släkt· tjänare fmns t.ex. i 2.Mos.16·25;
register för individer, släkter, stammar 4.Mos.3:2·4,14·39; 26:57·62; l.Krön.
6:1·53;9:10·34; 15:4·11,16·24; 2.Krön.
eller hela folk och nationer.
Det som fmns av släkttavlor i Skrif· 31 :16·19.
Israels stammar mönstrades och
ten, är i regel utdrag ur fullständigare
släktregister, som antingen var upp· mantalsskrevs, särskilt med tanke på
tecknade i en särskild bok, I.Mos.5:1; behovet att veta hur många män som
Neh.7:5, eller som ingick i en eller kunde uppbådas i händelse av krig, se
annan historisk krönika, l.Krön.9:1; t.ex. 4.Mos.l :1·46; 26:1·51; l.Krön.
2.Krön.12:15. De bibliska släktregist· 7:2·11,40.
Kanaans land indelades efter Israels
ren är alltså icke avsedda att vara
kompletta, utan de ger vad som för de stammar och släkter, 4.Mos.26:52·56;
bibliska författarna var väsentligt i det 33:54; Jos.l4, och släkttavlorna hade
aktuella sammanhanget. En jämförelse därför betydelse i frågor om besitt·
mellan l.Krön.6:7·13 och Esr.7:1·3 ningsrätt, jfr 1.Krön.9:1 f. Bland kung·
visar t.ex. att sex namn saknas i det liga släktregister kan nämnas registret
utdrag som Esra återger. De tre leden över David och hans släkt i I.Krön.3.
Bland de många olika registren i
mellan Joram och Asarja (= Osias el.
Ussia) i l.Krön.3:11·12 är utelämnade Esras bok och i Nehemjas bok märks
,särskilt förteckningarna över de män
i Matt. I :8.
Man bör i detta sammanhang min· som återvände från Babel med Serub·
nas, att son, hebr. ben, i Skriften också babel, Esra och Nehemja, Esr.2:1·58;
kan beteckna sonson eller liknande, se 8:1·14; Neh.7:5·60; 12:1·26. Några
t.ex. l.Mos.29:5 Ofr 22:20·22; 28:5); släkter och familjer kunde icke doku·
Rut 4:17 Ofr 1 :2·5); Esr.5:! Ofr Sak. mentera sin härkomst, bland dem ock·
1:1), eller avkomling i senare släktled, så präster, som på grund därav blev
l.Krön.26:24 Ofr 23:16) m.fl. ställen. uteslutna från prästadömet, Esr.2 :59·
Av samma slag är uttrycket »Israels 63; Neh.7:61·65.
Endast undantagsvis nämns kvinnor
barn» som beteckning för Israels folk.
Ordet »fader» kan betyda farfader, i Bibelns släktredogörelser. Bland dem
1.Mos.28:13, farfaders fader, 4.Mos. fmner man t.ex. Sarai (Sara) och
18:2 Ofr 26:58 f.; 2.Mos.6:16), och Milka, l.Mos.11:29, Rebecka, 22:23,
Ketura, 25:1 f, Lea, RakeIoch Silpa,
stamfader, l.Mos.17:4 osv.
. När Nebukadnessar i Dan.5:2 kallas 35:23·26, Asenat, 46:20, Eliseba,
Belsassars fader, skall detta förstås i 2.Mos.6:23, Selofhads fem döttrar,
betydelsen: företrädare på tronen. Bel· 4.Mos.26:33, Rut, Rut 4:13; Matt.1 :5,
sassar var till sin härkomst son till Tamar, 1.Krön.2:4; Matt.I:3, Rakab
konung Nabonid och den verklige (Rahab), Matt.l:5, och Bat·Seba,
regenten i Babel (i denna egenskap son 1.Krön.3:5 (här kallad Bat·Sua); Matt.
till Nebukadnessar). På samma sätt 1:6 (Urias hustru).
Judarna fortsatte att föra släktregismåste man tänka sig en vidare betydel·
se hos hebr. jålad, föda, nämligen bli ter ända fram till år 70 e.Kr., då
stamfader till, jfr-plur. av subst. jliläq i samtliga skrivna släktregister gick
Jes.29:23, övers. »barm> (= avkomlingar förlorade i samband med romarnas
i vidaste mening). Ofta när orden förstöring av Jerusalem. Levi stam och
fader, son, föda osv. används, betonas Arons släkt har emellertid ända till
starkare den arvsrättsliga aspekten än våra dagar bevarat traditionen om sin
den direkt fysiska härkomsten. Detta härkomst.
kan delvis förklaras utifrån lagen om
Jesu Kristi släkttavla finns i två
att en man skulle äkta sin avlidne versioner, i Matt.I:I·17 i en nedstigan·
broders hustru, om den avlidne icke de linje från Abraham, i Luk.3:23·38 i
hade efterlänmat egna barn, och att en uppstigande linje över Adam till
hennes förste son skulle kallas son av Gud. I registrens sammanställning
hennes avlidne man, 5.Mos.25:5 f., jfr finns en klar talsymbolik. Hos Lukas
uppräknas Il gånger 7 släktled: 3
Rut 4:5 f.,9·13.
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gånger 7 från Jesus till Sorobabel
(Serubbabel), 3 gånger 7 från SalatieI
(Sealtiel) till Natam (Natan), 2 gånger
7 från David till Abraham, 3 gånger 7
från Tara (Tera) till Gud.
Hos Matteus består registret av 3
gånger 14 led, Matt.l :17. Här har man
velat se en hänvisning till konung
David och Herrens löften till honom
(2.Sam.7:16), då talvärdet av det heb·
reiska namnets konsonanter, DWD, är
4 + 6 + 4 = 14. I själva överskriften
till släktregistret hos Matteus fram·
ställs Jesus som Kristus (= Messias),
Davids son, Abrahams son. »Davids
son» var en vanlig messiastitel, som
också på andra ställen i evangelierna
brukas om Jesus, se t.ex. Matt.
20:30,31 med par. Matteus vill alltså
framhäva att Jesus är den utlovade
Messias och uppfyllelsen av löftena till
Abraham och David, medan Lukas
först och främst insätter Jesus som den
andre (siste) Adam i hans samhörighet
med hela mänskligheten allt ifrån den
förste Adam. I båda registren intar
Abraham, David och Serubbabel en
central plats.
Släkttavlorna hos Matteus och
Lukas är praktiskt taget identiska från
Abraham till David. Matteus omtalar
en Jakob som fader till Josef, medan
Lukas nämner Josef som son aven Eli.
Jakobs härkomst förs tillbaka till Salo·
mo, Elis till Natam (Natan), en annan
av Davids söner med Bat·Seba. Man
har på skilda sätt sökt att förklara
denna olikhet, men någon slutgiltig
lösning har man icke nått fram till.
En1igt en tradition som går tillbaka
till 5.århundradet, återger Matteus
J osefs släkttavla, fädernelinjen, den
juridiska linjen, medan Lukas framhål·
ler Jesu naturliga härstamning genom
Maria, med Josef som juridisk fader.
Man har t.ex. utifrån frånvaron av
bestämd artikel framför Josef i Luk.
3 :23 (alla de övriga namnen i registret
har artikel) velat föra hans namn till
den parentetiska anmärkningen »som
man menade» (övers. »Och man mena·
de, att han»). Meningen skulle då bli:
han var son (som man menade av
J oset) av Eli. Son uppfattas då som
dotterson. Josef framställs därmed
som Elis svärson. Anmärkningsvärt är
att Talmud omtalar Maria som Elis
dotter.
En annan tolkning söker förklara
olikheten utifrån den förut nämnda
lagen om svågeräktenskap, 5.Mos.
25:5 f., på följande sätt: Jakob och Eli
var bröder, men hade icke samme
fader. Eli var Josefs verklige fader,
men nominellt och juridiskt var Josef
son av den avlidne Jakob, vilkens änka
Eli hade äktat.
Frånsett hur man uppfattar Jesu
släkttavlor, är det helt klart att Jesu
födelse av båda evangelisterna betrak·
tas som ett gudomligt under, Matt.
1:18; Luk.1 :35. Lägg också märke till
uttryckssättet i Matt.! :16 och Luk.
3:23. Samtidigt blir Jesus, genom att
placeras i ett släktregister, insatt i ett
jordiskt sammanhang, i solidaritet med
mänskligheten. Hans gudomliga och
mänskliga natur kommer på detta sätt
klart till uttryck. Jämför även vad som
sägs i Rom.l :3; 2.Tim.2:8; Upp.22:16.
I Hebr.7 :3,6 framställs Melkisedek
som en präst utan släktledning, något
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som gör honom enastående i jämförel·
se med det aronitiska prästadömet.
som gick i arv från fader till son. Han
star därmed som förebild till Jesus,
som icke var av Arons släkt, utan av
Juda stam, v.l4, och vilkens prästa·
döme är oförgängligt, v.24. (Grund·
textens ord, aparåbatos, betecknar att
Jesu prästadöme icke kan övergå, över·
föras, till en annan person).
De släktledningshistorier som Pau·
lus varnar för i 1.Tim.l :4; Tit.39,
syftar sannolikt på mytologiska fabler
och spekulativa utläggningar utifrån
G.T.s släktregister över patriarker,
hjältar osv. Sådana historier är kända
från apokryfiska och andra judiska
skrifter. I l.Tim.l:4 nämns »släktled·
ningshistorier utan ände» tillsammans
med »fabler», grek. mythoi, jfr Tit.
l :14, där det talas om »judiska fabler».
Se: Fabel. I Tit.3:9 förbinds »släktled·
ningshistorier» med »dåraktiga tviste·
frågor» och »trätor och strider om
lagen».
Rätt nyttjade, utan spekulation,
kan de bibliska släktregistren lära oss
något om Guds skapelseverk och
frälsningsvilja. De sträcker sig från den
förste Adam, över löftets och trons
folk i det gamla förbundet, helt fram
till den andre (siste) Adam, Jesus
Kristus. Han är Abrahams säd i djupas.
te mening, lejonet av Juda och Davids
son, men samtidigt Guds Son, Herren,
från evighet till evighet. Se även: Jesus
Kristus, Jungfrufödelse .
SLÄKTREGISTER

l) to/iqo!, n i1'? i l'1
släkt; släkthistoria, släktregister. Se
t.ex. Släkt l, Släkttavla 1.
2) [jå?zas]. iv r::; ~
hithp. bli el. vara införd (upptecknad)
i' släktregister; inf. som sub st. släktre·
gister. Se: Släkt 9.
SLÄKTREGISTER
1 d.etta är Peres' s.
Rut 4:18
2 de hade sitt särskilda s.
l.Krön. 4:33
2 upptagas i s.ret ss. förstfödde
5:1
2 upptecknade i s.ret efter ättfö]jd
5:7
2 upptecknade i s.ret i Jotams tid
5:17
2 voro upptecknade i deras s.
7:5
2 voro upptecknade i deras s.
7:7 ~9.40
2 hela Israel blev upptecknat i s.
9:1
2 i sina byar upptecknade i s.ret
9 :22
2 enligt s.rens sätt
2.Krön.12:15
2 i sina s. upptecknade personer
31 :16
2 vad angick prästernas s.
31 :1 7
2 i s.ret skulle de vara upptecknade
31 :18
2 som vara upptecknade i s.ret
31:19
2 Dessa sökte efter sina s.
Esr. 2:6 2
2 Sakarja och i s.ret upptagna män
8:3
2 för att upptecknas i s.
N eho 7:5
2 Dessa sökte efter sina s.
7 :64

SLÄKTIAVLA
l) toleqo!, n i 17 i l'1
släkt; släkthistoria, släktregister. Se
t.ex. Släktregister l, Ättföljd 1.
2) biblos geneseos. (3f13Ao<; -Y€llfU€W<;
ego ursprungsbok; släkttavla; biblos,
bok, bokrulle, och gen. av genesis,
ursprung, härkomst.
SLÄKTTAVLA
1 Detta är deras s.
2 Detta är JK. S.

l.Krön. 1 :29
Matt. 1:1

SLÄNDA
hennes fingrar fatta om s.n

Ords.31:19

SLÄP
mantelsläp Jer.l3:26

-släp

SLÄP
s.et på hs mantel uppfyllde
lyft upp s.et, blotta benet

Jes. 6:1
47:2

SLÄPA
Rädda dem som s.s till döden
gräshoppen s.r sig fram
hundarna som skola s. bort
han skall S.s ut och kastas bort
herdegossarna skola S.s bort
herdegossarna skola S.s bort
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Ords.24:11
Pred.12:6
Jer.16:3
22:19
49:20
60:46

Släktregister - Släpa
för släkthistoria, släkttavla; det brukas
På grundval av vad som ovan är
t.ex. i 1.Mos.6:9; 11:10,27; 25:19; anfört angående den vida användning'
37 :2. Detta ord ingår även i uttrycket en av ord som fader, son och öda är
sepär toliqo! 'aqåm. l.Mos.5:1, övers. det högst sannolikt, att Adal' s släkt·
»stycket om Adams släkt».
tavla i I.Mos.5 och Sems släkttavla i
Det grek. ordet för släkttavla är 11 :10·26 är mycket starkt förk0r"<lde.
genealogia , känt från vårt låneord Värd att märka är här den genomförda
»genealogi». I Matt. I : 1 står biblos talsymboliken: 10 namn från Adam till
geneseös lesou Christou, Jesu Kristi Noa och lO namn från Sem till Abram
härstamningsbok
eller
släkttavla; (Abraham). Släktregistrens huvudsyfte
biblos geneseös motsvarar hebr. sepär är att framhäva de representativa
namnen i frälsningshistorien, i första
toledot.
Siäktregister upptar stort utrymme hand Adam, Noa och Abraham. Noas
i G.T., särskilt i 1. och 4Moseboken, släktregister i kap. 10 ger närmast en
1.Krönikeboken, Esras bok och redogörelse för olika folks och natio·
Nehemjas bok. I N.T. fmner vi Jesu ners ursprung och inbördes släktskap.
Kristi släkttavla i Matt.I:I·17; Luk. Av intresse är också registren över
3:23·38. I Israel fördes släktregister Jakobs (Israels) tolv söner, 35:23·26,
med omsorg och förvarades som doku· över de personer av hans hus som
ment av stort värde både för folket bosatte sig i Egypten, 46:8·27, samt
och den enskilde. Till formen kan ett över hans söners avkomlingar, 1.Krön.
släktregister, sådant det återges i kap.2 och kap.4·8.
En central plats intar släkttavlorna
Bibeln, ge släktleden antingen i en
nedstigande linje, t.ex. 1.Mos.5 :3·32; över Levi stam och Arons efterkom·
Rut 4:17·22; 1.Krön.3; 6:1·30,50·53, mande på grund av prästernas och
eller i en uppstigande linje, 1.Krön. leviternas speciella tjänst. Register över
6:3347; Esr.7:1·5 m.fl. ställen. Till präster, leviter och andra tempel·
innehållet kan det röra sig om släkt· tjänare fmns t.ex. i 2.Mos.16·25;
register för individer, släkter, stammar 4.Mos.3:2·4,14·39; 26:57·62; l.Krön.
6:1·53;9:10·34; 15:4·11,16·24; 2.Krön.
eller hela folk och nationer.
Det som fmns av släkttavlor i Skrif· 31 :16·19.
Israels stammar mönstrades och
ten, är i regel utdrag ur fullständigare
släktregister, som antingen var upp· mantalsskrevs, särskilt med tanke på
tecknade i en särskild bok, I.Mos.5:1; behovet att veta hur många män som
Neh.7:5, eller som ingick i en eller kunde uppbådas i händelse av krig, se
annan historisk krönika, l.Krön.9:1; t.ex. 4.Mos.l :1·46; 26:1·51; l.Krön.
2.Krön.12:15. De bibliska släktregist· 7:2·11,40.
Kanaans land indelades efter Israels
ren är alltså icke avsedda att vara
kompletta, utan de ger vad som för de stammar och släkter, 4.Mos.26:52·56;
bibliska författarna var väsentligt i det 33:54; Jos.l4, och släkttavlorna hade
aktuella sammanhanget. En jämförelse därför betydelse i frågor om besitt·
mellan l.Krön.6:7·13 och Esr.7:1·3 ningsrätt, jfr 1.Krön.9:1 f. Bland kung·
visar t.ex. att sex namn saknas i det liga släktregister kan nämnas registret
utdrag som Esra återger. De tre leden över David och hans släkt i I.Krön.3.
Bland de många olika registren i
mellan Joram och Asarja (= Osias el.
Ussia) i l.Krön.3:11·12 är utelämnade Esras bok och i Nehemjas bok märks
,särskilt förteckningarna över de män
i Matt. I :8.
Man bör i detta sammanhang min· som återvände från Babel med Serub·
nas, att son, hebr. ben, i Skriften också babel, Esra och Nehemja, Esr.2:1·58;
kan beteckna sonson eller liknande, se 8:1·14; Neh.7:5·60; 12:1·26. Några
t.ex. l.Mos.29:5 Ofr 22:20·22; 28:5); släkter och familjer kunde icke doku·
Rut 4:17 Ofr 1 :2·5); Esr.5:! Ofr Sak. mentera sin härkomst, bland dem ock·
1:1), eller avkomling i senare släktled, så präster, som på grund därav blev
l.Krön.26:24 Ofr 23:16) m.fl. ställen. uteslutna från prästadömet, Esr.2 :59·
Av samma slag är uttrycket »Israels 63; Neh.7:61·65.
Endast undantagsvis nämns kvinnor
barn» som beteckning för Israels folk.
Ordet »fader» kan betyda farfader, i Bibelns släktredogörelser. Bland dem
1.Mos.28:13, farfaders fader, 4.Mos. fmner man t.ex. Sarai (Sara) och
18:2 Ofr 26:58 f.; 2.Mos.6:16), och Milka, l.Mos.11:29, Rebecka, 22:23,
Ketura, 25:1 f, Lea, RakeIoch Silpa,
stamfader, l.Mos.17:4 osv.
. När Nebukadnessar i Dan.5:2 kallas 35:23·26, Asenat, 46:20, Eliseba,
Belsassars fader, skall detta förstås i 2.Mos.6:23, Selofhads fem döttrar,
betydelsen: företrädare på tronen. Bel· 4.Mos.26:33, Rut, Rut 4:13; Matt.1 :5,
sassar var till sin härkomst son till Tamar, 1.Krön.2:4; Matt.I:3, Rakab
konung Nabonid och den verklige (Rahab), Matt.l:5, och Bat·Seba,
regenten i Babel (i denna egenskap son 1.Krön.3:5 (här kallad Bat·Sua); Matt.
till Nebukadnessar). På samma sätt 1:6 (Urias hustru).
Judarna fortsatte att föra släktregismåste man tänka sig en vidare betydel·
se hos hebr. jålad, föda, nämligen bli ter ända fram till år 70 e.Kr., då
stamfader till, jfr-plur. av subst. jliläq i samtliga skrivna släktregister gick
Jes.29:23, övers. »barm> (= avkomlingar förlorade i samband med romarnas
i vidaste mening). Ofta när orden förstöring av Jerusalem. Levi stam och
fader, son, föda osv. används, betonas Arons släkt har emellertid ända till
starkare den arvsrättsliga aspekten än våra dagar bevarat traditionen om sin
den direkt fysiska härkomsten. Detta härkomst.
kan delvis förklaras utifrån lagen om
Jesu Kristi släkttavla finns i två
att en man skulle äkta sin avlidne versioner, i Matt.I:I·17 i en nedstigan·
broders hustru, om den avlidne icke de linje från Abraham, i Luk.3:23·38 i
hade efterlänmat egna barn, och att en uppstigande linje över Adam till
hennes förste son skulle kallas son av Gud. I registrens sammanställning
hennes avlidne man, 5.Mos.25:5 f., jfr finns en klar talsymbolik. Hos Lukas
uppräknas Il gånger 7 släktled: 3
Rut 4:5 f.,9·13.
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gånger 7 från Jesus till Sorobabel
(Serubbabel), 3 gånger 7 från SalatieI
(Sealtiel) till Natam (Natan), 2 gånger
7 från David till Abraham, 3 gånger 7
från Tara (Tera) till Gud.
Hos Matteus består registret av 3
gånger 14 led, Matt.l :17. Här har man
velat se en hänvisning till konung
David och Herrens löften till honom
(2.Sam.7:16), då talvärdet av det heb·
reiska namnets konsonanter, DWD, är
4 + 6 + 4 = 14. I själva överskriften
till släktregistret hos Matteus fram·
ställs Jesus som Kristus (= Messias),
Davids son, Abrahams son. »Davids
son» var en vanlig messiastitel, som
också på andra ställen i evangelierna
brukas om Jesus, se t.ex. Matt.
20:30,31 med par. Matteus vill alltså
framhäva att Jesus är den utlovade
Messias och uppfyllelsen av löftena till
Abraham och David, medan Lukas
först och främst insätter Jesus som den
andre (siste) Adam i hans samhörighet
med hela mänskligheten allt ifrån den
förste Adam. I båda registren intar
Abraham, David och Serubbabel en
central plats.
Släkttavlorna hos Matteus och
Lukas är praktiskt taget identiska från
Abraham till David. Matteus omtalar
en Jakob som fader till Josef, medan
Lukas nämner Josef som son aven Eli.
Jakobs härkomst förs tillbaka till Salo·
mo, Elis till Natam (Natan), en annan
av Davids söner med Bat·Seba. Man
har på skilda sätt sökt att förklara
denna olikhet, men någon slutgiltig
lösning har man icke nått fram till.
En1igt en tradition som går tillbaka
till 5.århundradet, återger Matteus
J osefs släkttavla, fädernelinjen, den
juridiska linjen, medan Lukas framhål·
ler Jesu naturliga härstamning genom
Maria, med Josef som juridisk fader.
Man har t.ex. utifrån frånvaron av
bestämd artikel framför Josef i Luk.
3 :23 (alla de övriga namnen i registret
har artikel) velat föra hans namn till
den parentetiska anmärkningen »som
man menade» (övers. »Och man mena·
de, att han»). Meningen skulle då bli:
han var son (som man menade av
J oset) av Eli. Son uppfattas då som
dotterson. Josef framställs därmed
som Elis svärson. Anmärkningsvärt är
att Talmud omtalar Maria som Elis
dotter.
En annan tolkning söker förklara
olikheten utifrån den förut nämnda
lagen om svågeräktenskap, 5.Mos.
25:5 f., på följande sätt: Jakob och Eli
var bröder, men hade icke samme
fader. Eli var Josefs verklige fader,
men nominellt och juridiskt var Josef
son av den avlidne Jakob, vilkens änka
Eli hade äktat.
Frånsett hur man uppfattar Jesu
släkttavlor, är det helt klart att Jesu
födelse av båda evangelisterna betrak·
tas som ett gudomligt under, Matt.
1:18; Luk.1 :35. Lägg också märke till
uttryckssättet i Matt.! :16 och Luk.
3:23. Samtidigt blir Jesus, genom att
placeras i ett släktregister, insatt i ett
jordiskt sammanhang, i solidaritet med
mänskligheten. Hans gudomliga och
mänskliga natur kommer på detta sätt
klart till uttryck. Jämför även vad som
sägs i Rom.l :3; 2.Tim.2:8; Upp.22:16.
I Hebr.7 :3,6 framställs Melkisedek
som en präst utan släktledning, något
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som gör honom enastående i jämförel·
se med det aronitiska prästadömet.
som gick i arv från fader till son. Han
star därmed som förebild till Jesus,
som icke var av Arons släkt, utan av
Juda stam, v.l4, och vilkens prästa·
döme är oförgängligt, v.24. (Grund·
textens ord, aparåbatos, betecknar att
Jesu prästadöme icke kan övergå, över·
föras, till en annan person).
De släktledningshistorier som Pau·
lus varnar för i 1.Tim.l :4; Tit.39,
syftar sannolikt på mytologiska fabler
och spekulativa utläggningar utifrån
G.T.s släktregister över patriarker,
hjältar osv. Sådana historier är kända
från apokryfiska och andra judiska
skrifter. I l.Tim.l:4 nämns »släktled·
ningshistorier utan ände» tillsammans
med »fabler», grek. mythoi, jfr Tit.
l :14, där det talas om »judiska fabler».
Se: Fabel. I Tit.3:9 förbinds »släktled·
ningshistorier» med »dåraktiga tviste·
frågor» och »trätor och strider om
lagen».
Rätt nyttjade, utan spekulation,
kan de bibliska släktregistren lära oss
något om Guds skapelseverk och
frälsningsvilja. De sträcker sig från den
förste Adam, över löftets och trons
folk i det gamla förbundet, helt fram
till den andre (siste) Adam, Jesus
Kristus. Han är Abrahams säd i djupas.
te mening, lejonet av Juda och Davids
son, men samtidigt Guds Son, Herren,
från evighet till evighet. Se även: Jesus
Kristus, Jungfrufödelse .
SLÄKTREGISTER

l) to/iqo!, n i1'? i l'1
släkt; släkthistoria, släktregister. Se
t.ex. Släkt l, Släkttavla 1.
2) [jå?zas]. iv r::; ~
hithp. bli el. vara införd (upptecknad)
i' släktregister; inf. som sub st. släktre·
gister. Se: Släkt 9.
SLÄKTREGISTER
1 d.etta är Peres' s.
Rut 4:18
2 de hade sitt särskilda s.
l.Krön. 4:33
2 upptagas i s.ret ss. förstfödde
5:1
2 upptecknade i s.ret efter ättfö]jd
5:7
2 upptecknade i s.ret i Jotams tid
5:17
2 voro upptecknade i deras s.
7:5
2 voro upptecknade i deras s.
7:7 ~9.40
2 hela Israel blev upptecknat i s.
9:1
2 i sina byar upptecknade i s.ret
9 :22
2 enligt s.rens sätt
2.Krön.12:15
2 i sina s. upptecknade personer
31 :16
2 vad angick prästernas s.
31 :1 7
2 i s.ret skulle de vara upptecknade
31 :18
2 som vara upptecknade i s.ret
31:19
2 Dessa sökte efter sina s.
Esr. 2:6 2
2 Sakarja och i s.ret upptagna män
8:3
2 för att upptecknas i s.
N eho 7:5
2 Dessa sökte efter sina s.
7 :64

SLÄKTIAVLA
l) toleqo!, n i 17 i l'1
släkt; släkthistoria, släktregister. Se
t.ex. Släktregister l, Ättföljd 1.
2) biblos geneseos. (3f13Ao<; -Y€llfU€W<;
ego ursprungsbok; släkttavla; biblos,
bok, bokrulle, och gen. av genesis,
ursprung, härkomst.
SLÄKTTAVLA
1 Detta är deras s.
2 Detta är JK. S.

l.Krön. 1 :29
Matt. 1:1

SLÄNDA
hennes fingrar fatta om s.n

Ords.31:19

SLÄP
mantelsläp Jer.l3:26

-släp

SLÄP
s.et på hs mantel uppfyllde
lyft upp s.et, blotta benet

Jes. 6:1
47:2

SLÄPA
Rädda dem som s.s till döden
gräshoppen s.r sig fram
hundarna som skola s. bort
han skall S.s ut och kastas bort
herdegossarna skola S.s bort
herdegossarna skola S.s bort
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Ords.24:11
Pred.12:6
Jer.16:3
22:19
49:20
60:46

Släppa - Smicker
s.en bort henne
Hes.32:20
jag s.r det bort utan räddning
Hos. 5:14
skall bliva s.d till Assyrien
10:6
s.de (Paulus) ut ur staden
Apg.14:19
s.de dem till torget inför
16:19
s.de de Jason ... inför stadens
17:6
s.de med sig Gajus och Aristarkus
19:29
s.de de hm ut ur helgedomen
21:30

SLÄPPA
-släppa
lössläppa 2.Mos.32:25
SLAPPA
utanför staden, s.te de hm
loMos.19:16
Släpp mig, morgonrodnaden går upp 32 :26
Jag s.er dig icke med mindre
32:26
skall han s. eder
2.Mos. 3 :20
så att (Farao) icke s.er folket
4:21
sagt till (Farao): Släpp min son
4:23
Men du har icke velat s. hm
4:23
Så säger H.: Släpp mitt folk
5:1
på hs befallning skulle s. Israel
5:2
och vill ej heller s. Israel
5:2
gm min starka hand nödgas s. dem
6:1
att han s.er Israels barn ur sitt
6:11
måste s. Israels barn ur sitt land
7:2
han vill icke s. folket
7 :14
lät säga: Släpp mitt folk
7:16
Släpp mitt folk så de kunna hålla
8:1
om du icke vill s. dem
8:2
så skall jag s. folket
8:8
Så säger H.: Släpp mitt folk
8:20
Ty om du icke s.er mitt folk
8 :21
Då sade Farao: Jag vill s. eder
8:28
må Farao icke vägra att s. folket
8:29
Men Farao s.te icke folket
8:32
Släpp mitt folk så de kunna hålla
9:1
Ty om du icke vill s. dem
9:2
han s.te icke folket
9:7
säg till hm: Släpp mitt folk
9:13
hinder för mitt folk och icke s.er
9 :17
så skall jag s. eder
9:28
han s.te icke Israels barn
9 :35
Så säger H.: Släpp mitt folk
10:3
Ty om du icke vill s. mitt folk
10:4
Släpp männen så de kunna hålla
10:7
lika visst som jag s.er eder
10:10
så att han icke s.te Israels barn
10:20
så att han i.cke ville s. dem
10:27
sedan skall han s. eder härifrån
11:1
driva eder ut, när han s.er eder
11:1
så att han icke s.te Israels barn
11 :10
då Farao icke ville s. oss
13:15
När Farao nu hade s.t folket
13 :17
Huru illa ... när vi s.te Israel
14:5
du s.er lös din förgrymmelse
15:7
så s.e han den skadade fri
21 :26,27
Om ngn s.er sin boskap lös
22:5
Aron hade s.t dem lösa
32:25
s. den levande fågeln fri
3.Mos.14:7
han skall s. den levande fågeln fri
14:53
må s.s fri ut till Asasel i öknen
16:10
gm en man. s. hm ut i öknen
16:21
man skall s. bocken ute i öknen
16 :22
den som s.te bocken ut till Asasel
16:26
på sjunde året s. hm fri
5.Mos.15:12
när du s.er hm fri ur din tjänst
15:13
du måste s. din tjänare fri
15:18
Då s.te hon ned dem gm fönstret Jos. 2:15
fönster gm vilket du S.t ned
2:18
de S.te dem utanför Israels läger
6:23
eld på facklorna och S.te djuren Dom.15:5
Släpp mig och låt mig komma
16:26
s. israeliterna så att de
l.Sam. 6:6
s.te Mikal ned David gm fönstret
19:12
bedragit mig och s. t min fiende
19 :17
Släpp mig, eljest dödar jag dig
19:17
Då s.te (EUsa.) oxarna
l.Kon.19:20
s.t ur din hand den man som
20:42
jag s.er dig icke
2.Kon. 4 :30
min herre har S.t denne Naaman
5:20
han s.er dem lösa, då fördärva
Job 12:15
tiger j ag. icke s.er den mig ändå
16:6
Sina barn s. de ut ss. en hiord
21:11
och s.er den icke
27:6
Din mun s.er du lös till ont
PS.50:19
sände konungen och lät s. (Josef)
105:20
s. ett vattenflöde löst
OrdS.17 :14
Dåren s.er all sin vrede lös
29:11
utan att ändå s. det andra
Pred. 7 :19
jag s. te hm icke
HV. 3:4
Han skall s. mina fångar lösa
Jes.45:13
s.te Jeremia lös ur stocken
Jer.20:3
s. sin träl och sin trälinna fria
34:9,10
s. hm fri ur din tjänst
34:14
dem som I haden S.t fria
34:16
de S.te Jeremia ditned med tåg
38:6
Nebusaradan hade S.t hm lös från
40:1
och icke vilja s. dem
50:33
Jag skall icke s. efter
Hes.24:14
s. dina fångar fria ur gropen
Sak. 9 :11
då skall han strax s. dem
Matt.21:3
s.te de ned sängen
Mark. 2:4
s.te hm ned gm tegelbeläggningen Luk. 5:19
med knapp nöd han s.er hm
9 :39
när han S.t ut alla sina får
Joh.10:4
s.te hm ut gm muren
Apg. 9:25
Släpp ut männen
16:35
Domarna sänt bud att I skolen s.s ut 16:36
ville de också i tysthet s. oss ut
16:37
s. te dem däre f ter lö sa ~
17:9
jag måste i en korg s.s ned
2.Kor.11:33
när (Rahab) S.te ut dem
Jak. 2:26

SLÄT
Esau är luden, och jag är s.
loMos.27:11
beklädde den s.a delen av hs hals
27 :16
valde ut åt sig fem s.a stenar
l.Sam.17 :40
vad oländigt är bliva s. mark
Jes.40:4
vad oländigt är bliva s.a stigar
Luk. 3:5

Slätt
Där vår bibelöversättning uppfattar
»Slättero) som ett egennamn, hänsyftas
på låglandet vid Döda havets södra
ände, där bl.a. städerna Sodom och
Gomorra låg.
Beteckningen används annars med
syftning på skilda områden. Ofta avses
landet vid Hesbon öster om Döda
havet, t.ex. Jos.13:16 ff., och i Jeremias domsprofetior är det fråga om
Moabs land.
SLATT
Lot bodde i städerna på S.en
l.Mos.13:12
dröj ingenstädes på S.en
19 :17
omstörtade dessa städer med hela S.en 19:25
när Gud fördärvade städerna på S.en 19 :29
alla städerna på s.en
5.Mos. 3:10
fingo hela s.en vid Medeba
Jos.13:16
Hesbon med lydstäder på s.en
13:17
alla städerna på s.en
13:21
Beser i öknen på s.en
20:8
Låt oss strida mot dem på s.en l.Kon.20:23
låt oss strida mot dem på s.en
20:25
både i låglandet och på s.en
2.Krön.26:10
det kom till strid på Megiddos s.
35 :22
du bergfäste på s.en, säger H.
Jer.21 :13
och s.en ödelagd ss. H. har sagt
48:8
Stå upp och gå ut på s.en
Hes. 3:22
Då stod jag upp och gick ut på s.en
3:23
sådan som jag sett den på s.en
8:4
och sattes ned mitt på s.en
37:1
i Hadadrimmon på Megiddons s. Sak.12:11

SLÄTILAND
(Abram) blickade över hela S.et loMos.19:28
Beser i öknen på s.et
5.Mos. 4:43
Domen har kommit över s.et
Jer.48:21

SLÄTIMARK
skall då förvandlas till en s.
slipar ... när järn blivit S.tt
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Pred.10:10

SLÖJA
Se även: Dok, täckelse, hölja, betäcka.
Slöja
Den orientaliska kvinnans - särskilt
brudens - sed att bära slöja är tidigt
belagd i G.T. Då Rebecka kommer till
sitt nya hem och på något avstånd ser
lsak, skyndar hon sig att beslöja sitt
ansikte, I.Mos.24:65. Å andra sidan
kan änkan Tamar klä ut sig till tempeltärna genom att på skökors vis maske·
ra sig med slöja, 38: IS. Också Höga
Visans brud bär slöja, även om hennes
ögon och kind skymtar genom den,
HVA:l,3; 6:6. Till dottern Babels
skam hör att hon får lägga av sig
slöjan, JesA7 :2. Slöjan var den fria och
ärbara kvinnans kännetecken. Utom
ansiktsslöjan 'bars också slöjor av
annan typ, t.ex. nackslöjan som
hängde ned över skuldror och rygg.
Nutida arabiska slöjor, se sp.23172319. Jfr även Makt (I.Kor.11:10),
sp.3726.
SLöJA
tog hon sin_s. och höljde sig
l.Mos.24:65
(Tamar) betäckte sig med en s.
38:14
gick därifrån och lade av sin s.
38 :19
Dina ögon där de skymta gm din s.HV. 4:1
din kind där den skymtar gm din s.
4:3
din kind där den skymtar gm din s.
6:6
örhängen, armband. s.or
Jes. 3:19
lägg av din s .• lyft upp släpet
47:2
Ve eder som gören s.or till alla
Hes.13:18
jag ·skall slita sönder edra s.or
13:21
satte på dig en s. av silke
16:10
Håret är henne givet ss. s.
l.Kor.11:15

SMAKA
det.s.de ss. semla med honung 2.Mos.16:31
s.de ss. fint bakverk med olja
4.Mos.11:8
s.de ingen av folket ngn föda
loSam.14:24
jag s.de ngt litet av honungen här
14:29
tog jag litet honung och s.de därpå
14:43
Gud straffe mig om jag s.r bröd 2.Sam. a :35
Om än ondskan s.r liuvligt
Job 20:12
S.en och sen att H. är god
Ps.34:9
bröd i lönndom s.r ljuvligt
Ords. 9 :17
Orättfånget bröd s.r mannen ljuvligt 20 :17
Ingen mska må s. ngt
Jona 3:7
icke skola s. döden förrän
Matt.16:28
men då (J.) hade S.t därpå
27:34
icke skola s. döden förrän
Mark. 9:1
icke skola s. döden förrän
Luk. 9 :27
ingen av de bjudna s. min måltid
14:24
övertjänaren s.de på vattnet
Joh. 2:9
han skall aldrig någonsin s. döden
8 :52
förpliktat oss att ingentings.
Apg.23:14
Det skall du icke s.
Kol. 2:21
till godo att ban s.de döden
Hebr. 2:9
som s. t den himmelska gåvan
6:4
som fått s. det goda gudsordet
6:5
s. t att H. är god
1.Pet. 2:3

SMAKLIG
red åt mig en s. rätt
l.Mos.27:4
red till åt mig en s. rätt
27:7
tillreda en s. rätt åt din fader
27:9
hs moder tillredde en s. rätt
27:14
lämnade hon åt Jakob den s.a rätten 27:17
tillredde också han en s. rätt
27:31
ej lysten efter hs s.a rätter
Ords.23:3
ej lysten efter hs s.a rätter
23:6
Jag åt ingen s. mat
Dan.10:3

SMAL
H. ängel i en s. gata
den väg är s. som leder till

4.Mos.22:24
Matt. 7:14

SMARAGD
En ädelsten av renaste gröna farg, i
värde näst efter diamant, rubin och
safir. En av dess naturliga fyndorter
var Övre Egypten.
I de fyra rader av kostbara stenar
som skulle infattas i översteprästens
bröstsköld, ingick också smaragden.
Likaså var den fjärde av grundstenarna
i muren runt det nya Jerusalem en
smaragd. Regnbågen omkring Guds
tron såg enligt Johannes ut som smaragd. Se även: Ädelsten.
SMARAGD
i första raden ... topas, s.
en karneol, en topas och en s.
höljd i ädla stenar: s.
regnbåge till utseendet ss. s.
den fjärde en s.

2.Mos.28:17
39:10
Hes.28:13
Upp. 4:3
21:19

SMED
Se även: Hantverk, järn, koppar, silver,
guld, smida.
-smed
guldsmed Dom.17:4
kopparsmed l.Kon.7:l4
Smed
De hebreiska orden för »smed» är
masger och fläräs. Masger, 2.Kon.
24:14,16; Jer.24:1; 29:2 betecknar
först och främst en låssmed (av verbet
sågar, stänga, låsa). l:Iårås är ett ord
som brukas om olika slags (konst )hant-

verkare, som bearbetar metaller, trä
el. sten (av verbet håras, skära ut,
gravera, bearbeta). Sa~manhanget får
avgöra, vilket slags hantverk som avses
i varje särskilt fall. På de ovannämnda
ställena (där masger är övers. smeder)
är håräS övers. timmermän. I Jes.44:12
har' grundtexten fläras barzäl, järnsmed. I S.Mos.27:15 är l:).åräs övers.
konstarbetare, i JesAO:19 konstnär, i
41:7 träsnidare. - I I.MosA:22 har
grundtexten particip av låJas, hamra,
slå; skärpa, vässa. Detta verb förekommer även t.ex. i I.Sam.13:20; PS.7:13,
övers. vässa. Det grekiska ordet för
»smed» i 2.TimA:14 är chalkeus,
kopparsmed; av: chalkos, koppar,
brons.
Hebreerna lärde sig tidigt att bearbeta metaller. Redan i I.MosA:22
omtalas en smed i Skriften. Först
arbetade man med koppar och brons,
senare även med järn, guld och silver.
Enligt I.Sam.13:19 var filisteerna angelägna att israeliterna icke skulle ha
egna smeder av fruktan för att de
skulle smida stridsvapen. Se vidare
under Järn, sp.3078. Mycket tyder på
att det var Salomos järn- och koppargruvor som ledde till att smedyrket
efter hand blev vanligt i Israel. Smeden
gjor·de jordbruksredskap, vapen, husgeråd, inventarier till praktbyggnader,
avgudab ilder o sv. Bland de många i
Juda och Jerusalem som Nebukadnessar bortförde till Babel, var även »alla
smeden); det särskilda framhävandet av
detta vittnar om vilken viktig kategori
dessa utgjorde, 2.Kon.24:l4,16, jfr
Jer.24:1; 29:2.
Profeten Sakarja såg i en syn fyra
smeder komma för att slå av hornen på
de hednafolk som hade lyft sitt horn
mot Juda land för att förströ dess
inbyggare, Sak. l :20 f.
Beträffande den i 2.TimA:14 omniimnde smeden Alexander, se Alexander 4.
SMED
(Tubal-Kain) var s.
Ingen s. fanns i hela Israels
förde bort timmermän och s.er
timmermännen och s.erna
S.en tager sitt verktyg
jag är den som skapar s.en
ifrån Jerusalem s.ema
givit sig fångenjämte ... s.ema
Sedan lät H. mig se fyra s.er
Alexander, s.en. har gjort ont
I skolen bliva s. ta
s. te deras jungfruliga barm
hade S.t bennes jungfruliga barn
när egyptierna s. te din barm

SMICKER
Se även: Hal, bedraga, lögn.

Hsb. 2:18

SLÖJDKUNNIG
rådsherrar och s. t folk

Jes. 3:3

'~'S:." ..

SLÖJDSKICKLIGHET

f..jl~'r\.
- . ..t

uppfyllt hm med allt slags s.
2.Mos.a1:3
uppfyllt (Besalel) med allt slags s.
36:31

SLÖSA
han skall s. på dig många böner
du s.de din otukt på var och en
som hade s.t på henne sin otukt
sedan han hade s. t bort allt

Job 40:22
Hes.16:16
23:8
Luk.16:14

SLÖSARE
Ords.28:7

SMAK
(!sak) hade s. för villebråd
deras klasaJ.· hava bitter s.
har väl din tjänare ngn s.
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l.Mos.26:28
6.Mos.32:32
2.Sam.19:36

Smeder i arbete, Efter en avbildning i en egyptisk grav.
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l.Mos. 4:22
l.Sam.13:19
2.Kon.24:14
24:16
Jes.44:12
54:16
Jer.24:1
29:2
Sak. 1 :20
2.Tim. 4:14

SMEKA

SLÖJDA
eftersom snidare vill s. sådant

som giver sig i sällskap med s.

SLÄTT
-slätt
Duraslätten Dan.3:1
Jordanslätten I.Mos.13:lO

Sak. 14:10

SLÖ

äta den mat som ej har s.
Job 6:6
likasom munnen prövar matens s.
12:11
munnen (pröva) s.en hos det man vill 34:3
därför har hs s. behållit sig
Jer.48:11
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Jes.66:12
Hes.23:3
23:8
23:21

Smicker - Småboskap
Smicker
Smicker var mycket utbrett bland de
orientaliska folken i gammal tid men
anses i Skriften som något on t och
förkastligt. »Den man so m smickrar sin
nästa, han breder ut ett nät för hans
fötter», Ords.29:5. Smicker står i motsats till förmaning och ärlig tillrättavisning och kan bestå i ovärdigt och
förnedrande kryperi för den mäktige ,
eller i att man för att uppnå sina
avsikter vädjar till människors fåfänga
och till deras köttsliga sto ltheL
Den unge Elihu ville inte smickra
vare sig 10b eller han s visa och mäktiga
vänner, han visste att smicker var en
dödssynd som kunde leda till att han s
Skapare ryckte hon om bort, Job
32 :2 1 f. Israel ville i förfallstider gärna
att profeterna skulle hålla sm ickrande
tal för folket , 1es.30 :1O , och de falska
profeterna gjorde detta , jfr 1er.6: 13 f.
Ej ens när det gällde att vinna
framgång för evangelium, ville Paulu s
använda sig av smicker, I.Tess.2:5 , jfr
2.KorA:2. Judas låter förstå , a tt det är
något ytterst förnedrande att »av egenny tta söka vara människor till behag»,
Jud .v.16.
SMICKER
uppträtt med s.rets ord

SMUTSIG
e n fattig man i s.a kläder

Jak. 2:2

SMYCKA
(Isebel) s .de sitt huvud
2 .Kon. 9:30
s .de hu se t m ed dyrbara stenar 2 .Krön. 3:6
han s.r de ö dmjuka m ed frälsning PS.149:4
s. d med saktmodiga och stilla
l.Pet. 3:4

SMYCKE
Se äve n: Prydnad , ring, pärla, guld,
s.ilver, klädnad , prakL

brud pryder sig med sina s.n
Jes.61 :10
Icke fö rgäter jungfru sina s.n
Jer. 2:32
o m du än pryder dig m ed gyllene s.n
4 :30
jag prydde dig med s.n
Hes.16:11
du tog dina härliga s.n
16:17
taga ifrån dig dina h ärliga s.n
16 :39
taga ifrån dig dina h ärliga s.n
23:26
för vilka du prytt d ig med s.n
23 :40
du var prydd med s.n
28:13
p hängda gyllene s.n
l.Pet. 3:3

SMYGA
folket smög sig in i s taden
till mig smög sak ta ett ord

2.Sam.19 :3
Job 4:1 2

SMYRN A
till församlingarna i S . och
skriv till S.s församlings ängel

S.l

sin nästa

SMÅ
SMA
med blindhet, både s . och stora l.Mos.19:11
både s t o ra och s.
4.Mos.16:27
slog ... både s. och stora
1. Sam. 5 :9
kvinnorna, b å d e s. och st o ra
30: 2
tag med dig S.tt bakverk
l.Kon.14:3
utrota både s. och st o ra i Israe l
14:10
Israe ls barn lika två s. gethjordar
20 :27
allt mankön. b åde s. och stora
21 :21
utro ta ... b d e s. och stora
2.Kon . 9:8
väpnade med s. sk ö ldar
2.K.rö n.14:8
alla kärl, både stora och s.
36 :18
folk i Susans borg, st ora och s.
Est. 1:5
kvinnor giva ära, b d e stora och s.
1 :20
S. och stora äro varan dra lika
J ob 3 :19
de s. barnen visa mig förakt
19:1 8
djur både stora och s.
PS.104:25
de s. såväl so m de stora
115:13
fyra so m äro s. på jorden
Ords.30:24
Fången rävarna, de s. rävarna
HV. 2:15
tjurar, b åd e s. och stora
Jes.34:7
både s. och stora sö ka orätt
J er. 6:13
både s. och stora söka orätt vinning
8:10
Stormännen sända d e s. efter vatten
14:3
bå d e stora och s. dö i d etta land
16:6
så ock allt folket, s. och sto ra
42:1
kallad e till sig folket, s. och st ora
42:8
förgås, b åde s. och sto ra
44:12
församlen d e s. barne n
J oel 2:16
de s. hu sen i spli ttror
Am. 6:11
i sorgdräkt, b d e stora och s.
J ona 3:5
so m giver en av dessa s.
Matt.10:42
so m förför en av d essa s. so m tro
18:6
icke förakten ngn av d essa s .
18:10
ngn av dessa s. skall gå förlorad
18:14
som förför e n av d essa s.
Mark. 9:42
skulle förföra en av dessa s.
Luk.17:2
Till (Simon) h ö llo sig s. och
Apg. 8:10
ss. vittn e inför s. och stora
26:22
frukta ditt namn , s. och stora
Upp .11 :18
förmår alla, b åd e s. och stora
1 3:16
Loven vår Gud ... b åd e s. och stora
19:5
kött av alla ... både s. och sto ra
1 9:18
jag såg d e döda, både sto ra och s.
20 :12

LTess. 2:5

Ords.29:5

SMIDA
s. svärd till plogbillar
intet vapen som s.es mot dig
S.en edra plogbillar till svärd
s. sina svärd till plogbillar

Jes. 2:4
54:17
Joel 3:10
Mik. 4:3

SMIDE
bearbetar sitt s. i glöden

J es.44:12

SMINK
Några kvinnor, Lex. drottning lsebel,
2.Kon.9:30, använde smink för att få
ögonen att verka större, Jer.4:30.
Sminket bereddes antingen av so t eller
av pulvriserad antimon, tillsatt med
olja.
SMINK
söker förstora dina ögon gm s.

•

Jer. 4:30

SMINKA
s.de (lsebel) sig kring ögonen 2.Kon. 9 :30
för vilka du S.t dina ögon
Hes.23:40

-smitta
besmitta Hebr.1 2 :15
obesmittad Jak .l :27
besmittelse 2 .PeL2 :20
-smord
oljesmord SakA:14

SMORDE
Se även: Messias, Kristu s, Jesus Kristus, smörja.
SMORDE

l ) Christos, XPW70<:
den Smorde, Kristu s; av: chriö, se
Smörja 7. Ordet är LXX. s och N.T.s
mot svarighet till mHiaJ:! , se Smörja 2.
SMORDE
1 förrän han fått se H . S .
Lule 2:26
1 Petrus svarade och sade: Guds S.
9:20
1 hjälpa sig själv om han är Gud s S.
23:35
1 nämligen att h s S. sk ulle lida
Apg. 3:18
1 samlade sig mot H. och hs S.
4 :26
1 Väldet ... vår H. och hs S .s
Upp.11:15
1 riket vår Guds och väldet hs S .s
12 :10

-smula
söndersmula Luk.20:l 8
SMULA
hämtade upp s .orna
grep mig och slog mig i s.or
kastar sitt hagel ss. s.or
Samariens kalv krossad till s.or
äta hundarna av de s.or som
äta hundarna av barnens s.or

Dom. 1:7
Job 16 :12
PS. 147:17
Hos. 8:6
Matt.15:27
Mark. 7 :28

SMUTS
tvaget svin åter i s.en
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2.Pet. 2:22

Upp. 1 :11
2:8

Se även: Li ten , stor, barn , ringa.

SMICKRA
Den man som

av brevet, har församlingen tidigt upplevt martyrtider. Även senare utsattes
den för förfö lj elser. En av dess biskopar , den kände Polykarpus, led mar·
tyrdöden på ett bål nära Smyrnas
stadion, år 155.
Smyrna he ter numera officiellt
lzmir och är en av Turkiets större
städer. En tredjedel av dess befolkning
uppges tillhöra kristna kyrkosamfund.

Fran Smyma.
: pelare frtm det
gamla torget (forum). Nederst: utsikt
över den nuvarande staden.
-smycke
hal ssmycke 2. Mos.35 :22
Smycke
Lik som bland de kr ingboende folken
var det äve n bland israeliterna vanligt
att bära smycken. Dessa betraktades i
allmänhet som prydnadsföremål, men
också so m amuletter. Olika metaller
och ädelstenar förbands ända från
äldsta tider med be stämda gudomar
och ansågs sålunda för att ha be skyddande verkan på dem som bar dem. J fr
patriarken Jakob , som grävde ned sina
smycken tillsammans med avgudarna
innan han byggde ett altare åt Herren i
El-Betel, l.Mos.35:4.
Det fanns otaliga variationer av de
olika sorterna av smycken . Det var
vanligt att bära fingerringar - ofta
signetringar - se t.ex. I.Mos.3 8 :1 8;
Jer.22 :24, armband, 1.Mos.24 :22; He s.
16:11 , örringar, l.M os.35:4, näsringar,
He s. 16:12, kedjehängen , HY.I :10 f. ,
hal skedjor, 1.MosAl :42 ; Hes. 16: Il ,
och fotringar , Je s.3: 16,18 . Några
smycken , Lex. armband, användes av
både män och kvinnor. - Herrens
profeter fördömde överdådigt bruk av
smycken , jfr Je s.3:l6 ff.

s.er h o n undan ss. krälande orm
smugit sig in för att bespeja

SMÅBOSKAP
J er.46: 22
Gal. 2:4

SMYGvRA
i landets s .r .. .våldsnästen

PS.74:20

SMYGVÄG
p å s .ar införa partimeningar

2.Pet. 2:1

Småboskap är den gemensamma beteckningen för får och getter. Det
fanns stora mängder- av småbo skap i
Palest ina redan på bibli sk tid , sä rsk ilt
på de vidsträckta grässlätterna i OstjordanIandet. Se: Får, Get.

SMYCKE
tog tjänaren fram s.n
l.Mos. 24 :53
ingen tog sina s.n på sig
2.Mos.33 :4
Men lägg nu av dig dina s.n
33:5
togo Israels barn av sig sina s.n
33:6
prydde kläder med gyllene s.n 2.Sam. 1 :24
bliva ett s. för din hals
Ords. 3:22

grek. myrra. Stad i Jo nien, vid innersta
delen av den 70 km långa Smyrnabukten på Mindre Asiens västkust, där
floden Mele s rinner u t i Egeiska havet ,
omkring 50 km nordväst o m Efesus.
Smyrn a förstördes av den lydiske
konungen Alyattes år 560 f.Kr. och låg
ö de tills Alexander den store anlade en
ny stad strax in till. Han s efterföljare
gjorde staden till ett blomstrande handelscentrum. Staden var också berömd
för sin skö nhet och för sina pra ktbyggnader. Den kalla des »Jo niens krona»
och »Asien s prydnad». Ä r 178 f.Kr.
förstördes Smyrna av ett jordskalv,
men byggdes snabbt upp igen. Är 133
f.Kr. kom Smyrna under Rom och
blev en del av provinsen Asien.
Evangelium kom tidigt till Smyrna,
sannolikt via Efesus. En kristen försam ling fan ns i staden redan på aposteln 1o han nes' tid , och till denna stä lls
ett av de sj u sändeb reven , Upp.2 :8- 11.
Bortse tt från församlingen i Filadei fia
är det endast en församling , som
Herren icke har något att förebrå,
nämligen den i Smyrna. Som framgår

SMABOSKAP
(Jakob) fick my ck en s.
l.Mos .30 :43
betäckte s .en voro strimmiga
31 :10
so m betäcka s.e n äro strimmiga
31 :1 2
offra s . oc h fäkreatur
2.Mos.20:24
På samma sätt med din s.
22 :30
såväl av fäkreaturen so m av s.en
34:19
av fäkreaturen eller av s.e n
3.Mos. 1 :2
bära fram brännoffer av s .en
1 :10
bära fram t H. tackoffer av s.e n
3:6
föra fram å t H. h ondjur av s.en
5:6
till skuld offer av s.en fe lfri vädur
5 :15
föra fram av s.en en felfri vädur
5:18
en felfri vädur av s.e n
6:6
offra tackoffer åt H . av s .en
22:21
djur av s.en so m h ar ngn lem för stor 22:23
icke slakta vare sig av s.en
22:28
vare sig det är ett dju r av s .en
27 :26
vad b eträffar tion d e av s.
27 :32
H. välbehaglig lukt gm s.
4.Mos.15:3
offras till vart djur av s.en
15:11
Balak slakta d e fäkreatu r oc h s.
22:40
välsigna ... din s.s avel
5.Mos. 7:13
när dina fäkreatur och din s. förökas
8 :13
föra e dra brännoffer och e der s.
12:6
ej helle r förstfödda av din s.
12:17
slakta av d en s ... och äta
12:21
det förstfödda av din s.
14:23
du må köpa fäkreatur e ller s.
14:26
so m födes bland fäkreatur och s.
1 5:19
det so m är förstfött bland d ina s.
1 5:19
p åskoffer å t H. av s.
16:2
icke offra djur av s.en so m har lyte
17:1
vare sig av fäkreature n e lle r s.e n
18:3
Välsignad ... din s.s avel
28:4
Förbannad ... din s.s avel
28 :18
Av e d er s. taga tionde
l.Sam. 8 :17
offrade s. och fäkreatur
l.Ko n. 8:5
Till tackoffer 120000 av s.en
8:63
tillförde d e m s.
l.Krön.12 :40
(uppsikten) över s.e n hagariten Jasis
27 :31
offrade s. och fäkreatur
2.Krö n . 5:6
ss. slaktoffe r 120000 av s.en
7 :5
fö rde bort s. i myckenhet
14:15
o ffr ade 7000 djur av s.en
15:11
förd e ock araberna till hm s.
17:11
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SMYRNA

Smådjur - Smälek
tackoffren 3000 djur av s.en
Hiskia givit av s.en 7000 djur
ss. offergärd av s.en 10000 djur
förde ock fram tionde av s.
Josia gav ss. offergärd s.
förstfödda av fäkreatur och s.
Guds eld slog ned bland s.en
föra fram felfri vädur av s.en
en ungtjur och en vädur av s.en
av s.en ett djur på vart
av fäkreaturen eller s.en

29:33
30:24
30:24
31:6
35:7
Neh.10:36
Job 1:16
Hes.43:23
43:25
45:15
Jona 3:7

SMÅDJUR
vilda djur och alla s.
1.Mos. 7:21
döda kroppen av orent s.
3.Mos. 5:2
Alla flygande s. på fyra fötter
11:20
Av alla flygande s. på fyra fötter
11:21
. 11:23
alla andra flygande s. en styggelse
bland de s. som röra sig på j orden
11:29
för eder ss. orena bland alla s.
11:31
alla slags s. som röra sig på jorden
11:41
bland alla s. som röra sig på jorden
11:42
gm ngt av de s. som röra sig på
11:44
lagen om alla slags s. på jorden
11:46
kommer vid ngt slags s.
22:5
Alla flygande s. ss. orena
5.Mos.14:19

SMÅFISK
Sju, därtill några få s.ar
De hade ock några få s.ar

Matt.15:34
Mark. 8:7

SMÅKÄRL
s. av vad slag som helst

Jes.22:24

SMÅNINGOM
s. skall jag förjaga dem
förjaga hedningar. blott s.

2.Mos.23 :30
5.Mos. 7:22

SMÅSTAD
en stor mängd småstäder
till de närmaste småstäderna

5.Mos. 3:5
Mark. 1 :38

SMÄDA
Se även: Hädelse.
Smäda, smädelse
Smädelse mot Gud

Den som smädar Guds namn skall
straffas med döden, 3.Mos.24:16. En
israelitisk kvinnas son, som smädade
Namnet, blev därför stenad, 3.Mos.
24:11 ff.
Guds folks bortförande bragte
smälek över Guds namn, Jes.52:5. För
eder skull varder Guds namn smädat
bland hedningarna, Rom.2:24, jfr
36:20 ff.
Bland dem som har oomskurna
öron, så att de icke kan höra, blir
Herrens ord till smälek, Jer.6:1O. För
de lösaktigas skull blir sanningens väg
smädad, 2.Pet.2 :2. Den som bespottar
den fattige smädar hans skapare, Ords.
17:5.
Smädelse mot Kristus

Till smälek har jag blivit inför dem;
när de se mig skaka de huvudet,
Ps.! 09 :25. Smälek har krossat mitt
hjärta, PS.69 :21. En av de ogärningsmän som blev korsfäst med Kristus,
smädade honom, Luk.23:39.
De kristna och smädelsen

Saliga ären I när människorna för
min skull smäda och förfölja eder och
sanningslöst säga allt ont mot eder,
MatLS :11. Lägg dem på minnet, att de
icke må smäda någon, Tit.3:2. Allt
smädande vare fjärran från eder, Ef.
4:31; KoI.3:8.

förtala, smäda, häda, i N.T. främst om
att häda gudomen; av: blasphemos, se
16. Se Lex. Häda 3, Smädelse 6.

Vem har du S.t och hädat
37:23
Gm dina tjänare s.de du H.
37 :24
mitt namn beständigt varder s. t
52:5
s.de mig pa höjderna
65:7
huru de hava s. t mitt folk
SeL 2:8
S.t och förhävt sig mot H. folk
2:10
till berömmelse där de voro så s.de 3:19
mskoma för min skull s.
Matt. 5:11
Den som s.r sin fader eller
15:4
s.de hm också rövarna
27 :44
som s.r sin fader eller
Mark. 7 :10
Också de s.de hm (J.)
15:32
förskjuta och s. eder
Luk. 6:22
9 en av de ogärningsmän s.de hm
23 :39
9 ej heller s. vår gudinna
Apg.19:37
10 S.r du Guds överstepräst
23:4
9 för eder skull Guds namn s.t Rom. 2:24
9 för att s. oss påstår att vi
3:8
10 Vi bliva s.de och välsigna
l.Kor. 4:12
9 varför skulle jag då bliva s.d
10:30
11 vårt ämbete icke bliva S.t
2.Kor. 6:3
9 att de icke vidare s.
1. Tim. 1 :20
12 icke giva ngn anledning att s.
5:14
9 Guds namn och läran icke s.de
6:1
9 Guds ord icke bliver s.t
Tit. 2:5
9 att de icke må s. ngn
3:2
13 som s.r nådens A.
Hebr.l0:29
10 När han (J.) blev s.d
1.Pet. 2:23
14 s.de han icke igen
2:23
15 de som s. eder goda vandel i K.
3:16
9 förundra sig och s. eder
4:4
7 för K. namns skull bliven s.de
4:14
9 sanningens väg bliva s.d
2.Pet. 2:2
9 att s. andevärldens härlige
2:10
16 icke uttala ngn s.nde dom
2:11
9 s. vad de icke känna till
2 :12
9 s. det goda namn
Jak. 2:7
9 andevärldens härlige s. de
Jud. v.S
17 över hm uttala ngn s.nde dom
v.9
9 Dessa s. vad de icke känna till
v.IO

10) loidoreo, f.-OtO OpEW

SMÄDANDE

skymfa, smäda; av: loidoros, se Smädare 3. Verbet är i J oh.9 :28 övers.
banna.
Il) m6maomai, f.l W/Hiof.lat
tadla, klandra, förebrå; av: mÖmos,
tadel, klander. Verbet är i 2.Kor.8:20
övers. tala illa om. Jfr Ostrafflig 9,10.

17 s. vare fjärran ifrån eder

delsen: slita sönder med ord, förtala,
smäda.
6) nå 'as, ri'\ J
försmå: avvis.T; i Jes.52:S hithp. bli
försmådd el. smädad (om Herrens
namn). Jfr Smädelse 5, Smälek 4. Se
Lex. Förakt Il, Förkasta 2, Förskjuta 7.
7) oneidfzo, OVEtO i~w

skymfa, smäda; förebrå, klandra; av:
aneidos, se Smälek 10. Jfr Mark.J 6:14,
övers. förebrå. Se Lex. Ord 32, Smädare 2.
8) kakologeo,

IWKOf.-O"yEW

tala illa om, förtala; uttala förbannelser över, smäda; av: kakolagos, som
talar illa om (förtalar) andra (av:
kakas, se Ond 23, och lego, säga, tala).
Kakologeo motsvarar uttrycket kakös
(se Ond 24) lego, tala illa. Verbet är i
Mark.9:39; Apg.J 9:9 övers. tala illa
om.
9) blaspheme6,

12) loidorfa,

(3f.-aarjJ71/.L€W

f.-oloopia

skymf, smädelse; av: loidoros, se
Smädare 3. Se: Smädelse 9.
13) enybnz6,

€vv{3pi~w

behandla övermodigt el. självsvaldigt,
förolämpa, kränka; av: prep. en, i, på,
med, och hybrlzo, se Misshandla 3,
Misshandling 5.
14) antiloidore6.

UVTtf.-OtOOpEW

i gengäld skymfa el. smäda, smäda
igen; av: prep. anti, i stället för, och
loidoreo, se lO.
15) eperedz6,

förolämpa, skymfa, smäda; av: ept::reia,
förolämpning, skymf, smädelse. Verbet är i Luk.6:28 övers. förorätta.
16) b/dsphemos,

(3f.-åaq,'T/f.lo~

som skadar någons rykte, förtalande,
smädanl,le, hädisk; av: blåpto, skada,
och pheme, rykte. Se Lex. Hädisk 3.
17) blasphem{a, (3f.-aaq,'T/f.lia

förtal, smädelse, hädelse; av: blåsphemos, se 16. Se t.ex. Hädelse 2,
Smädelse 8.

hån, smälek, förakt; av: ]:lärap, se 3. Se
vidare: Smälek 1.
5) kåra', V l i)
riva' el. slita -sÖnder; i PS.3S:IS i bet y-
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l) nå1j;al}, ) iJ J
borra, geno~b~rra. I 3.Mos.24:ll,16
är verbet använt i samma betydelse
som \5:ä1.?a1.?, smäda, förbanna (se
Förbanna 4, Ropa 12). Se: Ädling 5.
2) båSät, n~)

skam, blygsel. I Sef.3:l9 står: bekälhä'arä~ båstäm, på hela deras skäms
jord el. i alla deras skams länder. Se:
Skam 3.
3) härap,

'"I

l il

gru~dbeL tr~l: vara skarp (mot); (\5:al
el. pi.) håna, smäda. Se: Smädare 1.
4) J;iirpä, il ~ l

D

lO-Illustrerat Bibel-lexikon

El. 4:31

SMÄDARE
l) bårap, "I JQ
håna, smäda; i PS.69: 10 \5:al parI.
]:lorep, i 44: 17 pi. parI. me]:lärep, en
som hånar el. smädar. Se: Smäda 3.
2) oneidfz6, OVEtO i~ w

skymfa, smäda; förebra, klandra; i
Rom.IS:3 parI. plur.; ordagrant: deras
smädel~er som smäda dig (hoi oneidismol ton oneidizanton se). Se t.ex.
Smäda 7.
3) loidoros, f.-O io OP O~

skymfare, smädare. Jfr Smäda 10,12.
SMÄDARE
1 hör s.ns och lastarens tal
Ps,44 :17
1 dina s.s smädelser hava fallit
69:10
2 Dina s.s smädelser fallit över
Rom.15:3
3 kallades broder vore en s.
l.Kor. 5 :11
3 varken s. eller roffare få Guds
6:10

€1T'T/P€å~w

SMÄDA
1 s.de Namnet och hädade
3.Mos.24:11
1 den som s.r H. namn straffas
24:16
1 som s.r Namnet, skall han dödas
24:16
3 Jag har i dag 5.t Israels
l.Sam.17:10
3 Han träder upp för att s. Israel
17 :25
3 vågar s. den levande Gudens här
17:26
3 s. t den levande Gudens här
17 :36
3 Israels härs Gud. den härs du S.t
17 :45
3 Denne S.de Israel
Z.Sam.21 :21
3 blevo s.de av filisteema
23:9
3 s. den levande Guden
2.Kon.19:4
3 S.t den levande Guden
19:16
3 Vem har du 5.t och hädat
19:22
3 Gm dina sändebud s.de du H.
19:23
3 Denne s.de Israel
l.Krön.20:7
3 han s.de H .• Israels Gud
2.Krön.32:17
4 ej finge orsak att s. oss
Neh. 5:9
3 för att sedan kunna s. mig
6:13
5 de s. mig utan uppehåll
PS.35:15
3 när mina ovänner s. mig
42 :11
3 icke en fiende som s.r mig
55:13
3 när jag s.s av mskor
57:4
3 Huru länge skall ovännen få s.
74:10
3 tänk på huru fienden s.r H.
74:18
4 du varder s.d hela dagen av dåren 74:22
3 smädelse varmed de s.t dig, H.
79:12
3 huru dina fiender s .• o H.
89 :52
3 huru de s. din smordes fotspår
89 :52
3 Hela dagen s. mig mina fiender
102:9
3 giva den svar som s.r mig
119:42
3 förtrycker ... s.r hs skapare
Ords.14:31
3 bespottar fattige s.r hs skapare
17:5
3 giva den svar som s.r mig
27 :11
3 till att s. den levande Guden
Jes.37:4
3 varmed han S.t den levande Guden 37:17

SMÄDA

3
3
6
3
3
3
2
7
8
7
8
7
7

SMÄDELSE
I) J;iirpä, il ~ -; ~
hån, smälek, förakt. Se vidare: Smälek l.
2) 1j;ålon, 1 i '7 I~
förakt, skam, något skamligt. Se vidare: Skam 7.
3) kelimmå, il tJ

'7

J

skam, vanära; ;v': [kälamj, se 4. Se:
Skam 9, Smälek 5.
4) [kålamj,

o'7J

nif. bli gjord tid' skam, bli vanärad,
skämmas, b Iygas, känna b Iygsel; i J es.
50:7 övers. känna smädelsen. Verbet
står här parallellt med verbet bos, se
Skam 5. Se Lex. Skam 1.
5) nä'ä~ä, il ~ ~

.l.

endast plur. nä'ä~!, hädelser; av:
nä'a~, se Smäda 6. Se: Hädelse l.
6) blaspheme6,

(3f.-aoq,'T/J.lEW

förtala, smäda, häda; här övers. fara ut
i smädelser; i Rom.14:16 pass. övers.
bliva utsatt för smädelse. Se vidare:
Smäda 9.

1
1
2
3
4
1

1
1
1
5
1
1
1
3
1
6
6
6
7
8
8
9

dina smädares s.r fallit över
PS.69 :10
giv våra grannar ... den s.
79 :12
tvist och s. få en ände
Ords.22:10
skylde icke ansikte mot s.
Jes.50:6
därför kände jag ej s.n
50:7
Frukten icke för mskors s.r
51:7
vi måste höra s.
Jer.51 :51
Du hör deras s.r. H.
Klag. 3:61
Ammons barn och deras s.r
Hes.2! :28
Jag har hört alla de s.r
35:12
göra slut på hs s.r
Dan.l1:18
låta hs s,r vända tillbaka över
11 :18
låta hs s.r falla tillbaka
Hos.12:14
är ingen ände på s.r
Mika 2:6
Jag har hört Moabs s.r
Set. 2:8
(judarna) foro ut i s.r
Apg.13:45
stodo emot hm och foro ut i s.r
18:6
icke det goda utsatt för s.
Rom.14:16
Dina smädares s.r ... över mig
15:3
lägga bort ... s. och skamligt
Kol. 3:8
ordstrider vilka vålla s.r
1. Tim. 6:4
Vedergällen icke s. med s.
l.Pet. 3:9

SMÄDELYSTEN
I) blasphemos, (3f.-åaq,'T/f.lo~

förtalande, smädande, hädisk. Se vidare: Smäda 16.
SMÄDELYSTEN
1 skola vara övermodiga. s.na

2. Tim. 3:2

SMÄDESANG
en s. med välbetänkta ord

Hab. 2:6

SMÄDLIG
s.t slår man mig på mina kinder
Job 16:10
10 gånger haven I talat s.t mot mig
19:3
S. tillrättavisning måste jag höra
20:3
Många andra s.a ord talade de
Luk.22:65

SMÄLEK
Se även: Skam, han, förakt, smäda.
SMÄLEK

I) bärpä. il ~ '} ~

han, smälek, :fÖrakt; av: ]:lärap, se
Smäda 3. Se: Förakt 7, Skam 4, Skamlig l, Smäda 4.
2) buz, 11::
förakt, ringaktning. Se vidare: Förakt 4.
3) gå'al, '; V l

avsky, förak-ta~ ringakta; i 2.Sam.l :21
nif. (om hjältarnas sköld) övers. bliva
till smälek. Se vidare: Övergiva 20.
4) ne'åså, il::;i'\ J

hädelse; av: n.0;~, :se Smäda 6.
5) kelimmä, il tJ '; :;

skam, vanära. S;: 'Skam 9, Smädelse 3.
6) mum, C! 1tJ
fläck, fel (i fysisk el. etisk mening). I

Ords.9:7 står ordet parallellt med
\5:ålon, se 7 (här övers. skam). Se:
Fel 4, Skam 2.
7) kålon, l i '! i)
för~kt, skam. SeTvidare: Skam 7.
8) /d 'ag, ] E~
hån, gäckeri, narrspel; av: lä 'ag, se
Bespotta l. Se: Bespottelse I, Spott l.
9) kikålon, l i '; I) , i)
för~kt, skam; av: T \5:äial, se Lex. Förbanna 2, Häda l, Ringakta l.
10) oneidos,

OV€LO O,

skymf, smädelse; förebråelse, klander;
i N.T. end. i Luk.1:2S, där ordet har
betydelsen: skam, smälek.
Il) atimdz6, UTtf.lå~w

vanära, vanhedra; i Apg.5 :41 pass.
övers. lida smälek. Se: Förakt 18,
Lida 39, Skymfa 1.
12) atimIa, uTlf.lia

vanära, vanheder, skam. Se vidare:
Heder 6, Skam 18.

7) oneidismos, OVEtO wf.lO~

13) oneidismos,

skymf, smädelse. Se vidare: Smälek 13.
8) blasphemia, (3f.-aoq,'T/f.lia

skymf, smädelse; av: oneidlzo, se
Smäda 7. Se: Smädelse 7.

förtal, smädelse, hädelse. Se vidare:
Smäda 17.

skam. Se vidare: Skam 16.

9) loidorla, f.-OtO opia

skymf, smädelse; av: loidoros,
Smädare 3. Se: Smäda 12.
SMÄDELSE
1 s.r på deras egna huvuden

5171

se

Neh. 4:4

14) aischjme,

OVEtO Wf.lO~

aioxvv'T/

SMÄLEK
1 Gud har tagit bort min s.
l.Mos.30:23
2 vi icke draga s. över oss
38 :23
1 avvältrat Egyptens s.
Jos. 5:9
1 tillfoga hela Israel s.
1.Sam.l1:2
1 tager bort sådan s. från Israel
17:26
1 hämnats den s. han tillfogade
25:39

5172

Smälla - Smörja
3 hjältarnas sköld till s.
2.Sam. 1 :21
4 s.ens dag är denna dag
2.Kon.I9:3
1 lida stor nöd och s.
Neh. 1:3
1 icke längre ma vara till s.
2:17
1 s.en drahbat mig med skäl
Job 19:5
5 skall min ära vara vänd i s.
Ps. 4:3
1 icke drager s. över sin nästa
15:3
1 jag är till s. bland män
22:7
l blivit till S., ja. till stor s.
31 :12
1 icke till s. för dare n
39:9
1 Du later oss bliva till s.
44:14
5 Hela dagen är min s. inför mig
44:16
1 Ty för din skull bär jag s.
69:8
1 men det blev mig till s.
69 :11
1 Du känner min S., min skam
69 :20
1 S. har krossat mitt hjärta
69:21
1 må de höljas med s. och blygd
71:13
1 evig s. lät han komma över
78':66
1 blivit till s. för vara grannar
79:4
1 han har blivit till s. för
89:42
1 Tänk, H., på dina tjänares s.
89 :51
1 Till s. har jag blivit inför dem
109:25
1 Tag bort ifran mig s. och förakt
119:22
1 Vänd bort den s. som jag fruktaT 119:39
1 hs s. utplånas icke
Ords. 6 :33
6 tillrättavisar ogudaktig far s.
9:7
7 högfärd kommer. kommer ock s.
11 :2
18:3
1 med skamlig vandel följer s.
l och tag så bort vår s.
Jes. 4:1
1 taga bort sitt folks s.
25:8
1 utan allenast till s.
30:5
4 En s.ens dag är denna dag
37:3
1 ditt änkestands s. icke mer
54:4
51edo s. skola nu jubla
61:7
1 H. ord till s. bland dem
Jer. 6:10
1 Betänk huru jag bär s. för din
15:15
1 H. ord till s. och han
20:8
1 låta evig s. komma över eder
23:40
1 skall jag göra dem till en s.
24:9
1 s. bland alla folk
29:18
1 då jag bär min ungdoms s.
31 :19
1 föremål för häpnad ... och s.
42:18
1 ett före mal för s. bland
44:8
1 föremål för s.
44:12~ 49:13
1 lata mätta sig med s.
Klag. 3:30
1 skåda ned och se till vår s.
5:1
1 en s. bland folken runt
Hes. 5:14
1 det skall bliva till s. och hån
5:15
1 till s. för Arams döttrar
16 :57
1 (Jerusalem) till s. för folken
22:4
8 och s. i fullt mått
23:32
5 ej heller mer lida av s.
34 :29
5 liden sådan s. av folken
36:6
5 folken skola själva få lida s.
36:7
5 icke mer höra s. av folken
36:15
1 icke mer hungersnödens s.
36:30
1 och ditt folk till s.
Dan. 9:16
1 somliga till s. och evig blygd
12:2
1 icke din arvedel till s.
Joel 2:17
1 icke mer låta eder bliva till s.
2:19
1 mitt folks s. skolen I bära
Mika 6 :16
9 s. skall hölja din ära
Hab. 2:16
1 du som själv bar s.ens börda
Sef. 3:18
10 då han sett till min s.
Luk. 1 :25
11 lida s. för namnets skull
Apg. 5:41
12 under ära och s.
2.Kor. 6:8
13 icke utsättes för s.
l.Tim. 3:7
13 gm s. till ett skådespel
Hebr.10:33
13 höll K. s. för en större rikedom
11 :26
14 aktade s.en för intet
12:2
13 Låtom oss ... bära hs s.
13:13

SMÄRTA
l)

·deäg, :::; >:

plaga. smärta." bedrövelse; av: ·å~a12, se
3. Se: Hard 11. Möda 6. Vedermöda 6.
2)

·oeäg. :: {;:

l: Jfr dtiräl.<- ·ci~ä~, plågo- el.
smarteväg, Ps.139 :24. övers. olycksväg.
Se: Vedermöda 9.
3) ·åsab, :::;~'
plaga·, - tillf;g-; smärta. bedröva; i
l.KrönA:IO inf. som subst. plåga,
smärta. bedrövelse. Se: Bedröva I,
Skada 18.
4) mals'og. : ~ ~ Jg
smärta. plåga; lidande; av: kä'a~, se 5.
Se: Lida l. Plaga 7.
5) U'eg, :1\::
smärta. plaga; av: kä 'a~, känna smärta
el. plaga. Se: Plåga 4.
6) hålå, <i? j.
var~ utmattad el. svag; vara sjuk el.
krank. Se t.ex. Krank 2, Maktlös 6,
Möda Il. Sjuk 3, Svag 4.
=

7)

·~~ä~. se

meriru!, n·n '"] 9

förbittring, bedrövelse; övers. bitter
smärta. Se vidare: Bitter II.
SMARTA
1 med s. föda dina barn
l.Mos. 3:16
2 Jag har fött hm med s.
l.Krön. 4:9
3 så att jag sluppe känna ngn s.
4:10
4 var för sig plåga och s.
2.Krön. 6 :29
5 men jag upprördes av s.
Ps.39:3
6 det vållar mig ingen s.
Ords.23:35
4 en s.omas man
Jes.53:3
4 våra s.or, dem lade han på sig
53:4
7 brista sönder i din bittra s.
Hes.21:6

SMÖR
Vid tillverkning av smör hällde man
mjölk i en skinnpåse, som därefter
hängdes upp pa stänger och skakades
kraftigt. Denna metod att »kärn3»
smör praktiseras än i dag av beduinerna. Ps.SS:22.
SMÖRJA
Se även: Balsam, nardus, olja, salva,
inviga, helga, helbrägda, konung, präst,
profet. Smorde, Messias, Ande (Guds).

helgade till att tjäna Herren som
präster, 30:30; 40:13; 3.Mos.8:12. Profeten Elia fick i uppdrag av Herren att
smörja Elisa, sin efterföljare, men
eljest talas icke i G.T. om smörjning av
profeter. Desto mer talas det om
smörjelse av konungar, som just genom
denna handling invigdes till sitt höga
ämbete, I.Sam.9:16; 2.Sam.2:4; 1.
Kon.! :34,39, jfr Ps.89:39. Vid enstaka
tillfällen åtföljdes smörjelsen också av
andemeddelelse, I.Sam.1O:1,9; 16:13.
Konungens person var efter smörjelsen
helig och fick icke antastas, 24:7,11;
26:9,23.
Beteckningen av konungen som
»Herrens smorde» överfördes på den
väntade
Frälsarkonungen, Guds
Smorde i speciell mening, Messias
(hebr. hammä~iaJ:.1, den smorde),
Ps.2:2; 45:8; Jes.61:1; Luk.2:26; Apg.
4:26. Denna beteckning används i N.T.
om Jesus, som fick titeln Messias, på
grekiska Kristus (Christos, av chriein,
bestryka, smörja). Den svenska kyrkobibeln har i ApgA :26 återgivit Christ os
med »Smorde». Det grekiska ordet
ingår här i ett citat från Ps.2:2, där
emellertid kyrkobibeln har återgivit
mäsiaJ:.1 med »smorde» (litet s). I andlig
mening är också de Messias-troende
smorda av Gud, i det de har fätt
Anden till pant i sina hjärtan, 2.Kor.
1 :21 f., »smörjelse frän den Helige»,
l.1oh.2:20, jfr I.Krön.16:22; Ps.I05:
15.
Vid sjukas botande praktiserade
Jesu lärjungar smörjning med olja,
Mark.6:13, en praxis som går igen i
den allmänna anvisning som ges församlingen enligt Jak.5:14.
Man har uppenbarligen ocksa haft
för sed att smörja döda. Detta framgår
av berättelsen om kvinnorna som gick
till Jesu grav med välluktande kryddor
för att smörja hans kropp, Mark.16:1,
jfr Joh.l2:7.

Jesus blev smord
Gud smorde honom, Apg.! 0:38, jfr
PsAS :8. Till att förkunna evangelium
för de fattiga, LukA:18, jfr Jes.61:1.
Synderskan i Simon den spetälskes hus
smorde Jesu fötter, Luk.7 :46. Maria,
Martas syster, smorde Jesus i Betania
som en tillredelse till hans begravning,
Matt.26:7,12; Mark.l4:3; Joh.12:3.
Kvinnorna vid graven ville smörja Jesu
döda kropp, Mark.16:1.
Gud har smort siU folk
Till hälsa, Hes.l6:9. Till pånyttfödelse, 2.Kor.1 :21 f. Till glädje, Ps.
23:5. Till beskydd, Ps.!05:15.
SMÖRJA

I) mäsah, n l7D
grundbet. trol. bestryka; smörja i betydelsen: helga, avskilja, viga (om konungar, präster och profeter). Jfr 7.
Se: Smörjelse 2.
2) måSlah, n ';J D
smord; ä~en besiä~d form hammäsiah,
den smorde. Ordet, som kommer åv
mäsaJ:.1, se I, brukas om en person som
är smord (vigd) till Herrens tjänst, i
synnerhet om Israels konungar och
präster. Av måsiaJ:.1 kommer vårt ord
Messias, se d.o. Jfr Smorde l.
3)

su~, 11 C

utgjuta salva (för alt därmed smörja
kroppen i samband med tvagning);
smörja; smörja sig (i 2.Sam.12:20 hif. i
betydelsen: smörja sig).
4) dåsen, ll7 l
vara fet;
T göra
fet; i Ps.23:5 i
betydelsen: smörja. Se vidare: Riklig 10.
5) aleiphö, u"AEtrpw
smörja (huden med olja); jfr lipos, fett.
6) myrlzö, !.wpi~w
smörja; av: myron, se Smörjelse 3.
7) chrlö, xpiw
stryka, lätt beröra (ytan av en kropp);
smörja (med olja), i LXX (återgivning
av hebr. mäsaJ:.1, se l) om de personer i
G.T. som smordes till ett ämbete i
Israel (konung, präst, profet), i N.T.
endast om Jesus, som av Gud smorts,
dvs. helgats, avskilts, till att vara Messias, Kristus (hebr. mäsiaJ:.1, grek.
Christos). Verbet har satts i samband
med cheir, hand, och chrainö, lätt
beröra (med handen); smörja.
8) epichrlö, 1311 LXP iw
stry ka el. smörja på, gnida in, smörja;
av: prep. epi, på, vid, och chriö, se 7.

pi.

SMÄRTA
Se även: Nöd, vanda, pina, plåga,
lidande.

Smörja, smörjelse
Bland israeliterna förekom ofta
smörjning både i profana och sakrala
sammanhang. Att smörja sig var en del
av kroppsvården. Rut 3:3; 2.Sam.
12:20; Hes.16:9. Det hebreiska verbet
för »smörjal> är i detta hänseende suls.
Det var antagligen större eller mindre
delar av kroppen som på så sätt smordes in med välluktande salvor. Se:
Salva. Stundom talas det endast om
smörjning av huvudet, Ps.23:S; Luk.
7 :46. Vid sorg var det vanligt att avstå
från smörjelse, 2.Sam.14:2; Dan.
10:2 f.
Den sakrala smörjelsen var omfattande, både föremål och personer blev
på detta sätt invigda till heligt bruk.
Här används i den hebreiska grundtexten helst verbet mäsa/:t, som troligen har grundbetydelsen: bestryka. 1
äldsta tid förekom smörjelse av stenar.
Sålunda smorde Jakob den sten han
hade haft som huvudgärd under sin
dröm i Betel, och som han lät resa upp
som minnessten, l.Mos.28:18; 31:13.
På sin återfärd från Mesopotamien
reste han upp och smorde en ny
minnessten på samma ställe. efter en
uppenbarelse från Herren, 35:14.
Tabernaklet och alla de ting som skulle
brukas vid gudstjänsten, blev på
Herrens befallning invigda genom
smörjelse, 2.Mos.30:22-29; 40:9. Aron
och hans söner (hela prästerskapet)
blev likaledes smorda och på det sättet

Smörja, smörjelse
Smörjelse som kroppsvård
Personer som smorde sig: Rut, Rut
3:3. David, 2.Sam.12:20. Daniel, Dan.
10:3. Smörjande av fångar, 2.Krön.
28:15. Under fasta, Matt.6:17.
Smörjelse av sjuka
Lärjungarna smorde många sjuka
med olja och botade dem, Mark.6:13.
Församlingens äldste skall bedja över
den sjuke och smörja honom med olja
i Herrens namn, Jak.5:14.
Smörjelse till tjänst
Präster
smordes,
2 .Mos.28 :41;
40:15. Konungar: Saul, l.Sam.9:16;
10:1. David, I.Sam.16:1,13; Ps.89:21.
Salomo, l.Kon.l :39. Hasael, I.Kon.
19:15. Jehu, I.Kon.19:16; 2.Kon.9:6.
Joahas, 2.Kon.23 :30. Elisa blev smord
till profet, I.Kon.l9:16b. Tabernaklet
och dess tillbehör, 2.Mos.30:23-28;
40:9.
Herrens smorde
Herren skall ge sin konung makt
och upphöja sin smordes horn, I.Sam.
2:IOb. Herren gör nåd mot sin smorde,
Ps.18:SI. Är ett frälsningens värn för
sin smorde, Ps.28:8.
Furstarna rådslår med varandra mot
Herren och hans smorde, Ps.2:2, jfr
Apg.4:26. En smord furste, Dan.9:2S.
En som är smord skall förgöras, Dan.
9 :26. Simeon skulle icke se döden
förrän han hade sett Herrens Smorde,
Luk.2 :26. Konungadömet tillfaller
Herren och hans Smorde, Upp.! I :15.

SMöRJA
1 Betel där du smorde en stod l.Mos.31:13
1 du skall s. dem
2.Mos.28 :41
1 osyrade tunnkakor, smorda med olja 29:2
1 gjuta på hs huvud och s. hm
29:7
1 i dem bliva smorda och mottaga
29 :29
1 du skall s. (altaret) för att helga
29 :36
1 därmed s. uppenbarelsetältet
30:26
1 Aran och hs söner skall du s.
30:30
1 du skall s. tabernaklet
40:9
1 skall ock s. brännoffersaltaret
40:10
1 s. bäckenet jämte fotställning
40:11
1 du skall s. hm (Aron)
40:13
1 du skall s. dem
40:15
1 osyrade tunnkakor. smorda a.Mos. 2:4
2 den smorde prästen som syndat
4:3
2 den smorde prästen skall taga av
4:5
2 den smorde prästen skall bära
4:16
2 präst smord i hans ställe
6 :22
1 osyrade tunnkakor, smorda med olja 7:12
1 den dag då han smorde dem
7 :36
1 Mose smorde tabemkalet
8:10
1 smorde altaret och tillbehör
8 :11
1 smorde (Aron) för att helga hm
8:12
1 präst som blivit smord
16:32
1 Arons... smorda prästerna
4.Mos. 3:3
1 osyrade tunnkakor, smorda med olja 6:15
1 Mose hade smort och hel&at det
7:1
1 smort och helgat (altaret)
7:1
1 altarets invigning när det smordes
7:10
1 altarets invigning nu det smordes
7 :84
1 sedan det blivit smort
7 :88
1 med helig olja smorde
35:25

5173

5174

5175

5176

SMÄLLA
Hör, piskor s.

Nab. 3:2

SMÄLTA
solhettan kom, s.e det bort
banden likasom s.e bort
stenar s.s till koppar
medan mullen s.er ss. malm
mitt hjärta ... s.er i mitt liv
likasom vaxet s.er för eld
Bergen s. ss. vax för H.
sänder sitt ord, s.er det frusna
jag har smält dig
blåser upp eld ... s.er det
så skall jag s. eder
eld för att I mån s.s däri
orenligheten s.es bort därur
Bergen s. under hs fötter
han skall s. silvret och rena
himlakroppar s. av hetta

2.Mos.16:21
Dom.15:14
Job 28:2
38:38
Ps.22:15
68:3
97:5
147:18
Jes.48:10
Hes.22:20
22:20
22:21
24:11
Mika 1:4
Mal. 3:3
2.Pet. 3:12

SMÄLTUGN
Ordet »smältugn» har kommit in i vår
bibel genom 1917 års översättning.
Det motsvarar den gamla översättningens »järnugm) (S.MosA:20; I.Kon.8:SI;
Jer.11 :4) och »ugn» (övriga ställen).
Endast i 2 .Mos.9:8 avses ugn i konkret
mening; eljest är det överallt fråga om
en bildlig användning, såsom när Israel
räddas ur Egyptens järnugn. Om
smältugn i egentlig bemärkelse. se under Järn (sp.3078).
SMALTUGN
lik röken från en s.
l.Mos.19:28
händer fulla med sot ur s.en
Z.Mos. 9:8
Då togo de sot ur s.en
9:10
rök steg upp lik röken från en s.
19 :18
(H.) har fört eder ut ur s.en
5.Mos. 4:20
ut ur Egypten, den s.en
l.Kon. 8 :51
och s.en (prövar) guld
Ords.17:3
guldet (prövas) gm s.en
27:21
ur Egyptens land, den s.en
Jer.1l:4

9) engchrlö, ErXpiw
gnida in, smörja; av: prep. en, i, på,
och chriö, se 7.

Smörjelse - Snara
3 med oljan icke s. din kropp
1 för att s. en konung

5.Mos.28:40
Dom. 9:8

1 s. mig till konung över eder
9:15
3 två dig och smörj dig
Rut 3:3
1 upphöjer sin smordes horn
1.Sam. 2:10
1 göra tjänst inför min smorde
2:35

1 (Saul) skall du s. till furste
9:16
1 H. haJ: smort dig till furste
10:1
1 vittnen inför H. och hs smorde
12:3
1 hs smorde vare ock vittne
12:5
1 H. sände att s. dig till konung
15:1
1 H. smorde dig till konung över
15:17
1 s. åt mig den jag säger dig
16:3
1 Förvisso står H. smorde inför hm
16:6
1 H. sade: Stå upp och smörj hm
16:12
1 tog Samuel sitt oljehorn och smorde 16:13
1 göra detta mot H. smorde
24:7
1 (Saul) är ju H. smorde
24:7,11
1 uträckt sin hand mot H. smorde
26:9
1 uträcka min hand mot H. smorde
26:11
l icke vakat över H. smorde
26:16
l icke uträcka hand mot H. smorde
26:23
l att förgöra H. smorde
2.Sam. 1:14
1 Jag har dödat H. smorde
1:16
2 Sauls sköld ej sedan smord
1 :21
1 smorde David till konung över Juda 2:4
1 blivit smord till konung över dem
2:7
1 fastän jag är smord till konung
3:39
1 smorde de David till konung
5:3
1 David blivit smord till konung
5:17
l Jag haJ: smort dig till konung
12:7
3 stod David upp och smorde sig
12:20
3 smörj dig icke med olja
14:2
1 Absalom som vi smort till konung
19:10
1 Han har ju förbannat H. smorde
19:21
l du gör nåd mot din smorde
22:51
1 så säger Jakobs Guds smorde
23:1
.1 s. (Salomo) till konung
l.Kon. 1:34
1 prästen Sadok smorde Salomo
1 :39
1 smort hm till konung
1 :45
1 smord till konung efter sin fader
5:1
1 smörj Hasael till konung
19:15
1 Jehu skall du s. till konung
19 :16
1 till profet skall du s. E1isa
19:16
1 Jag haJ: smort dig
2.Kon. 9:3
1 Jag haJ: smort dig till konung
9:6
1 Jag haJ: smort dig till konung
9:12
1 gjorde hm till konung och smorde
11 :12
1 smorde hm gjorde hm till konung
23:30
l smorde David till konung
l.Krön.l1:3
1 David blivit smord till konung
14:8
1 Kommen icke vid mina smorda
16:22
1 smorde (Salomo) till en H. furste
29 :22
1 visa icke tillbaka din smorde 2.Krön. 6:42
1 Jehu som H. hade smort att utrota 22:7
l Jojada och hs söner smorde hm
23:11
3 smorde (fån_na) med olja
28:15
l mot H. och hs smorde
Ps. 2:2
1 du gör nåd mot din smorde
18:51
1 H. giver seger åt sin smorde
20:7
4 du s.er mitt huvud med olja
23:5
1 frälmingens värn för sin smorde
28:8
1 Gud smort dig med glädjens olja
45:8
1 Gud akta på din smordes ansikte
84:10
1 smort hm med min heliga olja
89:21
1 förkastat och förskjutit din smorde 89 :39
1 huru de smäda din smordes fotspår 89 :52
1 Kommen icke vid mina smorda
105:15
1 icke visa tillbaka din smorde
132:10
1 rett till en lampa åt min smorde
132:17
l s.en edra sköldar
Jes.21:5
1 säger H. till sin smorde. Kores
45:1
l H. har smort mig att förkunna
61:1
1 H. smorde fångad i deras
Klag. 4:20
3 jag smorde dig med olja
Hes.16:9
1 höghelig helgedom smord
Dan. 9 :24
1 till dess en smord~ en furste
9 :25
2 skall en som är smord förgöras
9:26
3 ej heller smorde jag min kropp
10:3
3 icke få s. din kropp med olja
Mika 6:15
1 bereda frälsning åt din smorde Hab. 3 :13
5 smörj då ditt huvud
Matt. 6:17
5 smorde många sjuka med olja MaJ:k. 6:13
6 haJ: i förväg smort min kropp
14:8
5 för att gå åstad och s. (J.)
16:1
7 ty han har smort mig
Luk. 4:18
5 och smorde dem med smörjelsen
7 :38
5 men bon har smort mina fötter
7:46
5 smorde icke mitt huvud med olja
7 :46
8 J. smorde därmed mina ögon
Joh. 9:11
5 den Maria som smorde H.
11:2
5 ocb smorde därmed J. fötter
12:3
7 mot hm som du har smort
Apg. 4:27
7 huru Gud smort hm med helig ande 10:38
7 som smort oss~ det är Gud
2.Kor. 1 :21
7 har din Gud smort dig
Hebr. 1:9
5 dessa må s. hm med olja
Jak. 5:14
9 ögonsalva att s. dina ögon med Upp. 3:18

4) utf.ord.
5) chrlsma, xpiaILa

det m3ll smörjer på, smörjelse; av:
chriö, se Smörja 7. Smörjningen med
olja i G.T. förmedlade 3Ildlig utrust·
ning för tjänsten, och på motsvar3llde
sätt betecknar chrisma i I.Joh.2 :20,27
den helige Andes gåva, varigenom de
troende har en sann andlig kunskap.
SMöRJELSE
1 deras s. bliva invigning
2.Mos.40:15
2 då ngn av dem undfår s.n
3.Mos. 6 :20
3 alabasterflaska ,med dyrbar s. Matt.26:7
3 När hon göt ut denna
26:12
3 s. av dyrbar äkta DaJ:dus
Mark.14:3
4 göt ut s.n över (J.) huvud
14:3
3 Varför skulle denna s. förspillas
14:4
3 en alabasterflaska med s.
Luk. 7 :37
3 och smorde dem med s.n
7 :38
3 hon bar smort mina fötter med s.
7:46
3 välluktande kryddor och s.
23:56
3 Maria som smorde H. med s.
Joh.11:2
3 Då tog Maria ett skålpund s.
12:3
3 huset uppfylldes med vällukt av s.n 12:3
3 Varför sålde man icke denna s.
12:5
5 mottagit s. från den Helige
l.Joh. 2:20
5 den s. I haven undfått från hm
2:27
5 vad bs s. lär eder om allting
2 :27
3 s. och välluktande harts
Upp.18:13

SMÖRJELSEOLJA
kryddor till s.n
2.Mos.25:6
du skall taga s.n
29:7
du skall taga av s.n
29 :21
du skall av detta göra en helig s.
30 :25
det skall vara en helig s.
30 :25
vara min heliga s. hos eder
30:31
äntligen s.n och rökelsen
31:11
kryddor till s.n
35:8
s.n och den välluktande rökelsen
35:15
s.n ocb den välluktande rökelsen
35:28
(Besalel) gjorde ock den heliga s.n
37 :29
s.n och den välluktande rökelsen
39 :38
du akaIl taga s.n
40:9
Aran och bs söner jämte s.n
3.Mos. 8:2
Mose tog s.n ocb smorde tabernaklet
8 :10
han göt s. på Arons huvud
8:12
Mose tog av s.n och av blodet
8 :30
ty H. s. är på eder
10:7
s.n har blivit utgjuten
21:10
ty hs Guds s. är på hm
21 :12
vården om s.n
4.Mos. 4:16
intet annat än en flaska s.
2.Kon. 4:2

SNABB
Naftali är en s. hind
1.Mos.49:21
voro s.are än örnar
2.Sam. 1:23
s.a ss. gaseller på bergen
l.Krön.12:8
dagar fly s.are än vävarens
Job 7:6
hasta undan s.are än ngn löpare
9:25
genomborrade den s.a ormen
26:13
en s. skrivares penna min tunga
Ps.45:2
icke beror av de s.a huru
Pred. 9:11
Gån åstad, I s.a sändebud
Jes.18:2
hemsöka Leviatan. den s.a ormen
27:1
på s.a springare vilja vi rida
30:16
skola ock edra förföljare vara s.a
30:16
hs hästar äro s.are än örnar
Jer. 4:13
Ej ens den s.aste kan fly undan
46:6
s.are än himmelens örnar
Klag. 4:19
ej ens den s.aste finna undflykt
Am. 2:14
Dess hästar s.are än pantrar
Hab. 1:8

ss. gräs varda de S.t avhuggna
37:2
skulle jag S.t kuva deras fiender
81:15
ty det går S.t förbi,likasom f1öge
90:10
bodde min själ •. t i det tysta
94:17
så s.t I hören ljudet av hs
103:20
s.t glömde de hs gärningar
106:13
s.a när det gäller utgjuta blod
Ords. 1 :16
fötter som äro s.a tii1 att löpa efter
6:18
Den som är s. till-vrede
14:17
som är s. till vrede går långt i
14:29
som är s. på foten. stiger miste
19:2
en man sOm är s. till att tala
29 :20
tretvinnad ...brister icke s. t
Pred. 4:12
s.t och med hast komma de
Jes. 5:26
S.t kommer dess tid
13:22
så s. t ngn får syn därpå
28:4
så s.t han hör din röst ... svara dig
30:19
så S.t (Sanherib) hörde detta
37:9
S.t akaIl den fjättrade lösas
51 :14
min frälsning kommer S.t
56:1
s. bliver min rättfärdighet
56:1
Deras fötter äro s.a
59:7
s.t föras tillbaka från Babel
Jer.27:16
S.t kommer Moabs ofärd
48:16
s.t utgjuta-min förtörnelse
Hes. 7:8
Hus byggas icke upp så s.t
11:3
Tiden kommer s.t
12:23
dagar som icke komma så s. t
12 :27
ty s.t skola de komma åter
36:8
Så S.t folket hörde ljudet av
Dan. 3:7
så s.t Daniel fått veta
6:10
S.t och med hast skall jag
Joel 3:4
. så S.t morgonen gryr
Mika 2:1
Har då H. varit s. till vrede
2:7
Var villig till s. förlikning
Matt. 5:25
Min herre kommer icke så s.t
24:48
Min herre kommer icke så s.t
Luk.12:45
(Gud) skall S.t skaffa dem rätt
18:8
Gör s.t vad du gör
Joh.13:27
han skall s.t förhärliga hm
13:32
flydde så S.t de förstodo
Apg.14:6
med det s.aste komma till hm
17 :15
Så s.t bröderna fingo böra om oss
28:15
Deras fötter äro s.a
Rom. 3:15
huru mycket s.are skola icke dessa
11 :24
s.t låta Satan bliva krossad
16:20
skall jag S.t komma till eder
l.Kor. 4:19
s.t kunna sände Timoteus
Fil. 2:19
så s.t jag fått se huru det går
2:23
viss om att själv s.t få komma
2:24
hoppas s.t få komma till dig
l.Tim. 3:14
angeläget att s. t komma
2. Tim. 4:9
icke s. till vrede
Tit. 1:7
dess s.are återgiven åt eder
Hebr.13:19
Om han (Timoteus) S.t kommer hit
13:23
s.t skall lämna min kroppshydda 2.Pet. 1 :14
hoppas rätt s.t få se dig
3.Joh. v.14
var mska s. till att höra
Jak. 1:19
visa vad som S.t skall ske
Upp. 1:1
akaIl jag s.t komma över dig
2:16
Jag kommer s.t
3:11
se. det tredje ve kommer s.t
11:14
visa vad som s.t skall ske
22:6
Jag kommer s.t
22:7,12,20

SNARA
Se även: N ät, garn, giller, rep, falla,

fånga, list, jakt, snärja.
·snara

ljungeldssnara PS.ll:6
Snara

Fångst av djur eller fåglar med snara
var en urgammal jaktmetod i Israel.
Snaran bestod av ett nät som var
utspänt på ett träverk. I detta jagades
villebrådet in, varefter fallan tillslöts
med hjälp av ett dragsnöre. Jfr Ps.18:6.

r.

4) I,u1PäZ, '? 2
rep, tåg, snöre'; fångstrep, garn. Ordet
betecknar här det rep, som tillsluter en
snara eller som utgör en del av snaran.
Se: Garn l, Lott 4.
5) Zlilsärj, 1 ~ !
fångande, fångst; av: lä~ag, se Fånga l,
Snärja 5. Ords.3:26 kan jämföras med
Ps.9:16 (här förekommer verbet låkad,
övers. fånga).
. .

6) Mräm, D ~~
ego något kluvet el. genomborrat;
fångstnät. Se vidare: Garn 4.
7) råha!, 1: Q~

(end. plur. rehå~im) vattenho, ränna
(för vattning av boskap); möjl. aven
rot med betydelsen: samla (rehå~im är
i I.Mos.30:38,41 övers. rännor; 2.Mos.
2:16 hoar). Ordets betydelse i HV.7:5
är oviss. De flesta uppfattar det i
betydelsen: (hår)lockar (det kan då
förknippas med ett arameiskt verb som
betyder: löpa; flyta); andra översätter
det: snara, fälla.
8) jåkos, e' P ,

lägga' ut en sirara el. falla; snärja. Se
vidare: Snärja l.
9) me~rjå, n 11 39
fångstnät, snara; av:' ~u<J, se Fånga 9,
Jaga l. Jfr Ps.66:11., övers. fangelse;

Hes.13:21 byte; l.Sam.22:4,23; 2.Sam.
5:7 borg. Jfr Fast 25, Mat 9.
10) måzor, l i l ~
möjl. utbred3llde; det man breder ut
(på marken), fångstnät, snara Gfr
LXX.s övers. enedra, försåt). Ordets
ursprung och betydelse är omdiskute·
rade. Enligt en härledning kommer
ordet aven rot med betydelsen: breda
ut, sträcka ut. Jfr mezorå (pu. part.
fem. av verbet zårå, strö, strö ut; breda
ut) i Ords.l:17 (se Fånga 3).
11) pagis, 7Ta'Yic:
det som håller fast el. samman;
synnerhet: snara, fälla; av: p~gnymi,
göra fast, fästa; hålla fast el. samman. I
Rom.1! :9, som är ett citat från
Ps.69:23, motsvarar pagls hebr. pal;1, se
2; jfr Giller 4. Jfr Snärja 8.

olja, salva, smörjelse. Ordet har av
somliga förknippats med myrö, flyta,
droppa (t.ex. om örtsafter), av andra
med myrra (smyrna), myrra. Jfr
Smörjelse 6.

så s.t kunnat finna ngt
1.Mos.27:20
S.t skola de dagaJ: komma
27:41
Gud skall låta det ske s.t
41:32
Varför kommen I så S.t hem
2.Mos. 2:18
Men så s.t svallkött visar sig
3.Mos.13:14
så s. t förföljaJ:Da begivit
Jos. 2:7
Så s.t I fån se H. förbundsark
3:3
Så s.t I kommen till yttersta randen
3:8
Så s. t prästerna stå stilla
3 :13
så s. t I fått staden i edert våld
8:8
så s.t (Josua) räckte ut sin hand
8:19
så S.t (Ehud) kommit hem
Dom. 3:27
så S.t jag kommit till utkanten
7:17
S.t är dödens bitterhet
l.Sam.15:32
så s.t det lyster dig att göra det
23:20
så S.t det har blivit dager
29:10
Så S.t du hör ljudet av steg
2.Sam. 5:24
så s.t barnet har dött
12:21
Så s.t (Amasa) var bortskaffad
20:13
så S.t Faraos dotter flyttat
l.Kon. 9:24
Så s.t Ella hörde detta (susning)
19:13
Så s.t Ben-Hadad hörde detta SVaJ:
20:12
Så s.t lsebel hörde att Nabot var
21 :15
Så s.t Ahab hörde att Nabot var död 21:16
Så s.t hövitsmännen märkte
22:33
så s.t de hade begynt äta
2.Kon. 4:40
så s.t de märkte att penningar fanns
12:10
Så s.t du hör ljudet av steg
l.Krön.14:15
Så s.t hövitsmännen märkte
2.Krön.18:32
Så S.t vad som stod i skrivelse
Esr. 4:23
så s.t det begynte bliva mörkt
Neh.13:19
så S.t påbudet blivit utfärdat
Est. 3:15
så S.t påbudet blivit utfärdat
8:14
bäckarnas rännilar S.t sina
Job 6:15
Så s.t jag lagt mig, är min fråga
7:4
måste jag s.t gå till vila i stoftet
7 :21
fick svar så s.t jag ropade till Gud
12:4
så s.t jag står upp, tala de ohöviskt
19:18
beskäres dem en s. hädanfärd
24:24
min fot varit s. till svek
31:5
S.t kunde hs vrede upptändas
Ps. 2:12

3) nåkas, tV p )
slå, i' synnerhet: slå ned, fånga (en
fågel); i G.T. end. i överförd betydelse:
lägga försåt för, lägga ut snaror för,
snärja (i Ps.38:13; 109:11 pi.; iLSam.
28:9 hithp.). Se: Snärja 2.

SNARA
1 bliva dig till en S.
2.Mos.23:33
1 icke bliva till en S. bland
34:12
1 detta kunde bliva en S.
5.Mos. 7:16
2 skola hliva eder till S.
Jos.23:13
l deras gudar till en s.
Dom. 2:3
1 för Gideon och hs hus till en s.
8:27
1 må bliva hm en S.
l.Sam.18:21
3 läger du ut s. för mitt liv
28:9
1 dödens s.or föllo över
2.Sam.22:6
2 s.n griper hm om hälen
Job 18:9
2 Dirför omgives du nu av s.or
22:10
1 hindra dem bliva s.or för folket
34:30
4 om de fängas i eländets s.or
36:8
1 vem borrar en s. gm hs nos
40:19
1 dödens s.or föllo över mig
PS.18:6
3 S.or 1ägga de ut
38:13
1 huru de skola 1ägga ut s.or
64:6
2 Må deras bord bliva till en S.
69 :23
2 rädda dig ifrån fågelfängarens s.
91:3
1 dessa (avgudar) blevo till en S.
106:36
3 Må ockraren få i sin S. allt
109:11
4 De ogudaktigas s.or omgiva mig 119:61
2 De ogudaktiga lägga ut s.or
119:110
2 ss. fågel ur fågelfängarnas S.
124:7
2 s.n gick sönder
124:7
2 mskor lägga ut s.or och gam.
140:6
2 Bevara mig för de s.or
141:9
2 hava de lagt ut s.or för mig
142:4
5 bevara din fot för s.n
Ords. 3:26
4 fastnar i sin e&en synds s.or
5:22
2 lik fågeln som skyndar till s.n
7 :23
l undviker man dödens s.or
13:14
1 gm den undviker man dödens s.or 14:27
1 Dårens läppar äro en s. för hs
18:7
2 s.or ligga på den vrånges väg
22:5
1 icke hereda en s. för ditt liv
22:25
l överträdelse bliver en s.
29:6
1 Människofruktan har med sig s.or 29:25
6 haJ: ett hjärta som är en s.
Pred. 7 :27
2 fåglarna vilka fastna i s.n
9:12
7 En konung är fångad i deras S. HV. 7:5
2 för Jerusalems invånare en s.
Jes. 8:14
2 s.or hava de lagt ut
Jer.18:22
8 Jag lade ut en S. för dig
50:24
9 akaIl bliva fångad i min s.
Hes.12:13
9 skall bliva fångad i min S.
17 :20
2 varit en s. för Mispa
Hos. 5:1
2 utläggas s.or i hs Guds hus
9:8
2 Faller en fågel i s.n
Am. 3:5
2 Springer s.n upp från marken
3:5
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Se: Smörja.

SMÖRJELSE

SMÖRJELSE

l)måsl!å, no~~
smörjande, smörjelse; av: måSal), se 2.
Somliga uppfattar måSl}.å i 2.Mos.
40:15 som inf. av måSaI,l, jfr lemåSl}.å.i
29 :29, övers. för att de må bliva
smorda. Se: Ämbete 4a.
2) måSaI!, n;q~
smörja; i 3.Mos.6:20 nif. övers. undfå
smörjelsen. Se vidare: Smörja l.
3) myran, ILVPOV

SNABBFOTAD
Asael var s. as. en gasell
den s.e kan: icke rädda sitt liv

2.Sam. 2:18
Am. 2:15

SNABBHET
hs behag står ej till mannens s.

PS.147:10

SNAR

Olika snaror
l) Djävulens snara, l.Tim.3:7;
2.Tim.2:26. 2) Syndens snara, Ords.
5:22. 3) Eländets snara, Job 36:8. 4)
Rikedomens snara, I.Tim.6:9. 5)
Dödens snara, 2.Sam_22:6; PS.18:6.
SNARA

1) mo[ces, tV ~ i ~
snara, giller, fälla; av: jål5:os, se 8. Ordet
har troligen först betecknat lockbetet i
en fågelfängares snara men har sedan
ofta kommit att avse själva snaran. Jfr
2. Se: Farlig 2, Garn 5, Giller 1, Snär·
ja4.
2) pal!, n§
(fågel)fa1la, snara. I Am.3:5 är ordet
till betydelsen avgränsat från mol5:e~, se
I (här övers. garn); jfr Giller l. Jfr pal;1
i Jes.24:17 ,18; Jer.48:43,44, övers.
fälla (fållor).

Snarare - Sobai
10 skola lägga en s. på di..'"l väg
11 ss. en s. skall den komma

11
11
11
11

Ob. v.7
Luk.21:35
Rom.11:9
l.Tim. 3:7
6:9
2.Tim. 2:26

deras bord dem till en s.
faller i djävulens s.
råka in i frestelser och s.or
befrias ur djävulens s.

SNARARE

s. hade det blivit värre

Mark. 5:26
Luk.16:17
2.Kor. 2:7
Fil. 1:12
1.Tim. 1:4
Hebr. 5:12

s. kunna him. och jord förgås
s. förlåta och trösta hm
s. länt till evangelii framgång
s. vålla ordstrider än främja
behöves s. att man undervisar
SNARFÄRDIG

ett s.t vittne mot trollkarlar

Mal. 3:5

SNARLIGEN
rädda mig s.
låt din barmhärtighet s. komma
SNARSTICKEN
s. man uppväcker träta
icke i lag med en s. man
En s. man uppväcker träta

Ps.31:3
79:8
Ords.15:18
22:24
29:22

SNAVA

oxarna s.de
ty oxarna s.de

2.Sam. 6:6
l.Kron.13 :9

ty

SNmB

-snibb
örsnibb 2.Mos.29:20
SNIBB
räddar .•. s.en av ett öra

SNIDA
s. stenar för infattning
och till att s. i trä
till att s. stenar för infattning
och till att s. i trä

Am. 3:12
2.Mos.31:5
31:5
35:33
35:33

SNIDARE
-snidare
träsnidare Jes.4l:7
SNIDARE
eftersom s. vill slöjda sådant

Hab. 2:18

SNIDERI
Oholiab, en man kunnig i s.

2.Mos.38:23

SNIDERIARBETE
utföra alla slags S.D

2.Mos.35:35

SNIDVERK
s. i fonn av keruber, palmer
l.Kon. 6:29
guld som lades jämnt över s.en
6:35
skicklig i att utföra s.
2.Krön. 2:7
tillika utföra alla slags s.
2:14
alla s. hava de nu krossa t
Ps.74:6

SNIGEL
I Bibe1ns länder finns en mängd snigelarter , men Skriften omtalar snigeln
endast en gång direkt, nämligen i
Ps.58:9, där David beder att den ogudaktige skall få möta samma öde som
snigeln, som till sist upplöses i sitt eget
slem, dvs. att den gudlösa människan
skall förgås i sina egna onda gärningar.
Ps.58:9.
SNIKEN
Den s.ne är full av snikenhet
icke s.na efter slem vinning
icke s. efter slem vinning

Ords.21:26
l.Tim. 3:8
Tit. 1:7

SNIKENHET (se: Girtghet)
Den snikne alltid full av s.

Ords.21:26

SNO
fästa de s.dda kedjorna

2.Mos.28:14

SNODD
Din signetring, din s.
vem dessa s.er tillhöra

1.Mos.38:18
38:25
2.Mos.28:14
i virat arbete. ss. man gör s.er
28:22
28:25
de två s.emas båda andra ändar
ss. man gör s.er. av rent guld
39:15
de två s.ernas båda andra ändar
39:18

ss. man gör s.er

SNUBBLA
förrän edra fötter s. på bergen

Jer.13:16

SNÅR
-snår
törnsnår Jes.55:13
SNAR
vädur som fastnat i ett s.
l.Mos.22:13
Saltörter plocka de bland s.en
Job 30:4
Bland s.en häva de upp sitt tjut
30:7
när de ligga på lur i s.et
39:2
i försåt ss. lejon i sitt s.
Ps.10:9
Ett lejon drager fram ur sitt s.
Jer. 4:7
gå dig bland Jordanbygdens s.
12:5
drager ut ss. ett lelon ur sitt s.
25:38
lelon drager från Jordanbygdens s.
49 :19
lejon drager från Jordanbygdens s.
50:44
Jordanbygdens s. varda förödda Sak.II:3

SNÄRJA
Se även: Snara, frestelse.
-snärja
omsnärja Hebr.12:l
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SNÄRJA

1) ja~oS, tV p ~
lägga ut en (fågel:)snara el. fälla; snärja.
Jfr part. i Ps.124:7, övers. fågelfangare;
subst. jä}.<:os, fågelfängare, t.ex. Ps.
91:3; Jer.5:26.
2) nakas, iV P l
slå, i· synnerhet: slå ned, fånga (en
fågel); i G.T. end. i överförd betydelse:
lägga försåt för, lägga ut snaror för,
snärja (i Ps.9:l7 }.<:al; 5.Mos.12:30 nif.).
Se: Snara 3.
3) malkotjiit, n :1.":1 ?~
fångstredskap, sriarå; övers. snärjande
band; av: läkad, se 5. Ordet, som end.
förekommer i ,lob 18:10, står där
parallellt med l)ä1;läl, se Garn 1.
4) mo~eS, iV p i tl
snara, giller, fälla. Se vidare: Snara l.
5) lakad, 1 J 'I
gripa: taga,-1ånga; nif. gripas, bli
fångad; i Jer.8:9 övers. bliva snärjd. Se:
Fånga 1, Fånge 10.
6) [katar], l n:l
bif. on";.ringa, o-~giva, omsluta. Se vidare: Kröna 2.
7) peirtizö, rr€tpci~w
försöka; sätta på prov, pröva. Se t.ex.
Fresta 3, Pröva 16.
8) pagideuö, rra-ytli €Vw
snärja, fånga; av: pagis, se Snara 11.
9) ekpeirtizö, EK rr€tpci~w
(noggrant) sätta på prov, pröva; av:
prep. ek, ur, från (här med förstärkande innebörd), och peirazö, se 7. Se:
Fresta 4.
SNARJA
1 på det att du icke må s.s
5.Mos. 7 :25
2 tag dig till vara att bliva snärjd
12:30
3 s.nde band på hs stig
Job 18:10
2 han s.er den ogudaktige
Ps. 9 :17
4 snärjd i sina läppars synd
Ords.12:13
1 s.s mskors barn på olyckans
Pred. 9 :12
1 skola s.s och varda fångade
Jes. 8:15
1 varda s.da och fångade
28:13
1 s.de den som skulle skipa rätt
29 :21
5 till korta och bliva s.da
Jer. 8:9
6 ogudaktige s.er rättfärdige
Hab. 1:4
7 ville några fariseer s. (J.)
Matt.19:3
8 att de skulle söka s. hm
22:15
7 Varför söken I att s. mig
22:18
7 som var lagklok, ville s. hm
22 :35
7 ville några fariseer s. hm
Mark.l0:2
7 Varför söken I att s. mig
12:15
9lagklog stod upp ocb ville s.
Luk.10:25
7 Detta sade de för att s. hm
Joh. 8:6

SNÖ
Se även: Frost, köld, vinter, rimfrost,
is, hagel, regn.
Snö
Palestinas subtropiska klimat (se
sp.4390) utesluter icke förekomsten av
snö. Nederbörd i denna form är flerstädes omvittnad av Bibe1n. Sålunda
faller det årligen snö icke endast på de
höga bergstopparna i trakterna norr
om Palestina, där den kvarligger som
»evig», utan även annorstädes. Poetiskt
talas det i Job 38:22 om ))snöns
förrådshuS)). Det är Gud som ger bud
åt snön, Job 37:6. Han låter den falla
såsom ull, Ps.147:l6. Även om den
inte blir kVarliggande länge, är likväl
))snöns svalka på en skördedag)), Ords.
25:13, ovälkommen, eftersom ))snön
icke hör till sommarem), 26:1. Snön
jämställs eljest med regnet som vattnar
jorden och gör den fruktsam och
bärande, Jes.55:1O. Jämte vit ull är
nyfallen snö en bild för renhet,
Ps.5l:9; Jes.l:18.

varit framme vid s.ns förrådshus
38:22
så att iag bliver vitare än s.
Ps.51:9
faller s. på Salmon
68:15
Han låter s. falla ss. ull
147:16
(Loven H.) s. och töcken
148:8
Ss. s.ns svalka på skördedag
Ords.25:13
Ss. s. icke hör till sommaren
26:1
regnet och s.n faller ifrån him.
Jes.55:10
övergiver Libanons s. sin klippa
Jer.18:14
furstar mer glänsande än s.
KIag. 4:7
hs kläder voro vita ss. s.
Matt.28:3
Hs huvud och hår vitt ss. s.
Upp. 1:14

SNÖPA
Ett annat ord för kastrera. I Israel fick
ingen snöpt person vara medlem av
menigheten eller bli präst, och ej heller
fick man offra snöpta djur. Jfr ordanalyser Oskicklig 1,2.
SNöPA
ingen som är s. t
3.Mos.21 :20
icke offra ngt som blivit s.t
22:24
Ingen som är s. t i H. församl.
5.Mos.23:1
Ej heller må den s. te säga
Jes.56:3
De s.ta som hålla mina sabbater
56:4

SNÖRE
-snöre
linnesnöre Hes.40:3
mätsnöre Jes.28:l7
rättesnöre Gal.6:l6
silversnöre Pred.12:6
SNöRE
knyta fast med mörkblått s.
2.Mos.28:28
fästa (plåten) vid mörkblått s.
28 :37
bröstskölden med ett mörkblått s.
39 :21
fäste vid den ett mörkblått s.
39 :31
mörkblått s. på var bömtofs
4.Mos.15:38
binda detta röda s. i det fönster
Jos. 2:18
(Rahab) band det röda s.t i fönstret
2:21
och mätte (moabitema) med s. 2.Sam. 8:2
ett 30 alnar långt s. mätte
l.Kon. 7 :23
ett 30 alnar långt s. mätte
2.Krön. 4:2
tapeter uppsatta med vita s.n
Est. 1:6
rosenrött s.likna dina läppar
HV. 4:3
SNÖRLÄNGD
med två s.er mätte han ut
2.Sam. 8:2
en full s. den del som han lät leva
8:2
SNÖTID
Av s.en fruktar hon intet

Ords.31:21

SNÖVATTEN
Ss. s. förtäres av torka

Job 24:19

SNÖVIT
så kunna de bliva s.a
Hs klädnad var s.

Jes. 1:18
Dan. 7:9

SNÖVÄDERSDAG
som en s. slog ihjäl lejonet
som en s. slog ibjällejonet

2.Sam.23:20
1.Krön.11:22

SO
Med So, ))Egyptens konung)), ingick
Hosea, Israels (Nord rikets) siste konung, en sammansvärjning mot Assyrien. Följden blev att den assyriske
konungen Salmaneser (Salmanassar V)
drog upp mot Samaria, inneslöt staden
och avsatte Hosea (år 725 f.Kr.). Olika teorier har framställts om vem
denne konung So var. Några menar att
han är identisk med den libyske farao
Osorkon IV, andra identifierar So
(hebr. So', som även kan skrivas Sewe'
el. Siwe') med den etiopiske farao
Shabako. Flera identifierar So (Siwe')
med Sib'e, en egyptisk befälhavare och
vicekonung, som den assyriske konungen Sargon II besegrade år 720
f.Kr., två år efter det att han hade
intagit Samaria. 2.Kon.17:4.

Enligt 2.Mos.l :11 satte Farao israeliterna till att bygga Soan (här kallat
Raamses) till förrådsstad, och på
))Soans mario) var det som Mose utförde de under Herren hade befallt
honom att göra inför Israels barns
åsyn, Ps.78:l2,43. - Domen över Soan
förutsades av profeten Hesekiel: ))jag
skall tända eld på Soam), Hes.30:l4.
Septuagin ta (LXX) identifierar
Soan med Tanis, nuv. San el-Hagar, en
by i Nilens nordöstra delta.
SOAN
Hebron byggdes sju år före S.
gjort under. på S.s mark
gjorde sina under på S.s mark
Ss. idel därar stå S.s furstar
S.s furstar bava blivit dårar
om ock hs furstar äro i S.
Jag skall... tända eld på S.

4.Mos.13:23
Ps.78:12
78:43
Jes.19:11
19:13
30:4
Hes.30:14

SOAR
hebr. litenhet. En av de äldsta städerna
i Kanaans land, ursprungligen kallad
Bela, se d.o. På Abrahams tid var Soar
en av de fem konungastäderna i Siddimsdalen, l.Mos.14:2,8. Traditionen
förlägger staden till Döda havets södra
ånde, och Eusebius låter Döda havet
utsträcka sig mellan Jeriko och Soar.
Troligen låg staden invid foten av
Moabs berg. Under medeltiden var den
en viktig anhalt på vägen från Elat till
Jerusalem.
På Lots bön skonade Herren Soar,
när domen drabbade Sodom och
Gomorra, l.Mos.l9 :19 ff., varefter
staden blev en tillflyktsort för Lot och
hans döttrar, v.23.
SOAR
ända fram emot S.
l.Mos.13:10
krig mot konungen i Bela, det är S.
14:2
drogo konungen i Bela, det är S., ut
14:8
Därav fick staden namnet S.
19 :22
Lot hade kommit till S.
19:23
Lot drog upp från S. till bergsbygden 19:30
han fruktade för att bo kvar i S.
19:30
Palmstaden - ända till S.
5.Mos.34:3
bs flyktingar fly ända till S.
Jes.15:5
rop från S. till Horonaim
Jer.48:34

SOBA
Ett arameiskt rike, som blomstrade i
början av Israels konungatid. Dess
gränser kan icke med säkerhet fastställas men omslöt troligen i stora drag
området mellan Damaskus i söder och
Hamat i norr samt området mellan
Anti-Libanon i väster och den syriska
öknen i öster.
Soba nämns i Skriften först i samband med konung Sauls krig, 1.Sam.
14:47; senare omtalas det ofta på
konung Davids tid, t.ex. i 2.Sam.8:3
och l.Krön.18:3. - David vann en
förkrossande seger över Sobas konung
Hadareser och hemförde från städerna
Tibhat och Kun stora mängder koppar,
varav Salomo senare lät göra kopparhavet, pelarna och kopparkärlen, 18:8.
SOBA
krig mot konungarna i S.
l.Sam.14:47
Slog David ...konungen i S.
2.Sam. 8:8
hjälpa Hadadeser, konungen i S.
8:5
byte från Hadadeser, konungen i S.
8:12
Jigeal, Natans son, från S.
23:36
flytt ifrån ... konungen i S.
1.Kon.ll :23
slog David ... konungen i S.
l.Krön.18:3
hjälpa Hadareser, konungen i S.
18:5
slagit Hadaresers, konungens iS.
18:9
leja vagnar och ryttare från S.
19:6

SNö
var handen vit ss. s.
2.Mos. 4:6
Mirjan vit ss. s. av spetälska
4.Mos.12:10
vit ss. s. av spetälska
2.Kon. 5:27
när s.n fallit och gömt sig
Job 6:16
Om jag än tvår mig i s. och renar
9:30
åt s.n giver han bud: Fall ned
37:6

SOAN
En urgammal egyptisk stad, enligt
4.Mos.13:22 endast sju år yngre än
Palestinas Hebron. Soan var sålunda
stad redan på Abrahams tid. Under
hyksoshärskarna, de s.k. ))herdekonungarnw), gjordes den till residensstad och fick då namnet Avaris. Efter
hyksostiden avtog emellertid Soans inflytande, tills Raamses II och andra
konungar av den 19.dynastien byggde
ut staden till ett viktigt handelscentrum. Raamses II uppkallade staden
efter sig. Se: Rameses. Soan fortfor att
vara en viktig stad ända till Alexander
den stores tid.

SOBAB
hebr. en som vänder tillbaka el. en som
vänder sig bort.
1. En son till David, född i Jerusalem.
Hans moder var Bat-Sua (Bet-Seba).
2.Sam.5:l4; l.Krön.3:5; 14:4.
2. En son till Hesrons son Kaleb.
l.Krön.2:l8.
SOBAI
hebr. en som bortfär fångar. En levit
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Sobak-Sol
SO HET
hebr. , betydelsen okänd. En son till
Jisei , av Juda stam. l.Krön,4 :20.

som var stamfader till en dörrvaktar·
familj. Hans efterkommande återvände
med Serubbabel från fångenskapen i
Babel. Esr.2 :42; Neh.7 :45.

SOKO
hebr. möjl. inhägnad.
L Stad i Juda lågland , nuv. Chirbet
Abbad , ca 25 km vä stsydvä st om
Jerusalem. I Bibeln omtalas den till·
sammans med bl.a . Jarmut , Adullam
och Aseka . Staden tilldelades J uda
stam. Konung Rehabeam befä ste Soko
sedan nordstammarna hade gjort upp·
ror , 2.Krön.ll :7 , men på konung
Ahas' tid erövrades den av filisteerna.
Jfr nr 2. Jos . 15 :35 ; I.Sam.!7:l ; 2.Krön.
Il :7; 28:18.

SOBAK
hebr. en som häller el. öser ut.
Härhövitsman i Sobas konung Hadare·
sers här. Han deltog i str iden mot
Israel på konung Davids tid , och i
slaget vid Helam blev han allvarligt
sårad och dog. 1 l. Krön.l9: 16, 18
kallas han Sofak, se d .o. 2.Sam.
10:16,18 .
SOBAL
hebr. strömmande el. vandrande.
L En av horeernas stamfurstar, son till
Seir som bodde i landet Edom då Esau
bosatte sig där. 1.Mos.36:20,23 ,29;
l.Krön.l :38 ,40.
2. En av Kalebs son Hurs söner, av
1uda stam. 1 l.Krön .2 :50 säges han
vara staden Kirjat·Jearims »faden> , dvs.
grundläggare. Detta skriftställe skulle
också ,kunna översättas: »Dessa voro
Kalebs söner (= efterkommande) ge·
nom hans son Hur. .. » - I LKrön.4:1
räknas SobaJ bland 1udas söner, och
denne SobaJ är troligen identisk med
Hurs son. LKrön.2:50,52; 4:1,2.
SOBEK
hebr. en som lämnar (en plats);fri. En
av de hö vd ingar som undertecknade
Nehemjas
förbundsskrive lse. Neh.
10:24.
SOBI
hebr. en som bortför fångar. Son till
Nahas , »från Rabba i Ammons barns
land». Han var en av dem som stödde
David under Absaloms uppror. Jäm te
Makir och Barsillai förde han livsmedel
och andra förnödenheter till Maha·
naim, dit David flydde med sina män.
2.Sam.l7:27 .

som

hebr. Herrens förtroliga råd (el. gemenskap) el. min hemlighet. Fader till
spejaren Gaddiel , av Sebulons stam.
4.Mos.l3:1l.
SO DOM
hebr. förbränd el. kalkhaltig (plats).
L Jämte Gomorra , Adma , Seboim och
Soar (Bela) var Sodom en blomstrande
stad i den tidigaste patriarktiden. Alla
dessa var i viss mån självständiga stads·
stater med var sin konung, l.Mos.14:2.
De låg i den fruktbara Siddirnsdalen,
som nu täcks av Döda havets södra
bukt, jfr 14:3. Arkeologiska undersök·
ningar bekräftar att detta område var
befolkat före år 2000 LKr. , och att en
plötslig katastrof tycks ha inträffat
som omöjliggjorde fast bosättning i ca
sex århundraden.
1 den bibliska berättelsen heter det
att »ropet från Sodom och Gomorra är
stort, och deras synd är mycket svår»,
18 :20. Därför sände Herren sina änglar
för att förstöra städerna, 19:12 fL
Även om det endast är Sodom och
Gomorra som nämns vid namn, drab·
bade domen hela dalen bortsett från
den lilla staden Soar, som blev en
tillflyktsort för Lot och hans hus,
19:22,jfr v.25.
Som fallet är med floden på Noas
tid, hänvisas det i Skriften ofta också
till Sodoms och Gomorras förstöring
som symbol för strängheten i Guds
domar, se t.ex. Jer.49:18. Aposteln
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2. Stad i Juda bergsbygd , nuv. Chirbet
Suweke , ca 16 km sydsydvä st om
Hebron. I l.Krön,4:18 , där »fader»
troligen är = »grundare», kan det även
röra sig om det under nr l omtalade
Soko. Jos.15:48; I.Krön,4:18 .

Från den trakt av Döda havel där Sodom antas ha legat.
Petrus säger att dessa städer har gjorts
till »ett varnande exempel för kom·
mande tiders ogudaktiga människor»,
2.Pet.2 :6 . Men ännu strängare skall
domen drabba de platser där Jesus
predikade och gjorde sina under , men
som likväl icke omvände sig, Matt.
11:23 , jfr 10:15. - Profeten Hesekiel
liknar Jerusalem vid Sodom , Hes.
16:45 fL, jfr även Upp. l I:8.
SODOM
kananeemas område emot S.
l.Mos.10:19
Innan H . fördärvade S. och Gomorra 13 :10
Lot drog ända inemot S.
13 :12
folket i S. var mycket ont
13 :13
krig mot Bera. konungen i S.
14:2
drogo konungen i S. ut
14:8
konungarna i S. och Gomorra måste 14:10
gods i S. och Gomorra
14:11
ty (Lot) bodde i S.
14:12
gick konungen i S. hm till mötes
14:17
konungen i S. sade till Abram
14:21
Abram svarade konungen i S.
14:22
vände sina blickar ned mot S.
18:16
Ropet från S. och Gomorra är stort
18:20
männen gingo mot S .
18:22
Om jag i S. finner 50 rättfärdiga
18 :26
änglarna kommo till S.
19:1
Lot satt då i S.s port
19:1
omringades huset av S.s män
19 :4
lät H. eld regna över S.
19 :24
blickade ned över S. och Gomorra
19 :28
S. och Gomorra omstörtades
5.Mos.29:23
av S.s vinträd är deras ett skott
32:32
då vore vi ss. S.
Jes. 1:9
likasom S .s folk bedriva de synder
3:9
när G u d omstörtade S. och Gomorra 13:19
äro alla för mig ss. S.
Jer.23:14
när S. och Gomorra omstörtades
49 :18
när S. och Gomorra omstörtades
50:40
missgärning större än S.s synd
Klag. 4:6
S.s som omstörtades i ett ögonblick
4:6
din mindre syster var S.
Hes.16:46
din syster S. icke gjort vad du
16:48
detta var din syster S.s missgärning
16:49
upprätta S. med hennes döttrar
16 :53
S. och hennes döttrar skola bliva
16:55
icke hördes nämna din syster S.
16:56
när Gud omstörtade S. och
Am. 4:11
det skall gå Moab ss. S .
Sef. 2:9
För S.s och Gomorras land
Matt.l0:15
kraftgjärningar gjorda i S.
11 :23
för S.s land på domens dag
11 :24
för S. på den dagen drägligare
Luk.l0:12
då Lot gick ut från S.
17 :29
då vore vi ss. S.
Rom. 9 :29
S. och Gamarra lade han i aska 2.Pet. 2:6
S. och Gomarra varnande exempelJud. v.7

breven (se Egypten , sp.1 145) omta lade
Sutu, som betecknar ett semitiskt
nomadfolk , vilket höll till i syriska
ökentrakter och senare slog sig ned i
områdena öster om floden Tigris. Lik·
som koeerna (Kutu) nämns soeerna
(Sutu) i de assyriska texterna som
obesegrade motståndare till assyrierna.
Hes.23:23.
SOFA
hebr. möjL bredd, utbredning. Son till
Helem, av Asers stam. 1.Krön.7:35 ,36.

3. Stad som jämte hela Heferlandet (se
d .o .) utgjorde ett av Salomos tolv
fögderier. Staden är identi sk med nuv.
Tell er·Ras, i ö stra delen av Sarons
slätt , ca 27 km nordväst om Sikem.
I.Kon,4:10.
SOL
Se även: Himmel , stjärna , måne , dag ,
natt, glans, värme , ljus, sken, skapa,
avgud , avgudadyrkan .

SOEER
hebr. soa', rik el. ädel. Ett folkslag , som
nämns tillsammans med babylonier
och andra folk , bLa. koeer , se d.o.
Soeerna har salts i samband med det i
assyriska inskriptioner och i Amarna·

SOHELETSTENEN
hebr. 'iibän hazzohiuät, ormstenen. En
sten vid 'Rogelskälian , ~ydväst om Jeru·
salem, där Adonia slak tade får, oxar
och gödkalvar sedan han hade föresatt
sig alt bli konung i IsraeL Det antas att
namnet Soheletstenen hänsyftar på en
förisraelitisk ormkult. I.Kon.l :9.

Solen
Allt sedan skapelsens dag har solen ,
månen och »himmelens hela härskara»
vittnat om Gud. Abraham sk ådade upp
till himmelen och stärktes i sin tro ,
I.Mos.l5:5 L David såg Gud s fingrars
verk och utbrast: »Vad är d å en männi·
ska, att du tänker på henne? » PS.8:5.
Den avfalliga mänsklighet, vars sin·
ne är förmörkat av synden , dyrkar
emellertid det skapade framför Skapa·
ren , jfr Rom.l :25. Så gjorde även
hedningarna i den folkvärld, ur vilken
Gud uttog sitt egendomsfolk. Solkult
mötte israeliterna icke endast i Meso·
potamien och Egypten , utan även i
Kanaan när de invandrade dit. En
antydan därom är Bet·Semes, »solens
hus», där Semes (hebr. §ämäs) är Hka
med Shamash, assyriernas och babylo·
niernas namn på solen som gudomlig.
het.
Under förfallets tid hemföll även
egendomsfolket åt sådan avguda·
dyrkan. Konung 10sia gjorde vad han
kunde för att utrota den. Han avsatte
de avgudapräster som hans företrädare
hade anställt för att tända offereld åt
Baal , solen , månen, stjärnbilderna och
himmelens hela härskara , 2.Kon.23:5.
Likaså skaffade han bort de hästar som
konungarna i Juda hade invigt åt solen
och ställt upp så att de hindrade
tillträdet till Herrens hus, och »solens
vagnar» brände han upp i eld , v.ll.
Under sin fångenskap i Babel ser
Hesekiel i en syn hur hans landsmän
bedriver avgudadyrkan i Jerusalems
tempel och därvid tillbeder solen, Hes.
8:16. Även 1eremia profeterar mot sol·
och stjärnkultens utövare , Jer.8:l L
Redan genom Mose hade Herren var·
nat för denna otrohet och vid sträng·
aste straff förbjudit den , 5.Mos,4:19;
17:2·7.
I de eskatologiska profetiorna spe·
lar solens och de övriga himlakroppar·
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2. I andlig mening en benämning på
1erusalem. Jfr nr l ovan samt Sodoms·
furstar. Upp'. l l :8.
SODOMSFURSTAR
En symboHsk beteckning som jämte
»Gomorra·folk» används om Jerusa·
lems hövdingar, i det profeten liknar
Jerusalems ondska vid Sodoms och
Gomorras. J eS.l :l O.

SOFAK
hebr. en som häller el. öser ut. Soba·
konungen Hadaresers härhövitsman ,
även kallad Sobak, se d.o. I. Krön.
19:16,18.
SO FAR
hebr. en som visslar eL kviltrar. En av
de tre vänner som kom för att trösta
Job sedan olyckan hade drabbat ho·
nom. Sofar sägs vara fr ån Naama,
möjligen en ort i Mesopotamien eller i
norra Arabien. Job 2:11; 11:1 ; 20:1;
42:9.
SOFER ET
hebr. lärdom; skrivare. Huvudman för
en familj av Salomos tjänare , som
återvände till Jerusalem från fången·
skapen i BabeL 1 parallell stället EsT.
2:55, står namnet i bestämd form,
Hassoferet, se d.o. Neh.7:57 .
SOFFA
S.or av guld och silver
Est.
Haman sjunkit ned mot s. där Ester
i Samaria sitta i ~ .ors hörn
Am.
I som liggen på s .or av elfe nben

1:6
7:8
3:12
6:4

SOHAM
hebr. ädelsten, onyx. En levit av Mera·
ris släkt, son till Jaasia, se Jaasia·Beno.
I.Krön.24 :27.
SO HAR
hebr. vithet; ljus, glans.
L En av Simeons sex söner. l 4.Mos.
26:13 och I.Krön,4:24 kallas han Sera,
se Sera 5. l.Mos,46:10; 2.Mos.6:15.
2. Fader till hetiten Efron. I.Mos.23:8;
25:9.

Sol-Son
nas förmörkelse en stor roll, se Lex.
Joel 2:10,31; Am.8:9; MatL24:29;
Upp.6:12; 8:12. När Jesus dog miste
solen sitt sken, Luk.23:45. I den himmelska staden behövs varken sol eller
lampa, ty Herren själv skall där vara
det eviga ljuset, Upp.21 :23; 22:5; Jes.
60:19.
Gud - solens och ljusets Herre
I) Skaparen av himmel och jord,
I.Mos.1:1. 2) Föremål för solens,
månens och stjärnornas tillbedjan,
Ps.l48:3. 3) Den frommes sol och
sköld, PS.84:12. 4) Den som låter sina
rättfärdiga lysa som solen, Matt.l3:43.
5) Det eviga ljuset som lyser över den
himmelska stadens invånare, Jes.60:19;
Upp.22:5.
Såsom solens sken
l) Jesus på förklaringsberget, Matt.
17:2. 2) Jesus i uppenbarelsen för
Saulus, Apg.26:13. 3) Jesus i den syn
Johannes såg, Upp.1 :16.
Under solen, Pred.
I) Möda, 1:3.2) Intet nytt, 1:9.3)
Ingen vinning, 2: II. 4) FåfängJighet
och jagande efter vind, 2:17. 5) Orättfärdighet, 3:16.6) Våldsgärningar, 4:1.
7) Fåfänglighet, 4:7. 8) Elände, 6:1;
9:3.9) Ondska och oförnuft, 9:3.
SOL
Uppdelning: allmänt, under solen.
SOL (allmänt)
s.en var nära att gå ned
l.Mos.15:12
Då nu s.en hade gått ned
15:17
Då nu s.en gått upp över jorden
19:23
ty s.en hade gått ned

28:11

såg (Jakob) s.en gå upp
32:31
s.en och månen och 11 stjärnor bugade37:9
till dess s.en gick ned
2.Mos.17 :12
Men hade s.en gått upp när det skedde 22:3
tillbaka innan s.en går ned

22 :26

när s.en gått ned är han ren
3.Mos.22:7
upphänga sådana i s.en
4.Mos.25:4
österut mot s.ens uppgång
34:15
lyfter upp dina ögon ser s.en
5.Mos. 4:19
slakta om aftonen när s.en går ned
16:6
tillbeder s.en eller månen
17:3
när s.en går ned får han gå in
23 :11
panten tillbaka när s.en går ned
24:13
icke låta s.en gå ned däröver
24:15
med s.ens ädlaste alster
33:14
när s.en gick ned tog man
Jos. 8 :29
Du s., stå stilla i Gibeon
10:12
Då stod s.en stilla
10:13
S.en blev stående mitt på himmelen
10:13
österut mot s.ens uppgång
19:12,13
de som älska hm må likna s.en
Dom. 5 :31
i morgon bittida när s.en går upp
9 :33
Innan s.en gick ned sjunde dagen
14:18
voro invid Gibea gick s.en ned
19:14
när s.en bränner som hetast
I.Sam.11:9
när s.en hade gått ned
2.Sam. 2 :24
förrän s.en har gått ned
3:35
morgonens ljus, när s.en går upp
23:4
morgonen när s.en gick upp
2.Kon. 3:22
som tände offereld åt s.en
23:5
som Juda konungar invigt åt s.en
23:11
s.ens vagnar brände han upp i eld
23:11
vid den tid då s.en gick ned
2.Krön.18:34
förrän s.en är högt uppe
Neh. 7:3
Lik frodig planta i s.ens sken
Job 8:16
hm som befaller s.en
9:7
fastän ej bränd av s.en
30:28
At s.en har han gjort hydda
Ps.19:5
foster som ej fick skåda s.en
58:9
Dig frukte man så länge s.en varar
72:5
så länge s.en skiner
72:17
du har berett ljuset och s.en
74:16
H. Gud är s. och sköld
84:12
hs tron så länge som s.en
89:37
s.en vet stunden den skall gå ned
104:19
S.en går upp
104:22
Från s.ens uppgång till dess nedgång 113:3
S.en skall icke skada om dagen
121:6
s.en till att råda över dagen
136:8
Loven hm, s. och måne
148:3
s.en går upp, s.en går ned
Pred. 1:5
fick ej ens se s.en
6:5
förmer i värde för dem som se s.en
7 :12
gott för ögonen att få se s.en
11:7
förrän s.en bliver förmörkad
12:2
att s.en har bränt mig så
HV. 1:6
blickar fram strålande ss. s.en
6:9
s.en går mörk upp
Jes.13:10
all glädje är ss. en nedgången s.
24:11
Då skall s.en skämmas
24:23
månens ljus bliva ss. s.ens ljus
30:26
s.ens ljus varda sju gånger klarare
30:26
solvisarskuggan gått nedåt med s.en
38:8
Så gick s.en tillbaka på solvisaren
38:8
ökenhettan och s.en icke skada dem 49:10
hs härlighet, där s.en går upp
59 :19
S.en skall icke mer vara ditt ljus
60:19
Din s. skall då icke mer gå ned
60 :20
dess rätt går upp ss. s.ens sken
62:1
kringströ dem inför s.en
Jer. 8:2

5189

hennes s. gick ned
15:9
han som har satt s.en till att lysa
31 :35
som tillbåda s.en i öster
Hes. 8:16
jag skall övertäcka s.en med moln
32:7
s.en och månen förmörkas
Joel 2:10
S.en skall vändas i mörker
2:31
S.en och månen förmörkas
3:15
låta s.en gå ned i middagsglans
Am. 8:9
När s.en hade gått upp, sände
Jana 4:8
s.en stack Jana på huvudet
4:8
s.en gå ned över profeterna
Mika 3:6
när s.en kommer fram. fly de
N ah. 3 :17
S. och måne stanna i sin boning Hab. 3 :11
Från s.ens uppgång ända till
Mal. 1 :11
skall rättfärdighetens s. gå upp
4:2
låter sin s. gå upp över både
Matt. 5 :45
men när s.en hade gått upp förbrändes 13:6
de rättfärdiga lysa ss. s.en
13:43
(J.) ansikte sken ss. s.en
17:2
dagens tunga och s.ens hetta
20:12
efter vedermöda skall s.en förmörkas 24:29
nu s.en hade gått ned
Mark. 1 :32
när s.en hade gått upp förbrändes
4:6
på den tiden skall s.en förmörkas
13 :24
när s.en gick ned. förde alla
Luk. 4 :40
tecken skola ske i s.en och i månen
21 :25
i det att s.en miste sitt sken
23 :45
S.en skall vändas i mörker
Apg. 2:20
du skall icke kunna se s.en
13 :11
sken klarare än s.ens glans
26:13
varken s. eller stjärnor synts
27 :20
En härlighet har s.en
l.Kor.15:41
icke s.en gå ned över eder vrede
Ef. 4:26
S.en går upp och förtorkar
Jak. 1 :11
hs ansikte var ss. s.en
Upp. 1 :16
s.en blev svart ss. en sorgdräkt
6:12
s.ens hetta skall icke träffa dem
7:16
drabbade hemsökelsen ... s.en
8:12
s.en och luften förmörkades av röken 9:2
hs ansikte var ss. s.en
10:1
kvinna som hade s.en till klädnad
12:1
göt ut sm skål över s.en
16:8
jag såg en ängel stå i s.en
19:17
staden behöver icke s. eller måne
21 :23
de behöva icke s.ens ljus
22:5
SOL (under solen)
möda hon gör sig under s.en
Pred. 1:3
intet nytt sker under s.en
1:9
2:11
under s.en finnes intet som kan
illa vad som händer under s.en
2:17
2:18
möda jag gjort mig under s.en
nedlagt möda och vishet under s.en
2:19
möda jag gjort mig under s.en
2:20
hjärteoro hon gör sig under s.en
2:22
såg jag under s.en att på domarsätet
3:16
våldsgärningar som förövas under s.en 4:1
sluppit se vad ont under s.en
4:3
4:7
ngt som är fåfänglighet under s.en
4:15
som levde och rörde sig under s.en
Ett bedrövligt elände under s.en
5:12
5:17
den möda hon har under s.en
Ett elände jag sett under s.en
6:1
7:1
efter henne skall ske under s.en
gav akt på vad som händer under s.en 8:9
intet bättre för mskan under s.en
8:15
8:17
icke fatta vad som händer under s.en
9:3
elände vid allt som händer under s.en
9:6
del i vad som händer under s.en
9:9
som förlänas dig under s.en
9:11
,Ytterligare såg jag under s.en
såg jag under s.en, ett visdomsverk
9:13
10:5
elände som jag sett under s.en

SOLSTOD
Jag skall utrota edra s.er
3.Mos.26:30
skaffade (Asa) bort s.erna
2.Krön.14:5
s.erna högg (Josia) ned
34:4
huggit ned alla s.er i Israels
34:7
icke på Aserorna eller s.erna
Jes.17:8
Aseror och s.er ej mer resas upp
27:9
edra s.er sönderkrossade
Hes. 6:4
edra s.er bliva nedhuggna
6:6

SOLTÄLT
purpurrött tyg hade du till s.

Hes.27:7

SOLUPPGÅNG
kommo till graven vid s.en

Mark.16:2

SOLVISARE
Ordet »solvisare» är en översättning av
hebr. ma'iilo!, uppstigningar el. trappsteg. Den solvisare som tillskrivs konung Ahas, har möjligen varit en urtavla, på vilken en visare kastade sin
skugga och på så sätt angav tiden, allt
efter solens position på himmelen.
Men det är kanske mer sannolikt att
solvisaren har bestått aven öppen plats
med en pelare i mitten och med
trappsteg i en cirkel eller halvcirkel.
Här föll skuggan, och varje steg betecknade då en viss tid.
SOLVISARE
skuggan på Ahas' s. gå tillbaka 2.Kon.20:11
som nu på Ahas' s. gått nedåt
Jes.38:8
gick solen tillbaka på s.en 10 steg
38:8

SOLVISARSKUGGA
s.n gå tio steg tillbaka

Jes.38:8

SOMER
hebr. väktare, bevarare.
1. En av aseriten Hebers tre söner. I
v.34 skrivs hans namn Semer, se d.o.
I.Krön.7:32.
2. En moabitisk kvinna, moder till
Josabad, som tillsammans med Josakar
lönnmördade konung Joas i Millobyggnaden. I 2.Krön.24:26 kallas hon Simrit, se d.o. - Somliga uppfattar Somer
som J osabads fader och Simrit som
hans moder. 2.Kon.12:21.
SOMLIGA

SOLSTOD
Det hebreiska ordet J.zammånim, som i
vår kyrkobibel är översatt med »solstoden>, pekar hän på den feniciske
solguden Baal Hamman och har sannolikt från böljan avsett den kult som
ägnades denne, även om ordet senare
blev liktydigt med det allmänna ordet
för »stod» (se d.o.) och då också kunde
åsyfta andra gudar än solguden. Som
komplement till ett altare angav stoden vilken gud detta var rest åt, men
kunde dessutom själv tjäna som altare,
främst rökelsealtare.

s. behöllo ngt därav kvar
2.Mos.16:20
föreståndare, s. över tusen
18:21
föreståndare, s. över tusen
18:25
huvudmän, s. över tusen
5.Mos. 1 :15
s. av hebreema gingo över
l.Sam.13:7
S. av dem hade uppsikten
l.Krön. 9:28
s. av dem voro förordnade
9 :29
s. av prästernas söner beredde salvan
9:30
s. av deras bröder hade uppsikten
9:32
s. av Israels barn
2.Krön. 8:9
s. av skeppen leda skeppsbrott
20:37
s. gåva frivilliga gåvor
Esr. 2:68
s. bland huvudmännen
N eho 7 :70
s. av huvudmännen gåva till
7:71
S. från norr och andra från
Jes.49 :12
s. ock från sineernas land
49:12
s. av eder räddas undan svärdet
Hes. 6:8
döma s. själar till liv
13 :18
träffa s. av de förståndiga
Dan.11 :35
uppvakna. s. till evigt liv
12:2
s. till smälek och evig blygd
12:2
uppväckte s. bland edra söner
Am. 2:11
s. bland edra unga män till nasirer
2:11
S. säga Johannes döparen
Matt.16:14
S. som gm födelsen äro oskickliga
19 :12
men s. finnas ock som självmant
19:12
s. skuro kvistar av träden
21 :8
S. av dem skolen I dräpa
23:34
s. av dem skolen I gissla
23 :34
s. av dem långväga ifrån
Mark. 8:3
S. misshandlade de
12:5
s. sade: Det är Johannes
Luk. 9:7
s. av dem skola de dräpa
11 :49
skola s. som äro de sista
13:30
s. som äro de första bliva de sista
13:30
framställde denna liknelse för s.
18:9
s. av eder skall man döda
21 :16
S. sade: Han är en rättsinnig
Joh. 7:12
s. av dem ville gripa (J.)
7 :44
S. svarade: Det är han
9:9
s. av dem sade
11:36
s. dreva gäck med dem
Apg. 2:13
så att s. höllo med judarna
14:4
s. sade: Vad kan denne pratmakare
17:18
dreva s. gäck därmed
17 :32
giva sig ut. s. på plankor
27 :44
s. läto övertyga sig av det han sade
28:24
s. hava blivit uppblåsta
l.Kor. 4:18
Sådana vara ock s. bland eder
6:11
s. som äro vana att tänka på avguden
8:7
avgudadyrkare ss. s. av dem blevo
10:7
otukt -ss. s. av dem gjorde
10:8
fresta K. ss. s. av dem gjorde
10:9
Knorren icke ss. s. av dem gjorde
10:10
huru kunna s. bland eder säga
15:12
S. leva i okunnighet om Gud
15:34
ss. s. ett anbefallningsbrev
2.Kor. 3:1
s. som mena vi vandra efter köttet
10:2
icke dristiga jämföra oss med s.
10:12
s. till apostlar, s. till profeter
Ef. 4:11
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SOLD
låten eder nöja med eder s.
Vem tjänar i krig på egen s.
som har tagit hm i sin s.

Luk. 3:14
1. Kor. 9:7
2.Tim. 2:4

SOLEAM
En gräshoppsart, i Mose lag räknad
bland de flygande smådjur, som det
var tillåtet att äta. 3.Mos.11 :22.
SOLGLANS
ss. s. glöder från klar himmel

Jes.18:4

SOLHETIA
när s.n kom smälte det bort

2.Mos.16:21

SOLLJUS
såg s.et huru det sken
uppstår en glans ss. av s.

Job 31:26
Hab. 3:4

SOLNEDGÅNG
vid s.en togos de ned
vid s.en gick ett rop gm hären
ända till s.en mödade han sig

Jos.10:27
l.Kon.22:36
Dan. 6:14

SOLSKEN
jorden grönskar gm s. efter
vi bida efter s., men vi få
H. dag töcken utan ngt s.

2.Sam.23:4
Jes.59:9
Am. 5:20

s. till evangelister, s. till herdar
4:11
S. finnas väl ock som av avund
Fil. 1:15
s. föra oordentlig vandel
2.Tess. 3:11
förmana s. icke förkunna
l.Tim. 1:3
hava s. farit vilse
1:6
hava visserligen s. skjutit å sida
1 :19
i kommande tider s. skola avfalla
4:1
S. mskors synder ligga i öppen dag
5:24
s. låtit sig så drivas därav
6:10
förvända så tron hos s.
2.Tim. 2:18
s. äro till hedersamt bruk
2:20
ss. s. hava för sed
Hebr.10:25
ss. s. mena att han fördröjer
2.Pet . .3:9
Mot s. vara barmhärtiga
Jud. v.22
kasta s. av eder i fängelse
Upp. 2:10

SOMMAR
Palestina har endast två årstider, sommar och vinter. Sommaren är torr och
varm. Den varar från och med maj till
och med oktober. Se för övrigt: Palestina (sp.4390), Är.
SOMMAR
S. och vinter aldrig upphöra
l.Mos. 8:22
s. och vinter skapade av dig
PS.74:17
bereder om s.en sin föda
Ords. 6:8
förståndig son samlar in om s.en
10:5
Ss. snö icke hör till s.en
26:1
30:25
bereda om s.en sin föda
Jes.16:9
mitt i din s. skördeskri
hava sina nästen över s.en
18:6
Jer. 8:20
s.en är till ända
mitt i din s. och din vinhärgning
48:32
ss. agnar på tröskloge om s.en
Dan. 2:35
Mika 7:1
ss. frukten insamlad om s.en
Sak.14:8
både s. och vinter vara så
Matt.24:32
då vete n I att s.en är nära
då veten I att s.en är nära
Mark.13:28
då veten I att s.en är nära
Luk.21:30

SOMMARGRÄS
när s.et begynte växa upp
det var s.et efter kungsslåttem

Am. 7:1
7:1

SOMMARHETTA
livssaft förtorkades ss. av s.

Ps.32:4

SOMMARHUS
Konungar och välsituerade personer i
Israel hade gärna särskilda bostäder för
den varma årstiden liksom för den
kalla. Ibland byggdes även speciella
svala sommarrum i det vanliga huset,
jfr »sommarsalen» i Dom.3:20. Som en
del av domen över Israels hus förkunnar profeten Amos att såväl sommarhusen som vinterhusen (se d.o.) skall
slås ned. Am.3:15.
SOMMARKAMMARE
(Eglon) ngt bestyr i sin

S.

Dom. 3:24

SOMMARSAL
där (Eglon) satt i s.en

Dom. 3:20

SOMMARSKÖRD
ett som har mognat före s.en

Jes.28:4

SOMNA
-somna
avsomna Matt.27:52
insomna Luk.22:45
SOMNA
och när han hade s.t
l.Mos. 2:21
Men (Farao) s.de åter in
41:5
(Simson) s.de in på hennes knän Dom.16:19
Jag lade mig och s.de in
Ps. 3:6
i frid skall jag s. in
4:9
så att jag icke s.r in i döden
13:4
skola de s. in i en evig sömn
Jer.51 :39
de skola s. in i en evig sömn
51 :57
blevo de alla sömniga och s.de
Matt.25:5
medan de seglade fram s.de (J.)
Luk. 8:23
Lasarus. vår vän, har s.t in
Joh.11:11

SOMT
föll s. (av säden) vid vägen
Och s. föll på stengrund
Och s. föll bland törnen
Men s. föll i god jord
att S. föll vid vägen
Och s. föll på stengrund
Och s. föll bland törnen
Men s. föll i god jord
föll s. vid vägen
Och s. föll på stengrund
Och s. föll bland törnen
Men s. föll i god jord

Matt.13:4
13:5
13:7
13:8
Mark. 4:4
4:5
4:7
4:8
Luk. 8:5
8:6
8:7
8:8

SON
Se även: Barn, familj, gosse, broder,
efterkommande, släkt, släktregister,
ätt, säd, avkomma; Guds Son.
-son
brorson I .Mos.12:5
gudason Dan.3 :25
konungason PS.72:1
människoson PS.8:5
mördarson 2.Kon.6:32
sonson I.Mos.!I:31
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Son
Son
I Israel betraktades det som en välsignelse att ha många barn, jfr I.Mos.
l :28, och det var en stor förmån att få
se avkomlingar i flera led, I.Mos.
50:23; Ords.17:6. Glädjen vid ett barns
födelse stod därför i förhållande till
den djupa betydelse som lades i denna
händelse, jfr I.Mos.30:23. Särskilt var
glädjen stor när en son blev född, jfr
Ps.l27 :4,5 - fler män betydde fler
försvarare.
Bland barnen intog äldste sonen en
särställning. Vid faderns död övertog
denne platsen som familjens överhuvud, och han fick en dubbel del av
fadersarvet. Se: Barn_
Förutom i den direkta betydelsen
barn av manligt kön, förekommer
ordet »som), resp. »söner», i Skriften i
en rad olika beteckningar och bemärkelser, t.ex. i betydelsen sonson,
I.Mos.29:5; 2.Sam.19:24, eller efterkommande i allmänhet, 4.Mos.2:14;
I.Krön.26:24. Ordet används också i
överförd, symbolisk betydelse, t.ex. i
I.Kon.4:30, där »Österlänningan) är en
återgivning av ett hebreiskt uttryck
som betyder »Österns SÖnen). Översteprästen Eli kallar sin lärjunge Samuel
för son, I.Sam.3:6. Änglarna kallas
ibland Guds söner, t.ex. PS.29:1.
I såväl G.T. som N.T. är grundtextens huvudord för »som) (hebr. ben,
grek. hyi6s) ofta återgivet med »barm),
se ordanalyser Barn 2,25. Se även Ordanalyser Man 16,35.
SON

hon födde åter en s., Abel
1.Mo.. 4:2
kallade Hanok, efter son .. s namn
4:17
Silla födde ock en S., Tubal-Kain
4:22
födde en s. och gav hm namnet Set
4 :25
Men At Set föddes ock en s.
4:26
födde (Adam) en s. som var hm llk
5:3
födde SÖner och döttrar
5:4,7,10,13,16
5:19,22,26
födde (Lemek) en s.
5:28
(Lemek) födde SÖner och döttrar
5:30
sAco Guds söner att mskornas döttrar 6:2
Guds SÖner bellYnte lIå in till
6:4
Noa födde tre söner: Bem. Ham., Jafet 6:10
lA. in i arken med dina söner
6:18
och dina SÖners hustrur
6:18
ut ur arken med dina söner
8:16
och dina söners hustrur
8:16
åt dem föddes söner efter floden
10:1
Jafets söner voro Gomer, M&log
10:2
Gomers söner voro Askenas, Rifat
10:3
Javans söner voro Elisa och Tarsis
10:4
Hams söner voro Kus, Misraim, Put
10:6
10:7
Kus' söner voro Seba, Havila, Sabta
10:7
Raemas söner voro Saba och Dedan
10:20
Dessa voro Hams söner
10:21
stamfader för alla Ebers söner
10:21
Söner föddes ock åt Sem
Sems söner voro Elam. Assur
10:22
Arams söner voro Us, Hul, Geter
10:23
10:25
Men At Eber föddes två SÖner
alla dessa voro Jaktans söner
10:29
10:31
Dessa voro Sems söner
11:11,13,15,17
födde SÖner och döttrar
11:19,21,23,25
Tera tog med sill sin s. Abram
11 :31
Sara! som var hs s. Abrahams hustru 11 :31
du skall föda en s.
16:11
den s. som Hagar hade fött At hm
16:15
med henne liva dig en 8.
17 :16
Sara skall föda dill en s.
17:19
12 hövdingar fl till SÖner
17:20
hs s. lamael var 13 Ar gammal
17:25
dA skall Sara hava en s.
18:10,14
Har du nigra SÖner eller döttrar
19:12
Och den äldre födde en s.
19:37
Den yngre födde ock en s.
19 :38
när hs s. Issk föddes åt hm
21:5
Och nu bar jq fött hm en s.
21:7
DA fick Sara se Hagars s.
21:9
Driv ut tjänstekvinna och hennes s.
21 :10
denna tjänstekvinnas s. skall icke
21 :10
skaU Icke ärva med min s. I&sk
21 :10
tjänstekvinnans s. till ett folk
21 :13
Tag din s. l&sk, din ende s.
22:2
tOll med sill sin s. l&sk
22:3
Han svarade: Vad vill du, min s.
22:7
Gud utser nog fAret, min s.
22:8

sedan band han sin s. l&sk
22:9
icke undanhållit mig din ende s.
22 :12
offrade till brännoffer i sin s.s
22 :13
icke undanhållit mig din ende s.
22:16
läggen eder ut hos Efron. Sohars s.
23:8
icke till hustru åt min s.
24:3
där taga hustru åt min s. l&sk
24:4
måste jag föra din s. tillbska
24:5
föra min s. dit tlllbska
24:6
få en hustru åt min s.
24:7
må du icke föra min s. dit tillbaka
24:8
Betuel som var s. till Milka
24:15
Jag är dotter till Betuel, Milkas s.
24:24
Sara har fött åt min herre en s.
24:36
Till hustru åt min s. skall du icke
24:37
där taga hustru åt min s.
24:38
åt min s. fAr hustru av min släkt
24:40
som H. utsett åt min herres s.
24:44
Betuel. Nabors s., som föddes av
24:47
åt hs s. min h,erres frändes dotter
24:48
må bon bliva hustru åt din herres s.
24:51
Dedans söner voro assureerna
26:3
Midjans söner voro Efa, Efer. Hanok 26:4
Alla dessa voro Keturas söner
25:4
hs söner Isak och Ismael begrovo
25:9
hetiten Efrons. Sohars s.s, åker
25:9
välslIInade Gud hs s. Issk
25:11
Dessa äro namnen på Ismaels söner
25:13
Dessa voro Ismaels söner
25:16
kallade till sill Esau, &in äldste s.
27:1
sade till hm: Min s.
27:1
huru l&sk talade till &in s. Esau
27:5
sade Rebecka till sin s. Jakob
27:6
hör du vad Jq säger, min s.
27:8
förbannelsen över mig. min s.
27:13
Esaus, sin äldre s.s, högtidskläder
27:15
satte dem på Jakob, sin yngre s.
27 :15
åt sin s. Jakob den amskliga rätten
27 :17
Vem är du, min s.
27:18
l&sk sade till sin s.: Huru har du
27 :20
så snart kunnat finna ngt, min s.
27 :20
Kom hit, min s.
27:21
känna om du är min s. Esau eller
27 :21
Är du verkligen min s. Esau
27 :24
äta av min s.s villebråd
27 :25
Kom hit och kyss mig, min s.
27 :26
Se, av min s. utgår doft
27 :27
må din moders sö ner falla ned
27 :29
och äta av sin s.s villebråd
27:31
Jag är Esau, din förstfödde s.
27 :32
vad skall jag göra för dig, min s.
27:37
vad hennes äldre s. Esau hade sagt
27 :42
lät kalla till sig sin yngre s. Jskob
27 :42
hör nu vad jag säger. min s.
27:43
begav sig till Laban, Betuels s.
28:5
Mahalat, Abrahams s. Ismaels dotter 28:9
Kinnen I Laban, Nabors s.
29:5
att han var Rebeckas s.
29:12
Lea blev havande och födde en s.
29 :32
blev åter havande och födde en s.
29 :33
åter blev hon havande och födde en s. 29 :34
(Lea:) jag har Ju fött hm tre SÖner
29 :34
(Lea) födde en s.
29:35
(Rakel) givit mig en s.
30:6
Giv mig av din s.s kärleksäpplen
30:14
också taga min s.s kärleksäpplen
30:15
om Jae fAr din s.s klirleksäpplen
30:15
givit min s.s kärleksäpplen som lön
30:16
(Lea:) jag har fött hm sex SÖner
30:20
(Rakel) födde en s.
30:23
(Rakel:) H. give mig ännu en s.
30:24
lämnade han I sina SÖners vArd
30:35
höra huru Labans SÖner talade så
31:1
(Jskob) tall sina 11 SÖner och gick
32:22
Sikem som var s. till hiveen Hamor
34:2
eftersom hs söner voro ute på marken 34:5
Min s. Sikems hjärta har fäst sill
34:8
Sikem, Hamors s., voro till freds
34:18
trädde Hamor och hs s. Sikem upp
84:20
folket lydde Hamor och hs s. Sikem
34:24
Hamor och hs s. Slkem dräpte de
34:26
också denna gång fAr du en s.
35 :17
följde med Bilhas och Sllpas SÖner
37:2
om det är din s.s livklädnad
37:32
Det är min s.s livklädnad
37 :33
(Jskob) SÖrjde sin s. i lång tid
37:34
ned i dödsrlket till min s.
37 :35
(JakObs) söner och döttrar kommo
37 :35
födde en s., han fick namnet Er
38:3
födde en s. och gav hm namnet Onan 38:4
hon födde ännu en s.
38:5
min s. Sela bliver fullvuxen
38 :11
icke givit henne åt min s. Sela
38 :26
Och åt Josef föddes två söner
41 :50
sade (Jakob) till sina SÖner
42:1
alla söner till en och samma man
42:11
tolv bröder, söner till en och
42:13
tolv bröder. samma faders söner
42:32
Mina båda SÖner må du döda
42:37
Min s. fAr icke fara ditned
42:38
fick se Benjamin, sin moders s.
43 :29
Gud vare dig nådig, min s.
43 :29
en Aldrig fader och en s. till hm
44 :20
min hustru har fött mig två söner
44:27
SA säIIer din s. Josef
45:9
min s. Josef lever ännu
45:28
Sina söner och sonsöner förde han
46:7
kallade han till sig sin s. Josef
47:29
tog han med sig sina båda söner
48:1
Din s. Josef har kommit till dig
48:2
Dina bAda söner, som äro födda
48:5
Då Israel fid< se Josefs söner
48:8
(Josef:) Det är mina söner
48:9
Jag vet det, min s., Jq vet det
48:19
för dill skola din faders SÖner buga
49:8
från rivet byte dragit ditupp, min s.
49:9
hs SÖner gjorde med hm ss. han bjudit 50:12
hs SÖner förde hm till Kanaans land
50:13
blev havande och födde en s.
2.Mos. 2:2
upptog (Mose) ss. sin s.
2:10
(Sippora) födde en s.
2:22
sätta på edra SÖner och döttrar
3:22
tog Mose sin bustru och sina söner
4:20
Israel är min förstfödde s.
4:22
jq har sagt till dig: Släpp min s.
4:23
skall Jag dräpa din förstfödde s.
4:23
skar bort förhuden på sin s.
4:25
Rubens söner Hanok och Pallu
6:14

Simeons söner voro Jemuel, Jamin
6:15
Saul, den kananeiska kvinnans s.
6 :15
Gersons söner voro Libni och Simei
6 :17
Kehats söner voro Amram. Jishar
6 :18
Meraris söner voro Maheli och Musi
6:19
,Jishars söner voro Kora, Nefeg
6 :21
Ussiels söner voro Misael. Elsafan
6:22
skulle kunna förtälja för din 8.
10:2
vi vilja gå med söner och döttrar
10:9
den dagen berätta för sin s.
13:8
förstfött av mska blanc! dina söner
13:13
när din s. i framtiden frågar dig
13:14
allt förstfött bland mina SÖner
13:15
så ock (Sipporas) två SÖner
18:3
Jetro kom med Moses söner
18:5
med din hustru och hennes båda söner 18:6
ej heller din s. eller dotter
20:10
fött hm söner eller döttrar
21:4
låter sin s. ingå förbindelse
21:9
förstfödde bland dina SÖner
22 :29
din tjänstekvinnas s. njuta vUa
23:12
du skall föra fram (Arons) söner
29:8
på hs söner och hs söners kläder
29 :21
hs söner såväl som hs söners kläder
29 :21
I sju dagar skall den av hs söner
29 :30
Besalel, s. till Uri, s. till Hur
31:2
medhjälpare Oholiab, Ahisamaks s.
31:6
så ock hs söners prästkläder
31 :10
guldringarna ur öronen på edra söner 32:2
stått emot edra egna söner
32:29
döttrar till hustrur åt dina söner
34:16
förleda dina söner att löpa efter
34:16
förstfödd bland dina SÖner lösa
34:20
så ock hs söners prästkläder
35:19
Besalel, s. till Uri, s. till Hur
35 :30
åt Oholiab, Ahisamaks s., förmåga
35 :34
Besalel, s. till Uri, s. till Hur
38 :22
medhjälpare Oholiab, Ahisamaks s.
38 :23
så ock hs söners prästkläder
39 :41
du skall föra fram hs SÖner
40:14
den präst bland hs SÖner
3.Mos. 6 :22
Mose kallade till sig Ussiels söner
10:4
eller dina söner må dricka vin
10:9
din och dina söners stadgade rätt
10:13
ätas av dig och av dina söner
10:14
givna ss. din och dina söners rätt
10:14
tll1höra dill och dina SÖner
10:15
vare sig efter s. eller efter dotter
12:6
hon är din s.s hustru
18:15
utom 11m blodsförvanter: sin s.
21:2
den israelitiska kvinnans s.
24:10
var s. till en israelitisk kvinna
24:10
israelitiska kvinnans s. smädade
24:11
hs farbroders s. lö sa hm
25 :49
nödgas äta edra söners kött
26 :29
Du och dina söner bära
4.Mos. 18:1
du och dina söner den missgärning
18:1
du och dina söner gören tjänst
18:2
dina söner jämte dig iakttaga
18:7
ämbetslott åt dig och dina söner
18:8
tillhöra dig och dina SÖner
18:9
åt dina SÖner och döttrar giver Jq
18:11
giver jq At dina söner och döttrar
18:19
sina SÖner slagna på flykten
21 :29
slogo (Og) jämte hs söner
21 :35
H. bar dig ss. sin s.
5.Mos. 1 :31
edra söner som icke förstå gott
1 :39
vi slogo (Sihon) jämte hs SÖner
2 :33
ej heller din s. eller din dotter
5 :14
håller hs stadgar, du med din s.
6:2
När din s. i framtiden frAgar dig
6 :20
då skall du svara din s.
6 :21
dina döttrar icke åt deras söner
7:3
deras döttrar icke åt dina söner
7:3
förleda dina söner att vika av
7:4
ss. en man fostrar sin s.
8:5
(Arons) s. Eleasar blev präst
10:6
med Eliabs, Rubens s.s, söner
11:6
Idädja eder med edra söner och
12:12
äta sAdant med din s. och dotter
12:18
bränna upp sina söner och döttrar
12:31
Om din s. eller dotter vill förleda
13:6
Om din moders s. vill förleda dill
13:6
&!ädla dill med s. och dotter
16:11,14
han och hs söner må länge regera
17:20
han och hs SÖner alltid göra tjänst
18:5
låter sin s. eller dotter gå gm eld
18:10
ha förstfödde s. till den försmådde
21 :16
båda hava fött hm söner
21 :15
åt s.en till den han älskar
21 :16
för s.en till den han försmAr
21 :16
åt sina söner utskiftar egendom
21 :16
erkänna s.en till den försmådda
21 :17
vanartig och uppstudsig s.
21 :18
vAr s. är vanartig och uppstudsig
21:20
mot dig lejde BUeam, Beors s.
23:4
den förste s. hon föder skall upptaga 25:6
SÖner och döttrar i främmande folks 28 :32
Söner och döttrar skall du föda
28:41
köttet av dina SÖner och döttrar
28:53
missunnsamt se på s. och dotter
28:56
förtörnades på söner och döttrar
32:19
Välsignad bland SÖner vare Aser
33 :24
må detta kosta hs äldste s.
Jos. 6 :26
mA detta kosta hm hs YDllste s.
6 :26
ty Akan, s. till Karmi
7:1,18
s. till Sabdi, s. till Sera
7:1,18
Min s., giv ära At H.
7:19
Då tog Josua Akan. Seras s.
7 :24
Akan och hs söner och döttrar
7 :24
BUeam, Beors s. dräptes ock
13:22
Bohans. Rubens s.s, sten
15:6
gränsen uppåt Hinnoms s.s dal
15:8
Kaleb fördrev Anaks tre söner
15:14
Otniel, s. till Kenas, intog det
15:17
Manasses, Josefs s.s, manliga
17:2
Selofhad, s. tU! Hefer
17:3
s. till Gi1ead, s. till Makir
17:3
Selofhad hade inga söner
17:3
berg gent emot Hinnoms s.s dal
18:16
Bohans, Rubens s.s, sten
18:17
Pinehas, prästen Eleasars s.
22:13
Akan, Seras s.
22 :20
Pinehas, prästen Eleasars s.
22:31,32
uppreste sig Balak, Sippors s.
24:9
kalla till sig Bileam, Beors s.
24:9
i bs s. Pinehas' stad. Gibea
24:33

Otniel, s. till Kenas
Dom. 1 :13
fördrev Anaks tre söner
1 :20
gåvo sina döttrar åt deras söner
3:6
frälste Otniel, s. till Kenas
3:9
så dog Otniel. Kenas' s.
3:11
frälsare, benjaminiten Ehud, Geras s.
3:15
Efter hm kom Samgar, Anats s.
3:31
Barak. Abinoams s., från Kedes
4:6
Barak. Abinoams s., dragit upp
4:12
sjöngo Debora och Barak, Abinoams s. 5:1
5:6
I Sarogers dagar, Anats s.s
tag dig fångar, du Ablnoams s.
5:12
(Joas') s. Gideon klappa ut vete
6:11
Gideon, Joas' s .. hade gjort det
6:29
För din s. hit ut, han måste dö
6:30
Gideons, Joas' s.s, svärd
7 :14
Gideon. Joss' s .. vände tillbaka
8:13
mina bröder, min moders söner
8:19
Råd över oss, sedan din s.
8:22
min s. skall icke heller råda
8:23
Jerubbaal. Joas' s., gick hem
8:29
Gideon hade 70 söner
8:30
En bihustru födde hm ock en s.
8:31
Gideon, Joas' s.. dog i god ålder
8:32
Abimelek, Jerubbasls s., gick bort
9:1
alla Jerubbaals söner, råda över
9:2
dräpte sina bröder. Jerubbaals söner
9:5
Jotam, Jerubbaals yngste S., vid liv
9:5
Abimelek. hs tjänstekvinnas s.
9:18
och dräpt (Gideons) SÖner
9 :18
våldet mot Jel'ubbaals 70 söner
9:24
Gaal, Ebeds s., kom nu dit
9:26
Gaal, Ebeds s., sade: Vad är Abimelek 9:28
Han är ju Jerubbaals s.
9:28
böra vad Gaal, Ebeds s., hade sagt
9 :30
Gaal, Ebeds s. och hs bröder
9:31
Gaal, Ebeds s., kom ut och ställde
9:35
Jotams, Jerubbaals s.s, förbannelse
9:57
Tola, s. till Pua, s. till Dodo
10:1
(Jair) hade 30 SÖner
10:4
(Jefta) var s. till en sköka
11:1
s. till en kvinna som icke är hs
11:2
födde ock Gi1eads hustru hm SÖner
11:2
när hs hustrus söner växt upp
11:2
förmer än Balak, Sippors s.
11 :25
(Jefta) hade utom henne varken s.
11:34
(Ibsan) hade 30 söner, och 30 döttrar 12:9
skaffa hustrur åt sina SÖner
12:9
Abdon, Hillels S., domare i Israel
12:13
(Abdon) 40 söner och 30 sonsöner
12:14
dog pirgatoniten Abdon, Hillels s.
12:15
havande och föda en s.
13 :3.5,7
födde (Manoas) hustru en s.
13:24
Välsignad vare du, min S., av H.
17:2
lämnar dem åt min s.
17:3
en av sina söner till präst åt sig
17:5
behandlade den unge mannen ss. sin s. 17:11
Jonatan. s. till Gerson
18:30
Pinehas, s. till Eleasar, gjorde tjänst
20:28
med sina båda söner
Rut 1:1
ha båda SÖner Mabelon och Kilion
1:2
(Noomi) levde kvar med sina söner
1:3
levde kvar efter sina båda söner
1:5
Kan väl jag ännu en gång få söner
1:11
och så verkligen födde SÖner
1:12
(Rut) födde en s.
4:13
mer för dig än sju söner
4:15
Noomi har fått en s.
4:17
Elkana, s. till Jeroham
1.Sam. 1:1
s. till Elihu, s. till Tobu
1:1
s. till Suf, en efraimit
1:1
Elis båda söner voro H. präster
1:3
Peninna och hennes söner och döttrar 1:4
icke mer för dia; än 10 söner
1:8
Hanna blev bavande och födde en s.
1 :20
stannade hemma och gav sin s. di
1 :23
Men Elis söner voro onda män
2:12
(Hanna) födde tre söner och två
2:21
vad hs söner gjorde mot Israel
2:22
Icke så. mina söner
2:24
ära dina söner mer än mig
2 :29
tecknet övergå dina båda söner
2:34
Jaa: har icke ropat, min s.
3:6
huru hs söner drogo förbannelse
3:13
Samuel, min s.
3:16
Elis söner följde Guds förbundsark
4:4
Elis båda SÖner blevo dödade
4:11
Huru har det gått, min s.
4:16
dina båda SÖner äro ock döda
4:17
Frukta icke, du har fött en s.
4:20
(Abinadabs) s. Eleasar helgade de
7:1
ha förstfödde s. hette Joel
8:2
och hs andre s. Abla
8:2
(Samuels) söner vandrade icke på hs
8:3
dina söner vandra icke på dina vägar
8:5
Edra SÖner skall han taga
8:11
Kis, s. till Abiel, s. till Seror
9:1
s. till Bekorat, s. till Afia
9:1
s. till en benjaminit
9:1
(Kis) hade en s. som hette Saul
9:2
därför sade Kis till sin s. Saul
9:3
göra för att finna min s.
10:2
Vad bar skett med Kis' s.
10:11
träffades Saul. Kis' s., av lotten
10:21
haven redan mina söner ibland eder
12:2
ha s. Jonatan hade sådana
13:22
Ahia, s. till Ahitub, s. till Pinehas
14:3
s. till Eli ... bar då efoden
14:3
begången av min s. Jonatan
14:39
vill jag med min s. Jonatan ställa
14:40
lott mellan mig och min s. Jonatan
14:42
Kis och Ner söner till Abiel
14:51
en av hs söner bar jag utsett åt mig
16:1
Sänd till mig din s. David
16:19
sände detta med sin s. David tlll
16:20
David s. till den omtalade efratiten
17:12
Av dessa hs tre söner som dragit ut
17 :13
hs andre s. Abinadab
17 :13
Vems s. är denne yngling, Abner
17:55
vems s. den unge mannen är
17:56
Vems s. är du, yngling
17:58
Du s. till en otuktiII kvinna
20:30
Min s. har uppeaat min tjänare
22:8
komma till Ahimelek, Ahitubs s.
22:9
till sig prästen Ahimelek, Ahitubs s.
22:11
Sau1: Hör mig, du Ahitubs s.
22:12
Allenast en s. till Ahimelek
22 :20
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Uppdelning: allmänt; tillsammans med faderns namn; Guds Son.
SON (allmänt)
Följande avsnitt, för det mesta upprlikningar
där ordet lson. förekommer en mängd
!lAnger, bar här Inte medtaaits: 1.Mos.35:23
-36:39; 46:9-27; 4.Mos. kap.1-16; 22-36;
2.Sam_18:22-23 :26;
2.Kon.8:16-Neh.13:
28.

Son

4:5
4:9
5:13
5 :14
6:3
7 :12
7 :14
8:3
8 :10
8:12
8 :16
8:17
8 :17
Annu finnes kvar en s. till Jonatan
9:3
Makirs. Ammiels s.s, hus i Lo-Debar
9:5
Jonatans S., kom in till David
9:6
giver jag åt din herres s.
9:9
för att din herres s. må hava bröd
9:10
din herres s. äta vid mitt bord
9:10
du med dina söner bruka lorden
9 :10
Siba hade 15 söner och 20 tjänare
9 :10
ss. vore han en av konungens söner
9 :11
Mefiboset hade en liten s.
9 :12
ha s. Hanun blev konung efter hm
10:1
bevisa Hanun. Hahas' S., vänskap
10:2
slog ihjäl Abimelek, Jerubbesets s.
11 :21
födde (Bat-Seba) hm en s.
11 :27
växte upp hos bm och bs söner
12:3
den s. som blivit född döden dö
12:14
(Bat-Seba) födde en s.
12:24
Jonadab, en s. till Davids broder
13:3
så avtärd ut, du konungens s.
13:4
Absalom inbjöd konungens söner
13:23
kon. svarade Absalom: Nej, min s.
13:25
stodo alla konunaens söner upp
13:29
bugait ned alla konungens söner
13:30
dödat alla konungens söner
13:32
Jonadab som var s. till Simea
13:32
alla konungens söner äro döda
13:33
Se, där komma konungenssöner
13 :35
när han aagt detta kommo kon. söner 13:36
begivit sig till Tama!, Ahhihurs s.
13:37
din tjänarinna hade två söner
14:6
så att de icke förgöra min s.
14:11
Icke ett hår av din s. skall falla
14:11
icke lAter sin förskjutne s. komma
14:13
förgöra mig och min s.
14:16
åt Absalom föddes tre söner
14:27
din s. Ahimaas och Ebjatars s.
15:27
båda edra söner må följa med eder
15:27
sina båda söner hos sig
15:36
Men var är din herres so
16:3
hette Simei, Geras s.
16:5
H. giver konungadömet åt din s.
16:8
Min s. står mig lu efter livet
16:11
Bör jag icke tjäna inför hs s.
16 :19
Amasa var s. till Jitra
17:25
Sobl, Nahas' s.
17:27
och Makir, Ammiels s.
17 :27
icke uträcka min band mot" kon. so
18:12
Jag bar ingen s. som kan bevara
18 :18
Ahimaas, Sadoks s .. sade
18:19
eftersom nu konungens s. är död
18 :20
Varför vill du skynda åstad, min s.
18:22
Adonia, Haggits s., hov sig
l.Kon. 1:5
inbjöd sina bröder, konungens söner
1:9
Adonia, Haggits s., har blivit kon.
1:11
rädda din s. Salomos liv
1 :12
Din s. Salomo skall bliva konung
1 :13,17
inbjudit alla konungens söner
1:19
lag och min s. Salomo hållna
1 :21
inbjudit alla konungens söner
1 :25
Din s. Salomo skall bliva konung
1 :30
sätten min s. Salomo på min mulåsna
1 :33
Jonatan, prästen Ebjatars s.
1 :42
bjöd han sin s. Salomo
2:1
mot Abner och Amasa, Jeters So
2:5
mot gileaditen Barsillais söner
2:7
bar du hos dig Simei, Geras so
2:8
Adonia, Haggits s .. kom till
2:13
stötte ned Amasa, Jeters s.
2:32
flydde till Akis, Maskas s.
2:39
gav hm en s. till efterträdare
3:6
en natt dog denna kvinnas s.
3 :19
och tog min s. från min sida
3 :20
sin döde s. lade hon i min famn
3:20
för att giva min s. di
3:21
fick jag se att det icke var min So
3 :21
Min s. är den som lever
3 :22
din s. är den som är död
3 :22
Din s. är den som är död
3 :22
och min so är den som lever
3 :22
Denne, den som lever, är min So
3:23
och din s. är den som är död
3 :23
Din s. är den som är död
3 :23
och min s. är den som lever
3 :23
vUkens s. det levande barnet var
3 :26
upprördes av kärlek till s.en
3 :26
Asarja, Sadoks s., var präst
4:2
Elihoref ocb Ahia, Sisas söner
4:3
Asarja, N atans s., Sabud, N atans s.
4:5
Adoniram, Abdas s.
4:6
Baana, Ahiluds s.
4:12
Ahinadab, Iddos So, i Mahanaim
4:14
Baana, Husais So, i Aser och Alot
4 :16

4:17
Josafat, PaNas so, i Isaskar
4:18
Simei, Elas So, i Benjamin
4:19
Geber, Uris s., i Glleads land
4:31
visare än Mahols söner
5:5
Din s. skall bygga huset
7:14
s. till en änka av N aftall stam
din s. skall bygga huset å t mitt
8:19
först ur din s.s band skall jag
11:12
11:13
en stam skall jag giva åt din s.
vistades Genubat bland Faraos söner 11:20
11:20
födde åt (Hadad) s.en Genubat
11:23
en motståndare Reson, Eljadas so
från hs so taga konungadömet
11:35
En stam skall jag giva hs so
11:36
11:43
hs s. Rehabeam blev konung
12:21
återvinna åt Rehabeam, Salomos s.
12:23
Säg till Rehabeam, Salomos so
13:2
åt Davids hus skall födas en s.
13:11
Dennes s. kom och förtäljde
13:12
hs söner visste vilken väg
sade han till sina söner: Sadlen
13:13
13:27
tillsade han sina söner
sade han till sina söner: När jag
13:31
14:1
blev Abia, Jerobeams s., sjuk
14:5
förfråga sig hos dig om sin s.
14:20
hs so Nadab blev konung efter hm
Rehabeam., Salomos s., var konung
14:21
14:31
hs so Abiam blev konung efter hm
15:4
uppsatte hs s. efter hm
15:8
hs so Asa blev konuna: efter hm
15:18
Ben-Hadad, so till Tabrimmon
15:18
s. till He!Öon, konungen i Aram.
(Asas) s. Josafat blev konung
15:24
15:26
Nadab, Jerobeams s., blev konung
15:27
Baesa, Ahias s., av Isaskars hus
15:33
blev Baesa, Ahias So, konung över
16:1
Ho ord kom till Jehu, Hananis so
16:6
hs s. Ela blev konung efter hm
gm profeten Jehu, Hananis So
16:7
blev Ela, Baesas So, konung
16:8
16:13
synders skull Baesa och hs so Ela
höll sig till Tibni, Ginats s.
16:21,22
(Omrls) s. Ahab blev konung
16:28
16:29
regerade Ahab. Omris s., i 22 år
16:29
Ahab, Omris So, blev konung
Ahab, Omlis So, gjorde vad ont var
16:30
16:34
kostade det hm hs äldste s. Abiram
16:34
kostade det hm hs yngste s. Segib
17:12
tillreder det åt mig och min so
17:13
red sedan till åt dig och din s.
17:17
kvinnans so blev sjuk
17:18
aå att min s. måste dö
17:19
(Elia:) Giv mig din s.
17:20
att du bar dödat hennes s.
17:23
Ella sade: Se, din so lever
19:16
Jehu. Nimsis So, skall du smörja
19:16
skall du smörja Elisa. Safats s.
19:19
träffade han på Elisa, Safats s.
21:22
gjorde med Baesas, Ahias s.s, hus
först i (Ahabs) s.s tid låta olyckan
21:29
22:8
Mika, Jimlas s., gm vilken vi kunna
22:9
Skaffa hit Mika, Jimlas s.
ejorde sig Sidkia, Kenaanas so
22:11
22:24
trädde Sidkia, Kenaanas So, fram
22:40
(Ahabs) s. Ahasja blev konung
22:41
Josafat, Asas s., blev konung
Ahasja, Ahabs s.: Låt mitt folk fara
22:50
22:51
(Josafats) s. Joram blev konung
22:52
Ahasja, Ahabs S., blev konung
2.Kon. 1:17
(Ahasja) hade ingen s.
1:17
i Jorams, Josafats s.s, andra
Joram, Ahabs So, blev konung över
3:1
Elisa, Safats So, finnes här
3:11
Då tog han sin förstfödde so
3:27
taga mina båda sö ner till trälar
4:1
stäng dörren om dig och dina söner
4:4
stängt igen dörren om sina söner
4:5
sade hon till sin So: Bär fram
4:6
må du med dina söner leva av det
4:7
Jo, hon har ingen s.
4:14
4:16
skall du hava en So i famnen
4:17
födde en s. följande år
4:28
Hada jag väl bett min herre om en s.
4:36
(Elisa:) Tag din s.
4:37
Därefter tog hon sin so och gick ut
6:28
Giv hit din s.
6:28
skola vi äta min so i morgon
6:29
kokade vi min s. och åto upp hm
6:29
Giv nu hit din s.
6:29
Men då gömde hon undan sin so
6:31
om Elisas, Safats s.s, huvud får
8:1,5
vilkens so han gjort levande
8:5
hennes so som Elisa gjort levande
8:9
Din s. Ben-Hadad har sänt mi&:
Est. 2:5
Mordokai, s. till Jair
2:5
s. till Simei, so till Kis. benjaminit
3:1
upphöjde Haman, Hammedatas so
Haman, Hammedatas So, judarnas ovän 3:10
Hamans, Hammedatas s.s, anslag
8:5
9:10
Hamans, Hammedatas s.s. 10 söner
9:12
utom Hamans 10 söner
må Hamans 10 söner bliva upphängda 9:13
blevo Hamans 10 söner upphängda
9:14
agagiten Haman, Hammedatas so
9:24
han själv och hs söner upphängda
9:25
At hm föddes 7 söner och 3
Job 1:2
1:4
hs söner hade för sed att gå åstad
1:6
Guds söner trädde fram inför Ho
hs söner och döttrar höllo måltid
1:13
1:18
Dina söner och döttrar höllo måltid
Guds söner trädde fram inför H.
2:1
blev Elihu, Barakels s., upptänd
32:2
32:6
tog Elihu, Barakels S., till orda
alla Guds söner hölde glädjerop
38:7
han fick 7 söner och 3 döttrar
42:13
Ps. 2:7
H. sade till mig: Du är min s.
2:12
Hyllen s.en, att han icke
när han flydde för sin So Absalom
3:1
17:14
som hava söner i mängd
29:1
Given åt H., I Guds söner, ära
45:17
skola dina söner träda
50:20
din moders So lastar du
80:16
Skydda den so som du fostrat
82:6
I äten den Högstes söner
86:16
fräls din tj änarinnas s.
89:7
bland Guds söner aktas lik H.
106:37
de offrade sina söner och döttrar
utgöto sina söners och döttrars blod 106:38

H., jag är din tjänarinnas s.
116:16
äro söner man får vid unga år
127:4
När våra söner stå i sin ungdom
144:12
Hör, min So, faders tuktan
Ordso 1:8
Min s., om syndare locka dig
1 :10
min So, må du ej vandra samma väg
1 :15
Min So, om du tager emot mina ord
2:1
Min So, förgät icke min undervisning
3:1
Min So, förkasta icke H. tuktan
3:11
likasom en fader sin So som han har
3:12
Min s., låt detta icke vika ifrån
3:21
för min moder ende soen
4:3
Hör, min s., tag emot mina ord
4:10
Min s., akta på mitt tal
4:20
Min So, akta på min vishet
5:1
Min So, icke skall du hava lust
5:20
Min S., om du har gått i borgen
6:1
min s., må du göra detta
6 :3
Min s., bevara din faders bud
6 :20
Min So, tag vara på mina ord
7:1
En vis so gör sin fader glädje
10:1
dåraktig so är sin moders bedrövelse
10:1
förståndig s. samlar in om sommaren 10:5
vanartig so sover i skördetiden
10:5
En vis so hör på sin faders tuktan
13:1
spar sitt ris, hatar sin s.
13:24
En vis s. gör sin fader glädje
15:20
får råda över en vanartig so
17:2
Den som har fött en dåraktig s.
17 :21
En dåraktig s. sin faders grämelse
17:25
En dåraktig s. sin faders fördärv
19:13
Tukta din s., medan ngt hopp är
19:18
han är en vanartig och skändlig s.
19 :26
Min s .• om du icke vill höra tuktan
19 :27
Min s., om ditt hjärta bliver vist
23:15
Hör, du min So, och bliv vis
23:19
den som fått en vis so har glädje
23:24
Giv mig, min s., ditt bjärta
23 :26
Ät honung, min S., ty det är gott
24:13
Min So, frukta H. och konungen
24:21
Bliv vis, min s., så gläder du
27:11
Tukta din s .. aå skall han bliva
29 :17
Agurs, Jakes s.s, ord och utsaga
30:1
vad heter hs s., du vet ju det
30:4
Hör, min S., ja, hör du mitt livs so
31:2
hör, du mina löftens s.
31:2
Hennes söner stå upp och prisa henne 31:28
icke ngn, varken so eller broder Pred. 4:8
får hs son, om han har fött en s.
6:13
Min s .. låt varna dig
12:12
Min moders söner blevo vreda
HV. 1:6
iAhas',Jotamss.s, Ussiassos
Jes.7:1
Resin och Peka, Remaljas s., drogo
7:1
Gå åstad med din s. Sear-Jasub
7:3
frukta icke för Remaljas So
7:4
Remaljas s. gjort upp onda planer
7:5
göra Tabals s. till konung där
7:6
Remaljas so är Samarias huvud
7:9
den unga kvinnan skall föda en so
7:14
vittnen, Sakatja, Jeberekjas so
8:2
hon blev havande och födde en so
8:3
sin fröjd med Resin och Remalias s.
8:6
en so bliver oss given
9:6
Anställen ett blodbad på hs söner
14:21
Jag är en so av visa män
19:11
en s. av forntidens konungar
19:11
kalla på Eljakim, Hilkias s.
22:20
gingo Eljakim, Hilkias s.
36:3
och kansleren Joa, Asafs so
36:3
överhovmästaren Eljakim, Hilkias s.
36 :22
och kansleren Joa. Asafs s.
36:22
dräpt med svärd av sina söner
37:38
hs s. Esarhaddon blev konung
37:38
sände Merodak-Baladan, Baladans s.
39:1
söner till die bliva hovtjänare
39:7
för hit mina söner ifrån fjärran
43:6
åt mig omsorgen om mina söner
45:11
Redan hasta dina söner fram
49 :17
skola de bära dina söner hit
49:22
bland alla de söner hon fostrat
51 :18
Bland alla de söner hon fött
51 :18
Dina söner försmäktade
51 :20
välsignelse förmer än söner och
56:5
I söner av teckentyderskor
57:3
dina söner komma fjärran ifrån
60:4
de vilja föra dina söner hem
60:9
dina förtryckares söner komma till
60:14
SSo en moder tröstar sin so
66:13
talades av Jeremia, Hilkias s.
Jer o 1:1
H. ord i Josias, Amons s.s, tid
1:2
förtärt ... deras söner och döttrar
3 :24
skola förtära dina söner och döttrar
5 :17
skola fäder och söner komma på fall
6 :21
sorgelåt likasom efter ende s.en
6 :26
Tofethöjdema i Hinnoms sos dal
T :31
uppbränna söner och döttrar i eld
7 :31
icke mer säga Hinnoms s.s dal
7 :32
söner och döttrar dö gm hunger
11 :22
både söner och döttrar slagna
14 :16
som Manasse, Hiskias So, gjort
15:4
Om en moder än hade 7 söner
15:9
icke skaffa dig söner och döttrar
16:2
så säaer H. om de söner och döttrar
16:3
gå ut till Hinnoms s.s dal
19:2
Tofet eller Hinnoms s.s dal
19:6
äta egna söners och döttrars kött
19:9
Då Pashur, Immers So, prästen
20:1
Pashur, Malkias s., och
21:1
prästen Sefanja, Maaselas s.
21:1
om du Konja, Jojakims s., än vore
22 :24
fört bort Jekonja, Jojakims s.
24:1
Allt ifrån Josias, Amons s.s
25:3
en annan man, Uria, Sem~as s.
26 :20
sände Elnatan, Akbors s.
26:22
alla folk vara hs s. underdåniga
27:7
förde bort Jekonja, Joiakims so
27 :20
talade profeten Hananja, Assurs s.
28:1
Jekonja, Jojakims s. skall jag föra
28:4
sände brevet gm Gemarja, Hilkias s.
29:3
föden söner och döttrar
29:6
tagen hustrur åt edra söner och
29:6
må dessa föda söner och döttrar
29:6
Ahab, Kolajas s .. och Sidkia,
29:21
Maasejas So, som i mitt namn profetera 29:21
prästen Sefanja, Maasejas So
29:25
(Jakobs) söner varda ss. fordom
30:20
Efraim är min förstfödde s.
31:9
Är då Efraim en så dyrbar s.
31 :20

Han" lf"
'in farbroders s.
32:8,9
Baru '. '
i., 'a, s. till
32:12
köpebrevet åt BaJ.uk, Nerias so
32:16
offra söner och döttrar åt Molok
32:35
Baalshöjdema i Hinnoms sos dal
32:35
Jaasanja, so till Jeremia. so till
35:3
Jaasanja jämte alla hs söner
35:3
sönerna till gudsmannen Hanan
35:4
Jonadab. Rekabs So, har bjudit oss
35:6
Jonadabs, Rekabs s.s. befallning
35:8
söner och döttrar aldrig dricka vin
35:8
Det bud Jonadab, Rekabs s" gav
35 :14
Jonadabs, Rekabs s.s, barn iakttagit
35:16
avkomling av Jonadab, Rekabs ,
35:19
kallade till sig Baruk, Nerlas s.
36:4
Baruk, Nerias So, gjorde ss. Jeremia
36:8
furstarnaoooDelaja, Semajas So
~l.;'12
Elnatan, Akbors So, Sidkia, Hananjas So ~i6:12
Jehudi, s. till Netanja, s. till
30:14
Selemja, Husis s .. åstad till Baruk
3E ,l4
Baruk, N erias s .. tog rullen med sig
36 :14
bjöd konungen Seraja. Asrielo s.
36 :26
och Selemja, Abdeels s. att gripa
36:26
gav den åt skrivaren Baruk, Nerias s. 36:32
i stället för Konja, Jojakims so
37:1
Sidkia, Joaias s .. blev konung
37:1
Jehukal, Selemjas So, och prästen
37:3
Sefanja, Maasejas s., till profeten
37:3
Jiria, s. till Selemja, s. till
37:13
Sefatja, Mattans s., och Gedalja
38:1
Pashurs s., och Jukal, Selemjas s.
38:1
och Pashur, Malkias s., hörde huru
38:1
till Gedalja, Seraja, Tanhumets s.
40:8
och Jesanja, maakatitens s.
40:8
till Gedalja, netofatiten Ofais söner
40:8
Ismael, s. till Netanja, s. till
41:1
trädde fram. Jesanja, Hosajas s.
42:1
svarade Asarja, Hosajas so
43:2
det är Baruk, N erlas s. som uppeggar 43:3
lämnat kvar Baruk, Nerlas s.
43:6
Jeremia talade till Baruk, Nerias s.
45:1
hjässan på stridslarmets söner
48:45
dina söner äro tagna till fånga
48:46
fördärven österlandets söner
49 :28
Seraja, so till N eria, s. till
51 :59
Sions ädlaste söner ss. lerkärl
KIag. 4:2
H. ord till Hesekiel, Busis s.
Hes. 1:3
Jaasania, Safans s .. stod ibland
8:11
bland dem Jaasania, Aasurs s.
11 :1
och Pelatja, Benajas s.
11:1
Pelatja, Benajas So, uppgivit andan
11:13
icke rädda söner eller döttrar
14:16,18
icke rädda s. eller dotter
14:20
bliva kvar några söner och döttrar
14:22
du tog dina söner och döttrar
16:20
också slakta mina söner
16 :21
för dina söners blods skull
16:36
dina söners som du gav åt dessa
16 :36
faderns själ såväl som s.ens är min
18:4
föder en so som bliver våldsverkare
18:10
om sedan denne föder en so
18 :14
skulle icke s.en bära på sin faders
18 :19
s.en övade rätt och rättfärdighet
18 :19
en s. skall icke bära på faders
18:20
en fader icke ...på sin s.s
18:20
bliver ett tuktoris för .min s.
21 :10
orenar i skändlighet sin s.s hustru
22:11
födde söner och döttrar
23:4
älskog åt Assurs alla yppersta söner
23:7
till pris åt Assurs söner
23:9
förde de bort hennes söner och
23:10
upptändes av lusta till Assurs söner
23 :12
fick se dessa bilder av Babels söner
23 :15
Babels söner kommo till (Oholiba)
23 :17
över dig, Babels söner, Assurs söner
23 :23
föra bort dina söner och döttrar
23 :25
dräpa deras söner och döttrar
23:47
edra söner och döttrar falla för
24:21
tager ifrån dem söner och döttrar
24:25
Arvads söner stodo med din här
27:11
Dedans söner drevo köpenskap
27:15
förbundslandets söner falla för svärd 30:5
tempelkammare ... för Sadoks söner
40:46
Sadoks söner som förrättade tjänsten 44:15
gm s. ådraga sig orenhet
44 :25
fursten giver ngn av sina söner
46:16
det skall höra hs söner till
46 :16
hs söner skall det tillfalla
46 :17
giva arvedelar åt sina söner
46 :18
blivit helgade bland Sadoks söner
48:11
du, Belsassar, hs s. har icke
Dan. 5:22
I Darejaves, Ahasveros' S.s, första
9:1
hs söner rusta sig till strid
11 :10
H. ord till Hosea, Beeris s.
Hos. 1:1
H. ord i Jerobeams, Joas' s.s tid
1:1
och (Gomer) födde hm en s.
1:3
åter havande och födde hm en so
1:8
söners hustrur äktenskapsbryterskor
4:13
icke straffa edra söners hustrur
4:14
få föra ut sina söner till bödeln
9:13
ut ur Egypten kallade jag min s.
11:1
Ho ord till Joel, Petuels s.
Joel 1:1
edra söner och döttrar skola profetera 2:28
sälja edra söner och döttrar i Juda
3:8
Jerobeams, Joas' s.s, tid
Am. 1:1
S. och fader gå tillsammans till
2:7
somliga bland edra söner till profeter
2:11
dina söner och döttrar falla för
7 :17
ss. när man sörjer ende s.en
8:10
H. ord till Jona. Amittais s.
Jona 1:1
vad Blleam, Beors so, svarade
Mika 6:5
Ty s.en föraktar sin fader
7:6
till Sefanja, s. till Kusi
Sef. 1:1
s. till Gedalja, s. till Amarja
1:1
s. till Hiskia, i Josias, Ammons s.s
1:1
Serubbabel, Sealtielo s.
Hagg. 1:1
Josua, Josadaks s.
1:1
SeNbbabel, Sealtiels s.
1:12,14,2:3,24
Josua, Josadaks s.
1 :12,14,2:3,5
H. ord till Sakarja, s. till
Sak. 1:1
Berekja, s. till Iddo, profeten
1 :1,7
till Joslas, Sefanjas S.s, hus
6:10
åminnelse av ... Hen, Sefanjas s.
6:14
dina söner, du Sion, skall jag svänga
9:13
spjut mot dina söner, du Javan
9 :13
dödsklagan efter ende s.en
12:10
En s. skall hedra sin fader
Mal. 1:6
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Ahitubs s. kom undan
22 :20
Ebjatar. Ahimeleks s .. flydde
23:6
Det är ju din röst. min s. David
24:17
Giv därför åt din s. David
26:8
givit Mikal åt Palti, Lais' s.
26:44
Det är ju din röst. min s. David
26 :17
Kom tillbaka, min s. David
26:21
Välsignad vare du, min s. David
26 :25
David drog över till Akis, Maoks s.
27:2
i morgon skall du med dina söner
28:19
deras söner och döttrar bortförda
30:3
för sina söners och döttrars skull
30:6
prästen Ebjatar, Ahimeleks s.
30:7
saknades ineens s. och ingens dotter 30:19
Jag är s. till en amalekit
2.Sam. 1:13
I Hebron föddes söner åt David
3:2
Hs andre s. var Kilab
3:3
den tredje Absalom, s. till Maaka
3:3
Den fjärde Adonia, Haggits s.
3:4
den femte Sefatja, Abitals s.
3:4
ifrån bennes man, Lais' s.
3:16
Rekab, söner till RimmoD
4:2
Jonatan hade lämnat efter sig en s.
4:4

Rimm.ODS söner Rekab och Baana

Rekab och Baana, Rimmons söner
åt David flera söner och döttrar
namnen på de söner som föddes
Ussa och Ajo, Abinadabs söner
efter dig upphöja den s.
och han skall vara min s.
slog David Hadadeser, Rehobs s.
sände han sin s. Joram till David
tagit från Hadadeser, Rehobs s.
Josafat, Ahiluds S., var kansler
Sadok, Ahitubs s., och Ahimelek
Ebjatars s., voro präster

Son
ss. en fader skonar sin s.
3 :17
(Maria) skall föda en s.
Matt. 1 :21
jungfrun havande och föda en s.
1 :23
förrän hon hade fött en s.
1 :25
ur Egypten kallade jag min s.
2:15
räcker sin s. en sten, när han
7:9
Var vid gott mod, min s.
9:2
Jakob, Alfeus' s.
10:3
s.en sätter sig upp mot sin fader
10:35
älskar s. eller dotter mer än mig
10:37
Är då denne icke timmermannens s.
13 :55
Salig är du, Simon, Jonas' s.
16 :17
H., förbarma dig över min s.
17 :15
av sina söner eller av andra mskor
17 :25
Alltså äro då sönerna fria
17 :26
den ene av dessa mina två söner
20:21
En man hade två söner
21 :28
Min s., gå i dag och arbeta i
21 :28
Slutligen sände han till dem sin s.
21 :37
De skola väl hava försyn för min s.
21 :37
vingårdsmännen fingo se hs s.
21 :38
konung gjorde bröllop åt sin s.
22:2
vems s. är (Messias)
22 :42
huru kan han då vara hs s.
22:45
intill Sakarias' , Barakias' s.s, blod
23 :35
Min s., dina synder förlåtas
Mark. 2:5
fick han se Levi, Alfeus' S., sitta
2 :14
Jakob, Alfeus' S., Taddeus och
3 :18
Marias s. och broder till Jakob
6:3
om en s. säger till sin fader eller
7 :11
Mästare, jag har fört till dig min s.
9 :17
tiggare, Bartimeus, Timeus' s.
10:46
en enda s., vilken han älskade
12:6
hava försyn för min s.
12:6
huru kan han då vara hs s.
12:37
Elisabet skall föda dig en s.
Luk. 1 :13
bliva havande och föda en s.
1 :31
Elisabet skall föda en s.
1 :36
hon födde en s.
1 :57
(Maria) födde sin förstfödde s.
2:7
Min s., varför gjorde du oss detta
2:48
befallning till Johannes, Sakarias' s.
3:2
s. av Josef, som var s. av Eli, etc.3:23
3:24.25,26,27,28,29,30,31,32,33,34
3 :35,36,37,38
Är då denne icke Josefs s.
4:22
Jakob, Alfeus' s.
6:15
Judas Jakobs s., och Judas Iskariot
6:16
han var sin moders ende s.
7 :12
Mästare, se till min s.
9:38
(J.:) För bit din s.
9:41
när hs s. beder hm om en fisk
11 :11
fadern mot sin s. och s.en mot fader 12:53
En man hade två söner
15:11
lade den yngre s.en sitt tillhopa
15:13
icke mer värd att kallas din s.
15:19
Men s.en sade till hm: Fader, jag
15:21
icke mer värd att kallas din s.
15:21
denne min s. var död, men har fått
15:24
hs äldre s. var ute på marken
15 :25
när denne din s. nu kommit tillbaka
15:30
Min s., du är alltid hos mig
15:31
Min s., kom ihåg att du fick ut
16:25
jag vill sända min älskade s.
20:13
lika änglarna och äro Guds söner
20:36
huru kan han då vara (Davids) s.
20:44
Du är Simon, Johannes' s.
Joh. 1 :42
funnit J., Josefs s., från Nasaret
1 :45
vilkens s. låg sjuk
4:46
komma ned och bota hs s.
4:47
Gå, din s. får leva
4 :50
Din s. kommer att leva
4:51
J. sade: Din s. får leva
4:53
Är denne icke J., Josefs s.
6 :42
sade om Judas, Simon Iskariots s.
6 :71
s.en får förbliva där för alltid
8:35
Är detta eder s .•. född blind
9:19
Att denne är vår s. det veta vi
9:20
Judas Iskariot, Simons s.
13:2
Judas, Simon Iskariots s.
13:26
(J.:) Moder, se din s.
19:26
Simon, Johannes' S., älskar du mig
21 :15
Simon, Johannes' s., älskar du mig
21 :16
Simon, Johannes' s., har du mig kär
21 :17
Jakob, Alfeus' s.
Apg. 1 :13
och Judas, Jakobs s.
1 :13
söner och döttrar skola profetera
2:17
då han ännu icke hade ngn s.
7:5
uppfostra (Moses) ss. sin egen s.
7 :21
(Moses) födde där två söner
7 :29
Saul, Kis' s.
13:21
David, Jessais s.
13:22
s. aven troende judisk kvinna
16:1
sju söner aven viss Skevas
19:14
Sopater, PyllUs' s., från Berea
20:4
då skall Sara hava en s.
Rom. 9:9
Timoteus, min älskade s. i H.
I.Kor. 4:17
att en s. har sin faders hustru
5:1
I skolen vara mina söner
2.Kor. 6:18
att vi skulle få söners rätt
Gal. 4:5
eftersom I nu ären söner
4:6
Så är du icke mer träl. utan s.
4:7
och är du s., så är du ock arvinge
4:7
tjänstekvinnans s. född efter köttet
4:23
fria hustruns s. född i kraft av
4:23
s. som var född efter köttet
4:29
Driv ut tjänstekvinnan och hennes s.
4:30
tjänstekvinnans s. skall icke ärva
4:30
med den fria hustruns s.
4:30
ss. en s. tjänar sin fader
Fil. 2 :22
sannskyldige s. i tron
l. Tim. 1:2
ålägger jag dig, min s. Timoteus
1 :18
Timoteus, sin älskade s.
2. Tim. 1:2
bliv nu du, min s., allt starkare
2:1
Titus, min sannskyldige s.
Tit. 1:4
beder dig för min s. Onesimus Filem. v.10
K. var trogen ss. s.
Hebr. 3:6
en s., satt över hs hus
3:6
sin ende s. frambar han ss. offer
11 :17
välsignade Jakob Josefs båda söner
11:21
ss. man talar med söner
12:5
Min s., förkasta icke H. aga
12:5
straffar var s. som han har kär
12:6
den s. som icke bliver agad
12:7
Gud handlar med eder ss. med söner 12:7
voren I oäkta söner och icke äkta
12:8
församling av förstfödda söner
12 :23
Så gör ock min s. Markus
LPet. 5:13

SON (Arons)
Eleasar, Arons s., tog en av
2.Mos. 6:25
Aron och hs söner sköta den
27:21
din broder Aron och hs söner träda
28:1
Aron själv och hs söner
28:1
heliga kläder åt Aron och hs söner
28:4
åt Arons söner göra livklädnader
28:40
kläda på Aron och hs söner
28 :40
Aron och hs söner skola hava dem
28 :43
föra Aron och hs söner fram till
29:4
omgjorda dem, Aron och hs söner
29:9
handfyllning med Aron och hs söner 29:9
Aron och hs söner lägga sina
29:10,15,19
och hs söners högra örsnibb
29:20
på hs söner och hs söners kläder
29:21
på Arons och hs söners händer
2,9 :24
skola tillhöra Aron och hs söner
29 :27
tillhöra Aron och hs söner ss.
29 :28
Arons heliga kläder skola hs söner
29 :29
skola Aron och hs söner äta
29 :32
göra med Aron och hs söner
29 :35
Aron och hs söner skall jag helga
29 :44
Aron och hs söner två sina händer
30:19
Aron och hs söner skall du smörja
30:30
Itamar, prästen Arons s.
38:21
åt Aron och hs söner livklädnaderna 39:27
föra Aron och hs söner fram till
40 :12
och Aron och hs söner tvådde händer 40:31
Arons söner, prästerna
3.Mos. 1:5
prästen Arons söner göra upp eld
1:7
Arons söner lägga styckena ovanpå
1:8
Arons söner skola stänka dess blod
1:11
bära det fram till Arons söner
2:2
skall tillhöra Aron och hs söner
2:3
tillhöra Aron och hs söner
2:10
Arons söner skola stänka blodet
3:2
Arons söner skola förbränna det
3:5
Arons söner skola stänka dess blod 3:8 ,13
Bjud Aron och hs söner och säg
6:9
Arons söner skola bära fram det
6:14
skola Aron och hs söner äta
6 :16
offer som Aron och hs söner offra
6:20
Tala till Aron och hs söner
6 :25
tillfalla Arons söner gemensamt
7:10
bringan tillhöra Aron och hs söner
7 :31
Den bland Arons söner som offrar
7 :33
åt Aron och åt hs söner till evärdlig
7 :34
är Arons och hs söners ämbetslott
7 :35
Tag Aron och hs söner jämte hm
8:2
förde fram Aron och hs söner
8:6
Mose förde fram Arons söner
8:13
Aron och hs söner lade
8:14,18,22
förde han fram Arons söner
8 :24
lade på Arons och hs söners händer
8:27
stänkte på Aron och på hs söner
8 :30
och hs söners kläder
8 :30
helgade Aron och hs söner och söners 8 :30
Mose sade till Aron och till hs söner
8:31
Aron och hs söner skola äta det
8 :31
Aron och hs söner gjorde vad H.
8:36
kallade till sig Aron och hs söner
9:1
Arons söner buro fram blodet till
9:9
Arons söner räckte hm blodet
9:12,18
Arons söner togo var sitt fyrfat
10:1

SON (Isais)
helgade Isai och hs söner
1.Sam.16:5
lät lsai 7 av sina söner gå fram
16:10
Betlehemiten lsai har en s.
16:18
17:12
som hette lsai och hade 8 söner
Isais 3 äldsta söner dragit åstad
17:13
17:17
sade Isai till sin s. David
Din tjänare lsais, betlehemitens, s.
17:58
Varför har lsais s. varken i går eller
20:27
att du funnit behag i lsais s.
20:30
så länge Isais s. lever på jorden
20:31
lsais s. åt eder alla giva åkrar
22:7
min son slu,tit förbund med lsais s.
22:8
sett Isais s. komma till Ahimelek
22:9
sammansvurit eder, du och lsais s.
22:13
Vem är David, vem är Isais s.
25:10
ingen arvslott ilsais s.
2.Sam.20:1

SON (Kareas)
till Gedalja Johanan, Kareas s. 2.Kon.25:23
till Gedalja ..• Kareas söner
Jer.40:8
Johanan, Kareas s. till Gedalja
40:13
Johanan, Kareas s., sade i hemlighet
40:15
GedaJja sade till Johanan, Kareas s.
40:16
när Johanan, Kareas s ... höra om allt
41:11
fick se Johanan, Kareas s.
41:13
tillbaka till Johanan, Kareas s.
41:14
Johanan. Kareas s. och alla de
41:16
trädde fram jämte Johanan, Kareas s. 42:1
kallade till sig Johanan, Kareas s.
42:8
då svarade Johanan, Kareas s.
43:2
varken Johanan, Kareas s., eller
43:4
togo Johanan, Kareas s. med sig alla
43:5
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efterfölja Balaam, Beors s.
frambar sin s. lsak på altaret
och han skall vara min s.

2.Pet. 2:15
Jak. 2:21
Upp.21:7

SON
(tillsammans med faderns namn:
Abrahams, Ahikams, Amos', Arons, Davids,
Isais, Israels, Jakobs, Jefunnes, Jojadas,
Josias, Kareas, Koras, Levis, Manasses, Nebats, Ners, Netanjas, Noas, Nuns, Safans,
Sauls, Sebedeus', Serujas).
SON (Abrabams)
Hagar födde åt Abram en s.
I.Mos.16:15
Abraham tog sin s. Ismael
17:23
omskuros Abraham och hs s. Ismael
17 :26
(Sara) födde åt Abraham en s.
21:2
Abraham gav den s. namnet lsak.
21:3
Abraham omskar sin s. Isak
21:4
misshagade Abraham för hs s.s skull
21 :11
Abraham tog med sig sin s. lsak.
22:3
Abraham lade den på sin s. Isak.
22:6
Abraham ... att slakta sin s.
22:10
åt sönerna gav Abraham skänker
25:6
och skilde dem från sin s. lsak.
25:6
om Ismaels släkt, Abrahams s.s
25:12
Abrahams söner lsak. och
I.Krön. 1 :28
JK., Davids s.s. Abrahams s.s
Matt. 1:1
lsak som var s. av Abraham
Luk. 3:34
också han är en Abrahams s.
19:9
Abraham fick två söner
Gal. 4:22
SON (Abikams)
satte Gedalja, s. till Ahikam
2.Kon.25 :22
åt Gedalj a, s. till Abikam
Jer.39:14
tillbaka till Gedalja, s. till Abikam
40:5
Jeremia till Gedalja, Ahikams s.
40:6
Gedalja, Ahikams s., över landet
40:7
Gedalja, s. till Ahikam gav ed
40:9
över dem Gedalja, s. till Ahikam
40:11
Gedalja, Ahikams s., trodde icke
40:14
Gedalja, Ahikams s., sade till
40:16
kom Ismael till Gedalja, Ahikams s.
41:1
Ismael överföll Gedalja, s. till
41:2
Kommen in till Gedalja, Ahikams s.
41:6
anförtrott åt Gedalja, Ahikams s.
41:10
dräpt Gedalja, Ahikams s.
41:16,18
kvar hos Gedalja, s. till Ahikam
43:6
SON (Amos')
till profeten Jesaja, Amos' s.
2.Kon.19:2
sände Jesaja, Amos' s., bud
19:20
profeten Jesaja, Amos' s., kom till
20:1
profeten Jesaja, Amos' s.
2.Krön.26 :22
profeten Jesaja, Amos' s.
32:20
Jesajas, Amos' s.s, syner i boken
32:32
är Jesajas. Amos' s.s, syner
Jes. 1:1
vad Jesaja, Amos' s., skådade
2:1
uppenbarades för Jesaja, Amos' s.
13:1
talade H. gm Jesaja. Amos' s.
20:2
till profeten Jesaja, Amos' s.
37:2
sände Jesaja, Amos' s., bud
37:21
profeten Jesaja, Amos' S., kom till
38:1

till Aron och till hs söner
10:6
Aron och hs kvarlevande söner
10:12
förtörnades på Arons söner
10:16
till Aron eller en av hs söner
13:2
sedan Arons två söner voro döda
16:1
Tala till Aron och hs söner
17:2
Säg till prästerna, Arons söner
21:1
talade till Aron och hs söner
21 :24
Tala till Aron och hs söner
22:2,18
skola tillhöra Aron och hs söner
24:9
namnen på Arons söner
4.Mos. 3:2
Dessa voro namnen på Arons söner
3:3
leviterna åt Aron och hs söner
3:9
Aron och hs söner skall du anbefalla
3:10
Eleasar, prästen Arons s.
3:32
österut hade Aron och hs söner läger
3:38
penningarna åt Aron och hs söner
3:48
lösesumman åt Aron och hs söner
3:51
skola Aron och hs söner gå in
4:5
Aron och hs söner hava övertäckt
4:15
Eleasars, prästen Arons s.s
4:16
Aron och hs söner skola anvisa
4:19
På det sätt Aron och hs söner
4:27
Itamar, prästen Arons s.
4:28,33
Tala till Aron och hs söner
6:23
Itamar, prästen Arons s.
7:8
leviterna inför Aron och hs söner
8:13
leviterna gåva åt Aron och hs söner
8:19
tjänst under Aron och hs söner
8 :22
Arons söner blåsa i trumpeterna
10:8
Säg till Eleasar, prästen Arons s.
16:37
Tag Aron och hs s. Eleasar med dig
20 :25
Arons kläder ... på hs s. Eleasar
20:26
Tog Arons kläder ... på hs s. Eleasar
20:28
Eleasar. s. till prästen Aron
25:7
prästen Arons s. Eleasar
25 :11
Eleasar, prästen Arons s.
26:1
Arons söner fingo 13 städer
Jos.21:4
fingo Arons söner följande
21 :10
At Arons söner gav man Hebron
21 :13
städer som Arons söner, prästerna
21 :19
Eleasar, Arons s., dog
24 :33
s. till Eleasar, Arons s.
Dom.20:28
Arons söner Nadab och Abihu l.Krön. 6:3
Aron och hs söner ombesörjde offren 6:49
Arons söner: hs s. Eleasar
6:50
At Arons söner av kehatiternas släkt
6:54
At Arons söner gav man Hebron
6:57
Aron blev jämte sina söner avskild
23:13
sin plats vid Arons söners sida
23 :28
vad Arons söner hade att iakttaga
23:32
Arons söner hade följande avdelningar 24:1
Arons söner voro Nadab och Abihu
24:1
kastade 10tt... Arons söner
24:31
icke fördrivit ... Arons söner
2.Krön.13:9
Vi hava präster av Arons söner
13:10
det tillhör prästerna, Arons söner
26:18
han befallde Arons söner att offra
29:21
för dem av Arons söner, prästerna
31 :19
prästerna, Arons söner, upptagna
35:14
reda till åt prästerna, Arons söner
35:14
s. till Eleasar, s. till Aron
Esr. 7:5
en präst, en av Arons söner
Neh.l0:38
åt Arons söner deras helgade andel
12:47
SON (Davids)
I Hebron föddes söner åt David 2.Sam. 3:2
åt David föddes ännu flera söner
5:13
dessutom voro Davids söner präster
8 :18
Davids s. Absalom hade en skön syster 13:1
Davids s. Amnon fattade kärlek till
13:1
David sörjde hela tiden sin s.
13:37
som givit David en så vis s.
I.Kon. 5:7
till David och hs s. Salomo
2.Kon.21:7
söner som föddes åt David
l.Krön. 3:1
Detta var alla Davids söner
3:9
förutom sönerna med bihustrurna
3:9
Davids söner voro de förnämste
18:17
David sade till sin s. Salomo
22:7
David gav åt sin s. mönsterbild
28:11
David sade till sin s. Salomo
28 :20
gjorde Salomo, Davids s., till kon.
29 :22
alla konung Davids söner underkastade29:24
Salomo, Davids s., befäste sig 2.Krön. 1:1
som givit konung David en vis s.
2:12
dotter till Jerimot, Davids s.
11 :18
åt David konungadömet och hs söner 13:5
Salomos, Davids s.s, tjänare
13:6
konungadöme tillhör Davids söner
13:8
ss. H. talat angående Davids söner
23:3
alltsedan Salomos, Davids s.s, tid
30 :26
Gud sagt till David och hs s. Salomo
33:7
arken i det hus Salomo, Davids s.
35:3
ss. David och hs s. biudit
Neh.12:45
Salomos ordspråk, Davids s.s
Ords. 1:1
Predikarens ord, Davids s.s
Pred. 1:1
JK., Davids s.s ... släkttavla
Matt. 1:1
Josef, Davids s., frukta icke att
1 :20
Davids s., förbarma dig över oss
9 :27
Månne icke denne är Davids s.
12:23
H., Davids s., förbarma dig över mig
15 :22
förbarma dig över oss, du Davids s. 20:30.31
Hosianna, Davids s.
21:9,15
J., Davids s., förbarma dig
Mark.l0:47
Davids s., förbarma dig över mig
10:48
säga att Messias är Davids s.
12 :35
Natam, som var s. av David
Luk. 3:31
J., Davids s., förbarma dig över
18:38
Davids s., förbarma dig över mig
18 :39
säga att Messias är Davids s.
20 :41

Så säger David, Isais s.
23:1
Ingen arvslott ilsais s.
I.Kon.12:16
konungadömet på Isais s.
l.Krön.10:14
med dig stå vi, du Isais s.
12:18
David, lsais s., hade regerat över
29:26
Ingen arvslott i lsais s.
2.Krön.10:16
Ahihail, Eliabs, Isais s.s, dotter
11 :18
Slut på Davids, lsais s.s, böner
PS.72:20
SON (Israels)
Israel. .. kärare än andra söner
l.Mos.37:3
Israels söner för att köpa säd
42:5
Israels söner gjorde så
45 :21
Israel sade: min s. Josef lever ännu
45 :28
Israels söner satte sin fader Jakob
46:5
na.mnen på Israels söner
2.Mos. 1:1
på dem inrista Israels söners namn
28:9
skall du inrista Israels söners namn
28:11
Stenarna efter Israels söners namn
28:21
Aron skall så bära Israels söners
28:29
voro Israels söners namn inristade
39:6
Stenarna efter Israels söners namn
39 :14
ingen ... bland Israels söner
5.Mos.23:17
Dan, som var s. till Israel
Dom.18:29
Dessa voro Israels söner
1.Krön. 2:1
förstfödslorätt åt Israels s.s söner
5:1
Kehat, s. till Levi, s. till Israel
6 :38
Här bodde Josefs, Israels s.s, barn
7 :29
Mahelis, Levis s.s, Israels s.s
Est. 8:18
SON (Jakobs)
(Bilha) födde åt Jakob en s.
l.Mos.30:5
hon födde åt Jakob en andre s.
30:7
Silpa födde åt Jakob en s.
30:10
Silpa födde åt Jakob en andre s.
30:12
(Le a) födde åt J.&.kob en femte s.
30:17
hon födde åt Jakob en sjätte s.
30:19
när Jakobs söner kom mo hem från
34:7
svarade Jakobs söner Sikem och hs
34:13
tog o Jakobs 2 söner var sitt svärd
34:25
Jakobs söner kommo över de slagna
34:27
icke förtöljde Jakobs söner
35:5
Och Jakob hade 12 söner
35:22
Dessa voro Jakobs söner
35:26
till Egypten: Jakob och hs söner
46:8
Jakob kallade sina söner till sig
49:1
och hören, I Jakobs söner
49:2
När Jakob givit sina söner befallning 49:33
men Jakob och hs söner drogo
Jos.24:4
som Jakobs söners stammar
l.Kon.18:31
(Judas) som var s. av Jakob
Luk. 3 :34
jordstycke Jakob gav åt sin s.
Joh. 4:5
SON (Jefunnes)
av Juda: Kaleb, Jefunnes s.
4.Mos.13:7
Josua och Kaleb, Jefunnes s.
14:6
ingen förutom Kaleb, Jefunnes s.
14:30
och Kaleb, Jefunnes s., vid liv
14:38
ingen förutom Kaleb, Jefunnes s.
26 :65
ingen förutom Kaleb, Jefunnes s.
32:12
av Juda stam Kaleb, Jefunnes s.
34:19
ingen utom Kaleb, Jefunnes s. 5.Mos. 1 :36
kenaseen Kaleb, Jefunnes s.
Jos.14:6
välsignade Josua Kaleb, Jefunnes s.
14:13
fick Kaleb, Jefunnes s., Hebron
14:14
åt Kaleb, Jefunnes s., gavs
15:13
byarna åt Kaleb, Jefunnes s.
21 :12
Kalebs, Jefunnes s.s, söner
l.Krön. 4:15
byarna åt Kaleb, Jefunnes s.
6 :56
SON (Joiadas)
Benaja, Jojadas s. befälet
2.Sam. 8:18
Benaja, Jojadas s .• hade befälet
20:23
Benaja, s. till Jojada, s. till
23:20
hade Benaja, Jojadas s., gjort
23:22
Sadok och Benaja, Jojadas s.
l.Kon. 1:8
Benaja, Jojadas s., icke inbjudit
1 :26
Kallen till mig Benaja, Jojadas s.
1 :32
Då svarade Benaja, Jojadas s.
1 :36
profeten N atan och Benaja, Jojadas s. 1 :38
sänt åstad Benaia, Jojadas s.
1 :44
utföra detta gm Benaja, Jojadas s.
2:25
sände åstad Benaja, Jojadas s.
2:29
gick då Benaja, Jojadas s., ditupp
2:34
satte Benaja, Jojadas s., över hären
2:35
gick Benaja, Jojadas s., fram
2:46
Bena;a, Jojadas s., överbefälhavare
4:4
Bena;a, s. till Jojada
I.Krön.11:22
hade Benaja, Jojadas s., gjort
11:24
Bena;a, Jojadas s., hade befälet
18:17
var Benaja. prästen Jojadas s.
27:5
Jojada och hs söner smorde
2.Krön.23 :11
Sakarja, prästen Jojadas s., beklädd
24:20
utgjutit prästen Jojadas söners blod
24:25
SON (Josias)
tog Josias s. Joahas och
2.Kon.23:30
gjorde Josias s. Eljakim till konung
23:34
Josias söner voro Johanan
I.Krön. 3:15
folket tog Josias s. Joahas
2.Krön.36:1
i Jojakims, Josias s.s, tid
Jer. 1:3
om Sallum, Josias s., Juda konung
22 :11
om Jojakim, Josias s., Juda konung
22:18
i Jojakims, Josias s.s, fjärde
25:1
begynnelsen av Jojakims, Josias s.s
26:1
begynnelsen av Jojakims, Josias s.s
27:1
i Jojakims, Josias s.s, Juda konungs
35:1
I Jojakims, Josias s.s, fjärde
36:1
I Jojakims, Josias s.s, femte
36:9
Sidkia, Josias s .• blev konung
37:1
under Jojakims, Josias s.s, fjärde
45:1
i Jojakims, Josias s.s, fjärde
46:2

Sona-Sorg
SON (Koras)
Koras söner voro Asm, Elkana 2.Mos. 6 :24
Koras söner omkomma icke
4.Mos.26:11
Kora, dennes s. Asm
I.Krön. 6 :22
Ebjasaf. s. till Kora
6:37; 9:19
av Koras söner
Ps.42:1, 44:1; 46:1; 46:1
47:1; 48:1; 49:1; 84:1; 8t;:1; 87:1; 88:1
SON (Levis)
Levis söner voro Gersan. Kebat 1.Mos.46:11
voro namnen på Levis söner
2.Mos. 6 :16
Levis söner Gersan. Kehat
4.Mos. 3 :17
Kebat. s. till Levi
16:1
må det vara nog, I Levi söner
16:7
Hören nu, I Levi söner
16:8
åt alla dina bröder. Levi söner
16 :10
Levi söner träda fram
6.Mos.21:5
gav den åt prästerna, Levi söner
31:9
Levis söner Gersan, Kehat
l.Krön. 6:1
Levis söner voro Gersom. Kehat
6 :16
Kehat. s. till Levi, s. till Israel
6 :38
Gersom. s. till Levi
6 :43
,Merari. s. till Levi
6:47
i avdelningar efter Levis söner
23:6
Mahelis, Levis s.s, Israels s.s
Esr. 8 :18
han skall reDa Levi söner
Mal. 3:3
av Levi söner undU prästämbetetHebr. 7:5
SON (Manasaes)
av Makir. Manasses S., föddes
l.Mos050:23
av Manasses söner
40Moso 1 :34
Maklr. s. till Manasae
27 :1
Makirs, Manasses SoS, barn
32:39
gav Gilead åt Makir. Manasaes •.
32 :40
Jair. Manasses s .• intog byar
4.Mos.32:41
So till Makir, Manasses So
36:1
Jair. Manssses s .• fick Argob
5.Mos. 3:14
lt Makirs, Manasses SoS, barn
Joso13 :31
Maklr. s. till Manasse
17 :3
Manasseso .. arvedel bland hs söner
17:6
Jonatan, So till Manasses So
Domo18 :30
hade Manasaes s. Jairs byar
loKon. 4:13
Manasses söner voro Asriel
10Krön. 7:14
Makir. s. till Manasae
7:17
SON (Nebats)
(Jerobeam) var s. till Nebat
loKon.11 :26
När Jerobeam, Nebats So, hörde
12:2
talat till Jerobeam. Nebats s.
12:15
Ikonunl Jero beams, N ebats Sos
15:1
gjorde med Jerobeams, Nebats sos
16:3
på Jerobeams. Nebats s.s. vii&
16:26
i Jerobeams, N ebats SoS, synder
16 :31
gjorde med Jerobeams, Nebats s.s
21 :22
på Jerobeams. Nebats s.s. vii&
22:53
Jerobeams, Nebats SoS, synder 20Kono 3:3
&jorde med Jerobeams. Nebats s.s, hus 9:9
frin de Jerobeams, Nebats s.s, synder 10:29
efter Jerobeams, Nebats SoS, synder
13:2
av de Jerobeams, Nebats SoS, synder
13:11
av de Jerobeams, Nebats SoS, synder
14:24
Jerobeams, Nebats SoS, synder
15:9,18,24
från Jerobeams, Nebats SoS, synder
15:28
Jerobeam, Nebats So, till konung
17:21
som Jerobeam. Nebat. s., bYlllt upp 23:15
syner om Jerobeam, Nebats s. 20Krön. 9:29
När Jerobeam. Nebats s .• hörde detta 10:2
talat till Jerobeam. Nebats s.
10:15
Jerobeam, Nebats So, uppreste sig
13:6
SON (Ners)
Abiner. s. till Ner
loSam.14:t;0
ain blirhövItsman Abner. Ners s.
26:t;
David ropade till Abner, Ners So
26:14
Abner, Ners So, tog Is-Boset
2.Samo 2:8
Abner, Ners So, drog ut
2:12
Abner. Ners So, kom till konungen
3:23
Du känner väl Abner, Ners So
3:25
oskyldlp till Abner•• Ners •.•• blod
3:28
Abner. Ners s .• bUvit dödad
3:37
gjorde mot Abner, Ners So
l.Kono 2:5
(Joab) stötte ned Abner. Ners..
2:32
vad Abner. Ners • ., heIt;at
loKrön.26:28
SON (Netsnjas)
2.Kon.2t;:23
Ismael. Netsnjas •.
kom Ismael, s. till N etanja
2t;:25
nämlilen Ismael, N etanjas So
Jer.40:8
sänt bit Ismael. N etsnjas s.
40:14
dräpa Ismael. Netsnjaa •.
40:15
kom Ismael••. till N etsnja
41:1
41:2
Ismael. Netsnjas s •• överföU då
Ismael, Netanjas So, lick ut emot
41:6
nedstuckna av Ismael. Netanjas s.
41:7
fylldes av Ismael, Netanjas s.
41:9
bortförde Ismael. Netsnja. s.
41:10
onda Ismael, N etanJas S., gjort
41:11
strida mot Ismael. Netanjas s.
41:12
Ismael, Netanjas So, räddade sia:
41:15
vunnit frAn Ismael, N etamas So
41:16
Ismael, Netanjas So, dräpt GedaJja
41:18
SON (Noas)
Noa födde 3 söner
loMo•. 6:10
Noa in i arken med sina söner
7:7
och sina söners hustrur
7:7
gick Noa in i arken, så ock Noas söner 7:13
7:13
och hs söners tre hustrur
eick N oa u t med sina sö ner
8:18
8:18
och sina söners hustrur
Gud välsi&nade N oa och hs söner
9:1
sade Gud till Noa och tiU hs söner
9:8
Noas söner Sem, Ham och Jafet
9:18
Dessa tre vara N oas söner
9:19
Noa fick veta vad hs yngste So gjort
9:24
berättelsen om N oas söners släkt
10:1
Dessa vara Noas söners släkter
10:32
Sem, som var So av Noa
Luk. 3:36

förutom Kaleb och Josua, Nuns s.
32:12
befallning åt Josua. Nuns s.
32:28
Eleasar och Josua, Nuns So
34:17
Josua, Nuns S., skall komma
50Moso 1 :38
han insatte Josua. Nuns s.
31 :23
Mose kom med Hosea, Nuns s.
32:44
Josua, NUDS SO, full med vishetens
34:9
sade Ho till Josua, Nuns s.
Joso 1:1
Josua, Nuns So, sände hemligen ut
2:1
komma så till Josua. Nuns So
2:23
kallade Josua, Nuns s., till sig
6:6
Josua, Nuns s., utskiftade
14:1
trädde fram inför Josua, Nuns So
17:4
åt Josua. Nuns •.• särskild arvedel
19:49
Josua, Nuns s., utskiftade
19:51
Josua, Nuns So
21:1
dOI Josua. Nuns s., 110 år gammal
24:29
H. tjänare Josua. Nuns • ., dOI
Dom. 2:8
H. talat 11M Josua. Nuns s.
loKon.16:34
Hs so var N on, hs So Josua
l.Krön. 7 :27
från Jesuas. Nuns s .•• d _
Neh. 8:17

SON (Safans)
bjöd Ahikam. Safans..
2.Kon.22:12
s. till Ahikam. s. till Safan
20:22
Hilkia och Ahikam, Safans so 2.Krön.34:20
Ahikam. Safans s .• höU sin
Jer.26:24
sände brevet gm Eleasa, Safans So
29:3
Gemarias, Safans 50S, kammare
36:10
Mika s. till Gemarja. s. till Safan
36:11
furstarna Gemarja. Safans So
36:12
s. till Ahikam. s. till Safan
39 :14
40:t;.9.11; 41:2; 43:6
SON (Sau!s)
Saul och hs s. Jonatan stannade1.Sam.13:16
Jonatan. Sauls s., sade till sin
14:1
Sauls söner voro Jonatan
14:49
Sau! talade med sin s. Jonatan
19:1
Sauls So Jonatan var David ti11&iven
19:1
sade Sau! till sin s. Jonstan
20:27
Jonatan. Sau!s s., gick till David
23:16
filisteerna ansatte Sau! och hs söner
31:2
tilisteema dödade Sauls söner
31 :2
daga Sau! och hs tre söner
31:6
att Sau! och hs söner vara döda
31:7
funno då Sau! och hs tre söner
31:8
togo Sauls och hs söners kroppar ned 31 :12
Sau! och hs s. Jonatan
2.Sam. 1:4
HUN vet du att Saul och hs so
1:5
för Sauls och bs So Jonatans skull
1:12
k!agosålll över Saul och hs s.
1 :17
Abner tog Sauls s. I ..Boset
2:8
Sauls s. I ..Boset var 40 år gammal
2:10
drog ut med Sauls s. I ..Bosets folk
2:12
12 för Benjamin och för Sauls s.
2:15
sändebud till Is-Boset. Sau!s s.
3:14
DA nu Sauls so börde Abner var död
4:1
Sau!s s. hade till hövitsmän
4:2
Jonatant Sauls So, hade lämnat en So
4:4
här är Is-Bosets. Sauls s.s. huvud
4:8
Mefiboset, Saw s ...kom in
9:6
Mefiboset. Sauls s .• att möta kon.
19:24
skonade Mefiboset. Sauls s. Jonatans 21:7
ed vid H. David och Sauls So svurit
21:7
tvl söner som Rispa fött åt Saul
21:8
hämtsde Sauls och hs s. Jonatsns ben 21 :12
fört Sauls och hs s. Jonstans ben
21 :13
begrov Sauls och bs s. Jonatans ben
21 :14
ansatte Sau! och hs söner
l.Krön.l0:2
fillsteema dödade Sauls söner
10:2
dogo då Saul och hs tre söner
10:6
Saul och hs söner vara döda
10:7
fillsteema funna Sau! och hs söner
10:8
tOlo Sauls och hs söners lik
10:12
SON (Sebedeus')
fick se Jakob. Sebedeus' s.
Matt. 4:21
Jakob, Sebedeus' s.
10:2
trädde Sebedeus' söners moder fram 20:20
to, med Petrus och Sebedeus' söner 26 :37
så ock Sebedeus' söners moder
27:56
fick han se Jakob. Sebedeus' s. Mark. 1 :19
Jakob, Sebedeus' So, och Johannes
3:17
Jakob och Johannes, Sebedeus' söner 10:35
Sebedeus' söner som deltogo
Luko 5:10
och Sebedeus' söner vara
Joh021:2
SON (Serujas)
sade till Abisai. Serujas s.
l.Sam.26:6
Joab, Serujas s., och Davids
2.Sam. 2:13
Nu funnos där tre söner tiU Seruja
2:18
Serujas söner. äro starkare än jac
3:39
Joab, Seruias s .• hade befälet över
8 :16
Men Joab, SeruJas So, märkte
14:1
sade Abisai, Sendas So, till kono
16:9
med mig att göra. I Serujaa söner
16:10
en tredjedel under Serujas s.s befäl
18:2
tog Abisai. Serujas s .• till orda
19 :21
med mig att göra. I Seruja. söner
19:22
Abisai. Serujaa s .• kom hm till hjälp
21 :17
Abisai. Serujas s., var den förnämsts 23:18
Naharal. vapendracare åt Serujas s.
23:37
underhandla med Seruja. s.
1.Kon. 1:7
vad Joab, Serujas So, har ciort
2:5
åt Joab. Serujas s.
2:22
Serujas söner Abisai. Joab
1.Krön. 2:16
Joab. Serujas s .• blev hövding
11:6
vapendragare åt Joab. Serujas s.
11:39
Abisai. Seruja. s., hade slagit
18:12
Joab. Serujas s., hade befälet
18:1t;
vad Joab. Serujas s .• hade helpt
26:28
Joab. Serujas s .• begynte räkningen
27 :24

Förvisso var denne Guds S.
27:54
döpande dem i Faderns och Soens
28:19
evan&elium om JK., Guds So
Mark. 1:1
Du är min älskade S.
1:11
orena andarna sade: Du är Guds So
3:11
J .• du Guds. den Högstes. S.
5:7
Denne är min älskade S.
9:7
vet ingen Dgt, icke ens So en
13:32
Är du Messias. den Hö&t!ovades S.
14:61
Förvisso var denne man Guds So
16:39
Han skall kalla. den Hölste. S.
Luk. 1 :32
heliga som varder fött kallas Guds S.
1 :35
Du är min älskade S.
3:22
Är Du Gud. S., så bjud
4:3
Är Du Gud. S .• så kasta dig ned
4:9
ropade och sade: Du är Gud. S.
4:41
J .• du Guds. den Högstes, S.
8:28
Denne är min S., den utvalde
9:35
inaen känner vem Soen är utom Fadern10:22
ej heller vem Fadem är utom Soen
10:22
och för vilken S.en villlöra bm
10:22
Så är du då Guds S.
22:70
en enfödd S.s härlighet från
Joh. 1:14
den enfödde S.en I Faderns sköte
1:18
jag har vittnat att denne är Guds S.
1 :34
Rabbi. du är Guds S.
1 :49
att han utlav sin enfödde S.
3:16
icke sände Gud sin S. att döma
3:17
icke tror på Guds enfödde Sos namn
3 :18
Fadern älskar S.en
3 :3t;
Den som tror på S.en. har evigt liv
3:36
den som icke hörsammar Soen
3 :36
S.en kan icke ngt av sig själv
5:19
vad ban lör. det lör likaledes S.en
5:19
Fadern älskar S.en
5:20
så gör ock S.en levande
5:21
all dom har han överlåtit åt S.en
5:22
alla skola ära S.en ss. Fadern
5 :23
som icke ärar Soen, ärar icke heller
5 :23
döda skola höra Guds S.s röst
5 :25
givit åt S.en att hava Uv i sig själv
5:26
som ser Soen och tror på hm
6 :40
Om nu S.en gör eder fria
8 :36
jag har sagt mig vara Gud. S.
10:36
Guds S. 11M den bUver förhärligad
11:4
jac tror att du är Messias. Guds S.
11 :27
Fadern bliva förhärligad i S.en
14:13
förhärliga din S.
17:1
på det din S. må förbärlIga dig
17:1
ty han har Illort sig till Guds S.
19:7
tro att J. är Guds S.
20:31
predika om J. att hav var Guds S. Apl. 9 :20
Du är min S .• jac har i dac fött dig
13:33
evangelium om hs S.
Romo 1:3
med kraft bevisad vara Guds S.
1:4
ss. förkunnare av evangelium om hs So 1:9
försonade med bm gm hs S.s död
5 :10
sände sin S. i syndigt kötts gestalt
8:3
bestämt att bliva hs S.s avbilder
8 :29
som icke har skonat sin egen So
8 :32
till gemenskap med hs S.
l.Kor. 1:9
sedan allt blivit S.en underlagt
15:28
skall ock S.en liva sig under den
15:28
Guds S .• JK., kom ju Icke ss.
2.Kor. 1 :19
täcktes I mig uppenbara sin S.
Gal. 1 :16
lever jag i tron på Guds S.
2 :20
sände Gud sin S .• född av kvinna
4:4
sänt I våra hjärtan sin S.s A.
4:6
i kunskapen om Guds S.
Ef. 4:13
försatt i sin älskade Sos rike
Kolo 1 :13
väntshsS. från himmelen
1.Tess. 1:10
talat till oss gm sin S.
Hebr. 1:2
Jac skall vara hs Fader. han min S.
1:0
Du är min S., jac har i dag fött dia:
1:t;
säler han om S.en: Gud. din tron
1:8
stor överstepriist. J .• Guds S.
4:14
Du är min S .• jac har I dag fött dig
0:0
lärde han. fastän han var S., lydnad
1\:8
på nytt korsfästs Gud. S. åt sig
6:6
(Melkisedek) lIkstlilles med Guds S.
7:3
löftesord insätter en S.
7 :28
den som förtrampar Guds S.
10:29
Denne är min älskade S.
2.Pet. 1 :17
lemenskap med Fadern och hs S.l.Joh. 1:3
J .• hs S.s. blod renar oas från all
1:7
förnekar Fadern och S.en
2:22
som fömekar Soen har icke heDer
2:23
som bekänner Soen, ban har ock Fadern 2:23
I själva förbUva I S.en och I
2:24
just därför uppenbarades Guds S.
3:8
tro på hs S.s. JK .• namn
3 :23
Gud bar sänt sin enfödde S.
4:9
han har sänt sin S. till försoning
4:10
ain S. att vara världens Frälsare
4:14
som bekänner att J. är Guds S.
4:1t;
som tror att J. är Guds S.
11:5
Guds vittnesbördoooom sin So
6:9
tror på Guds S ...har vittnesbördet
t;:10
Guds vittnesbörd om sin S.
t;:10
evigt liv. det Uvet är I hs S.
5:11
Den som har S.en. han har livet
5 :12
som icke har Guds So, bar icke livet
5 :12
evigt Uv. I som tron på Guds S..
t;:13
vi veta att Gud. S. har kommit
II :20
i den Sanne, i ha So, JK.
5:20
frld ...lfrån JK., Faderns S.
2.Joh. v.3
han har både Fadern och S.en
v.9
Så säger Guda S.
Upp. 2:18

-sona
försona Ords.16:6

sade N ooml till sina båda s.r
1:8
1:22
kom N oomi tillbaka med sin So
Då sade N oomi till sin •.
2:20
4:1t;
din s. som har dig kär. har fött
när hs s. fick höra ryktet
loSam. 4:19
Tunar, hs So, födde At hm
1.Krön. 2:4
S.D mot sin svärmoder
Mika 7:6
Matt.10:3t;
s.n mot sin svärmoder
Luk.12:t;3
svärmodern mot sin s.
12:t;3
och son mot sin svärmoder

SONSON
Tera tog med sig ain s. Lot
loMos.11 :31
Sina söner och sonsöner förde han
46:7
förtälja för din son och din s.
2.Mos.10:2
blUer stadgar. du med din s.
t;.Mos. 6:2
Rld över OSSoo.din So
Dom. 8 :22
40 söner och 30 sonsöner
12:14
många söner och sonsöner
l.Krön. 8:40
alla folk hs s. underdåniga
Jer.27:7

SOPA
-sopa
bortsopa l.Kon.14:1O
SOPA
ss. man s.r bort orenli&het
vinden altt fram och S.t dem
Så skall jag s. bort de .. grus
och s.r huset och söker noaa

1.Kon.14:10
Job 37:21
He •. 26:4
Luk.15:8

SOPATER
grek. faderns frälsare. En kristen från
Berea i Macedonien; son till Pyrrus.
Han åtföljde aposteln Paulus från
Grekland till provinsen Asien under
dennes tredje missionsresa. Sopater är
möjligen identisk med Sosipater, se
d.o. Apg.20:4.
SOPPA
-soppa
linssoppa 1.Mos.25 :34
SOPPA
Jakob höU på att koka till s.
koka nat till s. åt profetlärj.
de hade begynt äta av SoD

loMos.2t; :29
2.Kon. 4:38
4:40

SOPPGRYTA
och lade dem i son

2.Kon.4:39

SOREK
hebr. ädla vinrankor. I översättningarna uppfattas Sorek omväxlande som
dal och som bäck. Sorekdalen har
identifierats med nuv. Wadi es-Surar,
varigenom den nutida järnvägen mellan
Jerusalem och Jaffa (Joppe) går fram.
Ruinplatsen Surik norr om denna wadi
bevarar ännu dalens gamla namn. I
övre delen av denna dal kämpade Israel
med fIlisteema och förlorade förbundsarken. Den gamla staden BetSemes (se d.o.) låg i Sorekdalen, och
»vid bäcken Sorek», Dom.l6:4, bodde
Simsons älskarinna Delila. Dom.16:4.
SORG
Se även: Lidande, smärta, gråt, tår,
bedrövelse, förtvivlan, jämmer, sörja.

-sorg
hjärtesorg 1.Mos.26:35
omsorg Ords.3l: 13
Sorg
Tecken pd sorg

Riva sönder sina kläder, l.Mos.
37:34. Rycka av huvudhår och skägg,
Esr.9:3. Bära sorgkläder (kläda sig i
säck och aska), 2.Sam.14:2; Est.4:1.
Icke smölja sig med olja, 2.Sam.14:2.
Strö stoft på huvudet, Upp.18:l9.
SORG

l) 'öbal, ?::lX

~al o~h hitl~P: sölja, jämra sig, ha sorg;

SON (Nuns)
bs tjänare Josua, Nuns s.
2.Mos.33:11
Josua. Nuns •.• sade
4.Mos.11:28
av Efraims stam: Hosea, Nuns So
13:9
Hosea, Nuns So, namnet Josua
13:17
Josua, Nuns So, och Ka1eb reva sönder 14:6
förutom Kaleb och Josua. Nuns s.
14:30
Josua. Nun••., och Kaleb vid Uv
14:38
förutom Kaleb och JolUa, Nuns s.
26:6t;
Tac till dia: Josua. Nuns s.
27 :18

Denne är min älskade S.
Matt. 3:17
Är du Guds S .• så bjud
4:3
Är du Guds S .• så kasts dig ned
4:6
Vad bar du med oss att göra. Guds S. 8:29
ingen känner Soen utom Fadern
11:27
ej heller känner nan Fadem utom S.en 11 :27
och den för vilken S.en vill göra
11 :27
Förvisso är du Guds S.
14:33
Du är Messias. den levande Gudens S. 16 :16
Qenne är min älskade S.
17:11
sIiI~ss om du är Messia•• Gud. S.
26:63
hjälp ~v. om du är Gud. S.
27:40
han bar ju sagt: Jag är Guds S.
27:43

Tera tog med sig sin So Sarai
1.Mo•. 11:31
38:11
sade Juda till ain •• Tamar
vlsate Icke att det var hs s.
38:16
Din s. Tamar har bedrivit otukt
38:24
66 personer, förutom Jakobs sor
46:26
stod (NoomI) upp med sina s.r
Rut 1:6
begav hon sig jämte sina båda s.r
1:7

i Klag.2:8 hif. övers. låta sorg komma
över. Se: Sörja 2.
2) 'äbel, ? J jo(
adj. sÖljande;r l.Mos.37:35 övers. med
sorg; av: 'ä\.Jal, se l. Se: Sölja 6.
3) jägon, 1 ; J '
sorg, bedrövelse~ nedslagenhet. Se: Bedrövelse 4, Ängslas 2.
4) kIi'os, DE2
förargelse, harm; sorg, bedrövelse; av:
!d'as, se 13, Se t.ex. Jämmer 4,
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SON (Guds Son)

SONDOTIER
s. till hiveen Slbeon

1.Mos.36:2
OhoUbama. s. till Slbeon
36:14
aina dö ttrar och sondöttrar förde
46:7
Icke blotts din s.s blygd
3.Mos.18:10
Icke heUer till bustru hennes s.
18:17

SONHUSTRU

Sorga-Sova
5) Sämem, Dt:I tO
bli el. vara ödeT el. enslig; om människor: bli el. vara övergiven el. ensam; i
2.SamJ3:20 J.cal part. övers. i svår
sorg; i Esr.9 :3,4 po. part. övers. i djup
sorg; i Hes.3:15 hif. part. övers.
försänkt i djup sorg. Jfr J.cal part. i
Jes.54:1, övers. ensam. Se vidare:
Öde 2.
6) 'eqäl, 'i J l\
sorg, jämmer; av: 'ä~al, se 1. Se:
Jämmer 10, Sorgelåt 1, Sörja l.
7) Sa~, iJ~

säck; säcktyg; säcktygsdräkt (främst
buren av sörjande); sorgdräkt; i
PS.30:12 övers. sorgens dräkt. Jfr
I.Mos,42:25, övers. säck; Jer.20:2
säcktygsklädnad; Klag.2:10; Jona 3:5
sorgdräkt.
8) I PS.39:3 står ordagrant: jag teg
från [det som är l gott.
9) de'ägä, illX 1
ängslan, oro. S;: Fruktan 7, Oro 7.
10) mårrä, illt:l
förbittring, b;d~övelse; av: marar, se
12.
Il) mämär, 112 t)
förbittring, be'drövelse; övers. bitter
sorg; av: marar, se 12.
12) mar, 19
bitter; förbittrad, bedrövad; som subst.
bitterhet; bedrövelse; av: marar, vara
bitter; vara förbittrad el. bedrövad. I
Hes.27:31 står ordagrant: i själens bitterhet (bedrövelse). Se t.ex. Bedrövelse 2, Bitterhet 1, Olycka 6, Angest 19.
13) kä'as, D)! J
bli förargad -eT. förtörnad; här hiL
förarga, förtörna. Se t.ex. Förtörna 2,
Reta 3, Skräck 14.
14) 'ämal, 'i 9 ~
pul. 'umlal, förtorka, förvissna; bli
matt el. svag; försmäkta, vara modlös.
Se: Modlös 3, Vanmäktig 1.
15) 'awän, 1 1 t<
fåHinglighet, i~~het; möda, besvär; i
5.Mos.26:14 be'oni, i min möda; övers.
när jag hade sorg. Jfr HiJ:!äm 'onim i
Hos.9:4, övers. sorgebröd. Jfr Klaga
13, Olycka 21.
16) utLord.
17) utLord.
På dessa ställen står verbet [näJ:!am]' se
Tröst 3.
18) utLord.
19) pentheo, 7r€vli €W
sörja, klaga; av: penthos, se 20. Verbet
motsvarar i LXX främst 'abal, se 2. Se:
Sörja 15.
20) penthos, 7r€vlio~
sorg, klagan; LXX.s främsta motsvarighet till 'ebäl, se 6. Ordet är troligen
besläktat med pathos, lidande.
21) lype, /l.V7rT/
lidande, smärta; sorg, bedrövelse. Se:
Bedrövelse 12, Olust 1, Vedervärdigheter 2.
SORG
17 Isak tröstad i s.en efter
1.Mos.24:67
2 Jag skall med s. fara ned
37:35
3 bringa med s. ned i dödsriket
42:38
44:31
3 med s. ned i dödsriket
15 åt intet. när jag hade s.
5.Mos.26:14
4 det är min myckna s.
1.Sam. 1:16
17 trösta (Hanun) i hs s.
2.Sam.10:2
5 stannade Tamar i svår s.
13:20
1 Låtsa att du har s.
14:2
1 lång tid haft s. efter en död
14:2
19:2
6 segern förbytt till s.
17 trösta (Hanun) i hs s.
1.Krön.19:2
5 blev sittande i djup s.
Esr. 9:3
9:4
5 förblev sittande i min djupa s.
6 blev stor s. bland judarna
Est. 4:3
6 förvandlad deras s. till högtid
9:22
1 blott den s. hon själv får
Job 14:22
4 Av s. är mitt öga förmörkat
Ps. 6:8
7 du klädde av mig s.ens dräkt
30:12
4 av s. är mitt öga fönnörkat
31:10

5209

8 jag teg i min s.
39:3
9 S. i en mans hjärta trycker
Ords.12:25
10 Hjärtat känner bäst sin egen s.
14:10
11 en bitter s. för henne som fött
17:25
3 s. och suckan skola fly
Jes.35:10
3 s. och suckan skola fly bort
51:11
6 glädje olja i stället för s.
61:3
12 besinna vilken olycka och s.
Jer. 2:19
13 drickoffer åt andra gudar till s.
7:18
13 är det då mig som de bereda s.
7 :19
3 finna vederkvickelse i min s.
8 :18
14 måste dock giva upp andan is.
15:9
6 trösta hm i s.en.efter en död
16:7
6 förvandla deras s. i fröjd
31:13
17 icke låta trösta sig i s.en
31 :15
3 H. har lagt ny s. till min förra
45:3
1 lät s. komma över vallar
Klag. 2:8
5 satt där försänkt i djup s.
Hes. 3 :15
12 gråta över dig i bitter s.
27:31
16 träd förtvinade i s. över det
31 :15
1 skall hs folk hava s.
Hos.10:5
1 herdarnas betesmarker i s.
Am. 1:2
16 i s. över barnen som voro
Mika 1 :16
18 för att trösta dem i s.en
Joh.11:19
19 blivit uppfyllda av sådan s. l.Kor. 5:2
21 synes all aga vara till s.
Hebr.12:11
20 Edert löje vände sig i s.
Jak. 4:9
20 så mycken pina och s. mån I Upp.18:7
20 aldrig skall jag veta av ngn s.
18:7
20 död och s. och hungersnöd
18:8
19 de ropa under gråt och s.
18 :19
20 ingen s. eller klagan eller plåga
21:4

SORGA
hebr. slag, sting; getingbo. Stad i Juda
lågland. Den föll på Juda stams lott,
Jos.15:33, jfr v.20, men tilldelades
senare Dans stam, 19:41; Dom.18:2.
Sorga var Simsons födelsestad. Konung
Rehabeam befäste staden. Efter
fångenskapstidens
slu t befolkades
Sorga av återvändande judar, Neh.
11 :29. - Sorga är identiskt med nuvarande Surah, norr om Wadi es-Surar,
se Sorek.
SORGA
(i Låglandet) S.
Jos.15:33
gränsen omfattade S.
19:41
I S.levde en man ... Manoa
Dom.13:2
i Dans läger, mellan S. och Estaol
13:25
begrovo hm mellan S. och Estaol
16:31
tappra män från S. och Estaol
18:2
När de kommo åter till S.
18:8
bröto 600 man upp från S. och
18:11
(Rehabeam befäste) S., Ajalon 2.Krön.11:10
(Juda barn i) S.
Neh.11:29

, SORGATITER
Invånare från Sorga, se d.o. Jfr även:
Sorgiter. l.Krön.2:53; 4:2.
SORGDRÄKT
hö)jen eder i s.
2.Sam. 3:31
tog Rispa. Ajas dotter, sin s.
21:10
(Hiskia) höljde sig i s.
2.Kon.19:1
sände han. höljda i s.
19:2
de äldste. höljda i s.
1.Krön.21 :16
klädde sig i s.
Neb. 9:1
ingen som var klädd i s.
Est. 4:2
4:4
och taga av (Mordokai) s.en
bar s., när de vara sjuka
Ps.35:13
Jag klädde mig i s.
69:12
På dess gator bär man s.
Jes.15:3
till att hölja eder i s.
22:12
höljde sig i s.
37:1
37:2
sände han. höljda i s.
och giver den s. att bära
50:3
Så höljen eder nu i s.
Jer. 4:8
4:28
himmelen kläder sig i s.
Du dotter mitt folk, hölj dig i s.
6:26
i s. luta de mot jorden
14:2
Höljen eder i s., klagen
49:3
Sions äldste hölj t sig i s.
Klag. 2:10
Mskorna skola kläda sig i s.
Hes. 7:18
De hölja sig i s.
27:31
djupet hölja sig i s.
31:15
likasom en iungfru som bär s.
Joel 1:8
Kläden eder i s. och klagen
1:13
och klädde sig i s.
Jana 3:5
3:6
höljde sig i s. och satte sig i aska
msk or och djur skola hölja sig i s.
3:8
MaJ. 3:14
att vi gå i s. inför H. Sebaot
Upp. 6:12
solen blev svart ss. en s.

SORGEBRÖD
slaktoffer för dem ss. s.

Hos. 9:4

SORGEBUD
det ena s.et skall fö]ja det

Hes. 7:26

SORGEDAG
dina s.ar skola hava en ände

Jes.60:20

SORGEFEST
s. efter sin fader i 7 dagar
l.Mos.50:10
såga s.en i Goren-Haatad
50:11
Det är en högtidlig s. egyptierna
50 :11
vid s.en efter Mose
5.Mos.34:8
du skall icke hålla s.
Hes.24:17

SORGEHUS
Bättre är det att gå i s.
De visas hj ärtan äro i s.
Du skall icke gå in i ngt s.

Pred. 7:3
7:5
Jer.16:5

SORGELÅT
l) 'eqäl, 'I ~~
sorg, jämmer. Se vidare:,sorg 6.
5210

SORGELAT
1 I s. är mitt harpospel
1 Du dotter mitt folk. höj s.
1 i s. är vår dans förvandlad
1 upphäva s. ss. en struts

Job 30:31
Jer. 6:26
KJag. 5:15
Miko 1:8

SORGESTENEN
En stor sten på betsemesiten J osuas
åker. Där blev Herrens ark placerad,
sedan den förts tillbaka till Israels
land. I.Sam_6:l8.
SORGESÅNG
nehi, 'il J
klagan, sorgesång; av: naha, se 2. Beträffande Jer.9:1O, se Sjunga 9; Mika
2:4, se Sjunga 10. Se: Klagan 7.
2) nähä, il il J
klaga, sjung; s~rgesång. Se: Sjunga 10,
Suck 2.
3) threneö, Ii PT/ V€W
sjunga sorgesång el. klagosång. Se vidare: Gråt 8.
1)

SORGESANG
1 vill jag gråta och sjunga s.
Jer. 9:10
1 med hast stämma upp s. över oss
9:18
1 Ty s. höres ljuda från Sion
9:19
1 Lären edra dö ttrar s.
9:20
2 sjung s. över Egyptens
Hes.32:18
Am. 5:16
1 av dem som äro förfarna i s.
Mika 2:4
1 skall man sjunga en s.
3 vi hava sjungit s.
Matt.11:17
3 vi hava sjungit s.
Luk. 7:32

SORGETID
efter s.ens slut gick Juda
l.Mos.38:12
när s.en var förbi
2.Sam.1l :27
förvandla edra högtider till s.er
Am. 8:10

SORGITER
Efterkommande till Salma, av Kalebs
ätt. Somliga identifierar dem med sorgatiterna, se d.o. I.Krön.2:54.
SORGKLÄDD
gick jag s. och lutande

PS.35:14

SORGKLÄDER
(Joab:) kläd dig is.

2.Sam.14:2

,
SORGLÖS
1) bäfal}, n g ~
trygghet, säkerhet; i Dom.8 :11 adjektiviskt i betydelsen: sorglös; av: ba!aJ:!, se
2. Se: Säker 8, Trygg 1, Trygghet l.
2) bäfal}, n ~ ~
förtrösta, lita (på); vara el. känna sig
trygg; vara sorglös. Se Lex. Förtrösta 1, Oförskräckt 2, Trygg 2.
3) sälew, 1 'i tO
lugn, stilla;"~ker, trygg; sorglös. Se:
Fredlig 3, Ro 17.
SORGLöS
1 låg s. i sitt läger
2 dåren är övermodig och s.
2 I s.a jungfrur. lys.~men
2 darra, I som ären så s.a
2 danen. I som ären så s.a
3 S. t larm hördes därinne
2 I s.e på Samarias berg

SOSlPATER
grek. faderns frälsare. Liksom Lucius
och Jason en landsman till Paulus.
Sosipater är möjligen identisk med
Sopater, se d.o. Jfr även Jason 2.
Rom.16:21.
SOSTENES
grek. med bevarad kraft.
l. En synagogföreståndare i Korint.
Han anförde de judar, vilka utan framgång anklagade Paulus inför landshövding Gallio, och blev därefter pryglad
av pöbeln som fann behag i att judarna
hade blivit avspisade. Det är tänkbart
att Sostenes senare blev omvänd till
Kristus, jfr nr 2. Apg.18:17.
2. En kristen i nära samarbete med
Paulus vid avsändandet av första brevet
till korintierna. Möjligen är han identisk med nr l. 1 .Kor.l :1 .
SOT
Se även: Smältugn, förbränna, brand,
rost, hetta, feber, sjukdom, pest.
-sot
farsot PS.91:6
Sot

';v, kyrkobibelns ord »sot» betecknar i
2.Mos.9:8,10 sot i betydelsen: finfördelat kol, som bildats vid ofullständig
förbränning. Det är här fråga om sot i
en smältugn. På övriga ställen avser
»sot» en t.ex. av sotsvamp förorsakad
sjukdom på säden, brand. Enligt
l.Mos.4I:6 kunde östanvinden sveda
sädesaxen, så att de blev fördärvade.
SOT
fulla med s. ur smältugnen
toga de s. ur smältugnen
H. skall slå dig med s.
om s. eller rost komma
om s. och rost komma
slog eder säd med s. och rost
slog eder säd med s. och rost

2.Mos. 9:8
9:10
5.Mos.28:22
1.Kon. 8:37
2.Krön. 6 :28
Am. 4:9
Haag. 2:18

SOTAI
hebr. möjl. Herren viker åt sidan el.
kringströvande. Stamfader eller huvudman för en släkt som återvände med
Serubbabel från fångenskapen i Babel.
Sotais släkt tillhörde de s.k. »Salomos
tjänares barm). Esr.2:55; Neh.7 :57.
Se även: Sömn. SOVA

SOSAK
Egyptisk konung, identisk med Sisak,
se d.o. l.Kon.14:25.

SOVA
(Jakob) lade sig att s. där
l.Mos.28:11
när han ligger och s.er
2.Mos.22:27
icke hs pant ... när du s.er
5.Mos.24:12
mantel på sig när han ligger och s.er
24:13
en annan man skall s. hos henne
28 :30
Eli låg och sov på sin plats
1.Sam. 3:2
medan också Samuel låg och sov
3:3
Saulligga och s. i vagnborgen
26:7
ingen såg ... utan allasammans s.o
26:12
din tjänarinna sov
l.Kon. 3:20
kanhända s.er han (Boal)
18:27
(Elia) att s. under ginstbuske
19:5
Den natten kunde kon. icke s.
Est. 6:1
Hade så icke skett ..• finge då s.
Job 3:13
varför s.er du. H.
Ps.44:24
stormodiga slumrat in och s.
76:6
som bevarar Israel. han s.er icke
121 :4
åt sina vänner medan de s.
127:2
sedan skall du s. sött
Ords. 3:24
de kunna icke s. om de ej få göra ont
4:16
Ja, sov ännu litet
6:10
vanartig son s.er i skördetiden
10:5
sov ännu litet, slumra ännu litet
24:33
tillstädjer hm icke att s.
Pred. 5:11
Jag låg och sov. dock vakade
HV. 5:2
trygghet s. i skogarna
Hes.34:25
s. i mullen skola uppvakna
Dan.12:2
s.er bagaren hela natten
Hos. 7:6
Huru kan du s. så
Jona 1:6
men (J.) låg och sov
Matt. 8:24
flickan är icke död, hon s.er
9 :24
men när folket sov
13:25
(J.) fann dem s.nde
26 :40
fann han dem åter s.nde
26 :43
Ja, I s.en ännu alltjämt
26:45
stulo bort hm medan vi s.o
28 :13
han s.er. och han vaknar
Mark. 4:27
(J.) låg i bakstammen och sov
4:38
Flickan är ej död, hon s.er
5:39
så att han icke finner eder s.nde
13:36
kom tillbaka och fann dem s.nde
14:37
Simon, s,er du
14:37
fann han dem åter s.nde
14:40
Ja. I s.en ännu alltjämt
14:41
hon är icke död. hon s.er
Luk. 8 :52
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Dom. 8:11
OrdS.14:16
Jes.32:9
32:10
32:11
Hes.23:42
Am. 6:1

SORGSEN
Isak gått ut med s.na tankar
Varför sen I så s.na ut i dag
hörde detta tal blevo de s.na
Då blev folket mycket S.t
Varför är du (Hanna) så s.
hon såg sedan icke mer så s. ut
icke förr visat mig s.
Varför ser du så s. ut
Skulle jag icke se s. ut
sjunga visor för ett s. t hjärta
ty av det som gör ansiktet s. t

1.Mos.24:63
40:7
2.Mos.33:4
4.Mos.14:39
1.Sam. 1:8
1:18
Neh. 2:1
2:2
2:3
Ords.25:20
Pred. 7:4

SORGSENHET
låta min s. fara och göra glad

Job 9:27

SORLA
jämte dess s.nde skaror
Jes. 5:14
s.r av riken med hopade hednafolk
13:4

SOROBABEL
grek. av hebr. Babels-ättling. Densamme som Serubbabel, se d.o. Hos Lukas
kan det emellertid röra sig om en
annan person med samma namn, eftersom det där är fråga om en annan
släktgren. Jfr Släktregister. Matt.
1:12,13; Luk.3:27.

Sovkammare - Spela
SPANA
s. mer än efter ngn skatt
Job 3:21
du s.r omkring dig och går trygg
11 :18
Vad hon s.r upp på bergen till bete
39:11
Därifrån s.r han efter sitt byte
39 :32
dessa som s. i stjärnorna
Jes.47:13

SPANIEN
Med Spanien, lat. Hispania, avsågs i
gammal tid hela Pyreneiska eller Iberiska halvön (det senare namnet efter urbefolkningen ibererna). Forntidens förnämsta sjöfartsnationer hade här tidigt
handelskolonier, fenicierna sedan ca
1100 f.Kr. och kartagerna från ca SOO
f.Kr., tidvis även grekerna, till dess
landet slutligen kom under romarna,
ca 200 f.Kr. Det var bl.a. de rika guldoch silverfyndigheterna som lockade
exploatörerna - icke minst romarna,
se l.Mack.8:3 - till denna avlägsna del
av Medelhavsvärlden.
I sitt brev till romarna låter Paulus
förstå att han vill besöka Rom på
genomresa till Spanien, Rom.IS:24.
Huruvida han också verkligen lyckades
komma till Spanien, är emellertid
ovisst. Jfr Paulus, sp.4429. Se även:
Tarsis. Rom.1S:24,28.

SPARV
I Bibeln är »Sparv)) en benämning på
flera småfågelarter, som förekom i
rikliga mängder, särskilt i norra Palestina. De byggde sina reden i vingårdarna,
i trädgårdsbuskage, i mursprickor eller
på marken. Deras näring bestod mestadels av frön, gröna knoppar, små insekter och maskar.
.
Det hebreiska ~ippor förekommer
40 gånger i G.T., men återges endast
några fä gånger med ))Sparv)); eljest
översätts det ))fågeb. Det grekiska
ordet strouthion, liten fågel, tätting,
sparv, är däremot konsekvent översatt
))Sparv)).
Sparvarna räknades bland de rena
fåglarna. De infångades och salufördes,
säkert i stora mängder; enligt Matt.
10 :29 såldes två sparvar för en skärv
(se d.o.), och enligt Luk.l2:6 fick man
fem sparvar för två skärvar.
På grund av sparvarnas rikliga förekomst och ringa värde, använder Jesus

SPEJA
-speja
bespeja 4.Mos.13:3; Job 30:20
SPEJA
Äktenskapsbrytarens öga s.r
s. efter huru. de skola böja
Vid vägarna satt du och Lde
L omkring dig, du Aroers folk
från vårt vårdtom Lde vi
S. utåt vägen, ollllllorda
jag vill So för att se

Job 24:16
PS.17:11
Jer. 3:2
48:19
Kla&. 4:17
Nab. 2:1
Hab. 2:1

SPEJARE
-spejare
bespejare J ob 7 :20
vindspejare Pred.11:4
SPEJARE
I ären s.
l.Mos.42:9
dina tjänare äro inga s.
42:11
Det är ss. jag sade: I mn s.
42:14
om så icke är. då åren I s.
42:16
Vi äro redliga män och inga s.
42:31
så kan jag veta att I icke ären s.
42:34
Josua sände hemligen ut s.
Jos. 2:1
unga män som varit där ss. s.
6:23
sände han ut s. och fick så.
l.Sam.26:4
(Rabab) hade tagit emot s.na
Hebr.ll:31

SPEL

Se även: Musik, sång, dans, harpa,
instrument; bedraga, list.

SPANING

Etruskisk spegel från 4. eller
3. årh. [.Kr.

att man hade fått s. på David

l.Sam.22:6

SPANN

22:46
Joh.1l:12
Apg.12:6
Ef. 5:14
loTess. 5:6
5:7
2.Pet. 2:3

hade 40000 s. vagnshästar
LKon. 4:26
4000 s. hästar med vagnar
2.Krön. 9:25
Vid ett sto i Faraos s. förliknar
HV. 1:9

(paddorna) In i din s.
2.Mos. 8:3
lAg på sin vUobädd i s.n
2.Sam. 4:7
vart ord du talar i din s.
2.Kon. 6 :12
(Joas) hemligen undan In i s.n
11:2
förde (Joas) In i s.n
2.Krön.22:11
ej ens i din s. förbannelser
Pred.l0:20

SPARA
hämnden, s.d till den tid
5.Mos.32:35
det som har blivit s.t
LSam. 9:24
I haven velat s. mig bekymmer
23:21
Gud spar åt hs barn att lida
Job 21 :19
onde bliver s.d på ofärdens dag
21 :30
på ljungeldarna spar han ej
37:4
förråd som jag s.t till hemsökelsens
38:23
den andre spar över hövan
Ords.1l:24
Den som spar sitt ris, hatar sin son
13:24
Den som har vett, spar sina ord
17:27
rättfärdige giver och spar icke
21 :26
sitt s.da gods bär man bort
Jes.15:7
spänna ut tältet ..• och spar icke
54:2
s.en icke på pilarna
Jer.60:14
de s. Intet till morgondagen
Sef. 3:3
s. eder dessa vedervärdigheter
Apg.27 :21
s. ihop vad han får tillfälle
1.Kor.16:2
icke pliktiga s. åt föräldrarna
2.Kor.12:14
blivit s.de At eld
2.Pet. 3:7

Varför s.en I
H •• s.er han, så bliver han frisk
låg Petrus och sov mellan två

Vakna uPP. du som s.er
Utom oss icke s. ss. de andra
De som s" de s. om natten
deras fördärv s.er icke

SOVKAMMARE

SOVRUM
(PInehas) in i tältets s.

4.Mos.25:8

SPAD
(Gideon) hällde s.et i en kruka
gjut s.et däröver
köttet förstört och s.et koka

Dom. 6:19
6:20
Hes.24:10

SPALT
Jehudi läst 3 eller 4 s.er

SPANA
-spana
utspana Job 28:7
molnspanare Pred.ll:4

Jer.36:23

SPARA
-spara
hopspara Pred.5 :12

SPARSAMT
som sår s., skall skörda s.

2.Kor. 9:6

Speglar: en egyptisk, en grekisk, en syrisk, två romerska.
dem till belysning av Guds omsorg och
kärlek. ))Och icke en av dem faller till
jorden utan eder Faden), Matt.l0:29
(grt.). Om sina lärjungar säger han att
de är mer värda än många sparvar,
V.3l.

-spel
flöjtspel Dom.S:16
harpospel l.Sam.16:16
psaltarspel Ps. 71 :22
skådespel Nah.3:6
strängaspel l.Sam_16:17

SPARV
s.en har funnit ett hus
Ss. s.en far sin kos
SäJjas icke 2 s.ar för en skärv
I ären mer värda än många s.ar
SäJjas icke 5 s.ar för 2 skärvar
I åren mer värda än många s.ar

SPEL

Ps.84:4
Ords.26:2
Matt.10:29
10:31
Luk.12:6
12:7

SPE
man gjorde s. av (ilbuden)

2.Krön.30:10

SPEGEL
Speglar gjordes av polerad metall, företrädesvis koppar. I regel var speglarna
små, fint utarbetade och med handtag
av trä, sten eller metall. Sådana metallspeglar gav en ganska oklar bild, och
det är troligen detta Paulus syftar på,
när han i l.Kor.13:12 säger: ))Nu se vi
ju på ett dunkelt sätt, såsom i en
spegel, men då skola vi se ansikte mot
ansikte)).
SPEGEL
Han använde därtill s.lar
fast som en s. av gjuten metall
s.lar. fina linneskjortor
på ett dunkelt sätt, ss. i s.
betraktar sitt ansikte i en s.
SS. s.en i vattnet liknar

avspegla Ords.27:19
återspegla 2.Kor.3:18

Gamla egyptiska bronsspeglar.
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SPEL
l förkunna ... med s. på harpa
2 fick han höra s. och dans
3 vid mskamas bedrägliga s.

Ps.92:4
Luk.16:26
Ef. 4:14

SPEL (sätta på spel)
2.Mos.38:8
Job 37:18
Jes. 3:23
l.Kor.13:12
Jak. 1:23

SPEGELBILD

-spegla

l) higgäjon, 1 i ' " n
grundbet. mumlande', surrande; därav:
begrundande, tänkande. Ordets exakta
innebörd i Ps.9:17; 92:4 är oviss, se
Higgajon. Se: Tanke 12, Tänka 18.
2) symphönfa, aVJllpwvia
samljud, samklang; musikalisk samklan&, kon~ert (med sång och musik);
av: symphonos, samljudande (av: prep.
syn, ,med, tillsammans med, och
phöne, se Ljud 7).
3) kybefo., Kvj3eia
tärningsspel; falskspel; illistighet, bedrägeri; övers. bedrägligt spel.

Ords.27:19

(Epafroditus) satte sitt liv på s.

Fil. 2:30

SPELA
l) någan, 1 j:l
röra strängar~; (på ett stränginstrument), . spe~a (på stränginstrument);
vanl. pI. mggen. ~al av verbet förekommer end. i PS.68:26, där det står i
part. plur. nognim, övers. harpospelare.
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Spelare -Spis
2) utf.ord.
3) fäma', VQ~

höra, lyssna; hif. låta höra; i
l.Krön.16:42 låta (musik) ljuda, spela.
Hif. av Säma' brukas om sång och
musik även på följande ställen:
l.Krön.1S:16,28, övers. låta ljuda;
15:19; 16:5 slå; Neh.12:42 låta sången
ljuda. Se t.ex. Ropa 20, Språk 2.
4) [näbä'], l{:;)
nif. fattas av p;ofetisk hänryckning;
profetera genom musikinstrument. Se
vidare: Profetisk l.
5) [Sökar], ., pw
kasta . sidobli~k~r, snegla, kokettera.
Verbet förekommer end. i Jes.3:16,
där det står i pi. part. fem. plur. i
uttrycket mesals:~ero! 'enåjim, koket·
terande med ögonen.
6) auleo, aVA€W
spela flöjt; av: aul6s, blåsinstrument,
pipa, flöjt (av: åö el. auö, blåsa). I
l.KoLl4:7 står: to auloymenon
(neutr. part. pass. av aulM) e kitha·
riz6menon (neutr. part. pass. av kitha·
rizö, se 8), övers. vad som spelas på
dem (dvs. de tidigare i samma vers
nämnda instrumenten aul6s, övers.
flöjt, och kithåra, övers. harpa).
7) psållo, if;å"AAw
spela (strängaspel) med fingrarna;
sjunga (till strängaspel); lovsjunga. Se:
Lovsjunga 3, Lovsång 10.

ir

8) kitharizo, "LO ap w
spela lyra el. cittra; av: kitharis (=
kithåra), lyra, cittra. I Upp.14:2 står
ordagrant: ljudet, som jag hörde, [var]
såsom citterspelares, som spela på sina
cittror (övers. såsom när harpospelare
spela på sina harpor). Verbet förekom·
mer även i l.Kor.14:7, se 6 ovan. Jfr
art. Harpa.
SPELA
1 han må s. på harpan
1.Sam.
16:16
1 tog David harpan och s.de
16 :23
1 David &de på harpan
18:10
l under det att David &de på harpan 19:9
l Så ofta harpospelaren &de
2.Kon. 3:15
2 Sakarla & på psaltare
l.Kzön.16:20
3 åt dem som skulle &
16:42
4 profetisk anda att s. på harpor
26:1
4 Asat profetisk anda till att s.
26:2
4 profetisk anda att s. tack och
25:3
l s.en skönt med jubelklang
Ps.33:3
5 Sions döttrar s. med öllonen
Jes. 3 :16
1 Tall din harpa, s. vackert
23:16
.l.mlna sånlIer skoJa vi då s.
38:20
'Yhar vacker röst och s.r väl
Hes.a3 :32
6 Vi bava s.t, I haven icke
Matt.ll:17
6 Vi hava s. t för eder
Luk. 7 :32
6 vad som s.s kan icke uppfattas l.Kor.14:7
7 $jungen och s.en till H. ära
Ef. 5:19
8 ljudet ss. när harpospelare s.
Upp.14:2

-spelare
harpospelare 2.Kon.3:1S
SPENABARN
ss. s.et bäres av vårdare
4.Mos.ll :12
L tillsammans med gråhårsmän 5.Mos.32:25
utan döda både barn och s.
1.Sam.15:3
slagna med svärdsea barn och s.
22:19
Av barns och s.s mun har du
Ps. 8:3
Ett s. skall leka Invid huaorms
J.S.ll:8
I utroten både barn och s.
Jer.44:7
barn och s. försmäkta på gatorna KiaII. 2:11
S.ets tunea låder av törst vid
4:4
Av barns och s.s mun har du
Matt.21:16

SPENE
schakalema räcka I.arna åt

Klag. 4:3

SPETS

-spets
klippspets 2.Krön.2S :12
vingspets 1.Kon.6:24

vi hava Gud i s.en för oss
2.Krön.13:12
Judas män med Josafat i s.en
20:27
upp på s.en aven klippa
25:12
de män som stodo i s.en
Esr. 5:10
Neh.12:36
Esra. den skriftlärde. i s.en
på klippans s. och på branta
Job 39:31
Gud. du drog ut i s.en för
Ps.68:8
en konung i s.en för sin här
Ords.30:31
av alla som han gick i s.en för
Pred. 4:16
H. går i s.en för dem
Mika 2:13

SPETSA
s. David fast vid väggen
l.Sam.18:11
med spjutet s. David vid väggen
19:10
s. hm fast i jorden med spjutet
26:8

SPETSGLANS
med s. vill jag mura dina stenar

Jes.54:11

SPETÄLSK
Se även: Sjukdom, oren, renhet.
·spetälska
hakspetälska 3 .Mos.l3 :30
huvudspetälska 3.Mos.13:30
Spetälska
Spetälskan (hebr. ~rd'a!, grek. lepra),
vars förekomst i Bibelns länder omvittnas både av G.T. och N.T., är en
infektionssjukdom som orsakas aven
bacill besläktad med tuberkulosens.
Sjukdomen uppträder i två former:
den ena med såriga bulnader, t.ex. i
ansiktet, den andra med angrepp på
nervtrådarna i extremiteternas yttersta
delar (fingrar och tår) med söndervittring och stympning av händer och
fötter som följd. Sjukdomen smittar
endast genom direktkontakt med den
sjuke; de sjukas isolering var därför
sedan gammalt det viktigaste skyddet.
I nutiden är spetälskan, överallt där
modern läkekonst förmår göra sig
gällande, i huvudsak under kontroll.
Ibland, där Bibeln brukar ordet
»spetälska», avses tydligen icke spet·
älska i egentlig mening, utan någon
annan hudsjukdom med drag påmin·
nande om lepra. Bibeln går så långt att
den talar om spetälska till och med på
kläder och hus, 3.Mos.l4:33-S7.
Enligt Mose lag skulle prästerna
företa undersökning i de fall där spet·
älska misstänktes. De skulle förklara
personen i fråga för ren eller oren,
3.Mos.l3:2 ff., och därmed kvalificera
eller diskvalificera för fortsatt delta·
gande i kultIivet. Hur den som nöd·
gades leva utanför kult· och folk·
gemenskapen skulle uppföra sig, be·
skrivs detaljerat, likaså vad som var att
iaktta då någon befanns ha tillfrisknat
från spetälska och kunde återupptagas
i gemenskapen, 3 .Mos.l4, jfr Matt.8 :4;
Luk.l7:14.
SPETALSK
sA är mannen s.
3.Mos.13:44
när (prästen) beser den s.e
14:3
Om ngn av Arans avkomlingar är s.
22:4
ur iällret som är s.
4.Mos. 5:2
fick han se att (Miliam) var s.
12:10
aldrig fattas män som äro s.a
2.Sam. 3:29
(Naaman) var s.
2.Kon. 5:1
uppchöIlo sig 4 s.a män
7:3
När de s.a kommo till utkanten
7:8
(Asarja) s. för heJa sitt liv
15:5
att (Ussia) var s. i pannan
2.Krön.26:20
Ussia bodde i ett särskilt hus ss. s.
26:21
Ussla s. för heJa sitt liv
26:21
att han hade varit s.
26 :23
trädde en s. man fram
Matt. 8:2
gören s.a rena
10:8
s.a bliva rena
11:5
när J. var i Simon den s.es hus
26:6
en s. man kom fram till (J.)
Mark. 1:40
när han var i Simon den s.es hus
14:3
många s.a funnos i Israel
Luk. 4:27
La bliva rena
7 :22
möttes (J.) av 10 s.a män
17:12

SPETS
tom vars s. räcker upp i
l.Mos.l1:4
stodo i s.en för inmönstrade
4.Mos. 7:2
kan gå i s.en för dem
27 :17
JIå åstad i s.en för Israels barn
32:17
draga åstad i s.en för bröder
5.Mos. 3:18
lA ditöver i s.en för detta folk.
3 :28
till att JIå i s.en för folket
20:9
draga väpnade åstad i s.en
Jos. 1:14
drolo väpnade åstad i s.en för Israels
4:12
de äldste I Israel i s.en
8:10
Israels barn med (Ehud) i s.en
Dom. 3:27
Gaal i s.en för Sikems borgare
9 :39
konung som drager u t i s.en
1.Sam. 8 :20
s.en på spjutet höll 600 siklar lärn
17:7
Jiseis söner stodo i s.en
1.Krön. 4:42

SPETALSKA
handen vit ss. snö av s.
2.Mos. 4:6
är han angripen av s.
3.Mos.13:3
förklara hm oren. då är det s.
13:8
När ngn bliver angripen av s.
13:9
så är det gammal s. på hs kropps
13:11
om s.n sA har brutit ut
13:12
hela huden är betäckt av s.
13:12
finner att s. betäcker hels hs kropp
13:13
svallköttet orent. det är s.
13:15
ty då är han angripen av s.
13:20
så är mannen angripen av s.
13:25
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ty då är han angripen av s.
13:27
då är det s. som brutit ut
13:42
att den visar sig lik s.
13:43
Den som är angripen av s.
13:45
Så länge han är angripen av s.
13:46
När en klädnad bliver angripen av s.
13:47
då är stället angripet av s.
13:49
stället angripet av elakartad s.
13:51
ty det är en elakartad s.
13:52
så är det s. som har brutit ut
13:57
lagen om det som bliver angripet av s. 13:69
när den som haft s. skall renas
14:2
botad från den s. varav han var
14:3
på den som skall renas från s.n
14:7
som varit angripen av s.
14:32
ngt hus bliva angripet av s.
14:34
mitt hus vore angripet av s.
14:35
är detta elakartad s. på huset
14:44
(lagen) om s. på kläder och hus
14:55
Detta är lagen om s.
14:57
Mirjam vit ss. snö av s.
4.Mos.12:10
när ngn bliver angripen av s.
5.Mos.24:8
befria (Naaman) från hs s.
2.Kon. 5:3
må befria hm från hs s.
5:6
jag skall befria en man från hs s.
5:7
och så taga bort s.n
5:11
N aamans s. låda vid dig
5:27
(Gehasi) vit ss. snö av s.
5:27
slog s. ut på (Ussias) panna
2.Krön.26:19
strax blev han ren från sin s.
Matt. 8:3
strax vek s.n ifrån hm
Mark. 1:42
en man som var full av s.
Luk. 5:12
strax vek s.n ifrån hm
5:13

är lagen om allt slags s.

SPIK
järn i myckenhet till s.ar

l.Krön.22:3
s.arna vägde 50 siklar i guld
2.Krön. 3:9
lika indrivna s.ar äro
Pred.12:11
till stadig s. i fast vägg
Jes.22:23
s.en som var inslagen i fasta väggen
22:25
fäster bilden med s.ar
41:7
fäster med s.ar och hammare
Jer.10:4
ser hålen efter s.ama
Joh.20:25
mitt finger i hålelI efter s.arna
20 :25

SPILLA
lät (Onan) det s.s på jorden
l.Mos.38:9
ss. vatten som s.es på jorden
2.Sam.14:14
och askan därpå skall s.s ut
l.Kon.13:3
och askan på altaret s.des ut
13:5
och vinet s.s ut
Matt. 9:17
och vinet skulle s.s u t
Luk. 5:37
SPILLO (till spillo)
han skall givas tills.
2.Mos.22:20
vad ngn givit till s. åt H.
3.Mos.27 :28
giva deras städer till s.
4.Mos.21:2
gåva dem deras städer till s.
21:3
hela stadsbefolkningen till s.
5.Mos. 2:34
vi gåvo (städerna) till s.
3:6
stadsbefolkningen Jlåvo vi till s.
3:6
då skall du giva dem till s.
7:2
icke också $jälv bliva given till s.
7 :26
ty det är givet till s.
7 :26
du skallIliva den till s.
13 :15
du skall giva dem alla till s.
20:17
Sihon och Og ... tills.
Jos. 2:10
staden skall givas till s. åt H.
6 :17
sedan I haven givit det till s.
6 :18
de Jlåvo till s. allt
6:21
Ais invånare blivit givna till s.
8:26
Intagit Ai och givit det till s.
10:1
han gav (Mackeda) till s.
10:28
gav till s. alla som vore därinne
10:35
Han gav (Hebron) tills.
10:37
gåvo till s. alla som vara därinne
10:39
han gav tills. allt vad anda hade
10:40
Alla därinne (Hasor) givna till s.
11:11
gav dem till s. as. Mose bjudit
11 :12
för att de skulle givas till s.
11:20
Josua gav (anakitema) till s.
11 :21
gåvo (Sefat) till s.
Dom. 1:17
allt mankön skolen I giva till s.
21:11
och giv (amalekiterna) till s.
l.Sam.15:3
allt folket gav (Saul) till s.
15:8
sådant ville de icke giva till s.
15:9
det övriga hade vi givit till s.
15:15
Gå och giv till s. amalekiterna
15:18
och givit AmaJek till s.
15:20
icke förmått giva dem till s.
l.Kon. 9 :21
som av mig var &iven till s.
20:42
huru de givit dem till s.
2.Kon.19:11
gåvo (meInitema) till s.
l.Krön. 4:41
gåvo dem till s. och förgjorde 2.Krön.20:23
som mina fäder hava givit till s.
32 :14
hs hela egendom givas till s.
Esr.10:8
giva till s. Egyptens havsvik
Jes.ll:15
H. giver dem till s.
34:2
det folk lall givit till s.
34:5
huru de hava givit dem till s.
37:11
dem skall jag giva till s.
Jer.25:9
och lliv dem till s., säger H.
50:21
given (Babel) till s.
50:26
given hela (Babeis) här till s.
51:3
(H.) gav sin hemedom till s.
KiaII. 2:7
förgöra och giva dem till s.
Dan.ll :44
deras byte lliva tills. åt H.
Mika 4:13
icke mer givas till s.
Sak.14:11
förtöijda, icke givna till s.
2.Kor. 4:9

SPILLRA
Ps.89:41
Jes.24:12
Am. 6:11
9:1
Apg.27:44

SPILLSÄD
växer upp av s.en efter skörd
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3.Mos.25:5

Jes.59:5
59:6

SPINNA
-spinna
hopspinna Ps.50: 19
SPINNA
konstförfarna kvinnor spunno
lärt konsten spunno gethår
I ären män som s. ihop lögn
el heller s. de (JiIj oma)
huru de varken s. eller väva

2.Mos.35:25
35:26
Job 13:4
Matt. 6:28
Luk.12:27

SPINNROCK
Till s.en griper hon

Ords.31:19

SPIRA
Se även: Stav, stam, gren, käpp,
härskare,
hövding, makt; växa,
grönska, skjuta, skott, telning.

SPIRA

ty dA är det s.
3.Mos.13:30
lagen om spetälskesjukdom och s.
14:54

gjort hs fästen till s.or
porten är slagen i s.or
de stora husen slagna i s.or
lAt s.oma falla över huvudet
andra på s.or av skeppet

De väva s.
Deras s. duga icke till kläder

3.Mos.14:54

SPETÄLSKESKORV

Job 8:14

SPINDELNÄT

·spira
härskar spira Hes.19:11
järnspira PS.2:9

SPETÄLSKESJUKDOM

25:11
2.Kon.19:29
Jes.37:30

SPINDEL
hs förtröstan lik s.ns väv

3.Mos.13:2

SPETÄLSKEARTAD
uppstår s.t ont på hs kropps

växer upp av s.en icke skörda
äta vad som växer upp av s.
äta vad. som växer upp av s.

l) sel]ä!, t;);!~
stav, käpp, spira. I l.Mos.49:1O står
ordet parallellt med ml!1}.o~e~, se 2. Se
t.ex. Käpp 2, Stam 3, Stav 4.
2) [lä(ca(c,

P!? ~

hugga ut, rista in; skriva upp; fastställa,
stadga, bestämma; i 4.Mos.21 :18 pu.
part. me1}.o~e~, en som stadgar el.
bestämmer, härskare; härskarstav, spira
(symbol för härskarmljkt); ordet står
här jämsides med miS'änä!, se Stav 3.
Me1}.o~e~ är i 1.Mos.49:1O; Ps.60:9;
108:9 övers. härskarstav. Se t.ex.
Härskare 5, Hövding 7, Lag 10, Stadga
(verb) 11.
3) farl]if, t;)'?! tq
(konungslig) spirå; utvidgad form av
sellät, se l.
4) ma!!ä, n ~ ~
gren; stav; av: nåtå, sträcka el. spänna
ut. Ordet står i Jer.48:17 parallellt
med makkel, se Stav l. Se t.ex.
Gren 14, St'am 4, Stav 2.
5) rdbdos, på{3/j
stav, käpp; (kunglig) spira (som
symbol för makt). I Hebr.l:8, som är
ett citat från Ps.4S:7, motsvarar råbdos
hebr. sellät, se l. Se: Stav 6.

0,

SPIRA (subst.)
1 S.n skall Icke vika ifrån
l.Mos.49:10
2 som furstar grävde med s.n
4.Mos.21:18
1 en s. höjer sig ur Israel
24:17
3 räcker ut den gyllene s.n
Est. 4:11
3 räckte ut mot Ester den gyllene s.
5:2
3 rörde vid ändan av s.n
5:2
3 räckte konungen ut den gyllene s.n
8:4
1 ditt rikes s. är rättvisans s.
Ps.45:7
4 Din makts s. skall H. utsträcka
110:2
l ogudaktighetens s. icke förbliva
125:3
4 sönderbruten J.en starka s.n
Jer.48:17
1 s.n bärare i Bet-Eden
Am. 1:6
l s.n bärare i Askelon
l :8
Sak.10:11
l s.n tallen ifrån Egypten
5 rättvisans s. ditt rikes s.
Hebr. 1:8
SPIRA (verb)
jorden låter växter s. fram
livskraft ss. s.nde aräs

Se även: Mat.

Jes.61:ll
66:14

SPIS

SPIS

l) lliJ;zäm, tlr!~
bröd, mat; måltid. Se t.ex. Mat 2,
Måltid 3.
2) ma'ägannim, tl' ~

J. E.~

läckerheter, delikatesser; i Ords.29: 17
övers. ljuvlig spis. Se vidare: Ljuvlig 12.

3) päräk, PiS
något kluvet T el. sönderbrutet; av:
pårals:, se Våld 27. Vanligen läser man
emellertid i stället måråIs:, köttsoppa,
spad (detta förekommer i Dom.
6:19,20). Jfr Vederstygglig l.
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Spisoffer- Springa

4) 'åkal, 'I J l'\
äta, iörtära~ Se t.ex. Mat l, Måltid 2.
5) 'åfsiil, 'I ?,'l'\
mat, föda; av: 'ä~al, se 4. Se t.ex.
Mat 3, Säd 7.
6) Beträffande I.Kor.l1 :29, se Leka·
men 1.
SPIS
1 H. eldsoffer, sin Guds s.
3.Mos.21:6
1 ty han bär fram din Guds s.
21:8
1 för att frambära sin Guds s.
21 :17,21
1 Sin Guds s. mA han äta
21 :22
1 av de heliga gåvorna. det är bs s.
22:7
1 dessa mA äta av hs s.
22:11

1 dl mA hon äta av sin faders s.
22:13
1 offra sådana djur till Guds s.
22:25
1 min s. av mina eldsoffer
4.Mos.28:2
1 det är för mig en vämjelig s.
Job 6:7
1 Mina tårar äro min s. dag och
Ps.42:4
2 ljuvlig s. åt din själ
Ords.29 :17
3 vederstygglig s. i sina kärl
Jes.65:4
4 dina ord. bleve de min s.
Jer.15:16
4 offrade dessa åt dem till s.
He •. 16:20
1 under det att I framburen min s.
44:7
1 ovärdig •. på mitt altare
Mal. 1:7
5 den s. behöver man icke akta
1 :12
6 H. lekamen och annan •.
l.Kor.11 :29

SPISOFFER
Spisoffret, matoffret, var ett av de
oblodiga offren och står därmed i
motsats till slaktoffren (se d.o.). Det
bestod antingen av fint mjöl, kornmjöl
eller säd och frambars så ofta tillsam·
mans med brännoffret, att det räknas
som ett komplement till detta. Se
vidare: Offer, sp.4192·4193.
SPISOFFER
med likadant s. och drickoffer 2.Mo •. 29:41
ei heller brännoffer eller s.
30:9
offrade brännoffer och •. därpA
40 :29
vill bära fram ett •.
3.Mo •. 2:1
som är över av s.ret tillhöra Aron
2:3
bära fram ett s. av det 80m bakas
2:4
ett •.•om tilJredes pi plåt
2:5
Det är ett s.
2:6

ett s. som tillredes i panna
s. som är tillrett pi ngt av dessa

2:7

2:8
prästen skall av •. ret taga den del
2:9
det som är över av s.ret skall
2:10
Intet s. skall vara syrat
2:11
alla dina •. skall du beströ med salt
2:13
icke Guds förbunds salt fattas pi..
2:13
åt H. s. av förstlinpfrukter
2:14
ss. sådant •. av för.tlingsfrukter
2:14
Det är ett s.
2:15
tillhöra prästen,likasom vid s.ret
6:13
Och detta är lagen om s.ret
6 :14
det fina mjölet som hör till •.ret
6:15
rökelsen .om ligger på s.ret
6:15
fint mjöl ss. det dagliga s.ret
6:20
ss. när man offrar ett s. i stycken
6 :21
En prästs s. skall vara heloffer
6:23
Och ett s. som är bakat i ugn
7:9
Men ett s. som är begjutet med olja
7 :10
Detta är lagen om s.ret
7 :37
ett '., begjutet med oUa
9:4
(Aron) bar fram •.ret
9:17
Tagen det s. som blivit över
10:12
fint mjöl belllutet med olja till s.
14:10
offra brännoffret och tillika •.ret
14:20
fint mjöl begjutet med olja till s.
14:21
till brännoffer, tillika med •. ret
14:31
ss. s. därtill fint mjöl
23:13
med tilJbörande s. och drickoffer
23:18
offra brännoffer och s.
23:37
vården om det daeli&a •.ret
4.Mo•. 4:16
tillhörande s. och drickoffer
6:16

offra s. och drickoffer
6 :17
fint mjöl begjutet med olja till s.
7:13
7 :19,25,31.37,43,49,55,61,67,73,79
med tillhörande s.
7:87
en ungtjur med tillhörande s.
8:8
ss. s. en tiondedels efa fint mjöl
15:4
ss. s. offra två tiondedels ela fint
16:6
ss. s. frambäras fint mjöl, begjutet
16:9
ungtjur ss. brännoffer med det s.
16:24
så ofta de frambära s.
18:9
ss. s. en tiondedels eta fint mjöl
28:6
med likadant s. och drickoffer
28:8
mjöl begjutet med olja, ss. s.
28:9
ss. s. till var tjur
28 :12
fint mjöl ss. s. till väduren
28:12
fint mjöl ss. s. till vart lamm
28:13
ss. s. skolen I offra fint mjöl
28:20
ss. s. fint mjöl begjutet med olja
28:28
brännoffret med tillhörande s.
28:31
ss. s. därtill fint mjöl
29:3
nymånadsbrännoffret med s.
29:6
dagliga brännoffret med s.
29:6
ss. s. därtill fint mjöl
29:9
brännoffret med tillhörande s.
29:11
ss.•. därtill fint mjöl begjutet
29:14
tillhörande s. och drickoffer
29:16
s. och de drickoffer
29 :18
brännoffret med tillhörande s.
29 :19
med det s. och de drickoffer
29 :21
brännoffret med tillhörande s.
29 :22
det •. och de drickoffer
29 :24
brännoffret med tillhörande s.
29 :26
det s. och de drickoffer
29 :27
brännoffret med tillhörande s.
29 :28
med det s. och de drickoffer
29 :30
brännoffret med tilJbörande s.
29 :31
med det s. och de drickoffer
29 :33
brännoffret med tillhörande s.
29 :34
med det s. och de drickoffer
29 :37
brännoffret med tilJbörande s.
29 :38
dessa mA nu vara s.
29 :39
om vi vilja offra därpA s.
Jos.22 :23
bygga ett altare till s.
22 :29
tog killingen med tillhörande s. Dom.13:l9
icke ta&it emot ngt brännoffer och s. 13:23
Varför förtrampen I de s.
l.Sam. 2:29
offrade (Salomo) s.ret
l.Kon. 8:64
s.ret skulle kunna rymmas där
8 :64
den tid då s.ret frambäres
18:29
tiden inne att frambära s.ret
18:36
vid den tid då s.ret frambäres 2.Kon. 3 :20
förbrände (Ahas) brännoffer och s.
16:13
På stora altaret aftonens s..
16:16
ävensom konungen s.
16:16
så ock •. för allt folket i landet
16:15
giver jag dig vetet till •.
l.Krön.21 :23
eller det fina mjölet till s.ret
23 :29
icke kunde rymma s.ret
2.Krön. 7:7
som behöves till dithörande s.
Esr. 7 :17
till det dagliga s.ret
Neh.10:33
där man förut plägade läna in s.ret
13:6
ställa in i dem s.ret
13:9
tänka pi alla dina s.
PS.20:4
Till .laktoffer och s. Icke behag
40:7
Bären ej fram fåfängliga s.
Jes. 1 :13
de skola tjäna hm med s.
19 :21
icke vållat dig arbete med s.
43:23
också åt dem (.tenarna) frambär du s. 57:6
den som frambär ett s., men därvid
66:3
ss. ett s. åt H .. säger H.
66 :20
föra fram •. till H. hu.
66 :20
om de än offra bräDll-offer och s. Jer.14:12
komma och frambära •. till H. hus
17 :26
alla dagar ... förbränner s.
33:18
hade med sig •. och rökelse
41:5
förvara ... såväl s. som syndoffer
Hes.42:13
S.ret och syndoffret fi de äta
44:29
ett djur på vart tvåhundratal till s.
45 :15
brännoffer, s. och drickoffer på
45:17
Han skall anskaffa s.
45:17
ss. s. offra en efa till var tjur
46:24
vid högtiden fram bära likadana •.
45 :25
ss. s. en efa till väduren
,46:6
ss. s. offra en efa till tjuren
46:7
s.ret utgöras aven efa till var tjur
46 :11
ss. s. offra en sjättedels eta
46 :14
ss. s. åt H.
46:14
1 skolen offra lammet och s.ret
46:15
där prästerna skola baka s.ret
46:20

offra åt hm s. och rökoffer
Dan. 2:46
slaktoffer och s. avskaffade
9:27
S. och drickoffer försvunna
Joel 1:9
eder Guds hus måste sakna s.
1 :13
lämnar ngn välsignelse till s.
2 :14
offren brännoffer, jämte s.
Am. 6:22
Framburen I slaktoffer och s.
6:25
Framburen l väl åt mig •.
Apg. 7 :42
Slaktoffer och •. begärde du
Hebr.10:5
Slaktoffer och s. begärde du icke
10:8

SPJUT
Se även: Krig, vapen.
Spjut
I alla antikens länder var spjutet ett
vanligt vapen. Dess längd varierade,
men vanligen var det gjort av trä med
spets av metall.
Araberna brukade utmärka höv·
dingens tält genom att sticka ett spjut i
jorden framför det; detsamma gjorde
man, då hövdingen uppehöll sig på
annan plats än där han bodde. Denna
sed tycks även konung Saul ha använt
sig av, l.Sam.26:11.
Ordet spjut används bildligt, t.ex. i
Ps.57:4, där det talas om människor
vilkas tänder är »spjut och pilar». Jfr
även Hab.3:11, som poetiskt skildrar
Herren som en kosmisk stridsman med
blix trande spjut.
SPJUT
(PInehas) tog ett s.
4.Mos.25:7
intet s. var att se
Dom. 6:8
hebreema låta göra sig..
1.Sam.13:19
ingen enda hade svärd eller s.
13 :22
Skaftet pi (Goijats) s.liknade
17:7
spetsen på s.et höll 600 siklar järn
17:7
Du kommer mot mig med svärd och s. 17:46
icke gm svärd och s. H. giver seger
17:47
Saul hade sitt s. i banden
18:10
Saul svängde •.et och tänkte
18:11
satt i sitt hus med s.et i handen
19:9
sökte Sau! att med s.et spetsa David
19:10
allenast stötte s.et in i väuen
19:10
Då svängde Sau! s.et mot (Jonatan)
20:33
till hand. ngt s. eller ngt svärd
21:8
Saul satt med sitt s. i handen
22:6
med s.et nedstött i jorden
26:7
spetsa hm fast i jorden med s.et
26:8
Tag nu likväl s.et och vattenkruset
26:11
David tog s.et och vattenkruset
26:12
var äro konungens s. och
26:16
Se, här är s.et, o konung
26:22
Saul stödja sig mot sitt s.
2.Sam. 1:6
med bakändan av sitt s. en stöt
2:23
så att s.et gick ut baktill
2:23
tog (Joab) tre •. i sin hand
18:14
s. vars skaft liknade en vävbom
21 :19
svängde sitt s. över 800
23:8
(Abisai) svängde sitt s. över 300
23:18
egyptiern hade ett •. i handen
23 :21
ryckte s.et ur egyptiems hand
23:21
ristade sig med svärd och s.
l.Kon.18:28
det s. och de sköldar
2.Kon.ll :10
svängde sitt s. över 300
l.Krön.ll:11
(Absai) svängde sitt s. över 300
11 :20
Fastän egyptiern i handen hade s.
11 :23
(Bena,ia) ryckte s.et ur egyptierns
11 :23
och dräpte hm med hs eget •.
11 :23
rustade med sköld och..
12:8
Juda barn som buro sköld och s.
12:24
s. vars skaft liknade en vävbom
20:6
försill med sköldar och..
2.Krön.11 :12
en här väpnad med sköldar och •.
14:8
s. och sköldar av olika slag
23:9
som kunde föra s. och sköld
26:5
Ussia försAg denna här med •.
26 :14
med svärd, s. och billar
Neh. 4:13
andra hälften väpnad med sina s.
4:16
hälften stod väpnad med sina s.
4:21
rassel av koger, av ljungande s.
Job 39:26
Kan du skjuta h. hud full med •.
40:26
biller ej stånd, ej heller •.
41 :17
drag fram •. et, spärra vägen
Ps.35:3
och bräcker s.et
46:10
vilkas tänder äro •. och pilar
57:5
smida sina s. till vinJ;Ardsknivar
Jes. 2:4
Gören s.en blanka
Jer.46:4
s. ss. bränsle till att elda
Hes.39:9
Smiden vinglrdsknivar till s.
Joel 3:10
smida •. till vinglrdsknivar
Mika 4:3
svärden ljunga, s.en blistra
Nab. 3:3
för glansen av ditt blistrande •.
Hab. 3:11
ss. s. mot dina söner, Javan
Sak. 9:13
stack upp (J.) sida med s.
Joh.19:34

fly snabbare än vävarens s.

Job

7:6

SPOTT
Se även: Bespotta, hån, förakt, gäck,
begabba, smäda, hädelse.
SPOTI

l) uFag, l ~ ~
hån, gäckeri, narrspel; av: lä'ag, se
Bespotta l. I Ps.~4:14; 79:4 står ordet
jämsides med l<äläs, se Hån 2; i Hes.
36:4 med baz, se Rov 6. Se: Bespottel·
se l, Smälek 8.
2) rolf., p'l
saliv, spott. I J eS.50:6 står ordet till·
sammans med kelimmä, se Smädelse 3.
Ordet förekommer även i Job 7:19;
30:10.
3) lf.allåså, i1 ~ ~ ~
hån, gäckeri, gyckel; av: [l~ålas J, se
Bespotta 4. Ordet står parallellt med
i).ärpä, se Smälek l. Jfr Hån 2.
SPOTT
1 bliva till s. och hån
1 Vi hava blivit till s. och hin
2 mot smädelse och s.
3 bliva till s. för alla länder
l städerna lämnats till rov och s.

Ps.44:14
79:4
Jes.50:6
Hes.22:4
36:4

SPOTT
På Jesu tid var det en utbredd uppfatt·
ning att spott, särskilt av människor
som fastade, hade helande verkan på
sjuka. Det betraktades därför inte som
något märkvärdigt att Jesus använde
spott vid några tillfällen då han helade
sjuka, Mark.8:23; Joh.9:6.
Att spotta någon i ansiktet var allt
ifrån äldsta tider ett uttryck för dju·
paste förakt, jfr t.ex. 4.Mos.12:14; Job
30:10; Matt.26:67. Vad en oren spot·
tade på, räknades för orent, 3.Mos.
15:8.
SPOTT
s.en rinna ned i sitt skägg
(J.) gjorde en deg av s.en

1.Sam.21:13
Joh. 9:6

SPOTIA
om den sjuke s.r på ngn ren
3.Mos.16:8
Om hennes fader s.t
4.Mos.12:14
hs svägerska s. hm i ansiktet
5.Mos.25:9
som man s.r i ansiktet är jag
Job 17:6
ej försyn för att s. åt mia
30:10
Därefter s.de man hm (J.)
Matt.26:67
Och de •.de pi hm
27 :30
s.de och rörde vid hs tunga
Mark. 7 :33
s.de ban på b. ögon och lade händerna 8 :23
några beg;ynte s. på (J.)
14:65
slogo (J.) och s.de pi hm
15:19
s.de han på jorden och gjorde
Joh. 9:6

SPRAKANDE
ss. s.t av törne under grytan

Pred. 7:7

SPRATTLA
fick se dill s. i ditt blod
låg där •. nde i ditt blod

He•. 16:6
16:22

SPRICKA
När...löven s. ut, veten I
och löven s. ut, då veten 1

·sprida

Matt.24:32
Mark.13:28

SPRIDA

kringspridd Joh.7 :35
utsprida 2.Mos.23:1

SPLITIRA (subst.)

SPRINGA

Apg.23:23

rustar sig med j ärn och s.

2.Sam.23:7

SPJÄRNA
de s.de emot i gensträvi&het
Om Israel s.r emot ss. obändig
s.de emot i gensträvighet
Det är svårt att s. mot udden

Neh. 9:29
Ho •. 4:16
Sak. 7:11
Apg.26:14

SPLIT

och de små husen (slagna) i s.or
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Hab. 3:6

Gm övermod kommer s. åstad
Ords.13:10
som älskar s., älskar överträdelse
17:19
hållen eder fasta med kiv och s.
Jes.58:4

avgå till Cesarea 200 s.

SPJUTSKAFT
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De uråldriga bergen s.s

SPOLE

SPRIDA
s.de H. dem över hela jorden
l.Mos.l1:8
s.de ock H. ut dem över hela jorden
11:9
s.de sig folket över Egyptens
2.Mos. 5 :12
s.er ut ont rykte om henne
5.Mos.22:14
att han spritt ut ont rykte
22 :19
de s.de sig I Lehi
Dom.15:9
'.de sig I Refaimsdalen
2.Sam. 5 :18
filisteerna s.de sig i Refaimsdalen
6 :22
H. ängel s.er fördärv
l.Krön.21 :12
vi äro s.da över muren
Neh. 4:19
'.er omkring sina ljungeldsmoln
Job 37:11
där stormen s.er sie: över j orden
38 :24
H. röst '.er ljungeld.lillor
Ps.29:7
s.er min nardus sin doft
HV. 1 :12
vinträden I blom, de s. sin doft
2:13
Kärleksäpplena s. sin doft
7:13
doft skall han s. s •. Libanon
Hos.14:7
blod •.• omkring; ss. stoft
Sef. 1 :17
ryktet om hm ••des åt alla hill
Luk. 4:37
ryktet om hm s.de sia dess mer
6:16
judar som bo s.da bland
Apg.21 :21
Gud. härligbet ...•. sitt sken
2.Kor. 4:6

SPJUTBÄRARE

Romerska soldater med spjut.

SPLITTRA (verb)
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Am. 6:11

fUisteema sprungo emot
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Dom.15:14

Springare-SpMom
sprang från slagfältet
1.Sam. 4:12
se att man sprang hit och dit
14:16
sprang David filist.een till mötes
17 :48
sprang David fram och ställde sig
17 :51
Spring och sök reda på pilarna
20:36
Medan nu gossen sprang
20:36
mulåsnan sprang sin väg
2.Sam.18:9
fick se en man komma ensam s.nde
18:24
väktaren se en annan man s.nde
18:26
åter en man k omma ensam s.nde
18 :26
Efter sitt sätt att s. tyckes mig
18 :27
(Elia) sprang framför Ahab
1.Kon.18:46
sprang från kammare till kammare
20:30
på den dag då du nödgas s. från
22 :25
då du nödgas s. från
2.Krön.18:24
så s. de sin väg och vända ej
Job 39:7
eldgnistor s. fram därur
41:10
kommer han s.nde över bergen
HV. 2:8
sprang emot hm i vrede
Dan. 8:6
S.er snaran upp från marken
Am. 3:5
hästar s. uppför en klippbrant
6:12
ja, s.en upp av fröjd
Luk. 6 :23
källa vars vatten s.er upp med
Joh. 4:14
sprunga båda på samma gång
20:4
den andre lärjungen sprang fortare
20:4
han sprang upp och föijde
Apg. 3:8
han följde dem s.nde
3:8
Då sprang mannen upp
14:10
sprungO ut bland folket
14:14
(fångvaktaren) sprang in
16:29

SPRINGARE
på snabba s. rida åstad
Spännen för och bestigen s.na

Jes.30:16
JerA6:4

SPRITTA
bävande s.er det upp
spratt barnet till i hennes liv
spratt barnet till av fröjd

Job 37:1
Luk. 1:41
1:44

Spådom
Orden spå, spådom osv. används i vår
bibel i två huvudbetydelser. De betecknar ofta den profetiska verksamheten i
gamla och nya förbundet, varvid det
noga skiljs mellan sanna och falska
profeter. Se: Profet. Det bruk av
orden, som här först och främst skall
behandlas, är den vanliga och profana
betydelsen: rådfråga orakler, tyda
tecken, spå i molnen osv.
Spådomsväsendet var rikt differentierat i den gamla Orienten. En särskild
funktion hade mironenim, de som
spådde i molnen (ordet är pi. part.
plur. av verbet ["änan], som i sin tur
kommer av 'ånän, moln, sky). Dessa
spåmän förutsade vädret och spådde
om framtida händelser genom att tolka
molnens form och utseende, lyssna till

olika ljud i naturen osv. Man har
menat att den i Dom.9:37 omtalade
»Teckentydar-terebintem) (hebr. 'elon
me'onenim) i äldre tid användes av
dylika teckentydare.
Ett mycket vanligt sätt att förut·
säga framtiden var att använda lottorakel; både oraklet och spådoms·
formen kallades tdsäm. Ett belysande
exempel finns i Hes.21:21 f. (i v.22 är
~äsäm övers. »lott»). Här nämns flera
metoder som användes när man ville
veta något om framtiden: skaka pilar,
rådfråga husgudarna (jfr Sak.IO:2), se
på djurs lever (särskilt offerdjurs).
Åtskilliga andra former av teckentydning kunde förekomma. Om Josef
som egyptisk ämbetsman sägs att han
brukade spå med bägare, I.Mos.44:S,
jfr v.IS. Det verb som här används, pi.
av [nätzas], förekommer t.ex. också i
3.Mos.19:26 (övers. befatta sig med
spådom); S.Mos.l8:10 (övers. befatta
sig med svartkonst). Även genom att
observera djurs rörelser kunde man
söka svar på konkreta frågor, I.Sam.
6:7 ff. Käppar och stavar kunde användas i samma avsikt, Hos.4:12. Vanligt var att förutsäga framtiden utifrån
drömmar och syner, se t.ex. Sak.l0:2.
Man kunde också vända sig till ande·
besvärjare och avgudar, se t.ex. I.Sam.
28:7; 2.Kon.1 :2. En särställning, i
synnerhet i det gamla Babylonien,
intog astrologerna, Jes.47:13.
Ett exempel på spådomsväsen i den
grekisk-romerska världen har vi i Apg.
16:16 ff., där det berättas om en
tjänsteflicka med spådomsande. Det
grekiska ordet pythön leder tankarna
till det berömda oraklet i Delfi. Se:
Spådomsande (ordanalys), Besätta.
Liksom besvärjelse och trolldom
räknas spådomskonster i G.T. till de
främmande,
hedniska
folkslagens
»styggelsef», som var förbjudna för
Israel, Herrens egendomsfolk, S.Mos.
18:9-14, jfr 2.Mos.22:18; 3.Mos.
19:26 b.; 20:27. Betecknande är att
spådom och spåmän genomgående
framställs som något som endast hör
hemma hos andra folk, t.ex. egyptierna, I.Mos.41 :8; 2.Mos.7 :11; Jes.
19:3; 47:9-14, filisteerna, I.Sam.6:2;
Jes.2:6, edomeerna, moabiterna, ammoniterna m.fl., Jer.27:9, och babylonierna, Dan.l:20; 2:2,27; 4:6; 5:7.
Siaren Bileam (se d.o.) var också en
främling.
Spådomsväsendet var på det inti·
maste förbundet med avgudadyrkan
och därför ett uttryck för olydnad och
otrohet mot Israels Gud, 3.Mos.l9:3l;
20:6. Det var helt i linje med lagens
föreskrifter att konung Saul och senare
konung Josia utrotade andebesvärjarna
och spåmännen ur landet, I.Sam.28:3;
2.Kon.23:24. Se: Avgudadyrkan, Besvärjelse, Andebesvärjare. Herrens
profeter varnar Israel för att vänja sig
vid »hedningarnas sätt», Jer.l0:2, och
för att söka andebesvärjare och
spåmän i stället för att söka sin Gud,
Jes.8:19.
Israel hade andra möjligheter om
det ville veta något om framtiden. Man
kunde rådfråga Herren, I.Mos.2S:22;
l.Sam.22:1O, något som framför allt
skedde genom profeterna, se t.ex.
I.Kon.22:S ff. Se: Rådfråga. Till och
med sådana ogudaktiga konungar som

spådom (genom lottkastning el.
rådfrågande av orakel); av: ~äsam, se 6.
Se: Lott 10, Spådomslön I.
4) miksåm, D D PQ
spådo~; av: ~å~~: se 6.
5) käzäb, J l J
lög~, b~dräg~J. Ordet står här som
objekt till verbet ~åsam (se 6, Spå 2);
därav övers. lögnaktiga spådomar.
6) käsam, D D P
rådfråga orak~Cspå; här inf. rådfrågande av orakel, spådom. Se vidare: Spå 2.
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4 obegripliga s. ej förstå
2 ty vi förstå det s.et
4 ett folk med obegripligt s.
4 icke folk med obegripligt s.
5 finnes här i världen olika s.
5 om jaa nu icke förstår s.et

SPRANG
-spräng
fröjdesprång Ps.30:12
källsprång Jes.S8:1l
SPRANG
piskar hon sig själv till s.
du som lär hm gräshoppans s.
slog Sisera ... s. te hs tinning

avskilja ur den alla s.a
l.Mos.30:32
så ock vad som är s.t bland aetterna
30:32
getter som icke äro s.a
30:33
avskilde alla s.a och brokiga
30:35
och så blev djurens avföda s.
30:39
De s.a skola vara din lön
31:8
då fick hela hjorden s. avföda
31:8
hannarna som betäckte ...voro s.a
31 :10
huru alla hannar som betäcka ... s.a
31:12

SPRÄNGA
stormade fram att s. dörren
1.Mos.19:9
Där s.er man schakt
Job 28:4
anden i mitt inre vill s. mig
32:18
s. de fram över bergens toppar
Joel 2:5
skulle läglarna s.s sönder
Matt. 9:17
Mark. 2:22
skulle vinet s. sönder läglarna
Luk. 5:37
det nya vinet s. sänder lä&larn.a

SPRUTA
likt basilisken s.r det gift
Ords.23 :32
s.de ormen ur sitt gap vatten
Upp.12:15
strömmen som draken S.t ur sitt gap
12 :16

Spy
druckna, s.n och fallen omkull

SPRÅK

I) läson, 1 i tO ';l
tunga; tungomål, språk. Jfr Förtal 3.
Se: Tungomål I.
2) utf.ord.
3) dåbär, "1 J "1
det ~m säg~,T ord; sak, handling. Se
t.ex. Ord 2.
4) Siipä, il ~ b
läpp; tal, spTräk. Ordet står i Hes.3:S,6
jämsides med läson, se l (här övers.
tunga). Se: Tungomål 2.
5) phöne, </>wv1J
ljud; röst; det som ljuder el. talas;
språk. I I.Kor.14:1l står ordagrant:
om jag icke förstår språkets makt el.
kraft (= mening el. betydelse). Se:
Ljud 7, Ord 39, Rop 16, Ropa 34.
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Jer.25:27

SPYA
hund åter till sina s.or
drucken raglar i sina s.or
bord fulla av vämjeliga s.or
Moab ragla i sina s.or
hund åter till sina S.or

Ords.26:11
Jes.19:14
28:8
Jer.48:26
2.Pet. 2:22

SPÅ
Se även: Spådom.
SPÅ

Språk
På flera ställen, där ordet »språk»
förekommer i vår bibelöversättning,
rör det sig om svårigheten att förstå
dem som talar ett främmande tungo·
mäl. »F olket vars obegripliga språk man
ej kunde förstå» och »stammande tungomål» i Jes.33:19 syftar på assyrierna,
jfr 28:11. En liknande utsaga om ett
folk med främmande tungomål finner
vi även i Jer.S :15, där det sannolikt
anspelas på babylonierna. I Hes.3:S f.
sätts Israels hus i motsats till »ett folk
med obegripligt språk och trög tunga».
De främmande folken sägs vara villigare att höra profetens budskap än
Israels hus, v.7. - I I.Kor.l4:10 f.
talar Paulus om nödvändigheten av att
förstå språket, om man icke skall bli
en främling, grek. bärbaros, för den
som talar. Se: Barbar.

SPRAK
1 folk vars s. du icke förstår
2 arameiska, vi förstå s.et
3 tal eller s. vars ljud icke

Dom. 5:26

SPRÄCKLIG

Spy
-spy
utspy 3.Mos.18:2S

-språk
ordspråk S.Mos.28:37
tänkespråk Job 13:12

Job 39:21
39:23

SPRÄCKA

SPRUTA
-spruta
eldsprutare Ps.S7:S

SPRÅK
Se även: Tal, ord, ljud, tunga, tungo·
mål, skrift, hebreiska, arameiska, gre·
kiska, latin, barbar.

Jes.33:19
36:11
Hes. 3:5
3:6
1.Kor.14:1O
14:11

5.Mos.28 :49
2.Kon.18:26
Ps.19:4

l) [nätzaS"] , tO Q ~
end. pi. nil).es, spå, bedriva spådom el.
teckentydning. Jfr I.Kon.20:33, övers.
se ett gott varsel (i något). Jfr nä\:lås,
orm, t.ex. 2.Mos.4:3; 7:15. Jfr Besvärjelse 2. Se: Spådom l, Tecken 2, Trolldom l.
2) käsam, D D iJ
gru~dbet. skä;aTel. klippa itu, sönderdela, klyva; därav: genom lottkastning
el. orakel fördela el. bestämma;
rådfråga orakel, spå. Se: Spådom 6,
Spåman 3, Trolldom 3.
SPA
1 bäaaren han plägar s. med
l.Mos.44:5
1 att en man sådan som jag kan s.
44:15
2 S. åt mig gm anden
1.5am.28:8
2 s. lögnaktiga spådomar
Hes.13:9
2 han vill låta s. åt sig
21 :21
2 s.r åt dig lögnaktiga spådomar
21 :29
2 s. åt dem lögnaktiga spådomar
22 :28
2 profeter s. för penningar
Mika 3:11

SPÅDOM
Se även: Besvärjelse, spå, spåman, trolldom, tecken, teckentydare, svartkonst,
häxeri, lott, förutsäga, profet, siare.

Jerobeam och Ahab frågade Herren på
detta sätt, l.Kon.14:1-3; 20:13 f.;
22:5 ff. När Saul gick till en spåkvinna
för att hon skulle mana upp Samuel åt
honom, I.Sam.28:7 ff., var det för att
Herren icke svarade honom, varken
genom drömmar eller genom urim eller
genom profeter, v.6, jfr 2.Mos.28:30;
4.Mos.l2:6. Se t.ex. Dröm. Även
genom att kasta lott kunde man söka
svar på sina frågor, I.Sam.l4:40-42.
Herrens straffdom drabbade den
som frågade avgudar i stället för Israels
Gud; detta fick bl.a. Israels konung
Ahasja erfara, 2.Kon.l :16, jfr drottning Isebels öde, 9 :10,22.
Trots Herrens förbud vandrade
Israel, förlett av sina konungar, 2.Kon.
18:7, efter hednafolkens seder, till
vilka - förutom direkt avgudadyrkan
- även hörde spådomskonster och
teckentydning, varigenom Herrens
vrede uppväcktes, v.l7. Spåmän och
andebesvärjare intog tidvis en officiell
ställning i Juda tillsammans med t.ex.
domare, profeter, hövitsmän och
rådsherrar, Jes.3:2 f. Sin kulmen nådde
denna utveckling under konung Manasse, som genom sin ogudaktighet
förförde Juda till synd och blev orsak
till Guds vrede över folket, se t.ex.
2.Kon.21 :1-6,11-15.
De falska profeterna i Israel kännetecknas av att de spår för penningar,
Mika 3: 11, i Baals och andra avgudars
namn, Jer.2:8, eller efter sina egna
hjärtans ingivelser, Hes. 13 :2, och att
deras spådomar är tomma, lögnaktiga
och falska, Klag.2:14; Hes.13:6,9;
22:28. De falska profeterna med sina
tomma syner och falska spådomar
skall utrotas av Herren själv, Hes.
13:23; Jer.14:14 f. Detta gäller allt
spådomsväsen, eftersom det har sin
grund i olydnad mot Herrens bud.
Herren har förkastat sitt folk på grund
av dess hedniska spådomskonster, J es.
2 :6. Han skall själv gripa in och med
makt utrota all trolldom och skaffa
bort alla spåmän från Israel, Mika
5:11 f.; Hes.12:24; Jes.44:2S, jfr Hos.
3 :4. Siarna och spåmännen skall
komma på skam, och förgäves skall
folket vänta på svar från Gud och söka
efter en syn hos profeten, Mika 3:6 f.;
Hes.7 :26. Avsikten med allt detta är
att folket skall lära känna vem som är
dess rätte Herre, Hes.7:27, och att det
skall vända om och söka Herren, sin
Gud, Hos.3:S.
SPÅDOM

l) [nåtzas] , tOQ~
pi. spå, bedriva spådom el. teckentydning. Se vidare: Spå l.
2) jiddi·oni, ' fv l :
spåman, spådomsånde. Se vidare:
Spåman 2.
3)

fiisäm,

D Rl?

Spådomsande - Stad
7) manteuomai, /.laVT€V0J..laL
spå, sia; av: mantis, spåman, siare;
detta ord är besläktat med mainomai,
vara vanvettig el. vansinnig, och mania,
vanvett, vansinne (i detta sammanhang
avseende spåmannens el. spåkvinnans
hänryckta, extatiska tillstånd). Verbet
manteuomai är i LXX en återgivning
av hebr. ~åsam, se 6.
SPADOM
1 icke befatta eder med s.
3.Mos.19 :26
2 befattar sig med s.
20:27
3 ej heller s. mot Israel
4.Mos.23 :23
3 befattade sig med s.
2.Kon.17 :17
3 tomma s.ar är det. de profetera Jer.14:14
4 inga lögnaktiga s.ar mer
Hes.12:24
3 och deras s.ar lögn
13:6
4 lögnaktiga s.ar som Iuttaladen
13:7
5 profeterna som spå lögnaktiga s.ar 13:9
3 icke fortsätta att öva s.
13:23
6 Detta synes dem vara en falsk s.
21 :23
5 spår åt dig lögnaktiga s.ar
21 :29
5 de spå åt dem lögnaktiga s.ar
22:28
6 bliver slut på edra s.ar
Mika 3:6
7 gm sina s.ar skaffade sina
Apg.16:16

SPÅDOMSANDE
l) pythön, 1fVeWV
urspr. Python (orm el. drake, som
vaktade oraklet i Delfi och som blev
dödad av guden Apollo ); senare betydelse: spådomsande; buktalare (som
tänkes ha en sådan ande i sin buk). I
N.T. förekommer ordet endast i Apg.
16:16, där det står tillsammans med
pneuma, ande.
SPADOMSANDE
1 tjänsteflicka som hade en s.

SPAMAN
1 kalla till sig spåmän
l.Mos.41:8
1 Detta omtalade jag för spåmännen 41 :24
1 egyptiska spåmännen gjorde 2.Mos. 7:11
1 egyptiska spåmännen gjorde
7:22; 8:7
1 spåmännen ville göra detsamma
8:18
1 Då sade spåmännen till Farao
8 :19
1 spåmännen kunde icke hålla stånd
9:11
1 bulnader uppstodo på spåmälloen
9 :11
2 andar som tala gm spåmän
3.Mos.19:31
2 andar som tala gm spåmän
20:6
2 eller som är en s.
5.Mos.18:11
3 Bileam. s.nen~ dräptes
Jos.13:22
3 tillkallade sina spåmän
l.Sam. 6:2
2 Saul har utdrivit spåmän ur landet 28:3
2 huru han har utrotat spåmän
28:9
2 (Manasse) skaffade spåmän
2.Kon.21:6
2 skaffade Josia bort spåmännen
23:24
2 skaffade sig spåmän
2.Krön.aa:6
3 profeter. spåmän och
Jes. 3:2
2 Frågen spåmän, dem som viska
8:19
2 skola då fråga sina spåmän
19:3
3 gör spåmännen till dårar
44:25
3 mån I icke höra på spåmän
Jer.27:9
3 icke bedraga eder av spåmän
29:8
1 klokare än ngn av de spåmän
Dan. 1 :20
1 lät konungen tillkalla sina spåmän
2:2
4 aldrig begärt sådant av ngn s.
2:10
4 kunna inga spåmän meddela
2 :27
4 kommo spåmännen, besvärjarna
4:4
4 den överste bland spåmännen
4:6
4 till den överste bland spåmännen
5:11
3 spåmännen skola få blygas
Mika 3:7
3 spåmännens syner äro lögn
Sak..10:2

SPÅN
Apg.16:16

SPÅDOMS LÖN
l) l/isäm, O? P.
spådom; i 4.Mos.22:7 plur. ~esämim i
betydelsen: spådomslön. Se vidare:
Spådom 3.
SPADOMSLöN
1 och hade med sig s.

en som rådfrågar orakel, spåman. Se
vidare: Spå 2.
4) /.tartom, 0'0 llJ
aram. = hebr. Ii.artom, se 1. Ordet
förekommer end'. f plur. I:tar~ummin
(emfatisk form: J:tar~ummajjå') och används om magiker i Babel.

4.Mos.22:7

SPÅMAN
I) /.tartom, ob") IJ
grundbet. trol. 'ingraverare, skrivare;
man med ockult lärdom, trollkarl,
spåman; trol. aven rot med bety,delsen: inrista, ingravera, skriva Ufr J:tärä!,
mejsel, rit- eller skrivstift). Ordet, som
end. förekommer i plur. J:tartummim,
används dels om egyptiska, dels om
babyloniska magiker.
2) jidde'oni, '~'j)!:
en som känner el.' vet; trollkunnig,
spåman, spådomsande; av: jå~a',
känna, veta. Se: Ande 2, Besvärjare l,
Spådom 2.
3) käsam, O O P
rådfråga orak~l: spå; här part. ~osem,

ss. ett s. på vattnet far han

Hos.10:7

SPÅNAD
kvinnor buro fram sin s.
Vedan och Javan gåvo dig s.

2.Mos.35:25
Hes.27:19

sPÅR
-spår
fotspår Jes.77:20

SPÄNNA (spänna för)
Josef lät s. för sin vagn
(Farao) lät s. för sina vagnar
och s.en koma för vagnen
s.de dem för vagnen
säg till Ahab: Spänn för
sade Jorarn: Spänn för
man s.de för hs vagn
S.en för hästarna
Nu skall jag s. Efraim i oket
S.en travare för vagnen

SPÄKA
Se även: Tukt, försaka, fasta.

SPÄNN A (spänna ut)
allena s.er ut himmelen
Job 9:8
Han s.er ut nordanrymden
26:7
vem s.de sitt mätsnöre ut över henne 38:5
du s.er ut himmelen ss. tält
Ps.104:2
s.er ut den ss. ett tält
Jes.40:22
Träsnidaren s.er ut sitt mätsnöre
44:13
låt s. ut tältet under vilket du bor
54:2

Späka
I föreskrifterna om försoningsdagen
(se d.o.) heter det att israeliten skall
»späka sig», 3.Mos.16:29,31; 23:27,
29,32; 4.Mos.29:7, jfr även 30:14.
Gamla kyrkobibeln har på alla dessa
ställen »späka sin kropp» i överensstämmelse med Luthers översättning (»seinen Leib kastaiem». Grundtextens hebr. uttryck betyder ordagrant: »späka sin själ» (= späka sig själv,
späka sitt liv). I P.Fjellstedts kommentar till 3.Mos.16:29 förklaras »späka
sin kropp» såsom liktydigt med: späka
sin ~äl, ångra sina synder, sörja däröver och ödmjuka sig inför Gud.
»Härtill hörde fasta och bön.» Ibland,
såsom i Jes.58:3,5, utgör »späka sig»
och »fasta» parallella uttryck. Den
»kroppens späkning» som Paulus ironiserar över i Kol.2 :23 är en falsk självtukt som har urartat i skoningslöshet.
Beträffande denna gnostiska livshållning, se art. Kunskap, sp.3314-3315.
SPÄKA
skolen I s. eder
I skolen då s. eder

SPAR
skyndade man i dennes s.
Dom. 5:15
intet s. av förnimmelse
2.Kon. 4:31
I hs s. drager världen fram
Job 21 :33
Vid hs s. har min fot hållit fast
23:11
förmå hm i ditt s. harva markerna
39:13
s. ss. aven tröskvagn ristar han
41 :21
och dina s. drypa av fetma
PS.65:12
den skall stadigt följa i hs s.
85 :14
gå blott åstad i hjordens s.
HV. 1:8
H. härlighet följa dina s.
Jes.58:8
rätten följer ej i deras s.
59:8
svärdet skall följa dig i s.en
Jer.48:2
icke mer finna ngt s. därav
Dan. 2:35
den är full med blodiga s.
Hos. 6:8
plöjaren följa skördemannen i s.enAm. 9:13
feberglöd följer i hs s.
Hab. 3:5
vandra i s.en av den tro som
Rom. 4:12

SPÅRA
4 finnas som j ag icke kan s.

inför H. med sina s.a barn
2.Krön.20:13
upptecknade jämte alla sina s.a barn 31 :18
gripa dina s.a barn och krossa
PS.137:9
s. och för min moder ende sonen Ords. 4:3
Deras s.a barn krossas
Jes.13:16
de s.a barnen bedja om bröd
Klag. 4:4
skall jag avbryta en s. kvist
Hes.17 :22
deras s.a barn bliva krossade
Hos.14:1
Man bar fram också s.a barn
Luk.18 :15
att utsätta sina s.a barn
Apg. 7 :19
moder omhuldar sina s.a barn 1. Tess. 2:7

Ords.30:18

SPÄD
ser att barnen äro s.a
l.Mos.33:13
tagen vagnar för edra s.a barn
45:19
satte sina s.a barn på vagnarna
46:5
icke kartar eller s.a skott
4.Mos. 6:4
deras s.a barn skall du krossa
2.Kon. 8:12
Min son Salomo är ung och s. 1.Krön.22:5
Min son Salomo är ung och s.
29:1

3.Mos.16:29,31
23:27
var och en som icke s.er sig på
23 :29
En vilosabbat ... I skolen då s. eder
23:32
I skolen då s. eder
4.Mos.29:7
edliga förbindelser till att s. sig
30:14
jag S.te min själ med fasta
Ps.35:13
gagnar det ... att vi s. oss
Jes.58:3
s. oss i femte månaden
Sak. 7:3

SPÄKNING
däri ligger en kroppens s.

Kol. 2:23

SPÄKNINGSDAG
Skulle detta vara en rätt s.

Jes.58:5

SPÄLT
hebr. kussdmäf. En vetesort, som har
två korn i varje småax och skör axspindel, som faller sönder vid mognaden, samt fastsittande agnar, som inte
lossnar vid tröskning. Spält (lat. Triticum spelta) är mycket sämre än
vanligt vete som näringsmedel. Enligt
den grekiske historieskrivaren Herodotos bakade egyptierna bröd av spält.
2.Mos. 9:32
Jes.28:25
Hes. 4:9

SPÄNNA
-spänna
utspänna Sak.12:1
SPÄNNA
Uppdelning: allmänt; spänna för, spänna ut.
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SPÄNNE
-spänne
brö stspänne Ords.25:12
SPÄNNE
De framburo s.n, örringar

2.Mos.35:22

SPÄNSTIG
(Josefs) händer och armar s.a

l.Mos.49:24

SPÄRRA
Uppdelning: allmänt, spärra upp.
SPÄRRA (allmänt)
s.en så vägen för dem
2.Kon. 6:32
lät konungen i Assyrien s. in hm
17:4
fara fram och s. ngn inne
Job 11 :10
för den han s.r inne kan ingen
12:14
Min väg har han S.t
19:8
s. vägen för mina förföljare
Ps.35:3
lates stig ss. s.d av törne
Ords.15:19
Sidkia hade låtit s. in hm
Jer.32:3
s.de ut benen åt alla som
Hes.16:25
SPÄRRA (upp)
Man s.r upp munnen mot mig
Job 16:10
de s.de upp sina munnar ss. efter
29 :23
till fåfängligt tal s.r Job upp
35:16
s. upp munnen .. de skaka huvudet Ps.22:8
s.r man upp gapet mot mig
22:14
De s. upp munnen mot mig
35:21
Jag s.r upp min mun och flämtar
119:131
s.r dödsriket upp sitt gap
Jes. 5:14
Mot vem s.en I upp munnen
57:4
fiender s. upp munnen emot dig Klag. 2:16
våra fiender s. upp munnen emot oss
3:46
I s.den upp munnen mot mig
Hes.35:13
s. icke upp munnen så stort
Db. v.12
s.r upp sitt gap ss. dödsriket
Hab. 2:5

SPÖ
skulle piska dem med s.n
3 gånger piskad med s.n

Apg.16:22
2.Kor.ll :25

SPÖRJA

SPÄLT
vetet och s.en slogos icke ned
(åkermannen) sår s. i kanten
tag dig vete, kom, s.

Olika moment i spånadsarbete på Bibelns tid.

l.Mos.46 :29
2.Mos.14:6
l.Sarn. 6:7
6:10
l.Kon.18:44
2.Kon. 9:21
9:21
Jer.46:4
Hos.10:11
Mika 1:13

ryktet spordes i Faraos hus
sport att Hiskia varit sjuk
I s.en ju: Vad har blivit av
jag sporde: Vem är H.
Spörj icke: Varav kommer det
ss. det redan sports i deras
när det spordes att (J.) var

l.Mos.45:16
2.Kon.20:12
Job 21:28
Ords.30:9
Pred. 7:11
Hos. 7:12
Mark. 2:1

STAD
Se även: Ort, plats, Davids stad, Jerusalem.
-stad
blodstad Hes.22:2
fristad 4.Mos.35:6
fädernestad MatU3 :54
förrådsstäder I.Kon.9:19
hednastad J eS.25:3
huvudstad 2.Sam.8:1
häststad I.Kon.9:19
jebusestad Dom.19:11
jämmerstad Jer.48:34
konungastad J os. 10 :2
kuststad Apg.27:2
köpmansstad Hes.17:4
landsortsstad I.Sam.27:5
Palmstaden 5.Mos.34:3
präststad I.Sam.22:19
småstäder Mark.! :38
vagnsstäder l.Kon'!O:26
Vattenstaden 2.Sam.12:27
eldstad Hes.46:23
lägerstad Sef.2 :15
vilostad Job 16:18

SPÄNNA (allmänt)
lärde att s. kopparbågen
2.Sam.22:35
den som s.er (svärdet) av sig
1.Kon.20 :11
som s.de sin båge och sköt på måfå
22:34
buro sköld och S.de båge
l.Krön. 5 :18
Ulams söner skickliga i att s. båge
8 :40
från' Benjamin, som s.de båge 2.Krön.14:8
s.de sin båge och sköt på måfå
18:33
sin båge s.er han och gör den
Ps. 7 :13
de ogudaktiga s. bågen
11:2
lärde mina armar s. kopparbågen
18:35
De ogudaktiga s. sin båge
37 :14
när han s.de ett valv över
Ords. 8 :27
deras bågar äro alla s.da
Jes. 5:28
de fly undan s.d båge
21 :15
Dina tåg hålla ej seglet spänt
33:23
Sin tungas båge s. de
Jer. 9:3
rustade med bågar. bågar som de s.
46:9
I som s.en båge
50 :14
Skyttar skola s. sina bågar
51:3
mot dem som där s. båge
51:3
(H.) s.de sin båge ss. fiende
Klag. 2:4
s.de mätsnöret till att fördärva
2:8
s.de sin båge och satte mig till mål
3 :12
s. mätsnöre över en lott
Mika 2:5
mätsnöret skall s.s över Jerus.
Sak.. 1:16
jag skall s. Juda ss. min båge
9:13

Städer
Grundtextens vanliga ord för »stad»,
hebr. 'ir och grek. polis, kan beteckna
såväl stad i strikt mening som bebodd
ort i allmänhet.
Å tskilliga faktorer gjorde sig gällande när folk förenade sig om att bygga
städer. Jordbruk, handel och försvars-
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Stad
hänsyn har betytt mycket. Ofta uppstod städerna i trafikknutpunkter och
där vattentillgången var särskilt god.
Ända från gammal tid var det vanligt
att bygga tjocka murar omkring städerna, S.Mos.9:1, i synnerhet med hänsyn
till försvaret. Landsbygdens byar däremot hade icke sådana murar omkring
sig, 3.Mos.2S:31; l.Sam.6:18.
Den första stad vi läser om i Bibeln
byggdes av Kain, 1.Mos.4:17. Han uppkallade den efter sin son Hanok. Andra
mycket gamla städer är Ur, Damaskus
och Nineve. Den första beskrivningen
aven stad har vi i l.Mos.l9:1-22, i
berättelsen om Sodom. Städer som
Hebron, Jerusalem, Kapernaum och
J eriko anlades av handelsmässiga skäl.
Många städer byggdes på berg eller
höjder för att lättare kunna försvaras,
så t.ex. Jerusalem. Efter hand uppstod
industrier i städerna, och det finns
exempel på att köpmän och hantverkare hade sina egna gator och stadsdelar i Jerusalem, Jer.37:21.
De flesta städerna i Israel var
förhållandevis små och regleringen
dålig. De trånga och krokiga gatorna
erbjöd ofta en bild av smuts och
förfall. Några av dem var stenlagda,
men det hörde till sällsyntheterna. På
öppna platser och torg och framför
stadsporten hölls marknader och folkförsamlingar. I stadsporten, som var en
mycket viktig punkt på stadsmuren
och särskilt väl befåst, hade för övrigt
också de äldste sin samlingsplats. Dessa
hade ansvaret för stadens styrelse,
S.Mos.19:12.
För att bli borgare i en stad måste
man ha bott där minst ett år. Av
städernas namn kan man ofta finna ut
en hel del både om deras historia och
om deras läge. Städerna kunde få
namn efter t.ex. grundläggarens familj,
l.Mos.4:17; Dom.18:29, eller platsens
ägare, l.Kon.16:24. Jfr de namnbetydelser , som i detta lexikon finns angivna under de bibliska orternas namn.

STAD (allmänt)
(Kain) byggde en s.
loMos. 4 :17
och kallade den s.en Hanok
4:17
låt oss bygga en s. och "ett tom
11:4
steg H. ned för att se s.en
11:5
måste upphöra att bygga på s.en
11 :8
Lot bodde i städerna på Slätten
13:12
Kanhända 60 rätUärdiåa i s.en
18 :24
finner 50 rättfärdiga mom s.en
18 :26
för de fems skull fördärva hela s.en
18 :28
omringades buset av männen i s.en
19:4
som tillhör dig i s.en
19:12
ty H. skall fördärva s.en
19 :14
icke förgås gm s.ens missgärning
19 :16
när de voro utanför s.en
19:16
s.en där borta ligger helt nära
19 :20
jag skall Icke omstörta den s.
19:21
Därav fick s.en namnet Soar
19 :22
han omstörtade dessa städer
19:26
Slätten och dem som bodde I städerna 19 :26
Gud fördärvade städerna på Slätten
19:29
omstörtade städerna där Lot bott
19 :29
lät kamelerna lägra sig utanför s.en
24:11
Därav heter s.en Beer-Seba
26 :33
förut hade s.en hetat Lus
28 :19
slog upp sitt läger utanför s.en
33 :18
trädde Hamor upp i sin s.s port
34:20
talade till männen i s.en och ssde
34:20
överföllo s.en oförtänkt
34:25
Jakobs söner...plundrade s.en
34:27
tOgO vad som fanns i s.en
34 :28
kom över kringliggande städema
35:5

(Belas) s. hette Dinhaba
36 :32
(Hadads) s. hette Avit
36 :35
(Hadars) s. bette Pagu
36 :39
hopföra säd i städerna
41 :35
(Josef) lade upp det i städerna
41 :48
l var särskild s. lade ban upp
41 :48
kommit ett litet stycke utom s.en
44:4
vände tillbaka till s.en
44:13
folket förflyttade han till städerna
47 :21
När jag kommer ut ur s.en
2.Mos. 9:29
Mose gick ifrån Farao ut ur s.en
9:33
kastar dem utanför s.en på oren 3.Mos.14:40
kasta murbruket utanför s.en
14:41
föra bort alltsammans utanför s.en
14:45
släppa fågein fri utanför s.en
14:53
i en s. som är omgiven med murar 25 :29 ,30
inom städer som äro deras
25 :32
rätt återbörda husen i städerna
25:32
s. där han har sin besittning
25:33
utmark omkring n&n av deras städer
25:34
nödgas församla eder i städerna
26:26
jag skall göra edra städer till ruiner
26 :31
edra städer skola bliva ruiner
26:33
städerna äro välbefästa
4.Mos.13:29
Kades, s.en som ligger vid gränsen
20:16
giva deras städer till spillo
21:2
gåva dem och deras städer till spillo
21:3
intog alla städerna där
21 :25
bosatte sig i amoreemas alla städer
21 :26
förgöra i städerna dem som rädda sig 24:19
deras städer brände de upp i eld
31 :10
städer åt våra kvinnor och barn
32:16
städer åt edra kvinnor och barn
32:24
landet med dess städer
32:33
landets städer runt omkring
32:33
namn åt städerna de byggde upp
32:38
åt leviterna giva städer att bo i
35:2
utmarker runt omkring dessa städer
36:2
städerna skola de 'Ii älva hava att
35:3
städernas utmarker sträcka sig
35:4
utanför s.en skolen I mäta upp
35:5
2000 alnar, med s.en i mitten
36:5
ss. utmarker till sina städer
35:5
de städer som I given åt leviterna
35:6
jämte dessa städer giva dem 42 andra 35:6
de städer som I given åt leviterna
35:7
av dessa städer som I skolen giva
35:8
åt leviterna ett antal av sina städer
35:8
skolen I utse åt eder vissa städer
35:11
dessa städer ss. tillflyktsorter
35:12
städer I skolen giva till fristäder
35 :13
3 av städerna på andra sidan Jordan
36:14
de 3 övriga städerna i Kanaans land
36:14
dessa 6 städer ss. tillflyktsorter
35:15
städer vi skola komma till
5.Mos. 1 :22
vi intogo då ana (Sihons) städer
2:34
jämte rovet från de städer vi intogo
2:35
från s.en i dalen fanns ingen s.
2:36
lät du vara städerna i bergsbygden
2:37
vi intOgO ana (Ogs) städer
3:4
ingen s. fanns som vi icke tOgO
3:4
ifrån dem: 60 städer
3:4
Alla dessa städer voro befästa
3:5
rovet från städerna togo vi ss. byte
3:7
ana städerna på slätten
3 :10
ända till städer i 015 rike
3 :10
Gileads bergsbygd med dess städer
3:12
stanna kvar i de städer
3:19
3 städer på andra sidan Jordan
4:41
flydde till ngn av dessa städer
4:42
slakta inom ... av dina städer
12:15
i ngn av de städer berättar
13 :12
förföra invånarna i sin s.
13:13
slå s.ens invånare med svärdsegg
13:15
bränna upp s.en i eld, med byte
13:16
lägga upp det inom dina städer
14:28
bröder inom ngn av dina städer
15:7
vilken som helst av de städer som H. 16:5
ana de städer som H. vill giva dig
16:18
de städer som H. vill giva die
17:2
leviten från ngn av dina städer
18:6
bosatt dig i deras städer
19:1
avskilja åt dig 3 städer i ditt land
19:2
ny till ngn av dessa städer
19:5
3 städer skall du avskilja åt dig
19:7
lägga ännu 3 städer till de... 3
19:9
sedan flyr till ngn av de ... städer
19:11
äldste i hs s. sända bort
19:12
till ngn s. för att belägra den
20:10
allt annat som finnes i s.en
20:14
skall du löra med ana de städer
20:15
som icke höra till desss folks städer
20:16
i de städer som til111öra de... folk
20:16
måste länge beJägra en s.
20:19
städer som 1Igga där runt omkring
21 :2
de äldste i den .. skola taga kviga
21 :3
de äldste i s.en föra kvigan ned
21:4
alla de äldste i den s.en
21 :6
föra hm ut till de äldste i s.en
21 :19
till s.ens port
21 :19
de skola säga till de äldste i s.en
21 :20
folket i s.en stena hm till döds
21 :21
bära dem u t till de äldste i s.en
22:15
breda ut klädet inför äldste i s.en
22:17
skola de äldste i s.en taga
22:18
männen i s.en skola stena henne
22:21
annan man träffar henne i s.en
22 :23
föra dem båda ut till s.ens port
22:24
icke ropade på hjälp i .. en
22:24
utväljer inom ngn av dina städer
23:16
skola de äldste I s.en kana hm
25:8
Välsignad skall du vara i s.en
28:3
Förbannad skall du vara i s.en
28 :16
Adam, s.en bredvid Saretan
Jos. 3:16
Tågen nu omkring s.en (Jeriko)
6:3
tåga omkring s.en 7 gånger
6:4
Dragen ut och tå&en omkring s.en
6:7
bära H. ark omkring s.en
6:11
på andra dagen en gång omkring s.en
6 :14
tågade 7 gånger omkring s.en
6 :15
tågade de 7 gånger omkring s.en
6 :15
H. har givit eder s.en
6 :16
s.en skall givas till spillo åt H.
6 :17
folket drog över dem in i s.en
6 :20
sA intogo de s.en
6:20
till spillo allt som fanns i s.en
6:21
s.en brände de upp i eld
6 :24
åter bygga upp denna s., Jeriko
6 :26

konungen i Ai Imd hs folk. hs s.
8:1
Lägg nu ett bakhåll mot s.en (Ai)
8:2
lägga eder i bakhåll mot s.en
8:4
icke alltför långt ifrå'l s.en
8:4
Själv skall jag rycka fram mot s.en
8:5
lockat dem långt bort ifrån s.en
8:6
skolen I intaga s.en
8:7
så snart I haven fått s.en i edert
8:8
de kommo mitt emot s.en
8 :11
lade dem i bakhåll, väster om s.en
8:12
såväl hela lägret, norr om s.en
8 :13
som ock den del väster om s.en
8:13
skyndade sig männen i s.en
8:14
bakbåll på andra sidan om s.en
8:14
uppbådades allt folket i s.en
8 :16
lockade långt bort ifrån s.en
8 :16
(ajiterna) lämnade s.en öppen
8:17
räckte Josua ut lansen mot s.en
8:18
som lågo i bakhåll kommo in i s.en
8:19
de tände strax eld på s.en
8:19
se röken från s.en stiga upp
8:20
sågo att de hade intagit s.en
8:21
att röken steg upp från s.en
8 :21
De andra droga u t från s.en
8 :22
rovet från denna s. togo israelitema
8 :27
kommo till (hiveemas) städer
9 :17
icke komma in i sina städer
10:19
icke de städer som låga på höjder
11:13
rovet från dessa städer togo Israels
11:14
ingen s. som ingick fred med Israels
11:19
gav dem med deras städer till spillo
11 :21
från Aroer... från s.en i dalens mitt
13:9
städer som hade tillhört Sihon
13:10
från s.en i dalens mitt
13:16
(rubenitema) städerna på slätten
13:21
Rubens ... städema med sina byar
13:23
(Gads barn) alla städer i Gllead
13:25
Gads barn städerna med sina byar
13:28
alla Jairs byar i Basan, 60 städer
13:30
åt leviterna allenast några städer
14:4
till städerna i Efrons bergsbygd
15:9
städer ytterst i Juda stam
15:21
städer med sina byar
15:32,36,41,44
med underlydande städer och byar 15 :45,47
städer med sina byar
15:51,54,57,69,60
15:62; 16:9
städer som avsöndrades åt Efraims
16:9
kunde icke intaga dessa städer
17:12
efter dess 7 delar med dess städer
18:9
Kirjat-BaaJ, s.en Kiliat-Jearim
18:14
städer som tillföllo Benjamins
18:21
städer med sina byar
18:24,28
städer med deras byar
19:6,7
byar runt omkring dessa städer
19:8
städer med deras byar
19:15
nämnda städerna med sina byar
19 :16
städer med deras byar
19 :22
städerna med sina byar
19:23
22 städer med deras byar
19 :30
nämnda städema med sina byar
19:31
städer med deras byar
19 :38
städerna med sina byar
19:39,48
gåvo (Josua) den s. han begärde
19:50
han bebyggde s.en (Timnat-Sera)
19 :50
städer till vilka dråpare fly
20:3
flyr till en av dessa städer
20:4
omtala för de äldste i den s.en
20:4
må de taga hm in i s.en
20:4
han skall stanna där i s.en
20:6
må dråparen komma till sin s.
20:6
den s. från vilken han har flytt
20:6
Dessa voro de städer
20:9
giva (Levi) städer att bo i
21:2
åt leviterna följande städer
21:3
Arons söner fingo 13 städer
21:4
Kehats övriga barn 10 städer
21:5
Gersons barn åter 13 städer
21:6
Meraris barn fingo 12 städer
21:7
gåvo åt leviterna dessa städer
21:8
gav följande här namngivna städer
21:9
(Arons söner) 9 städer
21 :16
(ur BenjanIin) 4 städer
21 :18
De städer som Arons söner fingo
21 :19
13 städer med tillhörande utmarker
21:19
Kehats barn fingo följande städer
21 :20
(ur EfrainI) 4 städer
21 :22
(ur Dan) 4 städer
21 :24
ur Manasse stam 2 städer
21 :25
De städer som övriga Kehats barns
21 :26
ur hälften av Manasse 2 städer
21 :27
(ur Issskar) 4 städer
21 :29
(ur Aser) 4 städer
21 :31
ur NaftaJi stam 3 städer
21 :32
Gersonitemas städer, efter släkter
21:33
utgjorde tillssmmans 13 städer
21:33
(ur SebuIon) 4 städer
21 :35
(ur Gad) til1ssmmans 4 städer
21 :39
De städer, somooMeraris barn fingo
21 :40
utgjorde alltså tillssmmans 12 städer 21:40
levitstäderna 48 städer
21 :41
dessa städer skulle bestl av
21 :42
!dälva s.en och tillhörande utmarker
21 :42
Så var det med alla dessa städer
21 :42
jag gav eder ock städer
24:13
sstte de eld på s.en
Dom. 1:8
gåvo s.en (Sefat) till spillo
1 :17
Betel, s. som fordom hette Lus
1 :23
kunskapare se en man gå ur s.en
1 :24
var vi kunna komma in i s.en
1 :24
var de kunde komma in i s.en
1 :25
slogo de s.ens invånare
1:25
byggde en s. och gav den namnet Lus
1 :26
rädsla för männen l s.en
6 :27
finlo männen i s.en se att BaaJs
6:28
männen i s.en till Joas: För din son
6:30
lät ban gripa de äldste i s.en
8:16
och dräpte männen i s.en
8;17
sstte upp (efoden) i sin s., Ofra
8":27
Sebul, hövitsmannen i s.en
9:30
uppvigla s.en mot dig
9:31
må du (Abimelek) störta mot s.en
9:33
fick se att folket gick ur s.en
9:43
Abimelek hade ansatt s.en
9 :45
rev han ned s.en och beströdde
9 :45
mitt i s.en ett starkt tom
9 :51
dit flydde ana borgare i s.en
9:51
(Jair)30 söner ... de hade 30 städer
10:4

i alla städer på båda sidor om
11 :26
(Jefta) intog 20 städer
11 :33
gåvo männen i s.en det svaret
14:18
ifrån sin s., Bet-Lehem i Juda
17:8
s.en (Lais) brände de upp i eld
18 :27
byggde de åter upp s.en
18:28
de gåvo s.en namnet Dan
18:29
förut hade s.en (Dan) hetat Lais
18:29
på den öppna platsen i s.en
19:15
mannen på den öppna platsen i s.en
19:17
omringades av männen i s.en
19:22
göra med s.en ss. tillbörligt är
20:10
församlade sig vid s.en alla män
20 :11
Benjamins barn från sina städer
20:14
från dessa städer 26000
20:15
lockade långt bort ifrån s.en
20:31
locka dem långt bort ifrån s.en
20:32
slogo alla invånarna i s.en (Gibea)
20:37
tjock rök stiga upp från s.en
20:38
fingo se hela s.en i lågor
20 :40
rökpelaren stiga upp från s.en
20:40
de som bodde i städerna nedgjorde
20:42
Israels män slogo s.ens befolkning
20:48
eld på ana städer de träffade på
20 :48
(Benjamin) byggde upp städerna
21 :23
kom hela s.en i rörelse
Rut 1 :19
tog sin börda och gick in i s.en
2:18
allt folket i min s. vet att du är
3:11
därefter gick hon in i s.en
3:15
10 män av de äldste i s.en
4:2
icke utrotat ur porten till hs s.
4:10
år efter år upp från sin s.
1.Sam. 1:3
mannen kom in i s.en med budskapet 4 :13
höjde hela s.en upp klagorop
4:13
mycket stor förvirring i s.en
5:9
han slog invånarna i s.en
5:9
förvirring uppstått i hela s.en
5:11
ropet från s.en steg mot himmelen
5:12
många som filisteemas alla städer
6:18
de städer som filisteema tagit
7 :14
Gån hem, var och en till sin s.
8 :22
i denna s. finnes en gudsman
9:6
Så gingo de till s.en där gudsmannen
9 :10
gingo uppför höjden där s.en låg
9:11
han bar i dag kommit till s.en
9 :12
Om 1 nu gAn in i s.en
9:13
Så gingo de upp till s.en
9 :14
just när de kommo in i s.en
9 :14
Därefter gingo de in i s.en
9 :25
på väg ned mot ändan av s.en
9 :27
när du kommer dit in i s.en
10:5
När Saul kom till Amaleks s.
15:5
när de äldste i s.en fingo se hm
16:4
göra ett hastigt besök i sin s.
20:6
vi fira en släktofferfest i .. en
20:29
Gå och bär dem in i .. en
20:40
Jonatan gick in i s.en igen
20:43
gm. att gå in i en s. med portar
23:7
Saul i sinnet att fördärva s.en
23:10
begravit (Samuel) i hs s., i Rama
28:3
David med sina män kom till s.en
30:3
övergåvo de städerna och flydde
31:7
för att undersöka s.en
2.Sam.l0:3
begåvo sig in i s.en
10:14
Under belägringen av s.en
11:16
männen i s.en gjorde ett utfall
11 :17
Varför gingen l så nära intill s.en
11 :20
fortsätt med kraft s.ens belägring
11 :25
Två män bodde i samma s.
12:1
förssmla folket och belägra s.en
12:28
icke bliver jag som intager s.en
12:28
(David) förde ut byte från s.en
12:30
gjorde mot Ammons barns alla städer 12:31
Från vilken s. är du
15:2
hämta Ahitofel från hs s. Gllo
15:12
icke slår s.ens invånare
15:14
folket hade hunnit draga ur s.en
16 :24
För Guds ark tillbaka in i s.en
15:25
vänd tillbaka till s.en i frid
15 :27
Men om du vänder tillbaka till s.en
15:34
Så gick då Husai in i s.en
15 :37
droge sig tillbaka in i ngn s.
17:13
Israel kasta linor omkring s.en
17:13,
de tordes icke gå in i s.en
17:17
(Ahitofel) for hem till sin s.
17 :23
redo komma oss till hjälp från s.en
18:3
folket smög sig in i s.en
19:3
så att lag får dö i min s.
19:37
icke bemäktigar sig befästa städer
20:6
kastade upp mot s.en (Abel) en vall
20:15
ropade en klok kvinna från s.en
20:16
förgöra en s. som är en moder
20:19
så vill jag draga bort ifrån s.en
20 :21
krigsfolket drog bort ifrån s.en
20:22
Aroer, på högra sidan om s.en
24:5
kommo kananeemas alla städer
24:7
Varför detta larm från s.en
loKon. 1 :41
hela s.en har kommit i rörelse
1 :45
Ben-Geber 60 städer med murar
4:13
har jag icke utvalt en s.
8:16
i det land där deras städer stå
8:37
bedja i riktning mot den s. du utvalt
8:44
mot den s. som du har utvalt
8:48
20 städer i GaJileen åt Hiram
9:11
de städer som Salomo givit hm
9 :12
städer som du har givit mig
9 :13
dräpt kananeer som bodde i s.en
9:16
den s. som jag utvalt ur alla Israels
11:32
JerussJem, den s. som jag utvalt
11 :36
gingo in i s.en där profeten bodde
13:25
profeten begav sig in i sin s. (Betel)
13:29
Den som dör i s.en, skola hundarna
14:11
När din fot träder in i s.en
14:12
Den s. som H. utvalt ur ana Israels
14:21
om de städer han byggde
16:23
av Baesas hus som dör i s.en
16:4
när Simri såg att .. en var intagen
16:18
(Omri) kallade .. en Samaria
16:24
sändebud in i s.en till Ahab
20:2
redo att angripa s.en
20:12
när dessa hade kommit ut ur s.en
20:19
(arameerna) flydde in i s.en Afek
20:30
Ben-Hadad kom in i s.en (Afek)
20:30
De städer som min fader tog
20 :34
äldsta och förnämsta i s.en
21 :11
de som bodde där i hs s. •
21:11
förde man (Nabot) utanför s.en
21:13
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Städer - i symbolisk bemärkelse.
Städer som bild för: 1) De heliga,
Matt.5 :14. 2) Den synliga församlingen, Upp. 11 :2. 3) Guds triumferande folk eller församling, Upp.21 :2;
22:19. 4) Det himmelska arvet, Hebr.
11 :16. S) Ogudaktighet och avfållighet, Upp.l7:3-S,18. 6) Rikedom, Ords.
10:lS.
STAD
Uppdelning: allmänt; benämningar.

I I-Illustrerat Bibel-lexikon

Stad
den av Ahabs hus som dör i s.en
21 :24
Amon, hövitsmannen i s.en
22 :26
Var och en till sin s. igen
22:36
alla de städer som han byggde
22:39
männen i s.en (Jeriko) sade
2.Kon. 2:19
S.ens läge är ju gott
2:19
kom en skara gossar ut ur s.en
2 :23
alla andra ansenliga städer
3:19
städerna förstörde de
3:25
slungkastarna omringade s.en
3:25
omringade s.en (Dotan)
6:14
en här lälrat sig rung s.en
6:15
Detta är icke den rätta s.en
6 :19
gå in i s.en
7:4
nu då hungersnöd är i s.en
7:4
när vi nu gå ut ur s.en
7 :12
att de så skola komma in i s.en
7 :12
låten ingen slippa ut ur s.en
9 :15
hövdingen över s.en sände till Jehu
10:5
70 konungasönerna hos de store i s.en 10:6
och s.en förblev lugn
11:20
tog Joas tillbaka de städer
13:25
s.en (Tifsa) hade icke öppnat portarna 15:16
kunde icke erövra s.en (Jerusalem)
16:5
och bosatte sig i dess städer
17 :24
i de städer där det bodde
17:29
denna s. skall icke bliva given
18 :30
skall icke komma in i denna s.
19 :32
in i denna s. skall han icke komma
19:33
beskärma och frälsa denna s.
19 :34
hunnit ut ur den inre s,en
20:4
jag akaJJ rädda dig och denna s.
20:6
jag akaJJ beskärma denna s.
20:6
huru han ledde vatten in i s.en
20:20
Folket i s.en svarade (Joma)
23:17
Jerusalem, denna s. som jag utvalt
23:27
och s.en blev belägrad
24:10
Nebukadnessar kom till s.en
24:11
Så blev s.en belägrad
25:2
var hungersnöden så stor i s.en
25:3
Och s.en stormades
25:4
kaldeerna lågo runt omkring s.en
25:4
dem som voro kvar i s.en
25:11
från s.en toe han en hovman
25:19
som påträffades i s.en
25:19
60 andra män som påträffades i s.en 25:19
(Belas) s. bette Dinhaba
l.Krön. 1 :43
(Hadads) s. hette A vit
1 :46
hs s. hette Pagi
1 :50
(Jair) hade 23 städer i Gileads
2:22
tOgo Kenat med 60 städer
2:23
Dessa vore deras städer
4:31
Etam ocb Ain ocb Asan, 5 städer
4:32
byar runt omkring dessa städer
4:33
och byarna som hörde till s.en
6:56
deras s. utgjorde 13 städer
6:60
Kehats övriga barn 10 städer
6:61
Gersoms barn åter fingo 13 städer
6:62
Meraris barn fingo 12 städer
6 :63
åt leviterna dessa städer
6:64
giva de åt dem dessa städer
6 :65
fingo några föijande städer
6:66
bodde där i sina städer
9:2
övergåvo de sina städer och flydde
10:7
befästningsverk runt omkring s.en
11:8
Joab återställde det övriga av s.en
11:8
till prästerna i de städer
13:2
församlade sig från sina städer
19:7
ställde upp sig vid ingången till s.en
19:9
begåvo sig in i s.en
19 :16
(David) förde ut byte från s.en
20:2
gjorde David mot Ammons alla städer 20:3
Uppsikten över förråden i städerna
27 :26
icke i ngn •.. utvalt en s.
2.Krön. 6:5
i det land där deras städer stå
6 :28
vända mot denna s. 80m du utvalt
6 :34,38
städer som Huram hade givit hm
8:2
gjorde dem till fasta städer
11 :10
av dessa städer försåg han
11:12
fördelade alla fasta städer
11 :23
Jerusalem, den s. H. hade utvalt
12:13
Abia tog ifrån hm några städer
13:19
Låt oss bygga dessa städer
14:7
intogo alla städer omkring Gerar
14:14
plundrade alla städerna
14:14
drabbade samman s. med s.
15:6
styggelserna ur de städer
15:8
Ben·Hadad mot Israels städer
16:4
alla förrådshus i Naftali städer
16:4
till Amon, hövitsmannen i s.en
18:26
bröder som bo i sina städer
19:10
och s.en förblev lugn
23 :21
(Ussia) byggde städer på Asdods
26:6
byggde (Jotam) städer i Juda
27:4
begrov (Ahas) i Jerus., i själva s.en
28:27
församla de överste i s.en
29 :20
ilbuden fora ifrån s. till s.
30:10
vände tillbaka till sina städer
31:1
bodde på sina städers utmarker
31:19
i var s. särskilt namngivna män
31 :19
32:3
i de källor som lågo utom s.en
att man skulle kunna inta&a s.en
32 :18
(Hiskia) hade byggt sig städer
32:29
kastade (gudarna) utanför s.en
33:15
i ManasseS... städer genomsökte han
34:6
Maaseja, hövitsmannen i s.en
34:8
tillbaka, var och en till sin s.
Esr. 2:1
hela Israel i sina städer
2:70
Israels barn bosatta i sina städer
3:1
låtit bosätta sil i s.en Samaria
4:10
att om denna s. bliver uppbyggd
4:13
varför denna s. blivit förstörd
4:15
om denna s. bliver uppbyggd
4 :16
denna s. plägat sätta sig upp mot
4:19
förhindrar att bygga upp denna s.
4:21
må alla i våra städer som infinna sig
10:14
och med dem de äldste i var s.
10:14
s. där mina fäders gravar äro
Neh. 2:3,5
lä&sta och mest öppna delarna av S.en 4:13
s.en var vidsträckt och stor
7 :4
till Juda, var och en till sin s.
7 :6
Israel. bosatte sig i sina städer
7 :73
Israels barn bosatta i sina städer
8:1
kungöra i alla deras städer
8:15
uppbära tionden i alla de städer
10:37
nio tiondedelar bo i de andra städerna 11:1
den andre i befälet över s.en
11:9

olycka över oss och denna s.
13:18
bestörtning rådde i s.en Susan
Est. 3 :15
(Mordokai) gick så ut i s.en
4:1
till Mordokai på öppna platsen i s.en
4:6
fram på den öppna platsen i s.en
6:9,11
tillstadde judarna i var särskild s.
8:11
s.en Susan jublade och var glad
8:15
i var s. blev glädje och fröjd
8 :17
församlade sig judarna i sina städer
9:2
ihågkommas och firas i var s.
9:28
bosatte sig i städer
Job 15:28
gick upp till porten i s.en
29:7
Hon ler åt larmet i s.en
39:10
deras städer har du omstörtat
Ps. 9:7
våld och genstridighet ser jag i s.en
55:10
och stryk omkring i s.en
59:7.15
folk blomstre upp i städerna
72:16
Den s. står på de heliga bergen
87:1
funno ingen s. där de kunde bo
107:4
komma till en s. där de kunde bo
107:7
de byggde en s. där de kunde bo
107:36
Om H. icke bevarar s.en
127:1
bragt dina städer i fördärv
139:20
där portarna i s.en öppna sig
Ords. 1 :21
vid ingången till S.en höjer sitt rop
8:3
uppe på s.ens översta höjder
9:3
satt sig högt uppe i s.en
9:14
fröjdar sig s.en
11 :10
varder en s. upphöjd
11:11
bättre ... än den som intager s.en
16:32
vis man kan storma en s. full av
21 :22
Ss. en s. vars murar äro nedbrutna
25 :28
Bespottare uppvigla s.en
29:8
Hennes man är känd i s.ens portar
31:23
starkare än 10 väldiga i s.en
Pred. 7 :20
sådana blevo förgätna i s.en
8 :10
denne räddade s.en gm sin vishet
9:15
icke ens till s.en hittar han fram
10:15
stå upp och gå omkring i s.en
HV. 3:2
Väktarna mötte mil i s.en
3:3; 5:7
edra städer uppbrända i eld
Jes. 1:7
Sion står kvar ss. en inspärrad s.
1:8
s.ens ypperste måste fara ditned
5:14
städerna öde och utan invånare
6 :11
förstörde dess städer
14:17
fylla jordkretsens yta med städer
14:21
ropa, du s.
14:31
Damaskus upphöra att vara en s.
17:1
s. (strida) mot s.
19:2
städer som tala Kanaans tungomål
19 :18
omstörta s.ens palatser
23:13
Tag din harpa och gå omkring i s.en
23:16
ödeläegeIse är kvar i s.en
24 :12
du har gjort s.en till en stenhop
25:2
V år s. giver oss styrka
26:1
du s. där David slog upp sitt läger
29:1
djupt skall s.en bliva ödmjukad
32:19
han aktar städer ringa
33:8
denna s. skall icke bliva given
36:15
Han skall icke komma in i denna s.
37 :33
in i denna s. skall han icke komma
37:34
skall beskärma och frälsa denna s.
37 :35
rädda dig och denna s. ur assyriske
38:6
Ja, jag skall beskärma denna s.
38:6
stämmen upp, du öken med städer
42:11
(Kores) skall bygga upp min s.
45:13
Hör buru det larmar i s.en
66:6
hs städer brännas upp
Jer. 2 :15
Ty så många som dina städer äro
2 :28
en från var s. och två från var släkt
3 :14
då bliva dina städer förstörda
4:7
alla dess städer voro nedbrutna
4:26
Alla städer äro övergivna
4 :29
tager hela s.en till flykten
4:29
då vill jag fÖrU.ta s.en
5:1
pantern lurar vid deras städer
6:6
Hon är s.en som skall hemsökas
6:6
förtära s.en med dem som bo däri
8:16
så många som dina städer äro
11 :13
Städerna i Sydlandet äro tillslutna
13:19
kommer jag in i s.en, mötes jag där
14:18
icke ngn börda in gm denna s.s portar 17 :24
få draga in gm denna s.s portar
17 :25
s. förbliva bebodd evinnerligen
17 :25
denna s. till ett föremål för häpnad
19:8
Jag skall sönderslå denna s.
19:11
jag skall göra denna s. lik Tofet
19:12
över denna s. all den olycka komma
19:15
jaa skall giva denna s.s rikedomar
20:5
de städer som H. omstörtade
20:16
skall samla dem inne i denna s.
21:4
jag skall slå dem som bo i denna s.
21:6
dem som i denna s. äro kvar
21 :7
Den som stannar kvar i denna s.
21:9
Jaa: har vänt mitt ansikte mot denna s. 21 :10
många folk gå fram vid denna s.
22:8
s.ens invånare ss. Gomorras
23:14
den s. som jag givit åt eder
23:39
den s. som är uppkallad efter mitt
25 :29
låta denna s. bliva ett exempel
26:6
denna s. skall ödeläggas
26:9
han har profeterat mot denna s.
26:11
sänt mig att profetera mot denna s.
26:12
dragen oskyldigt blod över denna s.
26:15
(Uria) profeterade mot denna s.
26:20
att denna s. skall bliva ödelagd
27 :17
det övriga som är kvar i s.en
27 :19
söken den s.s bästa
29:7
allt det folk som bor i denna s.
29:16
s.en skall åter bliva uppbyggd
30:18
vänd tillbaka till dina städer
31 :21
I Juda land med dess städer
31 :23
Juda folk. med sina städer
31 :24
s.en Uer varda uppbyggd till H. ära
31 :38
giva denna s. i den babyloniske
32:8
belägringsvallarna fram mot s.en
32:24
är s.en given i belägrarnas hand
32:24
fastän s.en är given i kaldeernas
32 :25
&iva denna s. i kaldeernas hand
32:28
kaldeerna som belägra denna s.
32 :29
komma och tända eld på s.en
32 :29
ifrån den dag då denna s. byggdes
32:31
säger H. om denna s.
32:36
så säger H. om husen i denna s.
33:4
dölja mitt ansikte för denna s.
33:5
s.en skall bliva mig till fröjd
33:9
ja. ock.i alla hithörande städer
33:12

34:22
åter draga mot denna s. och belägra
36:6
komma in från sina städer
37:8
skola kaldeerna belägra denna s.
skulle bränna upp denna s. i eld
37:10
slut på allt brödet i s.en
37:21
38:2
Den som stannar kvar i denna s.
Denna s. given i händerna på
38:3
krigsfolk som ännu är kvar här i s.en 38:4
38:9
då intet bröd finnes i s.en
38:17
denna s. skall icke bliva uppbränd
38:18
denna s. i kaldeemas hand
38:23
orsak till att denna s. brännes upp
efter det att s.en blivit stormad
39:2
drogo om natten ut ur s.en
39:4
dem som voro kvar i s.en förde
39:9
skall jag låta komma över denna s.
39:16
stanna kvar i de städer I haven
40:10
när de hade kommit in i s.en
41:7
jag vill fördärva städerna
46:8
de översvämma städerna
47:2
förhärj are skall komma över var s.
48:8
så att ingen s. skall kunna rädda sig
48:8
Hs städer skola bliva en ödemark
48:9
(Moabs) städer skola gå upp i rök
48:15
(domen) över alla andra städer
48:24
övergiven edra städer. I Moabs
48:28
varför bor hs folk. i dess städer
49:1
jag skall tända eld på bs städer
50:32
om att hela hs s. är intagen
51:31
Så blev av dess städer en ödemark
51:43
Så blev s.en (Jerusalem) belägrad
52:5
var hungersnöden så stor i s.en
52:6
s.en stormades
52:7
krigsfolket flydde ut ur s.en
52:7
kaldeerna låga runt omkring s.en
52:7
52:15
dem som voro kvar i s.en
52:25
från s.en tOg han en hovman
som påträffades i s,en
52:25
mina äldste förgingos i s.en
Klag. 1:19
försmäkta på gatorna i s.en
2:11
försmäktande ligga de i s.en
2:12
den s. som man kallade skönhetens
2:16
plåga för alla min s.s döttrars skull
3:51
rista på den in en s.
Hes. 4:1
ss. järnvägg mellan dig och s.en
4:3
bränna upp i eld mitt i s.en
6:2
skola städerna bliva öde
6:6
den som är i s.en, hm förtär pest
7:15
S.en är full av orätt
7:23
Kommen med hemsökelser över s.en
9:1
Gå igenom Jerusalems s.
9:4
Dragen fram i s.en efter hm
9:6
slogo ned folket i s.en
9:7
s.en är full av lagvrängning
9:9
och strö ut dem över s.en
10:2
som råda till vad ont är här i s.en
11:2
ligga gm eder slagna här i s.en
11:6
slagna vilkas fall I vållat i s.en
11:7
S.en skall icke vara en gryta
11:11
H. härlighet lämnade s.en
11:23
stannade på be1'let öster om s.en
11:23
de städerna komma att ligga öde
12:20
deras städer förödde han
19:7
Du s. som utgjuter invånares blod
22:3
skall jag förstöra dess städer
25:9
ja, dess städer så många de äro
26:9
förvandla s.en till en kal klippa
26:4
ss. man drager in i erövrad s.
26:10
gör dig till en ödelagd s.
26:19
lik ngn. s. som ingen bebor
26:19
dess städer skola liua öde
29:12
bland förhäljade städer i 40 år
29:12
städerna där bland förhärjade städer 30:7
med budskapet: S.en är intagen
33:21
göra dina städer till ruiner
35:4
städer skola icke mer bliva bebodda
35:9
H. till de övergivna städerna
36:4
städerna skola ånyo bliva bebodda
36:10
låta städerna ånyo bliva bebodda
36:33
städerna som vara så ödelagda
36:36
ock finnas en s. med namnet Hamona 39:16
sedan s.en hade blivit intagen
40:1
på detta var en s. byggd söderut
40:2
när jag kom för att fördärva s.en
43:3
åt s.en till besittning ett område
45:6
båda sidor om s.ens besittning
45:7
få ett område, invid s.ens besittning
45:7
utgöra icke heligt område för s.en
48:15
s.en skall ligga där i mitten
48:15
48:17
s.en skall hava en utmark
48:18
tjäna till föda åt s.ens bebyggare
Alla s.ens bebyggare skola bruka det 48:19
fyrkant, s.ens besittning inberäknad 48:20
48:21
på båda sidor om s.ens besittnine
48:22
å andra sidan mot s.en
48:30
följande utgångar skall s.en hava
av s.ens portar tre ligga i norr
48:31
s.ens namn skall vara: Här är H.
48:35
Dan. 9:16
vända sig ifrån din s. Jerus.
9:18
se till s.en som är uppkallad efter
9:19
din s. ocb ditt folk uppkallade efter
s.en skall furstes folk. förstöra
9:26
Gilead är en s. av ogärningsmän Hos. 6:8
8:14
jaa: skall sända eld mot hs städer
11:6
svärdet skall rasa i deras städer
bereda frälsning i alla dina städer
13:10
I s.en rusa de in
Joel 2:9
stöter man i basun i en s.
Am. 3:6
Eller drabbas en s. av ngt ont
3:6
med tomma munnar i alla edra städer 4:6
lät det regna över en s.
4:7
städer stappla bort
4:8
till en och samma s.
4:8
Den s. varifrån tusen plägade draga
5:3
den s. varifrån hundra plägade drae;a
5:3
jag skall giva s.en till pris
6:8
hustru. skall bliva sköka i s.en
7:17
Jona begav sig in i s.en
Jona 3:4
Jona gick ut ur s.en
4:5
Jona stannade öster om s.en
4:5
huru det skulle gå med s.en
4:6
den s. vars hövdingar döma
Mika 3:11
ty nu måste du ut ur s.en
4:10
jag skall utrota städerna i ditt land
6:11
dina städer skall jag ödelägga
6:14
Hör huru H. ropar till s.en
6:9
om de rika i s.en finge vara
6:12

invånarna i s.en till mål för
6:16
gör ände på platsen där s.en står Nab. 1:8
2:5
De hasta mot s.ens murar
för ditt våld mot städer
Hab. 2:8
2:12
bygger upp städer med blodsdåd
ditt våld mot länder och städer
2:17
deras städer blevo fö rhärjare
Sef. 3:6
mina städer njuta överflöd
Sak. 1:17
Jerusalem med sina städer omkring
7:7
s.ens gator fulla av gossar och
8:5
folk och många städers invånare
8:20
invånarna i den ena s.en skola gå
8:21
och s.en skall intagas
14:2
hälften av folket i s.en föras bort
14:2
14:2
återstoden icke utrotad ur s.en
s.en skall trona på en höjd
14:10
i en s. som hette Nasaret
Matt. 2:23
Icke kan en s. döljas
5:14
när de kommit in i s.en
8:33
gick hela s.en ut för att möta J.
8:34
och kom till sin egen s.
9:1
J. gick omkring i alla städer och
9:35
när I haven kommit in i ngn s.
10:11
gån ut ur det huset eller den s.en
10:14
bliva drägligare än för den s.en
10:15
När de förtölja eder i en s.
10:23
och predika i deras städer
11:1
bestraffande ord till de städer
11:20
kommo efter hm från städerna
14:13
kom hela s.en i rörelse
21:10
(J.) gick ut ur s.en till Betania
21:17
När han gick in till s.en igen
21:18
konungen brände upp deras s.
22:7
förfölja ifrån ena s.en till andra
23:34
Gån in i s.en till den och den
26:18
komma några av väktarna till s.en
28:11
Mark. 1:33
och hela s.en var församlad
icke mer kunde öppet gå in i ngn s.
1:45
flydde och berättade härom i s.en
5:14
6:33
från alla städer strömmade mskor
6:56
varhelst (J.) gick in i ngn s.
11:19
begåva de sig ut ur s.en
Gån in i s.en
14:13
lärjungarna komma in i s.en
14:16
sänd av Gud till en s. i
Luk. 1:26
Maria begav sig till en s. i Judeen
1:39
färdades alla var och en till sin s.
2:3
for han från s.en Nasaret
2:4
2:39
vände de tillbaka till sin s .• Nasaret
stodo upp och drevo hm ur s.en
4:29
berg som deras s. var byad på
4:29
Kapernaum, en s. i Galileen
4:31
för de andra städerna måste jag
4:43
medan han var i en av städerna
5:12
till en s. som hette Nain
7:11
stor hop folk ifrån s.en gick med
7:12
Nu fanns där i s.en en synderska
7:37
vandrade han från s. till s.
8:1
inbyggarna i de särskilda städerna
8:4
kom en man från s.en emot hm
8:27
flydde och berättade härom i s.en
8:34
förkunnade i hela s.en huru stora
8:39
gån bort ifrån den s.en
9:5
undan till en s. som hette Betsaida
9:10
sände ut dem till var s. och ort
10:1
när I kommen in i ngn s.
10:8,10
låder vid våra fötter ifrån eder s.
10:11
drägligare än för den s.en
10:12
Och (J.) vandrade från s. till s.
13:22
Gå ut på gator och gränder i s.en
14:21
I en s. fanns en domare
18:2
I samma s. fanns ock en änka
18:3
i Jeriko och eick fram em s.en
19:1
makt och myndighet över 10 städer
19:17
Så vare du satt över 5 städer
19:19
fick se s.en, begynte han grUa
19:41
de som äro inne i s.en må draga ut
21:21
22:10
När I kommen in i s.en
23:19
upplopp som äat rum i s.en
Arimatea, en s. i Judeen
23:61
24:49
I skolen stanna kvar här i s.en
Betsaida, Andreas' och Petrus' s. Joh. 1:44
en s. i Samarien som hette Sykar
4:5
Hs läljungar bade gått in i s.en
4:8
kvinnan gick in i s.en och sade
4:28
gingo de ut ur s.en och kommo
4:30
många samariter från s.en komma till 4:39
en s. som hette Efraim
11:54
där J. var korsfäst låg nära s.en
19:20
församlade sig i denna s. mot J. Apg. 4:27
från städerna runt omkring Jerusalem 5:16
förde (Stefanus) ut ur s.en
7:68
det blev stor glädje i den s.en
8:8
Nu var där i s.en före hm
8:9
förkunnade evangelium i alla städer
8:40
stå upp och gå in i s.en
9:6
medan dessa nalkades s.en
10:9
(Petrus:) Jag var i s.en Joppe
11:6
till järnporten som ledde ut till s.en
12:10
hela s.en för att höra Guds ord
13:44
de förnämsta männen i s.en
13:50
drevo dem ifrån sin S.S område
13:50
folket i s.en delade sig
14:4
till städerna Lystra och Derbe
14:6
Jupiterstempel utanför s.en
14:13
släpade (Paulus) ut ur s.en
14:19
och gick in i s.en (Lystra)
14:20
förkunnade evangelium i den s.en
14:21
Moses förkunnare i alla städer
15:21
städer där vi förkunnat H. ord
15:36
när de foro gm städema
16:4
Denna s. (Filippi) en romersk koloni 16:12
I den s.en vistades vi
16:12
purpurkrämerska från s.en Tyatira
16:14
uppväcka stor oro i vår s.
16:20
bådo dem lämna s.en
16:39
folkskocknina; och oroligheter i s.en
17:5
inför s.ens styresmän
17:6
uppväckte oro hos s.ens styresmän
17:8
uppfylld s.en var med avgudabilder
17:16
mycket folk i denna s.
18:10
bela S.en (Efesus) kom i rörelse
19:29
s.ens kansler lugnade folket
19:35
den h.A. i den ena s.en betygar mi&
20:23
ledsagade ända utom s.en
21:5
såväl vi som bröderna i s.en
21:12
sett efesiem Trofimus i s.en
21:29
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Stadd-Stadga
hela s.en kom i rörelse
21 :30
uppfostrad bär i s.en
22:3
varken i helgedomen eller i s.en
24:12
de förnämsta männen i s.en (Cesarea)· 25 :23
förföljde dem in i utländska städer
26:11
ämnar jag taga vägen gm. eder s. Rom.15:28
Erastu~ s.ens kamrerare
16:23
Gm eder s. till Macedonien
2.Kor. 1:16
jag har utstått faror i städer
11 :26
i var särskUd s. äldste
Tit. 1:5
(Abraham) väntade på s.en
Hebr.11 :10
han har berett åt dem en s.
11 :16
vi hava där ingen varaktig s.
13 :14
städerna Sodom och Gomorra
2.Pet. 2:6
begiva oss till den och den s.en
Jak. 4:13
Sodom och GomolTa med städer Jud. v. 7
s. där deras H. blev korsfäst
Upp.11:8
tiondedelen av s.en störtade
11 :13
vinpressen trampades utanför s.en
14:20
mätstång att därmed mäta s.en
21:15
s.en utgjorde en fyrkant
21:16
med stången mätte han s.en
21 :16
s.en själv var av rent guld
21:18
s.ens gata var av rent guld
21 :21
s.en behöver icke sol eller måne
21 :23
flöt fram igenom s.ens gata
22:2
gå in i s.en gm dess portar
22:14

fasta städer övergivna fästen
Jes.17:9
den fasta s.en ligger öde
27:10
jag gör dig till en fast s.
Jer. 1 :18
bärskri mot de fastaste städer
Sef. 1:16
FIENTLIG STAD
6.Mos.20:20
FOLKENS STÄDER
Upp.16:19
FOLKRIK STAD
Jes.32:14; KJag. 1:1
FRÄMMANDE STAD
Dom.19:12
FöRTRYCKTES STAD
Sef. 3:1
FöRVIRRINGENS STAD
Hes.22:5
FöRöDDA STÄDER
Je8.61:4
G1LEADS STÄDER
kvar bär i GUeads städer
4.Mos.32:26
begraven i en av GBeads städer Dom.12:7

KAINEERNAS STÄDER
1.Sam.30:29
KONUNGENS STAD
Ps.48:3; Matt. 5:35
LITEN STAD
Pred.9:14; Joh. 7:42
MANASSE STÄDER
Jos.17:9
MEDlENS ST ÄDER
2.Kon.17:6; 18:11
MANGBESöKT STAD
Jes.62:12
NABOTS STAD
1.Kon.21:8
NAHORS STAD
1.Mos.24:10
NYA STADEN
bodde i Jerusalem, i Nya s.en 2.Kon.22:14
(Hulda) bodde i Nya s.en
2.Krön.34:22
Sef. 1:10
jämmer (höras) frin Nya s.en
Ps.122:3
NYUPPBYGGD STAD
OBEBODDA STÄDER
Jer.22:6
Esr. 4:12
OND STAD
PINEHAS' ST AD
Jes.24:33
RATTFÄRDIGHETENS STAD
Jes. 1:26
SAMARIENS STÄDER
i Samariens städer
l.Kon.13:32
bosätta sig i Samariens städer 2.Kon.17:24
bosätta sig i Samariens städer
17 :26
offerhöjdshus i Samariens städer
23:19
SAMARITISK STAD
Matt.10:5
SEFARVAIMS STAD
konungen över Sefarvaims 8.
2.Kon.19:13
konungen över Sefarvaims s.
Jes.37:13
SIHONS STAD
4.Mos.21:26,27,28
SIKEMS STAD
1.Mos.33:18
SKARORNAS STAD
Mika 5:1
STOR STAD
detta är den stora s.en
l.Mos.10:12
städerna äro mycket stora
4.Mos.13:29
städer, stora oeh befästa
5.Mos. 1:28
stora och vackra städer
6 :10
städer, stora oeh befästa
9:1
Gibeon var en stor s.
Jos.10:2
där finnas stora befästs städer
14:12
stora städer med murar
1.Kon. 4:13
gjort så mot denna stora s.
Jer.22:8
till Nineve, den stora s.en
Jona 1:2
begiv dig till Nineve. den stora s.en
3:2
Men Nineve var en stor s. inför Gud
3:3
ömka mig över Nineve, den stora s.en 4:11
den stora s.en som heter Sodom Upp.11:8
den stora s.en rä mnade i tre delar
16 :19
kvinnan är den stora s.en
17 :18
Ve dig, Bahylon, du stora s.
18:10
Ve, ve dig, du stora s.
18:16
Var fanns den stora s.ens like
18:18
Ve, ve 4-il. du stora 8.
18:19
Babylon. den stora s.en. störtas
18:21
STARK STAD
Upp.18:10

STADFÄSTELSE
1 till s. av ett sådant avtal

Rut 4:7

STADGA
Se även: Bud, Jag, lära, föreskrift,

BERGS BYGDENS STÄDER
Jer.33:13
BERöMD STAD
Jer.49:25
BETYDANDE ST AD
Apg.21 :39
BULLRANDE STAD
Jes.22:2
DAMASKENERNAS STAD
2.Kor.11:32
DAVIDS STAD
Sions borg. det är Davids s.
2.Sam.. 5:7
David kallade den Davids s.
5:9
icke flytta H. ark i Davids s.
6 :10
hämtade Guds ark upp till Davids s.
6:12
När H. ark kom in i Davids s.
6:16
David begraven i Davids s.
1.Kon. 2:10
förde henne in i Davids s.
3:1
H. förbundsark från Davids s.
8:1
hade flyttat upp från Davids s.
9 :24
stället på sin fader Davids s.
11 :27
Salomo begraven i Davids s.
11 :43
Rehabeam begraven i Davids s.
14:31
man begrov (Ablam) i Davids s.
15:8
Asa begraven i Davids s.
15 :24
Jossfat begraven i Davids s.
22:51
J oram begraven i Davids s.
2.Kon. 8 :24
begrov (Ahasja) i Davids s.
9 :28
man begrov (Joas) i Davids s.
12:21
(Amasj a) blev begraven i Davids s.
14 :20
man begrov (Asarja) i Davids s.
15:7
J otam begraven i Davids s.
15 :38
Abas begraven i Davids s.
16:20
Sions borg, det är Davids s.
1.Krön.11:5
därför kallade man det Davids s.
11 :7
icke flytta in arken i Davids s.
13 :13
uppförde åt sig hus i Davids s.
15:1
H. förhundsark kom till Davids s.
15:29
från Davids s., det är Sion
2.Krön. 5:2
flytta upp från Davids s.
8:11
begrov (Salomo) i hs fader Davids s.
9:31
Rehabeam begraven i Davids s.
12 :16
man begrov (Abla) i Davids s.
14:1
man begrov (Ass) i Davids s.
16 :14
Jossfat begraven i Davids s.
21:1
begrov (Joram) i Davids s., men icke 21 :20
begrov (Jojada) i Davids s.
24:16
bearov (Joas) i Davids s., dock icke
24:25
man begrov (Jotam) i Davids s.
27:9
(Hiskla) befäste Millo i Davids s.
32:5
ledde vattnet väster om Davids s.
32 :30
byggde en yttre mur till Davids s.
33 :14
trapporna ned från Davids s.
Neh. 3:15
uppför trapporna till Davids s.
12:37
Davids s. hade många rämnor
Jes.22:9
for (Josef) upp till Davids s.
Luk. 2:4
Frälsare född åt eder i Davids s.
2:11
EFESIERNAS STAD
Apg.19:35
EFRAIMS STÄDER
2.Krön.17:2
EGYPTENS STÄDER
Mika 7:12
FAST STAD
gjorde dem till fasta städer
2.Krön. 8:5
nåd gm att heskära mig en fast s.
Ps.31 :22
föra mig till den fasta s.en
60:11; 108:11
rikes skatter äro en fast s.
Ords.10:16
rikes skatter äro en fast s.
18:11
svårare att vinna än en fast s.
18:19

ISRAELS STAD
ut från alla Israels städer
1.Sam.18:6
mot Israels städer
1.Kon.15:20
Joas återtollsraels städer
2.Kon.13:25
invånarna i Israels städer gå
Hes.39:9
icke igenom alla Israels städer
Matt.10:23
JERAMEELITERNAS STÄDER
1.Sam.30:29
JUDASTAD
sin s., Bet-Lehem i Juda
Dom.17:8
draga upp till Juda städer
2.Sam. 2:1
israeliter i Juda städer
1.Kon.12:17
angrep befästs städer i Juda
2.Kon.18 :13
på offerhöjderna i Juda städer
23:6
föra bort ifrån Juda städer
23:8
israeliter i Juda städer
2.Krön.10:17
(Rebabeam) befäste städer i Juda
11 :5
(Sissk) intog de fasta städerna i Juda 12:4
Ur alla Juda städer skaffade han bort 14:5
(Asa) byggde fasts städer i Juda
14:6
krigsfolk i alla Juda fasta städer
17:2
undervisa i Juda städer
17 :7
fora omkring i alla Juda städer
17:9
stora upplag i Juda städer
17:13
domare i alla Juda befästa städer
19:5
särskilda för var s.
19:6
från alla Juda städer kom man
20:4
därtill ock fasta städer i Juda
21:3
församlade leviterna ur Juda städer
23:2
Faren vart år ut till Juda städer
24:5
plundril1llståg i Juda städer
25 :13
städerna i Juda llgJand oeh sydland
28 :18
i Juda städer offerhöjder
28:25
drolo israeliter till Juda städer
31:1
som bodde i Juda städer
31:6
i alla hefästs städer i Juda
33:14
I Juda städer bodde var och en
Neh.1l:3
arvsbesittning. i sin s.
11:3
i alla de andra städerna i Juda
11 :20
Gud skall bygga upp Juda stiider
Ps.69:36
angrep befästa städer i Juda
Jes.36:1
säg till Juda städer: Se där är Gud
40:9
den som säger om Juda städer
44:26
och mot alla Juda städer
Jer. 1 :15
häver upp rop mot Juda städer
4:16
vad de göra i Juda städer
7 :17
i Juda städer slut på fröjderop
7 :34
och Juda städer till en ödemark
9 :11
löra Juda städer till en ödemark
10:22
Predika allt detta i Juda städer
11:6
om så Juda städer gå hort
11 :12
från Juda städer skall man komma
17 :26
Jerusalem med Juda städer
26:18
tala mot alla Juda städer
26:2
I Juda land med dess städer
31 :23
Juda folk med alla sina städer
31 :24
tillkalla vittnen i Juda städer
32:44här i Juda städer
33 :10
i andra Juda städer ännu en Pill
33:13
belägrade städer i Juda
34:7
av Juda städer som voro kvar
34:7
Juda städer göra till en ödemark
34:22
folk som från Juda städer kommit
36:9
kon. i Babel satt över Ju..da städer
40:5
olycka över alla Juda städer
44:2
den brann i Juda städer
44:6
i Juda städer och på Jerusalems
44:17
tänt offereld i Juda städer
44:21
jungfrurna i Juda städer
KJag. 5:11
förbarmar dig över Juda städer
Sak. 1:12
Maria till en s. i Judeen
Luk. 1 :29
Arimatea. en s. i Judeen
23:51

stå upp; stå; stå fast, bestå; pi. fastställa, stadfåsta; i Rut 4:7 pi. inf. Se
t.ex. Fullborda 2, Stadga (verb) 8.

skriftlärd, farise, judendomen, människobud.
-stadga
gudstjänststadga Hebr.9:1
lagstadga 4.Mos.19:2
rättsstadga 4.Mos.3S :29
De äldstes stadgar (tradition)
Utöver eller i stället för de stadgar och
föreskrifter Herren hade givit Israel,
2.Mos.12:14; 13:10; 27:21 etc., kom
många mänskliga och hedniska bruk
och sedvänjor som stod i strid med
Guds lag, se t.ex. 3.Mos.18:30; 2.Kon.
17:8; Mika 6:16, jfr Hes.20:18 f. I de
avsnitt av evangelierna, där fåderneärvda stadgar eller sedvänjor omtalas
och kommenteras, Matt.lS :1-20;
Mark.7:1-23, rör det sig om en muntlig
judisk tradition vid sidan av den skrivna uppenbarelsen i G.T., särskilt i
Moseböckerna. Denna tradition, som i
N. T. kallas »de äldstes tradition (i vår
kyrkobibel:
stadgar)), Matt.lS:2;
Mark.7:3,S, eller »de fåderneärvda sedvänjorna (övers. fådernas stadgar)),
Apg.28:17, gav detaljerade regler för
livsföringen.
Det grekiska ordet för »traditioDl>,
parådosis, kommer av paradidånai,
överlämna, överlåta, ge vidare, ett
verb som ofta används som teknisk
term för att vidareföra en helig tradition, som man har mottagit (paraJambånein), se t.ex. l.Kor.11:23; 15:3.
På de ovannämnda ställena i Matt.
15 och Mark.7 är det fråga om en
omsorgsfull tvättning av händerna
före måltiden och om sköljning av kärl
osv. Fariseer och skriftlärde, som hade
sett Jesu lärjungar äta med otvagna
händer, frågade Jesus om orsaken och
fick till svar en hänvisning till Guds
bud, dvs. till den skrivna lag, som
fariseerna och de skriftlärde bröt och
gjorde om intet för sina muntliga
traditioners skull. Som exempel nämns
budet att man skall hedra sina föräldrar, vilket enligt fariseerna och de
skriftlärde kunde skjutas åt sidan för
en korban eller gåva till templet.
Ä ven från andra ställen iN. T. känner vi denna judiska tradition, i synnerhet där evangelieförfattama refererar konflikter mellan Jesus å ena sidan
och de skriftlärde och fariseerna å den
andra, när det gällde tolkningen och
tillämpningen av sabbatsbudet.
Enligt de äldstes stadgar var det 39
olika slags arbeten som icke fick utföras på en sabbat, och i evangelierna
fmner vi några exempel på denna
stränga iakttagelse av sabbaten, t.ex.
Matt.12:1-13 med par.; Luk.13:10-17;
Joh.S:8-1O; 7:21-24. Ett nyckelställe
är Mark.2:27 f. Se: Sabbat.
Belysande för Jesu syn på denna
judiska tradition och dess praktiska
tillämpning är också Matt.23:2-4,1328; Luk.ll:37-46. Man kan i detta
sammanhang lägga märke till Bergspredikan, där Jesus understryker att
han har kommit icke för att upphäva
lagen och profeterna, utan för att
fullborda dem, Matt.5:17, och där han
förkunnar en rättfårdighet som övergår
de skriftlärdes och fariseernas, v.20.
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STAD (benämningar)
ARBASSTAD
Jos.15:13; 21:11
AROERSSTÄDER
Jes.17:2
BEFÄST STAD
i Iä&er eller befästa stider
4.Mos.13:20
barn bo i de befista stiiderna
32 :17
(Gad byggde upp) befästa städer
32:36
städer, stora och befästa
5.Mos. 1 :28
dessa städer voro befästa
3:5
städer, stora och befästa mot hlm.
9:1
komma in i befästa städerna
Jos.10:20
finnas stora befästa städer
14:12
&lek till den befästa s.en Tyrus
19 :29
omfattade de befästa städerna
19:35
befästa städer och byar
1.Sam. 6 :18
icke ...befästs städer
2.Sam.20:6
intaga alla befästa städer
2.Kon. 3:19
I som haven en befäst s.
10:2
offerhöjderna i de befästa städerna
17:9
väktartorn som befästs städer
18:8
angrep alla befästa städer i Juda
18:13
befästa städer till grusade stenhopar 19:25
förlagt i de befästa städerna
2.Krön.17 :19
domare i alla Juda befästa städer
19:5
särskilda för var s.
19:6
Sanherib belägrade befästs städer
32:1
krigshövitsmän i befästa städer
33:14
intogo befästa städer
Neh. 9:25
liort befästa s.en till grushög
Jes.25:2
angrep befästa städer i Juda
36:1
makt att ödelägga befästa städer
37:26
fly in i de befästs städerna
Jer. 4:5
befästs städer skoJa de förstöra
5:17
fly in i de befästa städerna
8:14
uppfört så många befästa städer Hos. 8 :14

GLAD STAD
Jes.22:2
(Jerusalem) du glada s.
23:7
Är detta eder &lada s. (Tyrus)
Sef. 2:15
Så skall det gå den glada s.en
GUDS STAD
i striden för vår Guds städer
2.Sam.10:12
striden för vår Guds städer
l.Krön.19:13
flöden giva glädje åt Guds s.
Ps.46:5
Stor är H. i vår Guds s.
48:2
så fingo vi se det i vår Guds s.
48:9
Härliga tinl talade om dig, Guds s.
87:3
kommit till levande Gudens s.
Hebr.12:22
namnet på min Guds s.
Upp. 3 :12
HADADESERS STÄDER
2.Sam. 8:8
HADARESERS STAD
1.Krön.18:8
HEBRONS STÄDER
2.Sam. 2:3
HELIG STAD
bo i Jerusalem, heliga s.en
Neh.1l:1
11:18
Levitema i den heJiga s.en
kallen eder efter den heliga s.en
Jes.48:2
Jerusalem, du heJ.i.ga s.
52:1
heliga städer blivit en öken
64:10
Dan. 9:24
över din heliga s.
Matt. 4:5
'\led sig till den heliga s.en
27:63
in i den heliga s.en
Upp.1l:2
förtrampa den heliga s.en
jag såg den heliga s.en
21:2
visade mig den heliga s.en Jerusalem 21:10
22:19
ifrln hm hs del i den heliga s.en
HERRENS STAD
Ps.48:9
fingo vi se det i H. Sebaots s.
101:8
utrota ogärninesmän ur H. s.
Jes.60:14
man skall kalla dig H. s.
Jes.26:5
HöG STAD
Jes.33:20
HöGTIDERS STAD
Hes.26:17
HöGTPRISAD STAD

SYDLANDETSSTÄDER
och i SydJandets städer
SydJandeta städer i hesittninl

Jor.32:44
Ob. v.20

TILLKOMMANDE STAD
Hebr.13:14
TROGEN STAD
en sköka, den trogna s.en
Jes. 1:21
(Sion) kallas en trogen s.
1:26
Jerusalem kallas den trogna s.en Sak. 8:3
UPPRORISK STAD
Esr. 4:12,15
VÄLBEFÄST STAD
Dan.11:15
YR STAD
Jes.32:13
ÄLSKAD STAD
Upp.20:9
öDE STAD
Jes.24:10
öDELAGDA STÄDER
åter befolka ödelagda städer
Jes.54:3
uppfylla de ödeJalda städerna
Hes.36:38
bygga upp sina ödelagda städer
Am. 9:14
öDELÄGGELSENS STAD
Ps.137:8

STADD
Jag är s. pi flykt
1.Mos.16:8
resa på vilken jag är s. bliva
24:42
den resa som jaa nu är 8. på
28:20
jag är nu s. på vandring
Dom.17:9
den resa som vi äro 8.a pi
18:5
Den resa som I ilen s.a på
18:6
Samuel s. på väg upp
1.Sam. 9:14
just som David var s. på flykt
23:26
om jag är s. på en olycksväg
Ps.139:24
s.a vid bättre hull än alla
Dan. 1:16
de voro s.a pI. vand.rin&
Mark.16:12
När (J.) var s. i bön
Luk. 9:18
s. på färd till Jerusalem
9:53; 17:11
s.a på vandring till en by
24:13
icke s. på väg till denna högtid
Joh. 7:8
(hovmannen) s. på hemvägen
Apl. 8:28
Jag var i staden Joppe. 8. i bön
11:6
voro Paulus och sUas s.a i bön
16:26
trösts dem som äro s.a i nöd
2.Kor. 1:4
(Abraham) s. på återvägen
Hebr. 7:1

STADFÄSTA
l) bebaioo, (3e(3aww
göra fast, befåsta; stadfåsta, bekräfta;
av: bebaios, se Fast 48. Jfr Rom.1S:8;
Hebr.2:3, övers. bekräfta (pass. bekräftas). Se: Styrka (verb) 13.
2) themeliå6, (J ejJeAww
lägga grund, grunda; göra fast, befåsta.
Se vidare: Grunda 6.
STADFÄSTA
1 H. s.e ordet am de tecken
2 (Gud) skall styrka och s.

Mark.16:20
LPet. 5:10

STADFÄSTELSE
l) [cum, D 1 P

Stadga
De ganues eller flidernas tradition
med alla dess bud och föreskrifter var
enligt fariseisk och efterbiblisk judisk
uppfattning en muntlig lag av samma
ursprung och värde som den skrivna
lagen i Moseböckerna. Till stöd för
denna syn på lagen och uppenbarelsen
kunde man visa till sådana ställen som
S.Mos.4:!3 f.; 17:9-11. Den muntliga
traditionen betraktades som en rätt
tolkning och tillämpning av den skrivna lagen.
Denna fariseiska teori om traditionen var baserad på följande resonemang: Guds vilja är uppenbarad och
förvarad i den heliga Skrift. Emedan
Guds vilja gäller alla livets detaljer,
måste det också i Skriften finnas anvisningar för alla förhållanden i det praktiska livet, om icke uttryckligen så
dock antydningsvis. När Mose mottog
torä, dvs. lagen eller läran om Guds
vilja, måste han också ha undfått
kunskap om principerna för det rätta
förståendet av Skriften. Denna kunskap har sedan överförts från generation till generation och bevarats av
profeter och lärare, vilka därigenom
har varit i stånd att tillämpa Skriften
på nya och växlande förhållanden. Det
måste alltså fmnas en sammanhängande tradition ända från Moses dagar,
och det är viktigt att denna tradition
icke blir bru ten.
En lärare (skriftlärd) eller en generation av lärare måste därför kunna
hänvisa till och vara auktoriserad aven
tidigare lärare eller generation av lärare
i en obruten traditionskedja. Och det
som dessa, på grund av traditionsmässigt tillägnad insikt, utvecklade av
Skriften, blev muntligt (och småningom också skriftligt) fixerat.
De äldstes stadgar var emellertid på
Jesu tid icke något avslutat helt, utan
föremål för ständig utvidgning. De
skriftlärde var bärare av den muntliga
traditionen, de traderade den i sina
lagskolor parallellt med undervisningen
i den skrivna lagen. Se även: Judendomen (sp.30S8), Lära (sp.36S3),
Skriftlärd.
Även om det i ett tidigt skede
kunde finnas en del nedteckningar av
denna muntliga tradition, fick dessa
icke användas vid undervisningen.
Detta traditionsstoff samlades under
namnet Mishna (ordet betyder »UpPrepning») och fårdigredigerades av
Jehuda ha-nasi, vanligen kallad Rabbi,
ca 200 e.Kr.
Mishna, vars äldsta delar kan föras
tillbaka till den babyloniska fångenskapen, är ett resultat av de äldsta
skriftlärdes, de s.k. tannaiternas, verksamhet. Urkunden har 6 huvudavdelningar, s.k. ordningar (hebr. se~är,
plur. se~årim), med sammanlagt 63
underavdelningar eller traktater (hebr.
rnassä\.<:ä!, plur. massä\.<:o!). Traktaterna
är i sin tur indelade i kapitel och dessa
i paragrafer.
Bland traktater av intresse när det
gäller att förstå förhållandet mellan
urkristendom och judendom, kan nämnas Berachot (välsignelser, tacksägelser), som ger en god bild av bönelivet i
hem och synagoga, Shabbat och
Erubin, som föreskriver hur sabbaten
skall helgas, Pesachim, som reglerar
påskfirandet, och Sanhedrin, som behandlar Stora rådets verksamhet. Trak-

taten Abot, även kallad Pirqe Abot,
innehåller etiska tänkespråk från äldsta
tid till Jehuda ha-nasis tid. För övrigt
finns i Mishna föreskrifter och regler
av både strikt religiös och allmänt
samhällelig art, helt i överensstämmelse med fariseemas program: att realisera Guds vilja i alla förhållanden och
funktioner i den enskildes och samhällets liv.
De skriftlärda judar som verkade
efter Mishnas nedtecknande fortsatte
att diskutera och kommentera föreskrifterna i Mishna och dessas tolkning
och tillämpning. Dessa senare skriftlärde, de s.k. amoreerna, bestod av två
grupper, den palestinensiska, vars
huvudcentra var i Sepforis och Tiberias, och den babyloniska, som huvudsakligen verkade i Sura, Nehardea och
Pumbeditha. Resultatet av amoreernas
arbete är Gemara (komplettering), som
omfattar skilda rabbiners diskussioner
och uttalanden samt stoff av illustrerande och berättande art.
På så sätt uppstod Talmud (studium, lärdom): den palestinensiska
Talmud (från ca 400 e.Kr.), som har
Gemara till 39 av Mishnas traktater,
och den babyloniska Talmud (från ca
500 e.KL), med Gemara till 36 1/2
traktater. Det är den babyloniska Talmud som har blivit den allmänt brukade; med sina 6000 foliosidor är den tre
gånger så omfångsrik som den palestinensiska och innehåller utsagor av mer
än 2000 rabbiner.
Man skiljer mellan två slags stoff i
Talmud: halaka (av: håla\.<:, gå, vandra)
och haggada (av: higgi~, berätta, förkunna). Halaka ger regler för livsföringen, medan haggada innehåller
utsagor av skilda slag: rabbinsk troslära, naturiakttagelser, illustrationer,
liknelser, berättelser osv. Särskilt känd
är påskhaggadan, berättelsen om
Israels uttåg ur Egypten för recitation
vid påskfirandet i hemmen. Halaka
omfattar Mishna (med undantag av
Abot) och Gemaras uttalanden om
lagar och föreskrifter, medan återstoden av Gemaras innehåll går in
under begreppet haggada. Utifrån
denna klassifikation av traditionsstoffet delas den rabbinska skrifttolkningen i halakisk och haggadisk u tläggning; den senare är friare och söker att
genom en allegorisk metod nå fram till
Skriftens djupare mening.
Även om det inte fmns så många
upplysningar om de äldstes stadgar i
N.T., kan vi alltså ändå få ett gott
begrepp om vad det rör sig om genom
att studera denna judiska traditions
fortsatta utveckling och slutgiltiga ut·
formning i Mishna och Talmud.
De äldstes stadgar (grt. tradition)
karakteriseras av Jesus som »människobud» (grt. människornas tradition),
Mark.7:8, och Paulus brukar samma
uttryck i Ko1.2:8 (övers. »fäderneärvda
människomeningar») för att beteckna
bud och föreskrifter utan förankring i
Guds ord, se v.16-23, jfr Tit.l:14.
Detta avtecknar sig mycket skarpt mot
bakgrund av vad Paulus säger om sig
själv och sitt förflutna som farise,
Apg.22:3; 26:S; Fi1.3:5 osv. l stället
för de äldstes stadgar sätter Paulus den
lära och det ord som han själv som
apostel har mottagit från Herren för

STADGA
2 hållit mina s.r och lagar
l.Mos.26:5
1 gjorde Josef det till en s.
47:26
1 (Mose:) vara en s. för dig
2.Mos.12:24
2 Detta är s.n om påskalammet
12 :43
2 denna s. hålla på bestämd tid
13:10
1 Om du håller alla hs s.r
15:26
1 kungör Guds s.r och lagar
18:16
1 upplysa dem om s.r och lagar
18 :20
1 de s.r som H. kungjort
3.Mos.10:11
2 icke vandra efter deras s.r
18:3
2 mina s.r skolen I hålla
18:4
2 hålla mina s.r och rätter
18:5
2 hållen I mina s.r och rätter
18 :26
2 ngn av de styggeliga s.r
18 :30
2 Mina s.r skolen I hålla
19:19
2 skolen I hålla alla mina s.r
19:37
2 I skolen hålla mina s.r
20:8
2 skolen I hålla alla mina s.r
20:22
2 icke vandra efter det folks s.r
20:23
2 I skolen göra efter mina s.r
25:18
2 Om I vandren efter mina s.r
26:3
2 om I förkasten mina s.r
26:15
2 själar försmådde mina s.r
26 :43
1 Dessa äro de S.l H. fastställde
26:46
2 Enligt alla s.r
4.Mos. 9:3
2 hålla den enligt den s.
9:14
2 En och samma s. skall gälla
9:14
2 skall en och samma s. gälla
15:15
1 de s.r som H. gav Mose
30:17
l s.r och rätter jag vill
5.Mos. 4:1
1 lärt eder s.r och rätter
4:5
1 få höra alla dessa s.r
4:6
1 s.r och rätter rättfärdiga
4:8
1 lära eder s.r och rätter
4:14
1 du skall hålla hs s.r
4:40
1 s.r Mose föredrog för Israels
4:45
1 de s.r jag i dag framställer
5:1
1 de bud och s.r du skall lära
5:31
1 dessa äro de bud, s.r och rätter
6:1
2 att du håller alla hs s.r
6:2

6:17
1 Vad betyda de vittnesbörd och s.r
6:20
1 H. bjöd göra efter dessa s.r
6 :24
1 håll de bud och s.r och rätter
7:11
2 att du icke håller hs s.r
8 :11
2 att du håller H. bud och s.r
10:13
2 skall du hålla hs s.r
11:1
1 Hällen alla de s.r och rätter
11:32
1 de s.r och rätter I skolen hålla
12:1
1 hålla dessa s.r och göra efter
16:12
1 att han håller dessa s.r
17:19
1 göra efter dessa s.r och rätter
26:16
1 du skall hålla hs s.r och bud
26 :17
1 göra efter hs bud och s.r
27 :10
2 icke håller alla hs bud och s.r
28 :15
2 bud och s.r han har givit dig
28 :45
2 att du håller hs bud och s.r
30:10
2 hålla hs bud och s.r och rätter
30:16
2 från hs s.r vek iag icke av
2.Sam.22:23
2 så att du håller hs s.r
l.Kon. 2:3
2 efter sin fader Davids s.r
3:3
1 håller mina s.r och bud
3:14
2 om du vandrar efter mina s.r
6 :12
1 att vi alltid hålla hs s.r
8 :58
1 alltjämt vandren efter hs s.r
8:61
1 håller mina s.r och rätter
9:4
2 icke hållen de bud och s.r
9:6
2 icke har hållit de s.r
11 :11
2 icke vandrat efter mina s.r
11 :33
2 (David) höll mina bud och s.r
11 :34
2 Om du håller mina s.r och bud
11 :38
2 vandrat efter de folks s.r
2.Kon.17:8
2 och efter de s.r som Israels
17:8
2 hållen mina bud och s.r
17:13
1 förkastade hs s.r
17:15
2 vandrade efter s.r som Israels
17 :19
2 göra icke efter de s.r
17 :34
1 de s.r och rätter skolen I hålla
17 :37
2 skulle hålla hs s.r
23:3
1 fastställde det till en s.
l.Krön.16:17
1 och gör efter de s.r och rätter
22:13
1 att han håller dina s.r
29:19
1 håller mina s.r och
2.Krön. 7:17
2 övergiven de s.r och bud
7 :19
1 det må gälla s.r och rätter
19 :10
1 s.r och rätter de fått gm Mose
33:8
1 hålla hs vittnesbörd och s.r
34:31
1 icke hållit de s.r du gav
N eho 1:7
1 du gav dem goda s.r
9:13
1 Du gav dem s.r
9:14
1 göra efter alla H. s.r
10:29
2 hs s.r lät jag icke vika
PS.18:23
1 Huru kan du tala om mina s.r
50:16
1 detta är en s. för Israel
81:5
2 om de bryta mot mina s.r
89:32
1 fastställde för Jakob till s.
105:10
1 för att de skulle hälla hs s.r
105:45
1 så att jag hölle dina s.r
119:5
1 Dina s.r vill jag hålla
119:8
1 Lär mig dina s.r
119:12
2 Jag har min lust i dina s.r
119:16
1 din tjänare begrundar dina s.r
119:23
1 lär mig dina s.r
119:26
1 Visa mig, H., dina s.rs väg
119:33
1 jag vill begrunda dina s.r
119 :48
1 Dina s.r äro lovsånger för mig
119 :54
1 H., lär mig dina s.r
119:64
1 lär mig dina s.r
119:68
1 att jag fick lära mig dina s.r
119:71
1 Mitt hjärta ostraffligt i s.r
119 :80
1 jag förgäter icke dina s.r
119:83
1 att göra efter dina s.r
119:112
1 se med lust på dina s.r
119:117
1 alla som fara vilse från dina s.r 119:118
1 och lär mig dina s.r
119:124,135
1 jag vill taga dina s.r i akt
119:145
1 de fråga icke efter dina s.r
119:155
1 ty du lär mig dina s.r
119:171
l förkunnat sina s.r och rätter
147:19
1 stadgen orättfärdiga s.r
Jes.10:1
2 vandra icke efter mina s.r
Jer.44:10
2 vandra efter hs s.r
44:23
2 mer gensträvigt mot mina s.r Hes. 5:6
2 vandrade icke efter mina s.r
5:6
2 icke haven vandrat efter mina s.r
5:7
1 icke haven vandrat efter mina s.r
11:12
2 så att de vandra efter mina s.r
11:20
2 om han så vandrar efter mina s.r
18:9
2 som vandrar efter mina s.r
18 :17
2 sonen höll alla mina s.r
18:19
2 och håller alla mina s.r
18 :21
2 jag gav dem mina s.r
20:11
2 de vandrade icke efter mina s.r
20:13
2 icke vandrade efter mina s.r
20:16
1 icke vandra efter fäders s.r
20:18
2 vandren efter mina s.r
20:19
2 de vandrade icke efter mina s.r
20:21
2 de föraktade mina s.r
20:24
1 gav jag dem ock s.r
20:25
2 och vandrar efter livets s.r
33:15
1 att I vandren efter mina s.r
36 :27
2 de skola hålla mina s.r
37 :24
2 teckna upp alla s.r därom
43:11
2 de akta på alla s.r därom
43 :11
2 Dessa äro s.ma om altaret
43:18
2 talar med dig om alla s.r
44:5
2 mina lagar och s.r skola de
44:24
4 att vandra efter tomma s.r
Hos. 5:11
1 och icke hållit hs s.r
Am. 2:4
2 Vid Omris s.r håller fast
Mika 6:16
1 vikit av ifrån mina s.r
Mal. 3:7
1 på Horeb gav s.r för Israel
4:4
5 överträda de äldstes s.r
Matt.15:2
5 överträden ... fÖr edra s.rs skull
15:3
5 Guds budord om intet för s.rs
15:6
5 åtlydnad av de äldstes s.r
Mark. 7:3
6 många andra s.r finnas ock
7:4
5 vandra icke efter de äldstes s.r
7:5
5 hållen mskors s.r
7:8
5 för att hålla edra egna s.r
7:9
5 gm edra fäderneärvda s.r
7 :13
11 efter alla H. bud och s.r
Luk. 1:6
7 s.r som Moses givit oss
Apg. 6:14
8 s.r fastställda av apostlarna
16:4
7 införa s.r som det icke är lovligt
16:21
7 väl känner judarnas alla s.r
26:3
7 icke möt fädernas s.r
28:17
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att ge vidare som rättesnöre för församlingarnas och de enskilda kristnas
tro och livsföring, I.Kor.ll :2; 2.Tess.
2:15; 3 :6, jfr I.Kor.ll :23-26; 15: 1-6;
Gal. l :9-12; Fil.4:9; I.Tess.2:13; 4:1-8;
2.Tess.3:6.
STADGA (subst.)
l) /:lo~, I)'n
något som är bestämt el. beslutat;
förordning, stadga. Se t.ex. Lag l,
Stadga (verb) 1.
2) hukkä, n iJ n
stadga',' förord~ing. Se t.ex. Lag 7,
Rätt 16, Stadga (verb) 3.
3) utf.ord.
4) ~aw, 1 ~
förordning, bud, befallning; av: [~äwäl,
se Stadga (verb) 5.
5) partidosis, 1Tapa8 Da LC;

överlämnande, något som är överlämnat, tradition. Ordet ipgår bl.a. i uttrycket: he parådosis tön presbyterön,
de äldstes tradition; övers. de äldstes
stadgar. Se vidare: Lärdom 7.
6) utf.ord.
I Mark.7:4 står ordagrant: och det
fmnes mycket annat, som de hava
mottagit (paralambånö, se Lära 32) att
hålla.
7) ethos, (fe DC;
sed, sedvänja (även om fixerad och
nedtecknad sedvänja). Ordet är ofta
övers. sed, Luk.2:42; 22:39; Joh.
19:40; Apg.25:16; Hebr.IO:25. Se:
Stadga (verb) 16.
8) dogma, 8o"Yf.1a
mening, uppfattning; beslut, avgörelse;
förordning, påbud. Se vidare: Påbud 5.
9) dogmatlzö, 8o"Yf.1ari1;w
förordna, påbjuda; pass. mottaga förordningar el. påbud; övers. låta allahanda stadgar läggas på sig; av: dagma,
se 8.
EvroAiI
10) en to
något som är överlänmat el. anbefallt;
bud, befallning. Se vidare: Påbud 6,
Stadga (verb) 20.
11) dika;öma, 8 L/wiwf.1a
rättsanspråk; rättsbestämmelse, förorqning, stadga. I Hebr.9:10 står: dikaiömata sarkas, köttets stadgar (= stadgar
om yttre ting); övers. utvärtes stadgar.
Se t.ex. Rätt 53, Rättfärdighet 7.

le,

STADGA (subst.)

Uppdelning: stadga; evärdlig stadga.

1 I skolen troget hålla H. s.r

Stadga-Stall
11 oomskurne håller lagens s.r
5 nitälskade för fäders SJ
6 Den som gör efter dessa s.r
8 gm sina s.r anklagade oss
9 allahanda s.r läggas på eder
10 upphäves föregående s.
11 allenast äro utvärtes s.r
6 s.r pålagda intill dess tiden

Rom. 2:26
Gal. 1:14
3:12
Kol. 2:14
2:20
Hebr. 7:18
9:10
9:10

STADGA (evärdlig stadga)
2 Detta skall vara evärdlig s.
2.Mos.27 :21
2 Detta skall vara en evärdlig s.
28 :43
1 detta skall vara en evärdlig s.
30:21
2 Detta skall vara evärdlig s.
3.Mos. 3 :17
1 Detta skall vara en evärdlig s.
6 :22
2 Detta skall vara en evärdlig s.
10:9
16:29,31,34; 17:7; 23:14,21,31; 24:3
4.Mos.10:8; 15:15; 18:23; 19:10,21

l) QOi', p'n

STADGA

något som är bestämt el. beslutat;
förordning, stadga; i 3.Mos.1O:13,14
övers. stadgad rätt; av: l,IåJ5.a~, se Il. Se
t.ex. Stadga (sub st.) 1.
2) I 4.Mos.S:30 står ordagrant: hela
denna lag (tora, se Lag 2).
3) hukkä, n P n
stadga: förord~~g; av: l,IåJ5.a~, se Il. Se
t.ex. Stadga (subst.) 2.
4) utf.ord.
I 2.Krön.2:4 står ordagrant: för evig
tid [är] detta på (= pålagt) Israel.
5) [såwä] , n 1 ~
pi. iiwwå, för~;dna; bjuda, befalla. Se
t.ex. Befalla 5, Blid 2, Påbjuda l.
6) 'ärak, l l II
ordna, - (iord;ing)ställa, bereda, förbereda. Se: Lära 8.
7) mispä!, 1:) ~ tf 9
dom, domslut; rätt, rättvisa; i Esr.3:4
kemispåt, såsom (i enlighet med) rätt;
övers. på stadgat sätt. Se vidare: Rätt
2.
8)
Ci·1p
stå upp; stå; stå, fast, bestå; pi. fastställa, stadfåsta, Jfr pi. i Ps.119:106,
övers. hålla. Se t.ex. Fullborda 2, Stadfåstelse l, Uppfylla 3.
9) 'äiä, niD V
arbeta; gö~,T utföra. I Job 28:26 har
verbet som objekt l,Io~, se l (här övers.
lag). Se t.ex. Fullgöra 7.
10) jäsaq, 1 Q~
grunda, grundlägga; anordna, bestämma. Se t.ex. Grunda l, Rådslå 2, Upprätta 6.
11) häkak, p p n
hugg~ ~t, 'rista ~; skriva upp; fastställa,
stadga, bestämma. Se t.ex. Spira 2,
Teckna 5.
12) sim, O' ip
sätta, ställa. Beträffande Jer.33:2S, se
Fast 24.
13) tei'rp, <] ~ ~
aram. bli el. vara stark el. mäktig; i
Dan.6:8 pa. befåsta, stadfåsta. Se:
Stolt 16, Väldig 32.
14) e{reka, eip1/l<a
perf. av roten re-, säga, tala (jfr r~ma,
ord); här part. pass. to eirem6non, det
sagda el. talade. Eireka brukas som
perf. till verbet Iegö, säga, tala. To
eiremenon är i Apg.2:16; 13:40 övers.
det som är sagt. Se: Förutsäga 7.
15) I Luk.2:39 står ordagrant: allt i
enlighet med Herrens lag (pånta ta
kata ton nomon kyriou).
16) ethos, flO
sed, sedvänja. Se: Stadga (sub st.) 7.

tum,

19) nom/mös, vO}ll}lwC;
adv. lagligen, lagenligt; i 2.Tim.2:S
övers. efter stadgad ordning. Se: Lag
18.
20) entole, EVTO Ail
något som är överlämnat el. anbefallt;
bud, befallning; av: entellomai, se 21.
Beträffande Hebr.7:16, se Kött 8. Se
t.ex. Påbud 6, Stadga (subst.) 10.
21) entellomai, EVT€AAOJ.LaL
ge i uppdrag, överlänma, befalla. Se
vidare: Befalla 18.
STADGA (verb)
1 dina söners s.de rätt
3.Mos.10:13
1 din s.de rätt av tackoffer
10:14
2 göra vad denna lag s.r
4.Mos. 5 :30
3 påskbögtiden bållas ss. S. t är
9 :12
4 S.t för att blodsbämnaren
5.Mos.19:6
5 förbund som jag s.de för dem Jos. 7 :11
5 förbund som han s.t för eder
23:16
5 förbund jag s.de för fäder
Dom. 2:20
6 evigt förbund, I allo S. t
2.8am.23:5
5 Tänken ... på vad ban S.t
l.Krön.16:15
4 för evärdlig tid s.t
2.Krön. 2:4
7 brännoffer på s.t sätt
Esr. 3:4
1 lärd i det H. S.t för Israel
7:11
8 s.de ss. lag för dem
Est. 9 :21
8 s.de judarna för alltid
9 :27
8 för att s. ss. lag vad som
9:29
8 för att S. ss. lag att de skulle
9 :31
8 föreskrifter s.de ss. lag
9:32
9 s.de en lag för regnet
Job 28:26
5 tänker på vad ban bar s.t
Ps.105:8
5 s.t sitt förbund för evig tid
111:9
10 s.t dem för evig tid
119:152
11 S. furstarna vad rätt är
Ords. 8:15
11 s.en orättfärdiga stadgar
Jes.10:1
12 s.t en fast ordning
Jer.33:25
1 den s.de gärden av oUa
Hes.45:14
13 ett förbud (borde) S.S
Dan. 6:7
14 ss. s.t var i H. lag
Luk. 2:24
15 fullgjort allt som var s.t i H. lag
2:39
16 omskära ss. Moses S.t
Apg.15:1
16 i övrigt vandra efter vad S.t är
21 :21
17 veta vad Gud s.t ss. rätt
Rom. 1 :32
18 ordningen s.r jag för alla
l.Kor. 7:17
19 icke kämpar efter s.d ordning2.Tim. 2:5
20 lag som s.r bärstamning efter Hebr. 7 :16
21 förbunds som Gud s.t för eder
9:20

STADGELAG
I Ef.2:1S har grundtexten ett uttryck,
som ordagrant betyder: budens lag i
stadgar; övers. budens .stadgelag. Beträffande innebörden av detta tex tsammanhang, se Handskrift.
STADGELAG
gjorde (K.) om intet budens s.

Ef. 2:15

STADIE
Ordet är en återgivning av grek.
stadion, ego det fastställda; därav: en
bestämd längd; sedan även: vädjobana,
idrottsbana Ufr vårt låneord »stadioID».
En stadie var 600 grekiska fot, motsvarande 192 meter. En romersk stadie
var något kortare, ca 185 meter. Se
även: Mätt.
STADIE
Båten var många s.r från land
Emmaus 60 s.rs väg från Jerus.
rott vid pass 25 eller 30 s,r
Betania vid pass 15 s.r därifrån
på en sträcka av 1600 s.r
dess mått var 12000 s.r

Matt.14:24
Luk.24:13
Job. 6:19
11:18
Upp.14:20
21:16

STADIG
-stadig
ostadig I.Mos.4:12
STADIG

17) Beträffande Rom. l :32, se Rätt
53.
18) diatåssö, fl LaT/laaw
ego ställa igenom; genomdriva, förordna, bestämma, befalla; av: prep. diå,
genom, och tåssö, ställa, ordna. Se
t.ex. Påbjuda 5.

l) '11munä, n J H.:l X
fasthet, säkerhet; pålitlighet, trofasthet. Se t.ex. !ianning 8, Tro (subst.) l.
2) däl]ai', P 2 ~
klibba fast vid, vidlåda; hålla sig tätt
intill; i Job 41:14 (om de nedfallande,
veka delarna av Leviatan) övers. vara
ett stadigt fogverk. Se: Fast 26, Ivrig l.
3) tämals, lQ ~
gripa, fatta; hålla, hålla fast; i PS.17:S
övers. hålla sig stadigt (om att hålla sig
på vägen). Se t.ex. Fast 30, Hjälpa 13,
Stödja l.
4) ÖVers. »stadigt förbida» i Ps.40:2
beror på att pi. av verbet \ciwä (se
Hoppas 4) är förstärkt med en infmitiv
av samma verb.
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5) tälsan, 12 ~
fastställa, bestämma; mäta, väga; i
PS.7S:4 pi. (om pelare) övers. hålla
stadig. Se: Märka 13, Pröva 4.
6) Slutet av Ps.8S:14 kan översättas
på två sätt: a) och den (= rättfärdigheten) skall göra (eg. sätta) sina steg
till en väg (underförstått: för honom,
dvs. Herren); b) och den skall göra
hans (= Herrens) steg till en väg
(underförstått: för sig själv).
7) [kun], 1 1 J
grundbet. vara fast, ha ett fast el.
riktigt läge; i Ps.89:22 nif. med prep.
'im, med; övers. stadigt vara med. Se
t.ex. Fast l, Rätt 39, Ståndaktig 2.
8) jäted, l 11 \
pinn~, plugg;' I Jes.22:23 övers. stadig
spik; v.2S spik. Ordet brukas i synnerhet om tältplugg, se t.ex. 2.Mos.27:19;
Dom.4:21. Jfr S.Mos.23:l3, övers.
pinne. Se: Stödjepelare 3.
9) Qäzai', p l ~
pi. göra fast el. stark; i Jes.33:23 (om
mast) övers. hålla stadig. Se vidare:
Stark 9.
10) Övers. »stadigt tänka på» i Klag.
3:20 beror på att verbet z~ar (se
Tänka 5) är förstärkt med en infmitiv
av samma verb.
11) prosmenö, 1TpOaJ.L€Vw
förbli vid (något) el. hos (någon); här
övers. stadigt hålla sig till; av: prep.
pros, till; vid, hos, och menö, förbli,
stanna, bli kvar (se Leva 57). Prosmenö är i Matt.1S:32; Mark.8:2 övers.
dröja kvar hos; Apg.18:18 stanna där;
l.Tirn.1:3 stanna kvar; 5:5 hålla ut (i).
12) astatM, aaTaT€W
vara ostadig; vandra omkring (utan fast
hem); övers. hava intet stadigt hemvist;
av: åstatos, som icke står stilla, rastlös;
ostadig (av: neg. a- och lllstemi, ställa;
med. stå).
13) aperispåstös, a1Tepw1TåaTw,
adv. utan att dragas omkring; utan att
bli förvirrad el. förströdd; av adj.
aperispastos, som i sin tur kommer av
neg. a- och verbet perispåö, draga
omkring.
14) epimenö, €1TLJ.LEVW
förbli, stanna (på el. vid); i l.Tirn.4:16
övers. stadigt hålla ut (med). Se: Fast
58, Leva 58.
15) antechö, aVT€XW
hålla emot; hålla ut; i N.T. end. med.
antechomai, hålla sig mitt emot el.
framför (någon); hålla sig fast vid; i
Tit.l:9 övers. hålla sig stadigt vid; av:
prep. anti, emot, mittemot, och echö,
ha, hålla. Verbet är i Matt.6:24; Luk.
16:13 övers. hålla sig till; l.Tess.5 :14
taga sig an.
16) stereos, aTfpeo,
fast, hård, stark. Se: Fast 52.
STADIG
1 böllos (Moses) bänder s.a
2.Mos.17:12
2 veka på hs buk s.t fogverk
Job 41 :14
3 Mina steg S. t på dina vägar
Ps. 1 7:5
4 S.t förbidade jag H.
40:2
5 båller jag dess pelare s.a
75:4
6 skall ock s.t föUa i bs spår
85:14
7 Min band skall s. t vara med bm
89 :22
8 slå in bm till en S. spik
Jes.22:23
9 Dina tåg bålla ej masten s.
33 :23
10 8.t tänker min ajäl därpå
Klag. 3:20
11 •. t bålla sig till H.
Apg.11 :23
11 s.t bålla sig till Guds nåd
13:43
12 vi hava intet s.t hemvist
loKor. 4:11
13 ocb s.t förbliva vid H.
7 :35
14 ocb håll S.t ut därmed
l.Tim. 4:16
15 s.t vid det fasta ordet
Tit. 1:9
16 mjölk i stället för s. mat
Hebr. 5:12
16 den s.a maten tillbör fullmogna
5:14

STADSBEFOLKNING
bela manliga s.en till spillo
5.Mos. 2 :34
bela manliga s.en gåvo vi till spillo
3:6

STADSBO
s.mas döttrar att bämta vatten 1.Mos.24:13
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STADSHÖVITSMAN
ingången till s.nen Josuas port

2.Kon.2~:8

STADSMUR
1000 alnar från s.en
4.Mos.35:4
(Rahabs) hus låg invid s.en
Jos. 2:15
skola s.arna falla på stället
6:5
s.en fön över 27000 man
l.Kon.20:30
ävensom virke till s.en
Neb. 2:8
Upp.21:14
s.en hade 12 grundstenar
s.en var byggd av jaspis
21:18
S.ens grundstenar voro skönt lagda
21:19

STADSPORT
alla som bodde inom hs s.
l.Mos.23:10
alla som bodde inom hs s.
23:18,34:24
så många som bodde inom hs s.
34:24
man eller kvinna till din s.
5.Mos.17:5
man stängde s.en
Jos. 2:7
förföljde de övriga utanför s.en
7:5
kastade den vid ingången till s.en
8:29
stanna vid ingången till s.en
20:4
Gaa! ställde sig vid ..• s.en
Dom. 9:35
föllo slagna ända fram till s.en
9 :40
ställde sig vid ingången till s.en
9 :44
i försåt för (Simson) vid s.en
16:2
gre'p tag i s.ens dörrar
16:3
Boas bade gått till s.en
Rut 4:1
allt folket i s.en svarade
4:11
till strid framför s.en
2.Sam.10:8
slogo dem tillbaka till s.en
11 :23
brunnen vid Bet-Lehems s.
23:15
ur brunnen vid Bet-Lehems s.
23:16
när (Ella) kom till s.en
l.Kon.17:10
Utanför s.en fyra spetälska
2.Kon. 7:3
ropade an vakten vid s.en
7 :10
till att hålla ordning vid s.en
7 :17
bröd ned offerhöjderna vid s.arna
23:8
när man gick in gm s.en
23:8
brunnen vid Bet-Lehems s. 1.Krön.l1:17,18
den öppna platsen vid s.en
2.Krön.32:6
då (J.) kom nära s.en
Luk. 7 :12
höllo vakt vid s.ama
Apg. 9 :24
På sabbatsdagen gingo vi utom s.en
16:13
utanför s.en som J. utstod
Hebr.13:l2

STADSVÄG
plats där s.ama skilja sig

Hes.21:19

STADSAKER
hopsamla från s.rarna det som

Neh.12:44

STAKA
-staka
utstaka Job 14:5
STAKA (ut)
s. ut för mig en tidsgräns

Job 14:13

-stake
ljusstake Upp.ll:4
silverljusstakar l.Krön.28:1S
STAKTE
Se även: Rökelse, krydda, smöIja, balsam, salva.
Stakte
Det hebreiska näräp, ego droppe (av:
näraPl droppa), i LXX återgivet med
stakte (av: ståzein, droppa, sippra ut i
droppar), betecknar en av ingredienserna i den heliga rökelsen som brukades i
det allraheligaste i tabernaklet, 2.Mos.
30:34. Stakte nämns också i den apokryfiska Syraksboken (kap.24:1S), där
Visheten liknas vid välluktsspridande
galban, sjö nagel och stakte, ja, vid
rökelsemolnet i tabernaklet.
Stakte var sannolikt en välluktande
kåda, som samlades upp i droppar. Det
är ovisst vilket träd som avsöndrade
denna kåda. En möjlighet är mastixbusken, Pistacia lentiscus (se: Balsam);
en annan är styraxbusken, Styrax officinalis, en 3-6 m hög buske, som var
mycket utbredd i Bibelns länder.
STAKTE
välluktande kryddor, s. och

2.Mos.30:34

STAKYS
grek. ax; planta; ättling. En kristen i
Rom, av Paulus kallad »min älskade
broder». Rom.16:9.
STALL
Både hästar och fåkreatur hölls vin tertid tjudrade inomhus, antingen i särskilda byggnader eller under mer provisoriska skydd mot regn och kyla. Se:
Häst, Häststad.
STALL
s. för allt slags boskap
inga oxar finnas mer i s.en
kalvar instängda i s.et
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2.Krön.32 :28
Hab. 3:17
Mal. 4:2

Stallbroder-Stam
11
11
11
11
11
11

tecknade, av alla Israels s.mar
skara ur alla folkslag och s.mar
msk or av allahanda folk och s.mar
makt över alla s.mar och folk
för alla folkslag och s.mar
namnen på Israels barns 12 s.mar

7:4
7:9
11·:9
13:7
14:6
21:12

STAM (med benämning)
STAM (Aser)
4 av Asers s. som inmönstrades4.Mos. 1:41
4 skall Asers s. lägra sig
2:27
4 här av Asers barns s.
10:26
4 av Asers s.: Setur
13:14
4 av Asers barns s. Ahihud
34:27
4 lotten för Asers barns s.
Jos.19:24
4 var Asers barns s.s arvedel
19:31
4 fingo ur Asers s. städer
21:6
4 ur Asers s. (4 städer)
21:30
4 fingo ur Asen s. 13 städer l.Krön. 6 :62
4 ur Asers s. Masal med dess
6:74
L1 Hanna, av Asers s.
Luk. 2:36
11 av Asers s. 12000 (tecknade) Upp. 7:6

Rekonstruktion av »Salomos stal/ar» i Megiddo. Denna del av stal/området rymde ca 450 hästar.
STALLBRODER
gör sig till ogärningsmäns s.
han är s. till rövaren
och tjuvars stallbröder

Job 34:8
Ords.28:24
Jes. 1:23

STAM

Se även: Släkt, ätt, familj, Israel.
-stam
bakstam Mark.4:38
folkstam Sak.14:17
flidemestam 4.Mos.1 :47
jättestam 4.Mos.13:34
STAM

l) 'ummä, i1~~
människor med samma moder; folk,
nation; av: 'em, moder. Jfr 8.
2) le 'om, D'X?
samling av människor; folk, nation. Se:
Folk 20, Folkslag 2, Menighet 5 a.
3) sel]ä!, ~ ~ ~
stav, käpp; Stam, folkstam (i Israel).
Se: Käpp 2, Spira I, Stav 4.
4) ma!!ä, i1~Q
gren; stav; (folk)stam (i Israel). Se t.ex.
Spira 4, Stav 2.
5) I 4.Mos.17:3 står ordagrant: för
deras familjer.
6) utf.ord.

7) gåza', V!:1.
stubbe; stam; i Jes.11:1 övers. avhuggen stam; tral. aven rot med betydelsen: skära el. hugga av. Jfr Job 14:8,
övers. stubbe.
8) 'ummä, i1~ X
aram. = hebr~ ;ummä, se 1. Se: Folk
16.
9) 'am, D E
folk, stam, släkt. Se t.ex. Folk 2,
Släkt 4.
lO) koma, i1~i p
höjd; resning, ~äxt; här om träd, därav
övers. stam; av: \cum, stå upp, resa sig;
stå. Jfr Ung 17.
11) phyzi, t/ivAiI
stam (i N.T. främst om Israels tolv
stammar); släkte, folk; av: phyö, frambringa, föda, avla; intransitivt: skjuta
skott, växa upp. I Hebr.7:14 står ordagrant: att vår Herre har uppgått (trätt
fram) ur Juda, till vilken stam Moses
icke har talat något om präster. Se:
Släkt Il.
12) dodekåphylon, owo EKåt/iVAOV
tolv stammar (kollektivt begrepp fOr
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tolvstamsfolke,t Israel); av: d6deka,
tolv, och phyle, se Il.
13) utf.ord.
STAM
Uppdelnine: allmänt; med benämning, träd·
stam.
STAM (allmänt)
1 12 hövdingar efter s.mar
1.Mos.25:16
2 ena s,men den andra övermäktig
25:23
3 såväl som n&n av Israels s.mar
49 :16
3 Alla dessa äro Israels s.mar
49 :28
3 efter Israels 12 s.mar
2.Mos.24:4
3 namnet på en av de 12 s.morna
28 :21
3 namnet på en av de 12 s.marna
39:14
4 en man av var s.
4.Mos. 1:4
5 huvudman för sin s.s familjer
1:4
3 utrotas ur leviternas s.
4:18
5 denna s.s familjer
17:3
3 din faders s. betjäna dig
18:2
3 Isrsellägad efter sina s.mar
24:2
6 At en större s. större arvedel
26:54
6 åt en mindre s. mindre arvedel
26 :54
6 åt var s. skall arvedel livas
26 :54
6 skall var s. få sin arvedel
26 :56
4 av Israels alla s.mar
31:4
41000 man av var s.
31:5
4 Mose sände 1000 man av var s.
31:6
4 familjerna inom Israels s.mar
32:28
6 åt en större s. större arvedel
33:54
6 åt en mindre s. mindre arvedel
33:54
4 givas lit de nio s.marna
34:13
4 och den ena halva s.men
34:13
4 rubeniternas bams s.
34:14
4 och pditernas barns s.
34:14
4 Dessa två s.mar och denna halva s. 34 :11>
4 tala en hövdini ur var s.
34:18
6 flera ur den s. som är större
36:8
6 Var s. skall åt leviterna liva
35:8
3 ur Israels barns andra s.mar
36:3
4 den s. de komma att tillhöra
36:3
4 arvedel till den s.s arvedel
36:4
4 Icke Ii över från en s. till
36:7
4 inom ngn av Israels barns s.mar
36:8
4 över från en s. till en annan
36:9
4 Israels barns s.mar skola behålla
36:9
4 arvedel inom fädernesläkts s.
36 :12
3 inom edra särskilda s.mar
5.Mos. 1 :13
3 tog jq huvudmännen i edra s.mar
1 :15
3 tillsyningsmän i edrs s.mar
1 :15
312 män, en förvar s.
1:23
3 huvudmän för edrs s.mar
l> :23
3 utväljer inom ngn av edra s.mar
12:6
3 inom en av dina s.mar
12:14
3 giva för dina särskilda s.mar
16 :18
3 utvalt bland alla dina s.mar
18:5
6 Dessa •. mar skola välsigna folket
27 :12
3 stån inför H. edra s.mar
29 :10
3 icke finnas ngn släkt eller s.
29:18
3 H. avskilja hm från Isrsels s.mar
29:21
3 alla de äldste i edra s.mar
31 :28
3 församlas, Isrsels s.mar
33:1>
312 män ur Israels s.mar
Jos. 3:12
3 en man för var s.
3 :12
3 Väljen ut en man ur var s.
4:2
3 utsett en man ur var s.
4:4
3 antalet av Isrsels s.mar
4:5,8
3 ena s.men efter den andra
7 :14
3 den s. som H. låter träffas av
7 :14
3 den ena s.men efter den andra
7 :16
3 efter avdelningar och s.mar
11 :23
3 besittning åt Isrsels s.mar
12:7
3 arvedel åt de nio s.maroa
13:7
4 huvudmännen inom Isrsels s.mar 14:1
4 ana:ående de nio s.marna
14:2
"och den ena halva s.men
14:2
4 de två övriga s.muna
14:3
4 och den andrs halva s.men
14:3
3 Aterstodo lIlu s.mar som icke fått
18:2
3 Utsen tre män för var s.
18:4
" huvudmännen inom Israels s.mar 19:51
4 huvudmännen inom Israels s.mar 21:1
4 ur simeonlternas s. 13 städer
21:4
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3
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
6
3

nio städer ur två s.mar
21:16
var stamfamiJj inom Israels s.mar 22:14
till arvedel, efter edra s.mar
23:4
Josua församlade Israels s.mar
24:1
arvedel bland Israels s.mar
Dom.18:1
sökte sig danlternas s. arvedel
18:1
präst för en hel s. i Isrsel
18:19
hs söner präster åt daniternas s.
18:30
alla Israels s.mar, trädde fram
20:2
vart hundratal i Israels s.mar
20:10
Isrsels s.mar sände åstad män
20 :12
till alla Benjamins s.mar
20:12
i dag en hel s. fattas i Israel
21 :3
nan bland Israels s.mar som icke
21:6
en hel s. borthulllen från Israel
21:6
bland Isrsels s.mar nID som icke
21:8
en rämna bland Israels s.mar
21:15
icke en s. utplånad ur Israel
21 :17
till sin s. och sin släkt
21 :24
hm bland alla Isrsels s.mar 1.Sam. 2:28
av de minsta s.marna i Israel
9 :21
Inför H. efter edra s.mar
10:19
lät Samuel Israels s.mar gå fram
10 :20
ett huvud för Israels s.mar
15:17
dessa s.mar bodde I landet
27:8
kommo Israels s.mar till
2.Sam. 1>:1
3 till ngn. enda av Israels s.mar
7:7
3 Din tJänare ... av Israels s.mar
15:2
3 budbärare till alla Israels s.mar
15:10
3 allt folket I alla Israels s.mar
19:9
3 drog gm alla Israels s.mar
20:14
3 Far igenom alla Israels s.mar
24:2
4 huvudmännen för s.marna l.Kon. 8:1
3 i ngn av Israels s.mar utvalt
8:16
3 en s. skall jag giva din son
11 :13
3 giva tio av s.marna åt dig
11 :31
3 den ena s.men skall han behålla
11 :32
3 jag har utvalt ur Israels s.mar
11 :32
3 nämligen de tio s.marna
11 :35
3 En s. skall jqllva hs son
11 :36
3 utvalt ur alla Isrsels s.mar
14:21
3 många som Jakobs söners s.mar
18:31
3 utvalt bland Isrsels s.mar
2.Kon.21:7
4 huvudmännen för s.marna 2.Krön. 5:2
3 icke i ngn av Israels s.mar utvalt
6:6
3 föijde ifrån alla Isrsels s.mar
11 :16
3 H. utvalt ur alla Israels s.mar
12:13
3 utvalt bland alla Isrsels s.mar
33:7
3 efter antalet av Israels s.mar
Esr. 6 :17
3 bliva din arvedels s.
Ps.74:2
3 lät Isrsels s.mar bo i hyddor
78:55
3 i hs s.mar var ingen som stapplade 106:37
3 dit s.muna draga upp, H. s.mar
122:4
3 vara hörnstenar i dess s.mar
Jes.19:13
3 allenast upprätta Jakobs s.mar
49:6
3 för din arvedels s.mars skull
63:17
3 Isrsel är hs arvedels s.
Jer.10:16
3 särskilt sin arvedels s.
51:19
3 Josefs stav för s.mar av Israel Hes.37:19
3 behålla sitt land efter sina s.mar
45:8
3 arvedel åt Israels 12 s.mar
47:13
3 land At eder efter Israels s.mar
47:21
3 arvedel bland Israels s.mar
47:22
3 I den s. där främlingen bor
47:23
3 dessa äro namnen på s.marna
48:1
3 bebyggare från Israels s.mar
48:19
3 de återstående s.marna komma
48 :23
3 utdela åt Isrsels s.mar arvedel
48 :29
3 uppkallade efter Isrsels s.mars
48:31
8 befallt, I folk och s.mar
Dan. 3:4
8 föllo ned, alla folk och s.mar
3:7
8 av alla folk och s.mar huggas
3 :29
8 till alla folk och s.mar
3:31
8 darrade alla folk och s.mar
5:19
8 skriva till alla folk och s.mar
6 :25
8 alla folk och s.mar tjäna hm
7:14
3 mot Israels s.mar kungör
Hos. 5:9
9 stridslarm bland edra s.mar
10:14
3 såväl som på Isrsels s.mar
Sak. 9:1
11 ss. domare över Israels s.mar Matt.19:28
12 vårs 12 s.mar boppas nå
Apg.26:7
11 hörde till en annan s.
Hebr. 7 :13
13 en s. från vilken inllen utgått
7:13
11 Jakob hälsar de 12 s.mar
Jak. 1:1
11 av alla s.mar och tungomål
UPP. 5:9
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STAM (Benjamin)
4 Benjamins s. inmönstrades 4.Mos. 1 :37
4 Därnäst Benjamins s.
2 :22
4 av Benjanlins barns s. var Abidan 10:24
4 av Benjamins s.: Palti
13:10
4 av Benjamins s. Elidad
34:21
4 lotten för Benjamins s.
Jos.18:11
4 städer tillföllo Benjamins s.
18:21
4 fingo ur Benjamins s. 13 städer
21:4
4 ur Benjamins s. (4 städer)
21 :17
4 till alla Benjamins s.mar
Dom.20:12
3 bland alla Benjamins s.mar 1.Sam. 9:21
3 träffades Benjamins s. av lotten
10:20
3 lät Benjamins s. gå fram
10:21
3 från Gibea i Benjamins s.
2.Sam.23 :29
3 församlade Benjamins s.
1.Kon.12:21
4 ur Benjamins s. Geba
l.Krön. 6 :60
4 ur Benjamins barns s. städer
6 :66
6 Ital i Benjamins barns s.
11 :31
11 Saul av Benjamins s.
Apg.13:21
11 israelit, av Benjamins s.
Rom.11:1
11 av Benjamins s., en hebre
Fil. 3:5
11 av Benjamins s. 12000
Upp. 7:8
STAM (Dan)
4 Oholiab ...av Dans s.
2.Mos.31:6
4 åt Oholiab av Dans s., har han
35:34
4 medhjälpare Oholiab av Dans s.
38 :23
4 Selomit, av Dans s.
3.Mos.24:11
4 av Dans s. som inmönstrades 4.Mos. 1 :39
4 av Dans s.: Ammiel, Gemallis son 13 :13
4 av Dans bams s. Buckl
34:22
4 För Dans barns s. föll
Jos.19:40
4 var Dans barns s.s arvedel
19 :48
4 fingo ur Dans s. städer
21:5
4 ur Dans s. Elteke
21 :23
ST AM (Efraim)
4 av Efraims s. inmönstrades 4.Mos. 1 :33
4 av Efraims s" Hosea, Nuns son
13:9
4 av Efraims barns s. Kemuel
34:24
4 Efraims barns s.s arvedel
Jos.16:8
4 ur Efraims s.s släkter städer
21:5
4 ur Efraims s. följande städer
21 :20
4 städer ur Efraims s.
l.Krön. 6 :66
3 utvalde icke Efraims s.
Ps.78:67
STAM (Gad)
4 av Gads s. som inmönstrades 4.Mos. 1 :25
4 Därnäst Gads s.
2:14
4 den här av Gads barns s.
10:20
4 av Gads s.: Geuel, Makis son
13:16
6 Ramot för Gads s.
5.Mos. 4:43
4 gav Mose land åt Gads s.
Jos.13:24
4 inom Gads s. Ramot
20:8
4 Meraris barn fingo ur Gads s.
21:7
4 ur Gads s. (4 städer)
21:38
4 ur Gads s. 12 städer
1.Krön. 6:63
4 ur Gads s. Ramot i Gi1ead
6:80
11 av Gads s. 12000 (tecknade) Upp. 7:5
STAM (Isaskar)
4 så många av Isaskars s.
4.Mos. 1:29
4 skall lsaskars s. lägrs sig
2:5
4 av Isaskars s. lägra sig
2:5
4 av Isaskars barns s. var N etanel
10:15
4 av lsaskars s.: Jigeal
13:8
4 av Isaskars barns s. Paltiel
34:26
4 Isaskars barns s.s arvedel
Jos.19:23
4 ur Isaskars s.s släkter städer
21:6
4 ur lsaskars s. (4 städer)
21:28
4 ur Isaskars s. 13 städer
1.Krön. 6:62
4 ur Isaskars s. Kedes
6:72
11 av lsaskars s. 12000
Upp. 7:7
STAM (Josef)
4 av Josefs s.: av Manasse s.
4.Mos.13:12
4 Josefs bams s. har talat rätt
36:5
4 Josefs barn utgjorde 2 s.mar
Jos.14:4
11 av Josefs s. 12000 (tecknade) Upp. 7:8
STAM (Juda)
4 kallat Besalel av Juda s.
2.Mos.31:2
4 H. nämnt Besalel av Juda s.
35:30
4 Besalel av Juda s., förfärdigade
38:22
4 av Juda s. som inmönstrades 4.Mos. 1 :27
4 Naheson av Juda s.
7:12
4 av Juda s.: Kaleb, Jefunnes son
13:7
4 av Juda s. Kaleb, Jefunnes son
34:19
4 Akan av Juda s. tog ngt
Jos. 7:1
3 träffades Juda s. av lotten
7 :16
4 träffade lotten Akan av Juda s.
7 :18
4 Juda barns s. fick lott söderut
15:1
4 Detta var Juda barns s.s arvedel
16:20
4 städer ytterst i Juda barns s.
15:21
4 leviter fingo ur Juda s. städer
21:4
4 Ur Juda barns s. följande städer
21:9
3 utom Juda s. allena
1.Kon.12:20
3 icke annat kvar än Juda s.
2.Kon.17:18
4 ur Juda barns s. städer
1.Krön. 6 :66
3 (Gud) utvalde Juda s.
Ps.78:68
11 vår H. trätt fram ur Juda s.
Hebr. 7 :14
11 lejonet av Juda s. vunnit
Upp. 5:5
11 av Juda s. 12000 tecknade
7 :5
STAM (Levi)
4 Levi s. icke inmönstra
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4.Mos. 1:49

Stamfader-Stanna
4
4
6
3
3
3
3
3
6
11

Levi s. låta få tillträde hit
3:6
Levi S., din faders s" betjäna
18:2
de av Levi s. som inmönstrades
26:67
avskilde H, Levi s.
5.Mo$.10:8
hela Levi s. skola ingen lott
18:1
åt Levi s. gav han Icke
Jos.13:14
åt Levi s. gav Mose icke arvedel
13 :33
Moses söner till Levi s.
l.Krön.23:14
Semaja, av Levi S., tecknade upp
24:6
av Levi s. 12000 (tecknade)
Upp. 7:7

STAM (Manasse)

4 av Manasse s. inmönstrades 4.Mos. 1 :3&
4 Bredvid hm skall Manasse s.
2:20
4 av Manasse bams s. var Gamliel
10:23
4 av Josefs s.: av Manasse s.
13:12
3 åt ena hälften av Manasses s.
32:33
4 den andra hälften av Manasse s.
34:14
4 av Manasse bUDS s. HannieI
34 :23
3 eDa hälften av Manasse s.
ö.Mos. 3:13
6 Golan för Manasse s.
4:43
3 ena hälften av Manasse s.
29:8
3 hälften av Manasse s. sade
Jos. 1 :12
3 hälften av Manasse s. drogo åstad
4:12
3 landet åt hälften av Manasse s.
12:6
3 arvedel åt hälften av Manasse s.
13:7
4 land åt hälften av Manasse s.
13:29
4 denna hälft av Manasse barns s.
13:29
4 Manasses s. fick sin lott
17:1
3 hälften av Manasse s. fått arvedel 18:7
4 (fristad) Inom Manasse s. Golan
20:8
4 ur ena hälften av Manasse s.
21:5
4 ur andra hälften av Manasse s.
21:6
4 ur hälften av Manasse s. 2 städer
21 :25
4 ur hälften av Manasse s. 2 städer
21 :27
4 kallade ena hälften av Manasse s.
22:1
3 åt ena hälften av Manasse s.
22:7
3 hälften av Manasse s. tillbaka
22:9
3 hälften av Manasse s. kommo till
22:10
3 hälften av Manasse s. byggt
22:11
3 ena hälften av Manasse s.
22:13,15,21
3 hälften av Manasse 44760 1.Krön. 5:18
3 Halva Manasse .. s barn bodde där
5 :23
3 fångenskap hälften av Manasse s.
5 :26
4 utgjorde hälften av Manasse s.
6:61
4 flngo ur Manasse s. 13 städer
6:62
4 ur ena hälften av Manasse s. Aner
6 :70
4 utgjorde hälften av Manasse s.
6:71
4 av hälften av Manasse s. 18000
12:31
3 andra hälften av Manasse s. 12000012:37
3 över ena hälften av Manasse s.
26 :32
3 ena hälften av Manasse s. Joel
27 :20
11 av Manasses' s. 12000
Upp. 7:6
STAM (Naftali, Neftallm)
4 så många av N aftali s.
4.Mos. 1:43
2:29
4 Därnäst Naftali s.
4 av N aftali barns s. var Ahira
10:27
4 av Naftall S.: Nabebi
13:1G
4 av N aftall bams s. Pedael
34:28
4 var Naftali barns s.s arvedel
Jos.19:39
4 flngo ur N aftali s. 13 städer
21:6
4 ur N af tall s. 3 städer
21:32
4 son till änka av N aftall s.
1.Kon. 7:14
4 ur N aftali s. 13 städer
l.Krön. 6 :62
4 ur Naftall s. Kedes
6:76
11 av N eftallms s. 12000
Upp. 7:6
STAM (Ruben)
4 av Rubens s. inmönstrades 4.Mos. 1:21
4 Av Rubens S.: Sammua
13:G
6 Beser för R ubens s.
5.Mos. 4:43
Jos.13:15
4 land åt Rubens bams s.
4 (fristad) Inom Rubens s. Beser
20:8
4 ur R ubens s. 12 städer
21:7
4 ur Rubens s. 12 städer
1.Krön. 6:63
4 ur R ubens s. Beser
6:78
11 av Rubens s. 12000 (tecknade)Upp. 7:5
STAM (SebuIon, Sabulon)
4 av Sebulons s. inmönstrades 4.Mos. 1 :31
4 Därnäst Sebulons s.
2:7
4 av Sebulons barns s. var Eliab
10:16
4 av Sebulons s.: Gaddiel
13:11
4 av Sebulons bams s. EJisafan
34:25
4 ur Sebulons s. 12 städer
Jos.21:7
4 flngo ur Sebulons s. (4 städer)
21 :34
4 ur Sebulons s. 12 städer
1.Krön. 6:63
4 fingo ur Sebulons s. Rimmono
6:77
11 av Sabulons s. 12000
Upp. 7:8
STAM (Simeon)
4 av Simeons s. inmönstrades 4.Mos. 1 :23
4 skall Simeons s. lägra sig
2:12
4 av Simeons barns s. var Selumiel
10:19
4 av Simeons s.: Safat. Horts son
13:6
4 av Simeons barns s. Samuel
34:20
4 lotten för Simeons barns s.
Jos.19:l
4 ur Simeon. barns s. följande
21:9
4 ur Simeons barns s. städer 1.Krön. 6:65
11 av Simeons s. 12000
Upp. 7:7
STAM (trädstam)
6 resliga s.mar ligga fällda
7 skott ur Isais avhuggna s.
7 knappt har deras s. slagit rot
10 utgrenat vinträd, med låg s.
10 och dess s. växte hög
10 ädelt träd med hög s.
10 fick (cedern) högre s. än alla
6 På de .. kullfallna s. bo alla

Jes.10:33
11:1
40:24
He .. 17:6
19:11
31:3
31:5
31:13

STAMFADER

Se även: Fader, släkt, stam, ätt.
STAMFADER

l) 'öb, JX
fader~ farfader, morfader osv. bakåt;
anfader, stamfader. Se vidare: Fader 1.
Se även art. Fader, sp.12S4.
2) patriårehes, 1farptapX1/C;
patriark, stamfader; av: patriå, se
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Släkt 13, och årchö, vara först el.
främst. Ordet brukas i N.T. om Abraham, Israels tolv stamfåder (Jakobs
söner) och David. Jfr Patriark.
3) utf.ord.
I Apg.17 :26 har en del handskrifter: ex
henos halmatos, av ett blod.
4) propåtår, 1fpo1farwp
förfader, stamfader; ar: prep. pro,
före, framför, och pater, se ? Flera
handskrifter har i RomA:l pater.
5) patJr, 1farTJP
fader; även: anfader, stamfader. Se
vidare: Fader 8.
STAMFADER
1 s. för dem som bo i tält
1. Mos. 4:20
1 s. för alla som hantera harpa
4:21
l s. för alla Ebers söner
10:21
1 hs som var s. för edomeerna
36:9
lock kallas Esau. edomeernas s.
36:43
1 redan din (Juda) s. syndade
Jes.43:27
Apg. 2:29
2 om vår s. David att han är
2 Jakob födde våra 12 stamfäder
7:8
7:9
2 våra stamfäder avundades Josef
3 alla folk. alla från en enda s.
17:26
Rom. 4:1
4 Abraham. vår s. efter köttet
2 vål' s. Abraham gav tionde
Hebr. 7:4
5 (Levi) ännu i sin S.S länd
7:10
STAMFAMILJ
företrädde var och en sin s.
4.Mos. 1:44
hövding för gersoniternas s.
3:24
de kehatitiska släkternas s.
3:30
hövding för meraritiska släkternas s.
3:35
huvudmännen för s.ema
7:2
hövdingar för s.er
17:2
en stav för var s.
17:2
hövdingarna för deras s.er gåva hm
17:6
hövding för en s. i Midjan
25:15
en hövding för var s.
Jos.22:14
STAMFRÄNDE
i Petar. i bs s.rs land
4.Mos.22:5
Av Sauls s.er kommo
l.Krön.12:2
av Benjamins barn. Sauls s.r
12:29
200 huvudmän, därtill alla deras s.r
12:32
av rädsla för S.rs förakt
Job 31 :34
STAMFURSTE
Dessa vara s.arna bland Esaus 1.Mos.36:15
Esaus söner och dessa deras s.ar
36:19
hareemas s.ar i Edoms land
36:21
Dessa vara hareernas s.ar
36:29
vara hareernas s.ar i Seirs land
36 :30
dessa äro namnen på Esaus s.ar
36 :40
Edoms s.ar. efter deras boningsorter 36:43
vara dessa Edoms s.ar
l.Krön. 1 :51
Dessa vara Edoms s.ar
1 :53
de skola bliva ss. s.år i Juda
Sak. 9:7
skola Juda s.ar säga i stna hjärtan
12:5
På den tiden skall jag låta Juda s.ar
12:6
STAMHALVA
s. so~ utgjorde hälften av

l.Krön. 6 :61

STAMHÖVDING
Israels hövdingar. s.arna
4.Mos. 7:2
denne (Sur) var s.
25:15
inför Mose s.arna och menigheten
27:2
Mose talade till Israels bams s.ar
30:2
träde fram inför Josua och s.una Jos.17:4
Israels s.ar voro dessa
l.Krön.27 :16
Dessa vora Israels s.ar
27 :22
David församlade till Jerus. s.ama
28:1
komma frivilliJt Israels s.ar
29:6
S.ar berövar han förståndet
Job 12:24
STAMLOTT
en s.s utsträcknina
Hes.4G:7
längd lika med en s.s längd
48:8
Dessa områden. motsvarande s.erna
48:21
detta skall vara deras s.er
48:29

STAMMA

-stamma
härstamma 1.Krön.2:55
STAMMA
det s.r från Gamarras fält
(Jakobs) väldige s. från hm
Från Kanaans land s.r du
i det land varifrån du s.r
Patros' land. varifrån de s.

5.Mos.32:32
Jer.30:21
Hes.16:3
21:30
29:14

STAMMANDE
gm s. läppar skall han tala
de s.s tungor skola tala flytande
s. tungomål ingen kunde tyda

Jes.28:11
32:4
33:19

STAMMODER

l) katabolJ, K a Ta~O AfJ
grundläggning, grundande. I Hebr.
11:11 står ordagrant: kraft till grundande aven säd. Se vidare: Begynnelse 6, Skapa 14.
STAMMODER
1 Sara kraft att bliva s.

Hebr.11:11

STAMPA
Då s.de hästarnas hovar
Dom. 5:22
kan s. med din fot i blod
Ps.68:24
och s. med dina fötter
Hes. 6:11
s.r med fö tterna vid Israels ofärd
25:6
STAMSLÄKT
Kehats övriga barn ur en s.
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l.Krön. 6:61

STANK
landet uppfylldes av s.
Giftfiugor vålla s.
s. i stället för vällukt
Strömmarna skola utbreda s.
s. från deras döda kroppar
s. skall stiga upp
s.en av edra fallna skaror

Jerubbaal eick hem och s.de i sitt hus 8:29
Abimelek s.de i Amma
9:41
Sebuilät dem icke s. i Sikem
9 :41
Då s.de Israel i Kades
11 :17
Mika sade: S. kvar hos mig
17:10
leviten eick In på att s. hos (Mika)
17:11
där s.de de över natten
18:2
han s.de hos hm I tre dagar
19:4
Beslut dig för att s. över natten
19:6
ännu en gång s.de kvar över natten
19:7
lider mot aftonen. s.en kvar över
19:9
ja. s. kvar här över natten
19:9
mannen ville icke s. över natten
19:10
och s. där över natten
19:11
låt oss s. över natten i Gibea
19:13
för att s .. över natten i Gibea
19:16
Härute må du icke s. över natten
19:20
till Gibea för att s. över natten
20:4
Israels barn s.de där Inför H.
20:26
s.de på RImmons klippa
20:47
s.de där till aftonen inför Guds
21:2
där du s.r vill ock jag s.
Rut 1 :16
S. nu kvar i natt
3 :13
sedan s. där för alltid
1.Sam. 1 :22
s. till dess du har avvant hm
1 :23
s.de hustrun hemma och gav sin son
1 :23
Israels Guds ark får icke s. hos oss
5:7
låten (kalvama) s. hemma
6:7
till Josuas åker. s.de den där
6 :14
du (Saul) själv må nu s. här
9 :27
Saul och Jonatan s.de i Geba
13:16
skola vi s. där vi äro
14:9
Låt David s. kvar i min tjänst
16:22
eingo till Najot och s.de där
19:18
Fort, skynda dill, .. Ickel
20:38
s. hos denne. sllänge David var
22:4
Du skall icke s. här på borgen
22:5
David s.de kvar i Hores
23 :18
och s.de så i öknen Maon
23:25
men 200 s.de vid trossen
25:13
David s.de hos Akls I Gat
27:3
där s.de de som nödgades bliva efter 30:9

för trötta, och som därför s.de
30:10
200 man som fått s. kvar vid Besor
30:21
deras lott som s. vid trossen
30:24
Där s.de de pä var stn sida
2.Sam. 2:13
som kom till platsen s.de där
2:23
då s.de allt folket
2:28
konungen lät säga: S.en i ~ ...,1[0
10:5
medan David s.de kvar i J'Cl'rusalem
11 :1
sade David till Urla: S. här också
11 :12
Sås.de Urla I Jerusalem den dagen
11 :12
Sås.de då Tamar i Abaaloms hus
13:20
Absalom ... s.de där i tre år
13:38
de s.de vid Bet-Hammerhak
15:17
s. hos den som nu är konung
15 :19
Sadok och Ebjatar s.de där
15 :29
och hos hm vill jag s.
16:18
S. icke över natten vid färjställena
17:16
icke en enda man s. kvar hos dig
19:7
msnnen såg att allt folket s.de
20:12
alla som kommo därförbi s.de
20:12
Joab och hela Israel s.de där
l.Kon.11:16
ban s.de i Egypten till Salomos död
11 :40
i en grotta, i den s.de (Ella)
19:9
Ella sade till EJisa: S. här
2.Kon. 2:2
Ella sade till hm: EJisa, s. här
2:4
(Elia:) S. här
2:6
Då s.de oljan av
4:6
(sunemitiskan) s.de i dörren
4:15
s.de vid dörren till Elisas hus
1):9
Varför skola vi s. kvar här
7 :3
om vi s. här. skola vi ock dö
7:4
nöja med den äran. och s. hemma
14:10
konungen i Assyrien s.de icke där
15:20
s.de vid övre dammens vattenledning 18 :17
(Sanherib) s.de sedan i N Ineve
19 :36
S.en kvar I landet
25 :24
S.en i Jeriko
l.Krön.19:5
David s.de kvar i Jerusalem
20:1
Josafat s.de nu i Jerusalem
2.Krön.19:4
Men s. nu hemma
25:19
s.en kvar i det belägrade Jerusalem
32:10
folket s.de på den öppna platsen Esr.10:9
s. över natten inne i Jerusalem
Neh. 4:22
de s.de vid fängelseporten
12:39
Då s.de köpmän utanför Jerusalem
13:20
Varför s.en I över natten
13:21
(Maniokai) s.de framför den
Est. 4:2
behövde ej s. över natten
Job 31 :32
s. och betänk Guds under
37 :14
s. över natten invid din krubba
39:12
så. s. de kvar över natten
PS.59:16
de ostraffliga fä s. kvar
Ords. 2 :21
och s. i byarna över natten
HV. 7:11
s.de vid övre dammens vattenledn. Jes.36:2
han s.de sedan i Nineve
37 :37
Den som sor kvar i denna stad
Jer.21:9
Så s.de Jeremia i fängelsegården
37 :21
Den som s.r kvar i denna stad
38:2
Jeremia måste s. i fängelsegården
38:13
Jeremia fick s. i fängelsegården
38 :28
och s.de i Mellersta porten
39:3
fick (Jeremia) s. där bland folket
39:14
Vänd tillbaka till Gedalja och s.
40:G
Jeremia s.de hos (Gedalja)
40:6
S.en kvar i landet
40:9
själv s.r jag kvar i Mispa
40:10
I mån s. kvar i de städer
40:10
i Kimhams härbärge s.de de
41 :17
Om I s.en kvar i detta land
42:10
Vi vilja icke s. i detta land
42:13
och s. kvar i Juda land
43:4
I Hesbons skugga s. de
48 :45
gån åstad, s.en icke
51:50
H. härlighet s.de över keruberna Hes.10:18
de s.de vid Ingången till östra
10:19
H. härlighet s.de på berget öster
11:23
ej s. bland de gnistrande stenarna
28 :16
Daniel s.de vid konungens hov
Dan. 2 :49
Jana s.de öster om staden
Jana 4:5
framgent s. i ogudaktiges hus
Mika 6 :10
S.en! S.en! Nej. ingen vänder om Nah. 2:8
de s. inom murarna
3:17
Sol och måne s. i sin bonin,
Hab. 3:11
s. i huset och frä ta upp det
Sak. 5:4
Där s.de (stjärnan)
Matt. 2:9
som är värdig, s.en hos hm
10:11
(J.) moder och bröder s.de därutanför 12:46
s.de J. och kallade dem till sig
20:32
(J.) s.de där över natten
21 :17
s.en kvar här och vaken med mig
26 :38
(J.) moder och bröder s.de
Mark. 3 :31
In I ngt hus, så s.en där
6 :10
Dä s.de J. ocb sade: Kallen hm hit
10:49
.. en kvar här och vaken
14:34
Maria s.de hos (Elissbet)
Luk. 1 :56
s.de gossen J. kvar i Jerusalem
2:43
s.de på en jämn plats
6 :17
rörde vid båren, de som buro s.de
7 :14
s.de bakom (J.) vid hs fötter
7:38
strax s.de hennes blodgång
8 :44
s.en där till dess I lämnen orten
9:4
s.en kvar i det huset
10:7
s.de på avstånd
17:12
Då s.de J. och bjöd att mannen
18:40
s.de där över natten
21 :37
s.de de och sågo bedrövade ut
24:17
eick han ditln och s.de kvar
24:29
I skolen s. kvar här i staden
24:49
s.de den dagen hos hm
Joh. 1 :39
där s.de de några fä dagar
2:12
bådo de hm att s. kvar hos dem
4:40
Så s.de ban där I två dagar
4 :40
(J.) s.de kvar i Galleen
7:9
(J.) s.de kvar där
10:40
..de han först två dagar där
11:6
s.de han kvar med sina liiljungar
11 :54
Messias skall s. kvar för alltid
12:34
(bovmannen) lät vagnen s.
Apg. 8:38
s.de (Petrus) en längre tid i Joppe
9 :43
de s.de nu vid porten
10 :17
skulle s. hos dem några dagar
10:48
tre män från Cesarea s.de framför
11:11
in i mitt hus och s.en där
16:15
Silas och Timoteus s.de kvar
17 :14
s.de (Paulus) kvar hos dem
18:3
Paulus s.de där ännu ganska länge
18 :18
bådo att han skulle s. där längre
18 :20
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2.Mos. 8:14
Pred.lO:1
Jes. 3:24
19:6
34:3
Joel 2:20
Am. 4:10

STANNA
s.de arken på Ararats berg
l.Mos. 8:4
och s.en där över natten
19:2
vi vilja s. på gatan över natten
19:2
(Abraham:) S.en I här med åsnan
22:5
och s.de sedan där över natten
24:54
Låt flickan s. hos oss några dagar
24:55
S. ss. främling här i landet
26:3
Så s.de Isak kvar i Gerar
26:6
(Rebecka:) s. ngn tid hos hm
27 :44
och s.de där över natten
28 :11
(Jakob) s.de hs hm en månads tid
.29:14
s.de sedan på berget över natten
31 :54
(Jakob) s.de där den natten
32:13
den natten s.de i lägret
32:21
drag till Betel och s. där
35:1
(Juda:) S. ss. änka i din faders hus
38:11
Tamar s.de i sin faders hus
38:11
I andra skolen s. ss. fångar
42:16
må en av eder. I bröder. s. ss. fånge
42:19
s. kvar hos min herre ss. träl
44:33
ingen fick s. inne hos Josef
45:1
(Mose) .. de i Midjans land
2.Mos. 2:15
Mose beslöt sig för att s. hos mannen
2:21
Så s.en då hemma. vu och en hos sig 16:29
skola de s. hos stna mödrar
22 :30
utan s.de ända till den dag
40:37
s. kvar i sju dYIl1l
3.Mos. 8 :35
s. hemma 33 dagar
12:4
skall hon s. hemma i 66 dagar
12:5
s. utanför sitt tält i sju dagar
14:8
Mose svarade dem: S.en här
4.Mos. 9:8
på det ställe där molnskyn s.de
9 :17
få dagar s.de över tabernaklet
9:20
molnskyn s.de från aftonen till
9 :21
molnskyn s.de en dag och en natt
9 :21
om den s.de tvä dagar, lållO de stilla
9 :22
molnskyn s.de i öknen Paran
10:12
ocb så. s.de elden av
11:2
två män s.t kvar i lägret
11:26
i Haserot s.de de
11 :35
folket s.de i Kades
20:1
s.de Moabs furstar kvar hos Bileam
22:8
S.en bär över natten
22:8
s.en också. I kvar över natten
22:19
S. kvar vid ditt brilnnoffer
23:3
S. kvar här vid ditt brilnnoffer
23:15
Skolen då I s. här, under det att
32:6
Jli\ över Jordan och s. där
32:21
s. kvar till dess översteprästen
35:2G
en dråpare s. kvar till de..
3G:28
deras arvedel s.de kvar inom
36:12
I s.den länge i Kades
G.Mos. 1 :46
Allenast edra hustrur må s. kvar
3:19
s.de vi i dalen mitt emot Bet-Peor
3:29
du själv må s. kvar här hos mig
5 :31
s.de jag på berget i 40 dagar
9:9
jag s.de på berget lika länge som
10:10
Han skall få s. hos dill
23 :16
fri ett år för att s. hemma
24:5
Du skall s. utanför
24:11
eder boskap må s. kvar i
Jos. 1 :14
s.de där I tre dagar
2 :22
där s.de de om natten
3:1
skolen I s. där, vid Jordan
3:8
då s.de det vatten som kom uppifrån
3:16
s.de de kvar där de voro i lägret
5:8
.. de i lägret över natten
6:11
s. på andra sidan Jordan
7:7
Josua s.de över natten bland folket
8:9
Men I andra. s.en icke
10:19
skall (dråparen) s. vid Ingången
20:4
ban skall s. kvar där i staden
20:6
Gllead s.de på andra sidan
Dom. G:17
vid stna vikar s.de (Aser)
5:17

~::tsro~8:s.:~.~~-::;r

~~~8

Stapla - Stark
19:22
21:4
21:5
21:7
vi s.de hos dem en dag
s.de kvar hos (Filippus)
21:8
flera dagar som vi s.de där (Cesarea)
21:10
skulle de sedan s. över vintern
27:12
Om icke dessa s. kvar på skeppet
27:31
s.de där (Syrakusa) i tre dagar
28:12
28:14
och hos dem s.de vi
hos eder skall jag s. ngt
loKor.16:6
16:7
hoppas ngn tid få s. hos eder
i Efesus vill jag s. till pingst
16:8
jag s.de hos (Cefas) 15 dagar
Gal. 1:18
s. ensamma kvar i Aten
loTess. 1:1
bjuder dig s. kvar i Efesus
loT im. 1:3
Erastus s.de kvar i Korint
2.Tim. 4:20
jag har beslutit att s. där
Tit. 3:12
Upp.22:15
hundar. de måste s. därutanför
s.de han i provinsen Asien

vi s.de hos dem i sju dagar

när vi hade s. t där de dagarna

STAPLA
s.de upp ett stort stenrö se

2.Sam.18:17

STAPPLA
s.nde omgjorda sig med kraft
l.Sam. 2:4
dina ord upprättat den som s.de Job 4:4
framför hm s.r försagdhet
41 :13
då s. de själva och falla
PS.27:2
jag hade så när S.t med mina fötter
73:2
i hs stammar var ingen som s.de
105:37
De raglade och s.de ss. druckna
107 :27
som s. till avrättsplatsen
Ords.24:11
ingen som är s.nde
Jes. 5 :27
s.r av starka drycker
28:7
de s. av starka drycker
28:7
vi s. mitt p å dagen
59:10
färdas gm djupen, utan att s.
63:13
jämn väg där de ej skola s.
Jer.31:9
vid floden Frat, där s. de
46:6
ene hjälten s.r på den andre
46 :12
Han kom många att s.
46 :16
skall den övermodige s.
50:32
tre städer måste s. bort
Am. 4:8
komma på fall som de s.de
Rom.11:11

STARK
Se även: Styrka, kraft, makt, mäktig,
välde, väldig, hård, fast, hjälte, kämpe.
Allt starkare i Herren, Ef.6:1O.
1) Till att stå emot synden, Ps.119:9;
Ef.6:13. 2) Bära varandras bördor,
Gal.6:1-2; Rom.lS:1. 3) Följa i Jesu
fotspår, Joh.13:1S. 4) Fullgöra hans
befallning, Mark.16:1S.
STARK
1) dizpa~, pg ~
slå häftigt; driva häftigt framför sig; i
l.Mos.33:13 övers. driva för starkt.
2) gdräm, D J ).
ben, benknota: I l.Mos.49 :12 står:
l;lämor gäräm, åsna, med starka ben,
stark åsna. Ordet gäräm förekommer
även i Job 40:13; Ords.17:22; 2S:1S,
övers. ben.
3) hizzizk, D l il
adj.· fast, hård~ stark; av: l;läzaJ:;:, se 9.
Se t.ex. Fast 16, Hård 14, Mäktig 19,
Väldig 4.
4) 'az, 11:'
stark; hård; av: 'azaz, se 2S. Se t.ex.
Hård 12, Väldig 7.
S) kOaJ:!, O·J
kraft, styrka; energi, förmåga. Jfr 7. Se
t.ex. Kraft 2, Makt IS, Styrka (sub st.)
6.
6) hizzek, P l il
adj." st~rk; ~~~ l;lazaJ:;:, se 9. Ordet
förekommer end. i 2.Mos.19:19;
2.Sam.3:I, där det står i omedelbar
anslutning till part. av haiaJ:;:, gå; uttrycket är övers. bliva allt starkare och
starkare. Jfr Svag S.
7) gizdol, '; i l ,
stor; ;tor i kraft och styrka, stark. I
Dom.16:S,6,IS står ordet som bestämning till koai)., se S; ordagran t: i vad
hans (el. din) kraft är stor. Se t.ex.
Mäktig 3, Rik 9, Väldig 28.
8) rum, D 1l
resa sig upp; vara hög; i S.Mos.32:27
part. (om jag, hand) hög, upphöjd. Se
t.ex. Råda 8, Stolt 2.
9) hizzak, D l n
bli ~l. v~ra f~t~ hård el. stark; pi. göra
fast el. stark. Se t.ex. Fast 20,
Hård 13, Kraft 9, Makt 10, Stadig 9,
Styrka (verb) I, Välde 6, Övervinna 2.
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10) 'oz, l·V
styrka, kraft; makt, välde; av: 'azaz,
vara stark. Se t.ex. Kraft Il, Makt 4,
Starkhet l.
11) gizqar, l J J
vara stark; va;a ';näktig; i Sak.10:12 pi.
göra stark; i Ps.12:S hif. i betydelsen:
visa sig stark, vara stark. I Dan.9:27
står hif. av verbet med berit (se Förbund 1); därav övers. sluta -ett starkt
förbund. Se t.ex. Mäktig 6, Råda S,
Styrka (sub st.) 16.
12) kizSä, m:i p
adj. hård. Se·~idare: Hård l.
13) miz'oz, l i )) t!
fäste, befastning,T styrka el. tillflykt,
skydd; i Dan.ll :39 i uttrycket mil]~the
mäuzzim (plur.), övers. starka fasten.
Se: Fast 6, Starkhet 2, Värn 2.
14) me'oq., ,·X ~
myckenhet, kraft; som adv. mycket,
övermåttan. Ordet står i Jes.47:9 som
bestämning till 'å~a (se Styrka 13);
därav övers. stark kraft. J 2.Krön.
11 :12 står: leharbe (prep. le, här inf.
märke, och hif. inf. av raba, vara stor
el. mycken; hif. göra stor -el. mycken)
me'od; övers. mycket starkt; samma
uttryck är i 16:8 övers. i stor myckenhet. Se t.ex. Makt 17, Våld 2.
IS) utf.ord.
I Esr.1 0:9 står plur. av gäSäm, regn;
övers. starkt regn.
16) 'izmas, Y t! X
vara fast· el. st~k; i 2.Krön.l1 :17 pi.
göra stark; övers. göra (någons) välde
starkt; i 13:7 hithp. med prep. 'al,
övers. bliva (någon) för stark. Se t.ex.
Fast 3S, Kraft 10, Styrka (verb) 3,
Väldig 18.
17) raq, J ~
mycken, talrik; stor, mäktig; av: ral]al],
vara mycken; vara stor. I2.Krön.14:11
står ordet i motsats till 'en koal:t, se
Svag 7. Se t.ex. Mäktig 18, Rik IS,
Väldig 17, Överste 1.
18) 'izpik, p' ~ X
i J ob 12:21 tr~l.T stark el. mäktig; av:
['apai,<], se Mod 14. Ordet förekommer
vanl. i betydelsen: (flod)brädd, bädd,
se t.ex. 2.Sam.22:16; Jes.8:7.
19) 'izzuz, 1·1·1 l!
stark; av: 'azaz, se 2S. Jfr Jes.43:17,
övers. stridsmakt.
20) 'izruz, l 1 l X
fast, stark.
~
21) 'etizn, 1 n 'X
beständig, va;aktig; fast, stark; beständighet, varaktighet; fasthet, styrka. Se:
Fast 2, Säker S.
22) J:!iisin, 1 '9 O.
stark. Jfr Väldig 20.

mätsnöre, lina; linje); vanl. uppfattat
som ett ord, J:;:awJ:;:aw, med betydelsen:
styrka, kraft (man har då sammanställt
ordet med ett arabiskt ord, som har
denna innebörd).
28) Beträffande övers. »starkt vin» i
Jes.2S :6, se Vin 9.
29) geburiz, n 11 J ,
styrka; -makt; ;{.,; gii~ar, se 11. I Jes.
30:1S står ordagrant: i stillhet och
förtröstan skall eder styrka vara. Se
t.ex. Makt 8, Styrka (subst.) 5.
30) talf:~ip, '"I 'I? 1]
aram. stark; mäktig; av: teJ:;:ip, se Väldig 32. Ordet är i Esr.4:20; Dan.3:33
övers. mäktig.

31) I Hes.24:S står ordagrant: dess (=
hjordens) kokningars kokning.
32) 'izsam, D::;)J
bli el.· vara sta~kT el. mäktig. Se: Mäktig 2.
33) häzkiz, n iJ l n
fasth~t, ·hårdhet,: ~tyrka, makt; av: l;läzaJ:;:, se 9. Se: Makt 23, Mäktig 22.

49) dynamoö, avvaJlow
göra kraftig el. stark; pass. bli stark; av:
dynamis, kraft, makt, förmåga (av:
dynamai, se 47). Pass. av verbet förekommer även i KoLl :11, där det som
bestämning har uttrycket: en pase
dyniunei, i all kraft; övers. på allt sätt
uppfy llas av kraft. J fr 46.
SO) skleros, OKA1)PO,
hård; här om vind: häftig, stark. Se:
Hård 20.
51) s{kera, aiKEpa
låneord från aram. sikra' = hebr. sekar,
se 36. Jfr Luk.l:lS med t.ex. 4.hlos.
6:3.
STARK
Uppdelning:
hand.

allmänt; stark dryck.

stark

23) ta/slit, n ' ? ~ D
fullbordan, fullkoinlighet; ände, slut. I
Ps.139:22 står: taklit sin'ä, hats fullkomlighet, fullkomligt hat; övers. starkaste hat. Se: Fullkomlig 3.
24) gibbor,l i J ,
en som är stark el: mäktig; hjälte; av:
gal?ar, se Il. Se vidare: Väldig l.
2S) 'izzaz, l l))
vara stark; ;a;a mäktig; i Pred.7 :20
med prep. le, för, åt; visa sig stark för
(någon), kraftigt bistå, göra stark. Se:
Makt 36, Mäktig 14.
26) J:!djil, '; : O
kraft, styrka; makt, förmåga. Se t.ex.
Dugande 1, Kraft 6, Makt 18, Mäktig 4, Starkhet 6, Styrka (subst.) 10.
27) ~aw-~izw, 1 P - 1 iJ
ego linje [på l l~je (J:;:aw = snöre,

4S) I Apg.22:11 står ordagrant: på
grund av det 4är ljusets glans el.
härlighet (apo tes doxes tOll phötos
ekeinou).
46) endYllamoö, Eva vl'aJlow
ingjuta kraft (förmåga) i, stärka, göra
stark; här övers. bliva (allt) starkare. I
Ef.6:1O har en del handskrifter dynamoö, se 49. Se vidare: Kraft 26.
47) dynatos, avva7o,
som kan el. förmår, mäktig, stark; av:
dynamai, kunna, vara i stånd, förmå.
Se: Makt 61, Mäktig 27.
48) dynateö, a VVa7€W
vara mäktig el. stark; av: dynatos, se
47. Se: Mäktig 30.

STARK (allmänt)
1 driver dessa för s.t
l.Mos.33:13
2 Isaskar är en s. åsna
49 :14
3 mycket s. västanvind
2.Mos.I0:19
4 s. östanvind som blåste hela
14:21
5 H., du härlige och s.e
15:6
3 ett mycket s. t basunljud hördes
19 :16
6 basunljudet blev s.are och s.are
19:19
3 om folket är S.t eller
4.Mos.13:19
4 folket som bor i landet är S.t
13:29
3 de äro oss för s.a
13:32
7 brinner hs vrede så S.t
5.Mos.29:24
8 Vår hand var så s.
32:27
3 Ännu i dag lika s. som
Jos.14:11
9 Israels barn blevo de s.are
17 :13
3 eftersom de äro så s.a
17 :18
9 israeliterna blevo de s.are
Dom. 1 :28
10 mitt i staden var ett S.t tom
9:51
7 att (Simson) är så s.
16:5
7 varav beror att du är så s.
16:6
7 varpå beror att du är så s.
16 :15
3 Mika såg att de voro s.are
18:26
7 H.lät s.t tordön dundra
l.Sam. 7:10
11 s.a mer än lejon
2.Sam. 1:23
6 blev David allt s.are och s.are
3:1
12 Serujas söner s.are än (David)
3 :39
4 räddade mig från min s.e fiende
22:18
26 Gud, du som var mitt s.a värn
22:33
14 konungamakt S.t befäst
l.Kon. 2:12
7 och ett S.t regn föll
18:45
3 en stor och s. storm gick före H.
19:11
15 var avdelning 24000 man s. l.Krön.27:1
9 i din hand vad som helst S.t
29:12
9 deras befästningar s.a
2.Krön.l1:11
14 befäste dem mycket s.t
11 :12
16 gjorde Rehabeamsvälde S.t
11:17
16 de blevo Rehabeam för s.a
13:7
16 Juda barn vara s.a
13:18
17 striden mellan den s.e och svage
14:11
7 lovade H. med hög och s. röst
20:19
9 på det att I bliva s.a
Esr. 9:12
15 på grund av det s.a regnet
10:9
7 kom en s. storm över öknen
Job 1 :19
18 Han lossar de s.es gördel
12:21
11 Gm vår tunga äro vi s.a
Ps.12:5
4 räddade mig från min s.e fiende
18:18
19 Det är H., s. och väldig
24:8
10 hade du gjort mitt berg S.t
30:8
3 räddar betryckte från för s.
35:10
10 ett S.t torn mot fienden
61:4
10 min s.a klippa har jag i Gud
62:8
10 men du är min s.a tillflykt
71:7
21 du lät ock s.a strömmar uttorka
74:15
22 S. är H.
89:9
5 Loven H. I s.e hiältar
103:20
23 hatar dem med s.aste hat
139 :22
10 H., H., du min s.a hiälp
140:8
24 Bättre tålmodig man än s.
Ords.16:32
10 H. namn är ett s.t torn
18:10
3 deras bördeman är s.
23:11
10 En vis man är s.
24:5
25 Visheten gör den vise s.are
Pred. 7 :20
26 då de s.a männen kröka sig
12:3
4 kärleken är s. ss. döden
HV. 8:6
27 det s.a och segerrika folket
Jes.18:2
27 det s.a och segerrika folket
18:7
28 ett gästabud med S.t vin
25:6
28 med S.t vin, väl klarat
25:6
3 skall H. med sitt svärd det s.a
27:1
3 från H. kommer en som är s.
28:2
29 gm stillhet varden I s.a
30:15
14 trots besvärjelsers s.a kraft
47:9
10 H. svurit vid sin s.a arm
62:8
21 ett s.t folk. urgammalt
Jer. 5:15
24 den S.t' berömme sig icke
9 :23
3 strida mot eder med s. arm
21 :5
10 Huru sönderbruten den s.a spiran 48:17
3 deras förlossare är s.
50:34
10 gjorde sin befästning hög och s.
51 :53
3 H. hand var s. över mig
Hes. 3:14
10 Det fick s.a grenar
19:11
10 Dess s.a grenar brötos av
19:12
10 finnes ingen s. gren kvar
19:14
9 dina händer s.a nog
22:14
31 Låt (grytan) koka s.t
24:5
20 med välspunna, s.a tåg
27 :24
9 åter göra den s. nog
30 :21
3 den som ännu är s.
30 :22
3 och det s.a skall jag förgöra
34:16
30 Ett fjärde rike s.t ss. järn
Dan. 2:40
30 riket delvis s.t och delvis svagt
2:42
15 övermåttan S.t upphettad
3:22
30 fjärde djur fruktansvärt och S.t
7:7
32 när (bocken) blivit som S.ast
8:8
11 många sluta ett S.t förbund
9:27
9 var s .• ja. var s.
10:19
33 när (konungen) har blivit som s.ast 11:2
13 mot s.a fästen göra vad hm lyster 11:39
3 den s.a:ste intet gagn av
Am. 2 :14
10 ditt s.a fäste skall du mista
3:11
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34) sizlem,

0'717

adj. fullständig: hel, oskadad, fullkom·
lig. Se t.ex. Fredlig 1, Välbehållen l.
3S) 'ämos, Y·t! i'\
trol. stark; av: '~a~, se 16.
36) se/sizr, lJtt;
rusdryck, st~;k dryck. Se vidare:
Dryck 2.
37) bozä~, i)

.1."n

styrka, makt; ·av: l;lazaJ:;:, se 9. Här
förekommer ordet i uttrycket l;lozäJ:;:
jag, handens styrka; övers. stark hand.
Se vidare: Makt 3S.
38) 'o~m, D::;·V
styrka, makt; ·~v: 'a~am, se 32. I J ob
30:21 står ordagrant: med din hands
styrka; övers. med din starka hand. Se:
Styrka (sub st.) 4.
39) ischyros,

iaxupo<:

stark, kraftig; mäktig, väldig. Se vidare:
Väldig 39.
40) megas, Jl€-ya<:
stor; om ljud: hög, stark, kraftig; om
vind: häftig, stark.
41) ma.llon, Jlänav
mer, alltmer, häftigare, starkare; förr,
hellre, snarare; komp. av adv. mala,
mycket, häftigt, stark t osv .
42) krataioö, KpaTalOW
göra stark; i N.T. end. pass. göras
stark, bli stark el. starkare; av: krataios, se Mäktig 34. Det bibliska verbet
krataioö motsvarar det klassiska kratynö, göra stark. Jfr Ef.3:16, där pass. av
krataioö är övers. växa till.
43) utf.ord.
44) hikanos, iKavo<:
tillräcklig; stor, ansenlig. Se vidare:
Skicklig S.

Starke -Stefanus
4 fördärv över s.a fästen
5:9
7 H. sände en s. vind
Jona 1:4
7 en s. stonn uppstod på havet
1:4
7 denna s.a storm över eder
1 :12
34 Huru s.a de ock må vara
Nah. 1:12
35 fläckiga hästar, s.are än
Sak. 6:3
35 som voro s.ast skulle draga ut
6:7
11 skall jag göra s.a i H.
10:12
39 han är s.are än jag
Matt. 3:11
39 gå in i en s. mans hus
12:29
39 förut har bundit den s.e
12:29
39 (Petrus) såg huru s. vinden var
14:30
40 sända änglar med S.t basunljud
24:31
41 såg att larmet blev allt s.are
27 :24
39 den som är s.are än jag
Mark. 1:7
39 ingen kan gå in i s. mans hus
3 :27
39 förut har bundit den s.e
3:27
42 blev allt s.are i anden
Luk. 1 :80
42 växte upp och blev allt s.are
2:40
39 den kommer som är s.are än jag
3:16
39 När en s. man bevakar sin gård
11:21
39 ngn som är s.are angriper
11 :22
43 Nu kommer s. hetta
12:55
40 kom plötsligt en s. jordstöt
Apg.16:26
44 ett s. t sken från himmelen
22:6
45 till följd av det s.a skenet
22:11
46 (Abraham) s.are i sin tro
Rom. 4:20
47 Vi som äro s.a pliktiga bära
15:1
39 Guds svaghet s.are än mskor l.Kor. 1 :25
39 låta det s.a komma på skam
1 :28
39 vi äro svaga, men I ären s.a
4:10
39 Äro då vi s.are än (H.)
10:22
42 ss. män, varen s.a
16:13
47 är svag, då är jag s.
2.Kor.12:10
48 (K.) som är s. bland eder
13:3
47 glädja oss när I ären s.a
13:9
46 bliven allt s.are i H.
Ef. 6:10
46 bliv allt s.are i den nåd
2. Tim. 2:1
39 med S.t rop och tårar
Hebr. 5:7
49 s.a från att hava varit svaga
11 :34
39 ynglingar, ty I ären s.a
l.Joh. 2:14
50 som drivas av s.a vindar
Jak. 3:4
40 bakom mig höra en s. röst
Upp. 1 :10
40 då det skakas aven s. vind
6:13
40 hörde en s. röst från himmelen
11 :12
40 ljödo i himmelen s.a röster
11:15
40 jordbävning och S.t hagel
11:19
40 hörde en s. röst i himmelen söga
12:10
40 likt dånet av ett s.t tordön
14:2
40 jag hörde en s. röst från templet
16:1
40 mskorna blevo brända av s. hetta 16:9
40 gick en s. röst ut ifrån tronen
16:17
39 (ängeln) ropade med s. röst
18:2
39 s. är H. Gud
18:8
39 ve dig. Babylon, du s.a stad
18:10
40 hörde jag likasom s.a röster
19:1
39 lika dånet av s.a tordön
19:6
40 hörde en s. röst från tronen säga
21:3
STARK (stark dryck)
36 Varken ... s.a drycker
3.Mos.10:9
36 från vin och s.a drycker
4.Mos. 6:3
36 icke dricka annan syrad s. dryck
6:3
36 drickoffer av s. dryck utgjutas
28:7
36 köpa ... andra s.a drycker
5.Mos.14:26
36 icke s.a drycker att dricka
29:6
36 icke dricker s.a drycker
Dom.13:4
36 drick icke vin eller s.a drycker
13:7
36 s.a drycker får hon icke dricka
13:14
36 s.a drycker har jag icke
l.Sam. 1 :15
36 fråga efter s.a drycker
Ords.31:4
36 åt olycklige give s.a drycker
31:6
36 hasta till s.a drycker
Jes. 5:11
36 tappra i att blanda s.a drycker
5:22
36 ragla av s.a drycker
28:7
36 de stappla av s.a drycker
28:7
36 raglen, men icke av s.a drycker
29:9
36 dricka oss druckna av s.a drycker 56:12
36 predika om s.a drycker
Mika 2:11
51 s.a drycker skall han icke
Luk. 1:15

Väldige, förekommer första gången i
patriarken Jakobs avskedstal till sina
söner. Se även: Gud, sp.206S.

språk också uttry~ket för krigets gissel
och tyranniskt förtryck, Jes.9:4; 10:5;
14:5.

STARKE (den)
som är den S. i Jakob
l.Mos.49 :24
Ps.132:2
ett löfte åt den S. i Jakob
132:5
en boning åt den S. i Jakob
H. Sebaot, den S. i Israel
Jes. 1 :24
den S. i Jakob är din förlossare
49:26
60:16
den S. i Jakob är din förlossare

Stavar
l) Ledarens - bjuder, 2.Mos.14:16.
2) Erövrarens - plågar, Jes.9:4. 3)
Herdens - räknar, 3.Mos.27:32; Jer.
33:13. 4) Herrens - tröstar, Ps.23:4.

STARKHET

STAV

1) 'oz, r·v

styrka, kraft; makt, välde; av: 'azaz,
vara stark; vara mäktig. Se t.ex.
Kraft 11, Makt 4, Stark 10, Stolt 15,
Styrka (sub st.) 12.
2) mä'oz, r j VD
fäste, befastning, styrka el. tillflykt,
skydd. Se: Fast 6, Stark 13, Värn 2.
3) l:uJzälf-, D .r Il
styrka; av: J:!aia~, se Stark 9.
4) 'djälut, n ·1 ';l 'K
styrka, k~aft. Jfr Li~:skraft 3.
5) geburä, il l 1 ) )
styrk;; makt; ;v: ga~ar, vara stark; vara
mäktig. Se t.ex. Makt 8, Stark 29,
Styrka (subst.) 5.
6) IJlijil,
Q
kraft, styrka; makt, förmåga. Se t.ex.
Kraft 6, Makt 18, Stark 26, Styrka
(sub st.) 10.
7) ischys, laxv<:
styrka, kraft. Se: Kraft 25.

'?:

STARKHET
1 H. är min s.
2.Mos.15:2
2 fröjd i H. är eder s.
Neh. 8:10
3 kär har jag dig, H., min s.
Ps.18:2
4 min s., skynda till min hjälp
22:20
l H. är min s. och min sköld
28:7
1 H. är sitt folks s.
28:8
1 Gud är vår s.
46:2
1 Min s., dig vill jag lovsjunga
59:18
1 glädjerop till Gud, väx s.
81:2
1 Saliga de som i dig hava sin s.
84:6
1 du är deras s. och prydnad
89:18
1 H. är min s. och min lovsång
118:14
5 råds och s.s A.
Jes.l1:2
l H. är min s.
12:2
1 min Gud har blivit min s.
49:5
1 H., du min s. och mitt värn
Jer.16:19
6 H. är min s.
Hab. 3:19
7 änglar högre i s. och makt
2.Pet. 2:11
7 värdigt att mottaga s. och ära
Upp. 5:12
7 makten och s.en tillhöra vår Gud
7 :12

I:

l) ma~~el, ';l g
gren; käpp, stav. Se: Gren 10, Käpp 1.
2) ma!!ä, il tP. t~
gren; stav; av·: nata, sträcka el. spänna
ut. Se t.ex. Gren 14, Spira 4, Stam 4,
Straff 8.
3) miflinät, n~ p. lp t)
stav; av: [sa'anl:se ·Stödja 3. I Ps.23:4
står ordet jämsides med se~ät, se 4
(här övers. käpp). Jfr Stöd l.
4) sel}ä!, t:l ~p
stav, käpp: Se: Käpp 2, Spira l,
Stam 3, Tuktoris l.
5) 'e~, r V
träd; trä; trästycke; (trä)stav.
6) rabdos, pa~1i 0<:
stav, käpp. Ordet är besläktat med
rapis, stav, käpp, i synnerhet: spö, ris.
Av rapis kommer verbet rapizomai, slå
(med spö el. ris), i synnerhet: slå i
ansiktet (med flata handen), Matt.
5,39; 26:67.
7) xylon, ~VAOV
(bearbetat) trä; träföremål, här: stav,
käpp, påk; av: xyö, skava, skrapa,
hyvla, göra slät. På flera ställen i N.T.
åsyftar xylon Kristi kors, Apg.S :30;
10:39; 13:29; l.Pet.2:24, övers. trä el.
korsets trä. Ordet kan också betyda
träd, se t.ex. Luk.23:31; Upp.2:7. I
Apg.J 6 :24 är det övers. stock.
8) utf.ord.

STARKE
Uttrycket »den Starke i Jakob» eller
,den Starke i Israel» är en i G.T. några
gånger brukad benämning på Herren
Gud, jfr »den väldige» (hebr. 'addir),
Jes.1O:34; 33 :21, samt »den Mäktige»
(se d.o.). Uttrycket, på hebreiska: 'al}ir
Ja'a~ol}, Jakobs Starke el. Väldige,
resp. 'äl}ir Jillrå'el, Israels Starke el.

Stav
Staven hörde till vandrarens utrustning, 1.Mos.32:1O. Stav i handen tog
man när man gjorde sig resklar, 2.Mos.
12:11. Stavens stöd behövde både den
sjuke, 2.Mos.21 :19, och den åldersskröplige, Sak.8:4; Hebr.ll :21. Staven
var ett av herdens redskap, som han
brukade till fårens skydd och försvar,
l.Sam.17 :40; Ps.23 :4. Mot rövare gick
man ut ej endast med svärd, utan även
med stav, en sorts slagvapen, Mark.
14:48. Staven (eller spiran) var dessutom härskarens attribut, 1.Mos.
49:10. Moses stav nämns i nära samband med underbara händelser inför
och under ökenvandringen, 2.Mos.4:3;
14:16; 4.Mos.20:11, och Arons stav
(av mandelträ) fick liv och grönskade,
4.Mos.17 :8. Staven blir i Bibelns bild-

STAV
1 hade icke mer än min s.
l.Mos.32:10
2 din snodd och s.en som du har
38:18
2 och denna s. tillhöra
38 :25
2 (Mose) svarade: En s.
2.Mos. 4:3
2 förvandlades åter till en s.
4:4
2 taga i din hand denna s.
4:17
2 Mose tog Guds s. i sin hand
4:20
2 säga till Aron: Tag din s.
7:9
2 Aron kastade sin s. inför Fuao
7 :10
2 kastade vu och en sin s.
7:12
2 Men Arons s. uppslukade deras s.u
7:12
2 tag s.en som förvandlades till orm
7 :15
2 med s.en vill jag slå på vattnet
7:17
2 Säg till Aron: Tag din s.
7 :19
2 (Aron) lyfte upp s.en och slog
7 :20
2 Räck ut din hand med din s.
8:5
2 Säg till Aron: Räck ut din s.
8 :16
2 Aron räckte ut sin hand med sin s.
8 :17
2 räckte Mose sin s. mot himmelen
9 :23
2 räckte Mose ut sin s. över Egyptens 10:13
1 edra s.ar i händerna
12 :11
2 Men lyft du upp din s.
14:16
2 tag s.en med vilken du slog
17:5
2 med Guds s. i min hand
17:9
3 gå ute, stödd vid sin s.
21:19
2 en s. för var stamfamiJj
4.Mos.17:2
2 tillsammans 12 s.ar
17:2
2 Vars och ens namn på hs s.
17:'2
2 Arons namn på Levi s.
17' 3
2 huvudmannen sin särskilda s.
17;3
2 hs s. skall grönska
17:5
2 gåvo (Mose) var och en sin s.
17:6
2 tillsammans 12 s.ar
17 :6
17:6
2 Arons s. var med bland deras s.ar
2 Mose lade s.arna inför H. ansikte
17:7
2 då grönskade Arons s.
17:8
2 Mose bar alla s.arna ut från H.
17:9
2 och togo var och en sin s.
17:9
2 Lägg Arons s. tillbaka
17 :10
2 Tag s.en
20:8
2 Då tog Mose s.en
20:9
2 Mose slog på klippan med sin s.
20:11
3 furstar grävde med sina s.ar
. 21 :18
1 (Bileam) slog åsninnan med sin s.
22:27
3 H. ängel räckte ut s.en
Dom. 6:21
2 räckte (Jonatan) ut s.en
l.Sam.14:27
2 Med ändan av s.en tog jag honung
14:43
1 (David) tog sin s. i handen
17 :40
4 väpnad allenast med sin s.
2.Sam.23 :21
3 tag min s. i din hand
2.Kon. 4:29
3 lägg sedan min s. på gossens
4:29
3 lagt s.en på gossens ansikte
4:31
4 (Benaja) väpnad med sin s. l.Krön.11 :23
3 din käpp och s., de trösta mig
Ps.23:4
4 bryta sönder plågares s.
Jes. 9:4
4 ogunst ss. en s. i sin hand
10:5
4 Som om s.en lyfte en som är förmer 10:15
2 upplyfter sin s. mot dig
10:24
2 sin s. skall han åter upplyfta
10:26
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STARK (stark hand)
3 får känna min s.a hand
2.Mos. 3:19
3 gm min s.a hand skall han nödgas
6:1
3 gm min s.a hand nödgas driva dem 6:1
37 med s. hand har H. fört eder ut
13:3
3 med s. hand har H. fört dig ut
13:9
37 Med s. hand har H. fört oss ut
13:14
37 med s. hand har H. fört oss ut
13:16
3 med s. hand har fört ut
32:11
3 se din s.a hand
5.Mos. 3:24
3 gm s. hand och uträckt arm
4:34
3 fört dig ut därifrån med s. hand
5:15
3 med s. hand förde H. oss ut
6:21
3 förde H. eder ut med s. hand
7:8
3 den s,a hand varmed H. förde
7 :19
3 med s. hand fört ut ur Egypten
9:26
3 besinnen (H.) s.a hand
11:2
3 H. förde oss u t med s. hand
26:8
8 Väx hand var så s.
32:27
3 förnimma huru s. H. hand är
Jos. 4:24
3 talas om din s.a hand
l.Kon. 8 :42
3 för din s.a hands skull
2.Krön. 6 :32
3 förlossat gm din s.a hand
Neh. 1 :10
38 med din s.a hand ansätter mig Job 30:21
3 med s. hand-och uträckt arm Ps.136:12
3 ur Egyptens land med s. hand Jer.32:21
9 H. hand var s. över mig
Hes. 3:14
3 med s. hand regera över
20 :33
3 med s. hand föra eder ut
20:34
9 dina händer vara s.a nog
22:14
3 du som förde ... med s. hand
Dan. 9 :15

STARKHETSMAKT
en s. för dem som driva fienden

Jes.28:6

STARRBLIND
(Elis) ögon voro s.a
(Ahias) ögon s.a av ålderdom

I.Sam. 4 :15
l.Kon.14:4

STAV
Se även: Käpp, gren, spira, stöd, ris,
gissel.
-stav
anförarstav Dom.S:14
herdestav 3.Mos.27 :32
härskarstav 1.Mos.49:10
rörstav 2.Kon.18:21
trästav Hes.3 7: 16

4
2
2
2
1
4
5
5
5
8
5
5
5
1
4
3
1
1
1
6
7
7

6
7
7
6
7
6
6

slå jorden med sin muns s.
11:4
brutit sönder de ogudaktigas s.
14:5
klappar ut svartkummin med s.
28:27
så ofta s.en far fram
30:32
sönderbruten den präktiga s.en Jer.48:17
draga fram under s.en
Hes.20 :37
En s. för Josef, Efraim
37:16
Foga dem tillhopa till en enda s.
37 :17
jag vill taga Josefs s.
37 :19
vilken s. gäller för de stammar
37:19
intill denna vill jag lägga Judas s.
37 :19
så göra dem till en enda s.
37:19
s.arna skall du hålla i din hand
37 :20
hämta besked av sin s.
Hos. 4:12
Vakta med din s. ditt folk
Mika 7:14
var och en med sin s. i handen Sak. 8:4
Och jag tog mig två s.ar
11:7
tog jag min s. Ljuvlig ro
11:10
bröt sönder min andra s., Endräkt
11:14
ej heller skor eller s.
Matt.10:10
folkskara, med svärd och s.ar
26:47
gått ut med svärd och s.ar
26:55
taga med sig allenast en s.
Mark. 6:8
en folkskara med svärd och s.ar
14:43
gått ut med svärd och s.ar
14:48
Tagen varken s. eller ränsel
Luk. 9:3
gått ut med svärd och s.ar
22:52
I (arken) förvarades Arons s.
Hebr. 9:4
tillbad, lutad mot sin s.
11:21

STEFANAS
grek. troJ. krönt, bekransad. En troende i Korint. Han och hans familj
betecknas av Paulus som »förstJingen i
Akaja» (l.Kor.16:1S), dvs. de första
som där blev vunna för Kristus. De
hörde till det ringa fåtal som Paulus
personligen hade döpt, J.Kor.l :16. I
sitt brev säger Paulus om »Stefanas'
husfolk», att de har ställt sig till de
heligas tjänst, 16:15. Möjligen har
detta inneburit att Stefanas' hem var
en samlingsplats för de kristna i
Korint. Stefanas befann sig hos Paulus,
när denne skrev det första brevet till
korintierna, l6:J 7.
STEFANAS
jag har döpt också S.' husfolk

l.Kor. 1:16
16:15
16:17

I kännen ju S.' husfolk
gläder mig över att S. kommit hit

STEFANUS
grek. krona, krans. En av de sju grekisktalande judekristna, som valdes till
att förestå den dagliga utdelningen i
församlingen i Jerusalem. Stefanus beskrivs som en andefylld och av tro
överflödande man, Apg.6:S, vilkens
uppträdande präglas av synbara verkningar av Guds nåd, v.8. Den vishet
och den ande, med vilken Stefanus
talade, var oemotståndlig, v.l0. Detta
väckte judarnas förbittring, och de
försökte få honom fängslad och dömd
med hjälp av falska vittnen.
I sitt försvarstal inför Stora rådet
ger Stefanus ett koncentrat av Israels
historia från Abraham till Salomo,
7:2 fL Hans ord väckte så stark harm
och upphetsning, att rättegången blev
avbruten och han !ljälv förd utanför
staden och stenad. Därmed blev Stefanus den förste kristne martyren. Jfr
Martyr.
Stefanus' martyrdöd har flera drag
gemensamma med Jesu död. I båda
fallen gäller anklagelsen förhållandet
till templet och Mose lag, jfr Apg.
6:13 f. med Mark.J4:S8. Medan Jesus
inför Stora rådet hänvisar till Människosonens tillkommelse, 14:62, skådar
Stefanus i en syn Jesus stående på
Guds högra sida, Apg.7:SS. Vid sin
död beder båda för sina mördare, jfr
7:60 med Luk.23:34, och båda överlämnar sin ande i Guds händer, jfr
Apg.7:S9 med Luk.23:46.
STEFANUS
S., en man full av tro
Apg. 6:5
S. var full av nåd och kraft
6:8
6:9
stodo upp för att disputera med S.
Så stenade de S.
7:59
fromma män begrovo dock S.
8:2
förföljelse som utbröt för S.' skull
11:19
när S.', ditt vittnes, blod utgöts
22:20
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Steg - Sten
1:S 1. Han har blivit bron, förbindelselinjen , mellan himmelen och jorden,
mellan Gud och människor. Se: Jesus
Kristus, Medlare , Förespråkare.
STEGE
såg en s. vara rest p å j orden

1.Mos. 28:12

STEK
ste ker (man) sin s.

J es.44 :16

STEKA
(kött et) skall vara s.t p å e ld
deL skall vara s . L p å eld
så jag kan s. d eL å t präsLe n
d(. s . Le påskalammet p å eld
s.er (man) sin stek
på kolen har jag s. L k ött
Babels konung lät s . i eld
räck te hm e tt st ycke s.t fisk

2.M os.12:8
12:9
1.Sam. 2:15
2.Krön.35:13
J es.44:16
44:19
J er. 29:22
Luk.24 :42

STELNA
vatte nmassorna s. de i havets
ss. ostämne lät du mig s.
mitt hjärta är s .t i mitt bröst

2 .M o s .1 5:8
J ob 10:10
P S. 143:4

STEN
Se även : Klippa, berg, minnesmärke ,
gräns, skrift, tavla, sto d, altare, stenbrott, stenhuggare, marmor, basalt,
flin ta, kalkstycke .
-sten
bottensten J ob 41:1S
grundsten Jes.28: 16
hagelsten J os.10:ll
hö rnsten Job 38:6
infattningssten I.Krö n.29:2
jaspissten Upp.4:3
karbunkelsten He s.27 :16
krysolitste n He s. 10:9
kvarnsten Dom.9 :S3
lyckosten Ords.17:8
lyftesten Sak.12 :3
onyxsten 1.Mos.2:12
sa firsten Hes.l :26
slungsten .J ob 41 :19
slutsten Sak.4 :7
sorgesten l.Sam.6:18
stötesten l.Sam.2S:31
ädelsten Sak.9:16
ögonsten PS.17:8
öve rsten S.Mos.24:6

STEG
Sisera hade styrt sina s. till
Dom. 4 :17
ett 5. mellan mig och d öde n
l.Sam.20 :3
ljudet av s. i bakaträdens
2.Sam. 5 :24
so m bura H. ark gått sex s. framåt
6 :13
skaffade rum för mina s.
22:37
Ahia hörde ljudet av hennes s. l.Kon.14:6
Jag hör ljudet av hs herres s.
2.Kon. 6 :32
skuggan gått tio s. framåt
20:9
skall den nu gå tio s. tillbaka
20 :9
lätt för skuggan s träcka sig tio s.
20:10
låt skuggan g tio s. tillbaka
20:10
lät skuggan gå tillbaka de tio s.
20:11
ljudet av s. i bakaträdens
l.Krö n .14:15
för mina fotsulor märker ut s.en Job 13:27
du skulle då räkna mina s.
14:16

18:7
Hs väldiga s. skola stäckas
till vingårdarna ej mer styra sina s .
24:18
räknar han ej alla mina s.
31:4
Hava mina s. vikit av ifrån vägen
31:7
göra hm räkenskap för alla mina s.
31:37
34:21
alla deras S., dem ser han
Mina s. h ålla sig stadigt
Ps.17:5
18:37
du skaffade rum för mina s.
37:23
Gm H. bliva en man s s. fasta
37:31
hs s. vackla icke
han gjorde mina s. fasta
40:3
våra s. veko ej av ifrån din väg
44:19
de vakta p å mina s.
56:7
73:2
mina s. voro nära att slinta
Vänd dina s. till den plats
74:3
Gör mina s. fasta gm ditt tal
119:133
intet till hinder för dina s.
Ords. 4 :12
till dödsriket draga hennes s .
5:5
den kloke aktar på sina s.
14:15
men H . är den som styr hennes s.
16:9
20:24
Av H. bero en mans s.
trampas under de armas s.
Jes.26:6
låta gå tio s. tillbaka
38:8
Så gick solen tillbaka de tio s.
38:8

STEGE
Ordet »stege», hebr. sul/åm, förekommer endast i l.Mos.28: 12 och då i
samband med Jakobs drömsyn i Betel.
Jakobs-stegen nådde från himmelen till
jorden, och Guds änglar steg upp och
ned på den . Detta hänvisar till förbindelsen mellan himmelen och jorden
och till änglarnas tjänst. Efter inkarnationen
representeras den
sanna
»stegen» av Människosonen, genom vilken och öve r vilken de himmelska
budbärarna stiger upp och ned , Joh .

Sten
Ända från äldsta tider var sten det
viktigaste byggnadsmaterialet. Till en
bö~an användes ohuggen sten , senare
oftast sten som var tillhuggen för olika
ändamål. Altaren sku lle emellertid alltid byggas av ohuggen sten, 2.Mos.
20 :2S . Stenhuggning blev tidigt ett
vik tigt hantverk i Israel. För övrigt var
fe nicie rna särskilt kända för att ha
duktiga stenhuggare , jfr 2.Sam.S :11.
S tora stenar användes för att tillsluta grottor, Jos.IO:1 8, eller gravar,
Matt.27 :60 , och för att täcka över
brunnsöppningar, l.Mos.29:2. Flintste n gjorde ibland nytta som kniv ,
t.ex. vid omskärelse, 2.Mos.4:2S. I krig
avsköt man stenar mot fienden med
hjälp av slunga eller slungma sk in ,
l.Sam.17 :49 , jfr 2.Krön.26:14.
Vidare kom stenar till användning
för markering av gränsen mellan lantegendomar,
S.Mos. 19:14.
Sådana
gränsmärken var troligen Bohans sten ,
J oS.lS :6, Sorgestenen på betsemesiten
Josuas åke r, l.Sam.6:18, Eselstenen,
20:19, »den stora stenen vid Gibeon»,
2.Sam.20:8, och Soheletstenen , l.Kon .
1:9.
Stora sten ar restes ej sällan som
minnesmärken , t.ex. Jakobs huvudgärdssten , I .Mos.28: 18, Josuas tolv
minnesstenar ute i Jordan, Jos.4 :9,
Eben-Haeser (»hjälpste nen»), l.Sam .
7:12. Om den s.k. Mesastenen, se
sp.3821. De tio buden var skrivna på
sten tavlor, 2.Mos.24:12.
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Sle[anus-porten i gamla Jerusalems öslra swdsmur.
STEG
-steg
avsteg Job 23:12
fotsteg Apg .S:9
trappsteg Hes.40:22 ,26

att rätt styra sina s.
Man lurar p å våra s.
icke vandrade m ed fasta s.

J er. 10 :23
Klag . 4:18
Gal. 2 :14

Sten
Vid särskilda tillfällen gjorde man
stenrösen, t.ex. vid ingåe ndet av ett
förbund , jfr GaJed (vittnesröse),
I.Mos.31 :47 f., eller över någons gravplats, Jos.7:26; 2.Sarn.l8:17.
Av Jes.57:6 framgår, att hedn afolkens sed att göra stenar till föremål
för avgudadyrkan även förekom i
Israel, särskilt under avfallighetsperioder, jfr 3.Mos.26:1. Uttrycket »kasta
undan stenar har sin tid, och samla
ihop stenar har sin tid» (pred.3 :5)
hänför sig sannolikt till seden att kasta
stenar på fiendens åker, 2.Kon.3:19 ,
25, och att rensa ett jordstycke från
sten innan det kunde odlas, Jes:5 :2.
I bildspråket blir sten ett uttryck
för hårdhet eller känslolöshet , I.Sam.
25 :37. Kristna kallas »levande stenaD>,
som byggs upp till ett »andligt hu S»,
vars hörnsten är Kristus, I.Pet.2 :5 f.
Den i Upp.2:17 omtalade vita stenen
är antagligen en anspelning på grekisk
rättspraxis, enligt vilken en frikänd
fick sig en vit sten tilldelad av domaren, eller också avses den vita sten som
i grekiska idrottstävlingar ofta gavs åt
segraren. Kostbara stenar symboliserar
i Skriften något värdefullt, skönt eller
varaktigt, jfr .t.ex. HV.5:14; les.54:! I.
STEN
teglet begagnade de ss. s.
l.Mos.l1:3
tog en av s.arna på platse n
28 :11
tog s.en som han haft till huvudgärd
28 :18
denna s . som jag har rest
28 :22
s.en som l åg över brunnens öppning
29 :2
vältrade s.en från brunnens öppning
29:3
lade s .en tillbaka på sin plats
29:3
vältrat s.en från brunne n s öppning
29:8
vältrade s.en från brunnens öppning
29:10
tog Jakob en s. och reste den
31 :45
Samlen tillhopa s.ar
31 :46
de toga s.ar och gjorde ett röse
31 :46
Jakob reste en stod av s.
35:14
tog Sippora en skarp s.
2.Mos. 4 :25
sjönko i djupet ss. s.ar
15:5
toga de en s. och lade under hm
17 :12
göra åt mig ett altare av s.ar
20:25
må du icke bygga det av huggen s.
20 :25
kommer vid s.en med din mejsel
20:25
den ene slår den andre med en s.
21 :18
sex av namnen p å den e na s.en
28:10
de sex övrigas namn p å den andra s.en 28:10
inrista namn p å de två s.ama
28:11
s.arna på efodens axelstycken
28:12
s.arna bringa Israels bam i
28:12
besätta den med infattade s.ar
28 :17
S .arna skola vara tolv
28 :21
var s . namnet p å en av de tolv
28 :21
att snida s.ar för infattning
31:5
vittnesbördets ... tavlor av s.
31 :18
snida s .ar för infattning
35:33
s.arna bringa Israels barn i
39:7
besatte den med fyra rader s.ar
39 :10
S.arna vara tolv
39:14
var s. bar namnet på en av de tolv
39:14
de s.ar som äro angripna
3.Mos.14:40
man skall taga andra s.ar
14:42
sedan man brutit ut s. arna
14:43
man skall riva huset med dess s.ar
14:45
icke s.ar med inhuggna bilder
26 :1
förstöra s.ar med inhuggna
4.Mos.33:52
om ngn i sin hand har en s.
35 :17
med ngn s. träffar hm
35 :23
tjäna gudar av trä och s.
5.Mos. 4 :28
land vars s.ar innehålla järn
8 :9
resa åt dig stora s .ar
27 :2
på berget Ebal resa dessa s.ar
27:4
bygga ett altare av s.ar
27:5
Av ohuggna s.ar skall du bygga
27:6
på S.arna skriva denna lags ord
27:8
tjäna gudar av trä och s.
28:36 ,64
I sågen de gudar av trä och s.
29:17
Tagen ur Jordan tolv s.ar
Jos. 4:3
lyfta upp en s. på axeln
4:5
Vad b ety da dessa s.ar
4 :6
dessa s.ar ett åminnelsemärke
4 :7
toga upp tolv s.ar ur Jordan
4:8
reste Josua tolv s.ar mitt i Jordan
4:9
de tolv s.arna reste Josua i Gilgal
4 :20
Vad betyda dessa s.ar
4:21
kastade s.ar på dem
7 :25
ett altare av ohuggna s.ar
8:31
på s.arna avskrift av Moses lag
8 :32
lät H. stora s.ar falla över dem
10:11
Vältren stora s.ar framför ingånge n
10:18
framför ingången lade man stora s.ar 10:27
Bohans, Rubens sons, s.
15:6; 18:17
Och (Josua) tog en stor s.
24:26
denna s. skall vara vittne mot oss
24:27
dräpte på en och samma s.
Dom. 9:5
dräpt hs söner på en och samma s.
9:18
och där låg en stor s.
l.Sam. 6:14
Leviterna satt detta på den stora s.e n
6 :15
tog Samue l en 5. och reste den
7 :12
Vältren fram en stor s.
14:33
(David) valde ut fem släta s.ar
17 :40
David tog därur en s.
17:49
s.en trängde in i pannan
17 :49
övervann filisteen med slunga och s.
17 :50
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(Nabal) blev 55. en 5.
25:37
prydd med en dyrbar 5.
2.Sam.12:30
(Simei) kastade s. ar p å David
16:6
Simei kastade s .ar på David
16:6
under det Simei kastad e s .ar
16:13
icke minsta 5. att finna därav
17:13
till d e n stora s .en vid Gibeon
20:8
80000 som höggo s. i bergen
l.Kon. 5:15
bröto de stora och dyrbara s.ar
5:17
husets grund läggas med hugge n s.
5:17
s.ar som beh övd es till att bygga
5:18
byggdes av 5 . so m blivit färdighugge n
6:7
ingen s. syntes
6:18
förgård smuren av tre varv huggna s .ar
6 :36
Allt d e tta av dyrbara s.ar
7:9
stora s.ar, s.ar av tio alnars längd
7:10
s.ar avmätta 55. byggnadsblock
7 :11
uppförd av tre varv huggna s.ar
7 :12
kameler so m bura ädla s.ar
10:2
gav åt (Salomo) ädla s.ar
10:10
från Ofir ... ävensom ädla s.ar
10:11
silver lika van ligt som s.ar
10:27
de fö rde bort s.ar och trävirke
15:22
Elia tog tolv s.ar
18:31
byggde av s.arna ett altare
18:32
förtärde veden, s.arna och jorden
18:38
som bakas p å glödande s.ar
19:6
och s.e n (N abot) till d ö ds
21 :10
fördärva med s.ar
2 .Kon. 3:19
kastade de var och en sin s.
3 :25 .
lämnade kvar allenast s.ama
3 :25
inköp av trävirke och hugge n s.
12 :1 2
inga gudar utan trä och s.
19:18
inkö pa trävirke och huggen s .
22:6
skickliga att slunga s .ar
l.Krön.12:2
(kronan) prydd med en dyrbar s.
20:2
som skulle hugga ut s.ar
22:2
trävirke och s. har jag anskaffat
22 :14
anskaffat brokiga s.ar
29:2
korteligen, alla slags dyrbara s.ar
29:2
som hade ädla s.ar i sin ägo
29:8
blev lika vanligt som s.ar
2.Krön. 1:1 5
80000 män att hugga s. i b e rgen
2:2
skicklig att arbeta i järn, s.
2 :14
80000 till att hugga s. i b e rge n
2 :18
smyckade han hu se t med dyrbara s.ar 3:6
kameler som buro .. . ädla s.ar
9:1
gav åt konungen ädla s.ar
9:9
från Ofir algumträ och ädla s.ar
9 :10
silver lika vanligt som s.ar
9 :27
(Juda) förde bort ifrån Rama s.ar
16:6
för att med dem avskjuta stora s.ar
26 :1 5
skattkamrar för guld och ädla s.ar
32 :27
att inköpa huggen s.
34:11
bygga upp med stora s.ar
Esr. 5 :8
med tre varv stora s.ar
6:4
giva liv åt s.arna i gru shögarna
Neh. 4:2
sjunka i djup et ss. s.ar
9 :11
golv inlagt med ... svart s .
Est. 1:6
med markens s.ar i förbund
Job 5:23
Min kraft är väl ej ss. s.ens
6 :12
mellan s.una bry ter han sig fram
8 :17
ss. s.ar nöta s sö nder gm vattnet
14:19
Ofirs-guldet ibland bäckens s.ar
22:24
s.ar smältas till k oppar
28:2
dit där s.e n är natt
28:3

?~~~
~0
,

Rekonstruktion av ett spel som använts av romerska soldater.
Spelet var ingraverat på stenhällar.
bland de ss s.ar har safiren fäste
där bär man hand p å h årda s.en
vattnet tättnar och bliver likt s.
H s bjärta är fast ss. s.
icke stöter din fot mot ngn s.
hava dess s.ar kära
h årda s.en till en vattenkälla

Sten med gamla skrivtecken.

5274

5275

28:6
28:9

38:30
41 :1 5
Ps.91:12
102 :15
114:8

Den s. byggningsmännen fö rkastade 118 :22
blive r hs mun full av s.ar
Ords. 20:17
den som vältrar upp en s.
26 :27
S . är tung, sand svår att bära
27:3
Kasta undan s.ar har sin tid
Pred. 3:5
samla ihop s.ar har sin tid
3:5
som vältrar bort s.ar bliver skadad
10:9
rensade (vingården) från s.ar
Jes. 5:2
med huggen s. bygga vi upp nya
9:10
alla s.ar i deras altaren förstörda
27:9
lagt i Sion en beprövad s.
28:16
inga gudar, trä och s.
37:19
gjorde min panna hård ss. s.
50:7
vill jag nu mura dina s.ar
54:11
(Sians) ringmur av ädla s.ar
54 :12
S .arna i din dal har du till din del
57:6
järn i stället för s.
60:17
en farväg, rensen den från s.ar
62:10
säga till s .e n: Du har fött mig
Jer. 2:27
begick äktenskapsbrott med s. och trä 3 :9
gjorde sina pannor hårdare än s .
5 :3
Tag dig n å gra stora s.ar
43:9
hs tron ovanpå de s.ar
43:10
bind en s. vid den
51 :63
Med huggen s. har han murat
Klag. 3:9
mina tänder bita sänder sig p å s.ar
3:16
de kasta s.ar på mig
3:53
Heliga s.ar ligga kringkastade
4 :1
Hes.20:32
vi vilja tjäna trä och s.
s.ama skall man kasta i havet
26:12
alla slags ädla s.ar gåva de dig
27 :22
du höljd i alla slags ädla s.ar
28:13
du fick gå bland gnistrande s.ar
28:14
ej stanna bland de gnistrande s.ama
28 :16
stodo där fyra bord av huggna s.ar
40:42
blev en s. lösriven
Dan. 2 :34
av s.en blev ett stort berg
2 :35
at t e n s. blev lösriven från b erge t
2 :45
prisade gudar av ... järn, trä och s.
5:4
prisat gudar av ... järn, trä och s.
5:23
man förde fram en s.
6 :17
en gud skall han ära med ädla s.ar
11 :38
byggen hu s av huggen s .
Am. 5:11
vrä ka h en nes s.ar n ed i dalen
Mika 1:6
s.arna i muren skola ropa
Hab. 2:11
till döda s.en: Vakna upp
2:19
innan man b egynt lägga s. på s. Hagg. 2 :16
den s. som jag lagt inför Josua
Sak. 3:9
över vilkens e na s. sju ögon vaka
3:9
fräta upp det med trävirke och s.ar
5:4
Gud av d essa s.ar kan uppväcka Matt. 3:9
bjud att dessa s.ar bliva bröd "',
4:3
icke stöter din fot mot ngn s.
4:6
räcker sin son en s. när han beder
7:9
Den s. som byggningsmännen
21 :42
Här skall icke lämnas s. på s .
24:2
vältrat en stor s. för ingången
27 :60
fö rseglade s.en
27 :66
H. ängel vältrade bort S.en
28:2
sargade sig siälv med s.ar
Mark. 5:5
D en s. som byggningsmännen
12 :10
Mästare, se hurudana s.ar
13:1
här skall icke lämnas s. på s.
13:2
en s. för ingången till graven
15:46
Vem skall vältra bort s.en
]6:3
att s.en redan var bortvältrad
16:4
Gud av dessa s.ar kan uppväcka
Luk. 3:8
bjud denna s. att bliva bröd
4 :3
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Stena-Stiga
icke stöter din fot mot ngn s.
4:11
Om dessa tiga, skola S.&ma ropa
19 :40
icke lämna kvar i dig s. på s.
19:44
Den s. som byggningsmännen
20:17
Var och en som faller på den s.en
20:18
men den som s.en faller på
20 :18
huru den var uppförd av hiUliga s.ar
21:5
icke skall lämnas s. på s.
21:6
funno s.en vara bortvältrad
24:2
han kaste första s.en
Joh. 8:7
Då togo de upp s.ar för att kasta
8 :59
Då togo judarna åter upp s.ar
10:31
en s. låg framför ingången
11 :38
Tagen bort s.en
11 :39
Då togo de hort s.en
11 :41
fick se s.en borttagen från graven
20:1
den s.en -som av byegningsmäDnenApg. 4 :11
icke mena audomen lik •.. av s.
17:29
om nen bygger med dyrbara s.ar I.Kor. 3 :12
icke på tavlor av s.
2.Kor. 3:3
bokstäver inrtstat på s.ar
3:7

kommen till hm, levande s.en
I.Pet. 2:4
ss. levande s.ar uppbyggas
2:5
För eder är s.en alltså dyrbar
2:7
den s. som byggningsmännen
2:7
jag skall giva hm en vit s.
Upp. 2:17
nytt namn skrivet på den s.en
2 :17
avgudar av koppar och s. och trä
9:20
kvinnan glänste av guld och ädla s.ar 17:4
(ingen köper) ädla s.ar
18 :12
glänste av guld och ädla s.ar
18:16
en väldig ängel tog upp en s.
18 :21

STENA
Se även: Straff, dom, döda.
Stening
Stening var en vanlig avrättningsmetod
på Bibelns tid, 3.Mos.20:27; Jos.7:2S;
Luk.20:6. Troligen var det vittnena,
som skulle kasta den första stenen,
S.Mos.13:9 f., jfr Joh.8:7. Stening av
dem som befattade sig med ande·
besvärjelse eller spådom, var uttryck·
ligen påbjuden i Mose lag, 3.Mos.
20:27. Likaså var stening straffet för
smädelse av Herrens namn, 24:16, avgudadyrkan, S.Mos.17:2-S, olydnad
mot föräldrar, 21 :21, och äktenskapsbrott, 22:21. Se för övrigt: Straff.
STENA
skola de säkert s. oss
2.Mos. 8:26
fattas icke mycket i att de s. mig
17:4
utan han skall s.s eller skjutas
19 :13
Sil skall oxen s.s
21 :28
då skall oxen s.s
21 :29
och oxen skall s.S
21 :32
folket i landet skall s. hm
2.Mos.20:2
man skall s. hm
20 :27
må hela menigheten s. hm
24:14
hela menigheten skall s. hm
24:16
förde ut hädaren och s.de hm
24:23
ropade att man skulle s. dem
4.Mos.14:10
s. hm utanför lägret
15:35
hela menigheten s.de hm till döds
15:36
du skall s. hm till döds
5.Mos.13:10
och s. den skyldi&e till döds
17:5
allt folket I staden s. hm till döds
21 :21
männen I staden s. henne till döds
22:21
skolen I s. dem till döds
22 :24
Israels menighet s.de (A kan)
Jos. 7:25
ty folket tänkte s. (David)
1.Sam.30:6
s.de hela Israel denne till döds l.Kon.12:18
och s.de (Nabot) till döds
21:13
Nabot har blivit s.d till döds
21:14
hörde att Nabot var s.d till döds
21:15
s.de Israels barn (Hadoram)
2.Krön.10:18
och s.de (Sakaria)
24:21
man skall s. dig
Hes.16 :40
föraamlingen skall s. dem
23:47
en tredje s.de de
Matt.2l :35
s.r dem som iUo sända till dig
23 :37
s.r dem som iUo sända till dig
Luk.13:34
kommer allt folket att s. oss
20:6
i lagen att sådana skola s.s
Joh. 8:5
togo upp stenar för att s. hm
10:31
som I vilken s. mig
10:32
som vi vilja s. dig
10:33
Rabbi, nyligen ville judarna s. dig
11:8
fruktade hliva s.de av folket
Apg. 5:26
förde (Stefanus) ur staden och s.de
7 :58
Så s.de de Stefanus
7 :59
man ville s. dem
14:5
Dessa s.de Paulus
14:19
en gång har jag blivit s.d
2.Kor.11 :25
de blevo s.de~ marterade
Hebr .11 :37
om det iU ett djur ... skall det s.s
12:20

STENBOCK
Stenbocken räknas i Mose lag till de
rena djuren, som det var tillåtet att
äta. Se för övrigt: Get, Stenget.
STENBOCK
(I fån äta:) s.
S.ama hava fått höga hergen

5.Mos.14:5
Ps.104:18

STENEK
Ett av de träslag som man gjorde
avgudabilder av. Till grund för övers.
»Stenek» ligger hebr. tirzä, ett sällsynt
ord, vars exakta betydelse ej kan fastställas. Bibelöversättningarna företer
därför stor vacklan. Den äldre sv.
bibeln har (efter Luthers föredöme)
»bolo), under det att nu gällande översättning föreslår samma botaniska
identifiering som Vulgata, där ordet
just är ilex, ett gammalt romerskt
namn på steneken, Quercus ilex. Steneken, som är ett ständigt grönt träd,
växer särskilt på Tabor. Jes.44:14.
STENGET
Stengeten är ett skyggt djur, som gärna
häller till högt uppe i bergen Gfr
Ps.l04:18), där den vanligen uppträder
i små flockar. På grund av färgen är
den svår att upptäcka. Köttet är
mycket välsmakande. Se även: Stenbock.
STENGET
tiden för s.ema att föda

Job 39:4

STENGOLV
ställde (havet) på ett s.
2.Kon.16:17
jag säg att diU vore ett s.
Hes.40:17
30 tempelkamrar upphyggda på s.et
40:17
s.et gick utefter sidoväggar
40:18
detta var det nedre s.et
40:18
ut emot s.et på yttre förgården
42:3

STENGRUND
Och somt föll på s.
Och att den såddes på s.en
Och somt föll på s.
med det som sås på s.en
och somt föll på s.
att den såddes på s.en

Matt.13:5
13:20
Mark. 4:5
4:16
Luk. 8:6
8:13

STENHJÄRTA
Ett bildligt uttryck, som profeten
Hesekiel sätter i motsats till »ett hjärta
av kött». Stenhjärta betecknar ett avfålligt och förhärdat hjärta. Se för
övrigt: Förstocka.
STENHJÄRTA
taga bort S.t ur deras kropp
skall taga bort s. t ur eder kropp

Hes.11:19
36 :26

STENHOP
befästa städer till grusade s.ar
ty till s.ar voro de bestämda
gjort Jerusalem till en s.
det skall falla och bliva en s.
du har gjort staden till en s.
befästa städer till gruaade s.ar
göra Jerusalem till en s.
Jerusalem skall bliva en s.
Babel skall bliva en s.
göra Samaria till en s.
och Jerusalem bliva en s.

2.Kon.19:25
Job 15:28
Ps.79:1
Jes.17:1
25:2
37:26
Jer. 9:11
26:18
51:37
Mika 1:6
3:12

STENHUGGARE
Stenhuggaryrket hade gamla anor i
Israel. Huggna stenar användes till alla
slags byggnader. Då Salomo skulle
bygga templet, hade han 80.000 man
som högg sten i bergen, l.Kon.5:1S. Se
även: Sten, Smed.
STENHUGGARE
Hiram skickade till David ... s.
2.Sam. 5:11
och åt s.na
2.Kon.12:12
hantverkare, s., timmermän
l.Krön.22:15
lejde s. och timmermän
2.Krön.24:12
penningar åt s. och timmermän
Esr. 3:7

STENKAST
ifrån dem vid pass ett s.

Luk.22:41

STENKLYFTA
slå ned. alla tillhopa, i s.or
och göm (gördeln) I en s.
jaga dem ut ur s.oma

Jes. 7:19
Jer.13:4
16:16

STENKNIV
äldsta tider användes skarpa stenar,
vanligen flintstenar, som knivar. Stenknivar förekom bl.a. vid omskärelse.
Se även: Omskära, Sten.Jos.S:2,3.
STENKRETS

STENBOCKSKLWPORNA
Några klippor i En-Gedis öken, på
Döda havets västra sida. l.Sam.24:3.

kommo till s.ama vid Jordan
ett altare i s.ama vid Jordan

STENBROTI

STENKÄRL

färdighuggen vid s.et

5277

1.Kon. 6:7

Jos.22:10
22:11

STENKRUKA
Nu stodo där sex s.or
blod både i träkiUI och i s.
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Joh. 2:6
2.Mos. 7:19

STENLAGD
föllo ned på den s.a gården

2.Krön. 7:3

STENMUR
en räv deras s. att rämna
dess s. låg nedriven

Neh. 4:3
Ords.24:31

STENRÖSE
över (Akan) ett stort s.
kastade upp ett stort s.
staplade upp ett stort s.
kring s.et slingra sig hs rötter
deras altaren bliva lika s.en

Jos. 7:26
8:29
2.Sam.18:17
Job 8:17
Hos.12:11

STENSNIDARKONST
Med s. inrista Israels söners

2.Mos.28:11

STENTAVLA
Se även: Bud, lag, skrift, sten.
Stentavla
I G.T. nämns flera gånger stenar, sär·
skilt tillhuggna stentavlor, som skrivmaterial. Se: Skrift. De tio buden
skrevs på två rektangulära stentavlor,
enligt traditionen de tre första buden
på den ena, och de övriga sju på den
andra. Dessa budord, som på Sinai
berg överlämnades till Mose av Herren
själv, var skrivna med Guds finger,
2.Mos.31 :18, »tavlorna voro gjorda av
Gud, och skriften var Guds skrift,
inristad på tavlorna», 32:16.
STENTAVLA
så skall jag giva dig s.orna
2.Mos.24 :12
Hugg ut åt dig två s.or
34:1
(Mose) högg ut två s.or,likadana
34:4
tog de två s.oma med sig
34:4
(H.) skrev dem på två s.or
5.Mos. 4:13
Och han skrev dem på två s.or
5 :22
för att taga emot s.oma
9:9
H. gav mig de två s.orna
9 :10
gav H. mig de två s.orna
9 :11
Hugg ut åt dig två s.or
10:1
gjorde en ark och högg ut två s.or
10:3
I arken intet annat än de s.or
1.Kon. 8:9

STICK (lämna i sticket)
säkerligen lämnat mig I s.et
den dag du lämnade hm i s.et

2.Sam.18:13
Ob. v.11

STICKA
stack den ene fram en hand
l.Mos.38:28
Stick din hand I barmen
2.Mos. 4:6
(Mose) stack sin hand i barmen
4:6
Stick din hand tillbaka i barmen
4:7
han stack sin hand tillbaka i barmen
4:7
s. ut ögonen på dessa mskor
4.Mos.16 :14
(Pinehas) stack henne gm underlivet 25:8
en syl och s. den gm hs öra
5.Mos.15:17
stucko ut ögonen på (Simson)
Dom.16:21
(gatfein) stack han i kitteln
loSam. 2 :14
s. ut högra ögat på eder alla
11:2
David stack sin hand i väskan
17 :49
på Sidkia stack man ut ögonen 2.Kon.25:7
stack ängeln sitt sviUd i
l.Krön.21 :27
Den late s.er sin hand i fatet
Ords.19:24
Den late s.er sin hand i fatet
26:15
på Sidkia lät han s. ut ögonen
Jer.39:7
på Sldkia lät han s. ut ögonen
52:11
skall icke mer s.s in igen
Hes.21:5
Må det s.s i skidan igen
21 :30
solen stack Jona på huvudet
Jona 4:8
Stick ditt sviUd tillbaka
Matt.26 :52
Stick ditt sviUd i skidan
Joh.18:11
stack upp (J.) sida med spjut
19:34
Om jag icke s.er mitt finger i hålen
20:25
och s.er min hand i hs sida
20 :25
räck hit din hand, stick den i min
20 :27

STICKA (om kläder)
de s.de kläderna
2.Mos.31 :10
de s.de kläderna till tjänsten
35:19
gjorde man s.de kläder till tjänsten
39:1
äntligen s.de de klädema
39:41

STIFT
-stift
järn stift Jer.17:l
ritstift Jes.44:13
STIFT
med s. av järn inpräglade

Job 19:24

STIFTA
plats jag s.r en åminnelse
(H.) s.de en lag I Israel
som s. frid, de undfå glädje

2.Mos.20 :24
Ps.78:5
Ords.12:20

Ords.2:8. Känner den frommes stig,
PS.142:4. Gör den frommes stigar jämna,Ords.3:6.
Den fromme
Aktar på den stig där han går fram,
Ords.4:26. Vill skåda på Herrens stigar,
PS.119:1S. Vill bli undervisad om Herrens stigar, PS.2S :4. Håller sig på de
rättfärdigas stigar, Ords.2 :20. Håller
sin fot ifrån syndares stig, Ords.l:1S.
Den ogudaktige
Överger det rättas stigar, Ords.2:13.
Vandrar på villostigar, Jer.18:1S. Går
krokiga stigar, Jes.S9:8. Håller sig ej på
ljusets stigar, Job 24:13.
Mörka Uigar
Mina stigar har Gud gjort svåra,
Klag.3:9. Över mina stigar breder han
mörker, Job 19:8. De gudlösas vägar
blir för dem såsom en slipprig stig i
mörkret, Jer.23:l2.
Ljusa stigar
Den rättfärdiges stig är lik gryningens ljus, Ords.4:l8. Ditt ord är ett ljus
på min stig, Ps.1l9:1 05.
STIG
Dan en huggorm på s.en
l.Mos.49:17
snärjande band på hs s.
Job 18:10
över mina s.ar breder han mörker
19:8
de hålla sig ej på dess s.ar
24:13
S.en ditned är ej känd av ömen
28:7
s.en framför mig hava de rivit upp
30:13
finna s.arna som leda till deras hus
38 :20
till vara för våldsverkares s.ar
PS.17:4
H. liU mig dina s:ar
25:4
led mig på en jämn s.
27:11
din s. gm stora vatten
77 :20
irrade i öknen på öde s.ar
107:4
Jag vill skåda på dina s.ar
119:15
Led mig på dina buds s.
119 :35
Ditt ord iU ett ljus på min s.
119:105
är du den som känner min s.
142:4
håll din fot ifrån deras s.
Ords. 1 :15
han beskyddar det rättas s.ar
2:8
som övergivit det rättas s.ar
2:13
från dem som gå på krokiga s.ar
2:15
till skuggomas boning leda s.ar
2 :18
hålla dig på de rättfärdigas s.ar
2 :20
skall han göra dina s.ar jämna
3:6
alla hennes s.ar äro trygga
3:17
leder dig på det rättas s.ar
4:11
Träd icke in på de ogudaktigas s.
4:14
rättfiUdigas s. lik gryningens ljus
4:18
Akta på den s. diU din fot går fram
4:26
hennes s.ar äro villostigar
5:6
på alla hennes s.ar giver han akt
5:21
förvilla dig ej in på hennes s.ar
7 :25
vid vägen där s.arna mötas
8:2.
mitt på det rättas s.ar
8 :20
som där vandra sin s. rätt fram
9:15
diU dess s. går fram iU frihet
12 :28
Den lates s. är ss. spärrad av törne
15:19
de redliga hava en banad s.
15:19
att vi kunna vandra på hs s.ar
Jes. 2:3
åt den rättfiUdige en jämnad s.
26:7
gAn åt sidan från s.en
30:11
ingen går mer på s.arna
33:8
lära hm den rätta s.en
40:14
på s.ar som de icke känna
42:16
en s. i väldiga vatten
43:16
han som återställer s.ar
58:12
de gå krokiga s.ar
59:8
frågen efter fomtidens s.ar
Jer. 6:16
deras väg ss. slipprig s. i mörkret
23 :12
givakt på vägen, s.en där du vandrade 31 :21
mina s.ar bar ban gjort svåra
Klag. 3:9
ej skall finna ngn s.
Hos. 2:6
att vi kunna vandra på hs s.ar
Mika 4:2
gören s.arna jämna för hm
Matt. 3:3
gören s.una jämna för hm
Mark. 1:3
gören s.arna jämna för hm
Luk. 3:4
oländigt skall bliva släta s.ar
3:5
Gå ut på vägar och s.ar och nödga
14:23
gören räta s.ar för edra fötter
Hebr.12:13

-stiga
STIGA
uppstiga Luk.24:38
överstiga 4.Mos.3 :46
STIGA

Stig
He"en
Ger akt på alla människans stigar,
Ords. 5 :21. Leder på det rättas stigar,
Ords.4:l1. Beskyddar det rättas stigar,

Uppdelning: allmänt; stiga ned, stiga upp.
STIGA (allmänt)
vattnet steg och förökade sig
l.Mos. 7 :18
vattnet steg mer och mer
7:19
15 alnar högt steg vattnet
7 :20
vattnet fortfor att s. över jorden
7 :24
Välan, låt oss s. ditned
11:7
då steg Mo .. ditupp
2.Mos.19:20
ej heUer må folket s. ditupp
24:2
70 av de äldste stego ditupp
24:9
då skola vi s. ditupp
l.Sam.14:10
NiU de hava s.it till sin höjd
Joh 24:24
på ditt bud som örnen s.er så högt
39:30
snar på foten, s.er miste
Ords.19:2
såger till dig: Stig hitupp
25:7
om mskomas ande att den s.er
Pred. 3:21
skall s. över alla sina bräddar
Jes. 8:7
uppför Halluhits höjd s.er man
15:5
döden s.er in gm våra fönster
Jer. 9:21
Uppför Jialluhots höjd s.er man
48:5
steg uppför dess trappsteg
Hes.40:6
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-stiftare
lagstiftare Jak.4:12
STIFTELSE
SS. en evärdlig s. fira den
hålla denna dag ss. eviUdlig s.

2.Mos.12:14
12 :17

STIG
-stig
villostig Ords. 5 :6

Stil-Stilla
trappstegen på vilka man steg ditupp 40:49
Daniel steg i ära och makt
Dan. 6 :28
skola icke vidare s. till häst
Hos.14:4
steg han ombord för att fara
Jona 1:3
Och (J.) steg i båten
Mall. 8:23
han steg i en båt och for över
9:1
Dilrför steg han i en båt
13:2
Och då han sleg i land
14:14
nödgade sina lärjungar s. i båten
14:22
Då steg Petrus ut ur båten
14:29
steg i båten och for till Magadans
15 :39
Då stega de fram och grep o J.
26 :50
Därför steg (J.) i en bål
Mark. 4:1
då han hade s.il ur båten
5:2
När han sedan steg i bålen
5:18
N är han så steg i land
6 :34
nödgade sina lärjungar s. i båten
6 :45
de stega ur båten
6 :54
steg han i båten med sina lärjungar
8:10
steg åter i båten och for till andra
8:13
Då steg (J.) in i en av båtarna
Luk. 5:3
En dag sleg han i en båt
8 :22
när han s.it i land, kom en man
8 :27
Så steg han då i en bål för alt
8:37
stega i en båt för att fara över
Joh. 6 :17
att J. icke s.it i den båten
6:22
stego de själva i båtarna
6:24
s.er in ngn annan väg
10:1
begåvo sig åstad och stega i båten
21:3
När de hade s.il i land, såga de glöd
21:9
Då sleg Simon Petrus i båten
21:ll
stega vi ombord på skeppet
Apg.21:6
s. från ena härligheten till
2.Kor. 3:18
STIGA (ned)
steg H. ned för att se staden
l.Mos.11:5
steg hon med hast ned från kamelen 24:64
Guds änglar stega upp och ned
28:12
s.it ned för att rädda dem
2.Mos. 3:8
skall H. s. ned på Sinai berg
19:1l
Mose steg ned från bergel
19:14
H. steg ned på Sinai berg
19:20
Slig ned och varna folket
19 :21
Mose steg ned lill folket
19:25
Mose steg ned från berget
32:15
steg molnstoden ned
33:9
Då steg H. ned i molnskyn
34:5
När sedan Mose steg ned från Sinai
34:29
Därefler steg (Aron) ned
3.Mos. 9 :22
vill jag då s. ned och tala
4.Mos.ll:17
Då steg H. ned i molnskyn
11 :25
Då steg H. ned i en molnstod
12:5
Mose och Eleasar stega ned från
20 :28
och steg ned från berget
5.Mos. 9:15
och steg ned från berget
10:5
du skall s. ned, allt djupare
28 :43
(Aksa) steg hastigt ned från
Jos.15:18
steg hastigt ned från åsnan
Dom. 1 :14
Sisera steg ned från sin vagn
4:15
steg (Abigail) ned från åsnan
I.Sam.25:23
i (brunnen) stega de ned
2.Sam.17:18
(Benaja) en snövädersdag steg ned
23 :20
steg (Naaman) ned från vagnen 2.Kon. 5:21
steg ned och slog ihjäl lejonet I.Krön.ll :22
du steg ned på berget Sinai
Neh. 9:13
s.it ned till havets källor
Job 38:16
stig ned från Amanas topp
HV. 4:8
Stig ned och sätt dig i stoftet
Jes.47:1
Stig ned från din härlighel
Jer.48:18
hövdingar s. ned från troner
Hes.26 :16
helig ängel steg ned från him.
Dan. 4:10
konungen såg en helig ängel s. ned
4 :20
Stig ned i leran
Nab. 3:14
må icke s. ned tör att hämta
Matt.24:17
stig ned från korset
27 :40
han s.e nu ned från korset
27 :42
H. ängel steg ned från himmelen
28:2
som är på taket må icke s. ned Mark.13:15
och stig ned från korset
15:30
ban s.e nu ned från korset
15:32
(J.) steg åter ned och stannade
Luk. 6 :17
må icke s. ned för att hämta det
17 :31
den som steg ned från himmelen Joh. 3:13
s.er en annan dit ned före mig
5:7
s.it ned för atl rädda dem
Apg. 7 :34
de stego båda ned I vattnet
8 :38
steg Petrus ned lill männen
10:21
Gudarna hava s.it ned till oss
14:11
H. skall själv s. n~d från
I.Tess. 4:16

prästen Aran steg upp på berget Hor 33:38
Stig upp på toppen av Pisga
5.Mos. 3 :27
stegen icke upp på berget
5:5
När jag s.it upp på berget
9:9
och slig upp lill mig på bergel
10:1
jag steg upp på berget och hade med 10:3
Stig upp här på Abarimberget
32:49
du skall dö där, dit du s.er upp
32 :50
steg (Rabab) upp lill dem
Jos. 2:8
Bjud prästerna s. upp ur Jordan
4:16
S.en upp ur Jordan
4:17
När prästerna stego upp ur Jordan
4:18
som folket steg upp ur Jordan
4:19
röken från staden s. upp mot him.
8 :20
att röken steg upp från staden (Ai)
8:21
stego de upp på torne Is tak
Dom. 9 :51
När lågan steg upp från altaret
13:20
låta tjock rök s. upp från staden
20:38
rökpelaren begynte s. upp
20:40
ropet steg upp mot himmelen l.Sam. 5:12
skola vi icke s. upp till dem
14:9
då skola vi s. ditupp
14:10
fönnå hm s. upp från marken 2.Sam.12:17
stego de andra upp ur brunnen
17 :21
Rök steg upp från hs näsa
22:9
med hast s. upp i sin vagn
l.Kon.12:18
Jerobeam steg då upp till altare I
12:32
Till det allare i Betel steg han upp
12:33
Ella steg upp på Karmels topp
18:42
ett litet moln s. upp ur havet
18:44
Ahab steg upp i sin vagn
18 :45
han lät hm s. upp i sin vagn
20:33
(Elisa) steg upp i sängen
2.Kon. 4:34
steg så åter upp i sängen
4:35
Och Jehu steg upp i sin vagn
9:16
han lät (Jonadab) s. upp lill sig
10:15
och steg upp till del
16:12
icke s. upp till H. allare
23:9
Rehabeam med hast s. upp
2.Krön.10:18
Abia steg upp på berget Semaraim
13:4
Juda furstar s. upp på muren
Neh.12:31
hs förhävelse s.er upp till him.
Job 20:6
Rök steg upp från hs näsa
Ps.18:9
Med sin mun s. de upp i himmelen
73:9
som låter regnskyar s. upp
135:7
säger lill dig: Stig hilupp
Ords.25:7
Vem har s.it upp till himmelen
30:4
l det palmträdet vill jag s. upp
HV. 7:8
Jag vill s. upp till himmelen
Jes.14:13
.Tag vill s. upp över molnens höjder
14:14
s. upp på offerhöjderna att gråta
15:2
ditt folk s.er upp på taken
22:1
stank s.er upp från deras döda
34:3
evinnerligen skall röken s. upp
34:10
Stig upp på ett högt berg, Sion
40:9
då låter han regnskyar s. upp
Jer.10:13
ett klagorop s.er upp från Jerusalem 14:2
Stig upp på Libanon och ropa
22:20
ett stort oväder s.er upp
25:32
Vem är denne som s.er upp ss.
46:7
Egypten som s.er upp ss. Nilfloden
46:8
Jag vill s. upp och övertäcka landet
46:8
Se, vatten s. upp norrifrån
47:2
låter han regnskyar s. upp
51 :16
Havet steg upp över Babel
51 :42
Om Babel än stege upp till himmelen 61 :53
vällukl steg upp
Hes. 8:11
steg upp till den på sju trappsteg
40:22
steg upp till portens ingång
40:40
trappstegen på vilka man steg ditupp 40 :49
steg man så upp i den översta
41:7
fyra stora djur stega upp ur
Dan. 7:3
från hennes rot skall en s. upp
11:7
ett H. väder som s.er upp från
Hos.13:15
stank skall s. upp därav
Joel 2:20
stanken av fallna skaror s. upp
Am. 4:10
Jag vill s. upp på min vaktpost
Hab. 2:1
steg han strax upp ur vattnet
Matt. 3:16
då han steg upp ur vattuet
Mark. 1:10
steg (J.) upp lill dem i båten
6:51
stego upp på taket och släppte
Luk. 5:19
När I sen ett moln s. upp i väster
12:54
Min vän, stig högre upp
14:10
steg upp i ett mullbärsfikonträd
19:4
har ingen s.it upp till himmelen
Joh. 3 :13
han bad Filippus s. upp
Apg. 8:31
när de hade s.it upp ur vattnet
8:39
ur ängelns hand steg röken upp
Upp. 8:4
Då steg en rök upp ur brunnen
9:2
skall s. upp ur avgrunden
11 :7
stego de i en sky upp till himmelen
11 :12
ett vilddjur s. upp ur havet
13:1
ett annat vilddjur s. upp ur jorden
13:11
blod sleg ända upp till betslen
14:20
det skall s. upp ur avgrunden
17:8
röken från (Babylon) s.er upp
19:3

med sina vänner skall få stämma in i
jubelsången till Herrens ära, v.27 f.; jfr
40:17.
På Jesu tid betecknade »de stilla i
landet» en grupp fromma judar som,
utan att tillhöra något religiöst parti, i
stillhet följde Mose lag och deltog i
templets och synagogans gudstjänstliv.
Se: Judendomen, sp.3060.
Var stilla!
l) Var stilla - låt Herren strida,
2.Mos.14:14. 2) Var stilla - låt Herren
tala, S.Mos.27:9. 3) Var stilla - för·
bida Herren, Ps.37:7.
STILLA (adj.)

l) hiiras,

,h n

kal . och hif. - ;ara döv el. stum; tiga,
vara tyst el. stilla; några gånger övers.
tiga stilla. Verbet står här i hif. på
samtliga ställen utom i Dom.16:2, där
det står i hithp. hålla sig stilla. Se:
Märka S, Tystna S.
2) dåmam, D ~ "I
bli el. vara heii lugn el. stilla; i 3.Mos.
10:3 övers. tiga stilla; Jos. 10:12,13;
l.Sam.14:9 stå stilla. Se t.ex. Ro 18,
Stilla (verb) 8, Tyst 10.
3) utf.ord.
I 4.Mos.9 :22 står verbet J.!.änå, se
Läger l.
4) has, DQ
(i Neh.8:11 plur. hassu) tystande inter·
jektion: hyssj! (var) tyst! stilla! tig!
Se: Ro 9, Stillhet 4.
S) [så~at], n 2 ;
grundbet. tiga, vara tyst el. stilla; end. i
S.Mos.27:9, hif. visa tystnad, hålla sig
tyst el. stilla.
6) miafi, Q 1 J
sätta el. lägga sig; vila; vara stilla. Se
t.ex. Fred 9, Ro l, Sjunka S.
7) utf.ord.

tf

STIGA (upp)
en dimma steg upp från jorden l.Mos. 2:6
låter skyar s. upp över jorden
9:14
fick se en rök s. upp från landet
19 :28
(Rebecka) steg så upp igen
24:16
Guds änglar stega upp och ned
28:12
att jag ej kan s. upp för dig
31 :35
sju kor s. upp ur floden
41:2
sju andra kor s. upp ur floden
41:3
sju kor s. upp ur floden
41:18
sju andra kor s. upp
41 :19
koma som stego upp efter dessa
41 :27
deras rop steg upp till Gud
2.Mos. 2 :23
(paddorna) skola s. upp
8:3
skola paddorna s. upp
8:4
lål så paddor s. upp över Egyptens
8:5
och paddor stega upp
8:6
paddor s. upp över Egyp tens land
8:7
stega upp överst på höjden
17 :10
Mose steg upp till Gud
19:3
till vara för att s. upp på berget
19:12
må de s. upp på berget
19:13
en rök steg upp därifrån
19:18
då steg Mose ditupp
19:20
Folket kan icke s. upp på Sinai
19:23
icke för att s. upp till H.
19:24
s. upp tm mitt altare på trappor
20:26
till Mose: Slig upp till H.
24:1
ej heller folket s. ditupp med hm
24:2
och 70 av de äldste stego ditupp
24:9
Stig upp till·mig på berget
24:12
Mose steg upp på Guds berg
24:13
Så steg Mose upp på berget
24:15
och steg upp på berget
24:18
på morgonen s. upp på Sinai berg
34:2
men ingen må s. upp med dig
34:3
de stego upp på bergel Hor
4.Mos.20:27
Stig upp här på Abarimberget
27 :12

De stilla i landet
Beteckningen »de stilla i landet», rig'e
'lims, Ps.3S :20, avser de rättHirdiga och
gudfruktiga i motsats till de ogudak·
tiga, som är fiender till Herren och
hans fromma. Den som hör till »de
stilla i landet», kännetecknas av att han
är eländig och fattig och att han
framlägger sin nöd för Herren i stället
för att själv ta hämnd på sina fiender,
v.lO, som har vedergällt honom gott
med ont, v.12. Hans jordiska lott är
ofta sorg och lidande, v.13 f., men han
väntar på Herrens hjälp och ser fram
mot den stund, då han tillsammans

8) sälf;a!, D i2
vila, vara i ro; vara stilla; i Jes.7:4 hif.
skaffa ro; hålla sig i ro, hålla sig stilla.
Beträffande Dom.18:27, se Leva 4. Se:
Ro 8, Stilla (verb) 3, Stillhet 2, Säker
12.
9) håså,
n
I.<al·(här end.1 Jes.64:12) och hif. tiga,
vara tyst el. stilla; här övers. sitta stilla,
resp. tiga stilla. Se: Tyst 2, Tystna 3.
10) jåsab, J!li '
sätta sig-, sitta: i l.Kon.l S:21 övers.
hålla sig stilla; Esr.8:32 bliva stilla;
Jer.8:14; S l :30 sitta stilla. Se t.ex.
Ro 34, Trona l, Vila (verb) 16.
11) rågea', 11 n
lugn, stilla; -a~~ T räga" se Ro 6. Ordet
förekommer end. i Ps.3S:20, där det
står i uttrycket: rig'e.ärä~, de stilla i
landet.
12) råPå, nÖl"
bli slapp el. iös; sjunka ihop, falla; hif.
göra slapp; släppa; i PsA6:11 i betydelsen: släppa efter, giva efter; övers. bliva
stilla. Jfr hif. av räpå i I.Sam.1S:16,
övers. hålla upp. Se t.ex. Avhålla 6,
Falla 21, Sjunka 7, Stilla (verb) l,
övergiva 3.
13) utf,ord.
14) såtak, p n!li
bli stiiI~, ko;;ma till ro. Se: Stilla
(verb) 11.
IS) ndJ:!at, n
vila, ro, stillhet; i Pred.9:17 benåJ.!.a!, i
stillhet; övers. helt stilla. I Jes.30:1S
står ordagrant: Genom omvändelse och
stillhet skolen I bliva frälsta. Se vidare:
Ro 24.
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STIL
och skriv på den med tydlig s.

Jes. 8:1

STILLA
Se även: Stillhet.

mo

ru.

16) 'at, Dl<

långsa~het; mildhet; i Jes.8:6 le'at
(prep. le, till, för, och 'at), långsamt;
milt, stilla. Se: Saktmod l, Tyst 1.
17) I Pred.IO:4 står ordagrant: lämna
(hif. formen hinnlaJ.!. av verbet miaJ.!., se
6, Kasta 19) icke din plats.
18) phimåö, rptp.6w
sätta munkavel på; stoppa till munnen
på, tysta ned; pass. bli nedtystad, tiga;
i MarkA :39 övers. vara stilla; av: phi·
mos, medel el. redskap för att hålla
munnen stängd; munkavel, munkorg,
nosgrimma. Jfr akt. av phimoö i Matt.
22:34; I.Pet.2:1S, övers. stoppa mun·
nen till på; I.Kor.9:9; l.Tim.S:18
binda munnen till på; pass. i Matt.
22:12, övers. intet kunna svara; Mark.
l :2S; LukA:3S tiga.
19) hesychåzö, 7)avxå~w
vara stilla el. lugn; av: h~sychos, stilla,
lugn. Se: Fred IS, Stillhet 6.
20) hesychla, ilavxia
stillhet, lllgn; av: hesychios, se 21. I
Apg.22:2 står ordagrant: iakttogo de
mer stillhet. Se: Stillhet S.
21) hesychios, 7)avxw~
stilla, lugn. J fr 19,20.
STILLA (adj., adv.)
l l skolen vara s. därvid
2.Mos.14:14
2 Och Aron teg s.
3.Mos.10:3
3 Iågo Israels barn s. i läger
4.Mos. 9 :22
5 Var s. och hör, Israel
5.Mos.27:9
6 prästerna stå s. i Jordans
Jos. 3:13
2 Du sol, stå s. i Gibeon
10:12
2 Då stod solen s.
10:13
7 Men de stodo s. runt lägret
Dom. 7 :21
1 hela natten höllo de sig s.
16:2
8 folket därinne bodde s. och trygga 18:7
9 Skolen då I sitla s.
18:9
8 folket i Lais som levde s.
18 :27
2 Stån s. till deas vi komma
1.Sam.14:9
6 och sedan väntade de s.
25:9
l Tig nu s., min syster
2.Sam.13:20
10 höll sig sedan s. i Tirsa
l.Kon.15:21
9 likväl sitta vi s.
22:3
9 jag vet det, tigen s.
2.Kon. 2:3,5
8 Och där var s. och lugnt
l.Krön. 4:40
7 stå s. och se på
2.Krön.20:17
10 blevo s. där i tre dagar
Esr. 8:32
4 Varen s .. dagen är helig
Neh. 8:11
l om du tiger s. skall nog hjälp
Est. 4:14
2 eftersinnen och varen s.
Ps. 4:5
11 svekets ord mol de s. i landet
36:20
2 Var s. för H. och förbida hm
37:7
12 Bliven s. och beslnnen att jag
46:11
13 ViJjen I då ligga s.
68:14
8 förskräcktes jorden och vart s.
76:9
8 var icke så S., o Gud
83:2
14 blevo glada att det vart s.
107:30
l en man med förstånd tiger s. Ords.ll:12
15 vises ord om ock helt s.
Pred. 9 :17
17 så håll dig dock s.
10:4
8 håll dig s., frukta icke
Jes. 7:4
16 Siloas vatten som flyter så s.
8:6
15 Om I vänden om och åren s.
30:15
l jag höll mig s.
42:14
8 ett som icke kan vara s.
57 :20
9 Kan du tiga s. och plåga oss
64:12
10 Varför sitta vi här s.
Jer. 8:14
2 vila dig och var s.
47:6
8 det kan ej vara s.
49 :23
10 de sitta s. i sina fästen
51 :30
7 när de stodo s.
Hes. 1 :21
7 stodo ock (hjulen) s.
1 :21
7 när (väsendena) stodo s.
1 :24
7 när de då stodo s.
1:25
7 När (keruberna) stodo s.
10:17
7 stodo ock (hjulen) s.
10:17
2 förståndige tiga s. i denna
Am. 5:13
l huru kan du ... tiga s.
Hab. 1:13
4 Hela jorden vare s. inför hm
2:20
6 måste s. uthärda nödens tid
3:16
4 Varen s. Inför H.
Sef. 1:7
l tiger s. i sin kärlek
3:17
7 höll s. bland myrtenträden
Sak. 1:8
8 funnit hela jorden lugn och s.
1:11
4 Allt kött vare s. Inför H.
2:13
18 Tig, var s.
Mark. 4:39
19 på sabbaten voro de s.
Luk.23:56
20 blevo de ännu mer s.
Apg.22:2
21 föra ett lugnioch s. liv
l. Tim. 2:2
21 s. andens oförgänlllilla
LPet. 3:4

STILLA (verb)
l) råpä, nÖl"
.
bli slapp el1ös; sjunka ihop, falla;
Ilpphöra; i Dom.8:3 (om vrede) övers.
stillas. Se t.ex. Stilla (adj.) 12.
2) I Neh.S:3 står ordagrant: i hungern
(hungersnöden); PS.78:30 ännu hade
de icke vänt sig bort från sin lystnad,
Hos.9:4 deras bröd [ärl för deras själar
(= för dem själva el. för deras egen
hunger).
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Stillhet-Stjärna
3)

sakat, CCI ptV

vila, ~a;a i r~,Tvara stilla; hif. skaffa ro;
hålla sig i ro, hålla sig stilla; i J ob
34:29 övers. stilla larmet. Se vidare:
Stilla (adj.) 8.
4)måle',x'l~

vara full; pi·" fylla, uppfylla; tillfreds·
ställa, si1lla. I Job 39:1 står ordagrant:
och uppfyller (el. tillfredsställer) de
unga lejonens begär (1!ajjå, se t.ex.
Sinne 5). Se vidare: Uppfylla 1.

5) såbat, n J tV
upphÖ~; vil~Thif. bringa att upphöra;
föra till vila. Jfr hif. av såbat i t.ex.
3.Mos.26:6; Neh.4:l1; Jes.i3:11; Jer.
16:9; Hes.26:13, övers. göra slut på;
Ords.18: 18 göra en ärde på.
6) [saqaQ] , n ~~
grundbet. vara lugn el. stilla; i G.T.
end. pi. och hif. lugna, stilla.
7) [håsa] , i1 D il
end. hif. hyssjaT åt el. på (någon); av:
has, se Stilla (adj.) 4.
8) domam, cm '1
bli el. vara helt lugn el. stilla; i
Ps.131:2 pol. göra helt lugn el. stilla.
Se t.ex. Stilla (adj.) 2, Tyst 10.
9) ruq, J 1tV
vända tillbaka; vända om; hif. föra
tillbaka; vända bort, avvända. Se t.ex.
Avvända 2,
Förvandla 10, Ro 31,
Rädda 15.
10) kapå, il!J J
underkuva, b~t~inga. Verbet förekommer end. i Ords.21:14.
11) så!a!c, P!J~
bli stilla, komma till ro; här övers.
stillas el. stilla sig. Se: Stilla (adj.) 14.

12) chortåzö,

xopTå~w

föda, nära, mätta; i Luk.16:21 pass.
övers. få stilla sin hunger; av: chortos,
se Säd 21. Jfr akt. av verbet i Matt.
15:33; Mark.8:4, övers. mätta; pass. i
Matt.S:6; Mark.7:27; Luk.6:21; Upp.
19:21, övers. bliva mättad; Matt. 14:20;
15:37; Mark.6:42; 8:8; Luk.9:17; Joh.
6:26 bliva mätt; Fil.4:12 vara mätt;
Jak.2:16 äta sig mätt.
13) pi1Uö, 1Tauw
bringa att upphöra, hejda, stanna; jfr
pausis, upphörande, avbrott, 'paus'.
Se: Avhålla 13.

14) katapi1Uö,

K aTa1TaUW

föra till vila; lugna, stilla; av: prep. katå
(i sammansättningar ofta = ned) och
pauö, se 13. Se: Vila (subst.) 11, Vila
(verb) 25.

15) empfmplemi, €Il 1Till 1T AT/Il t
fylla i; uppfylla; i Rom.lS:24 pass. i
betydelsen: bli mättad el. tillfredsställd
(underförstått: av någons umgänge);
av: prep. en, i, på, och pimplemi, göra
full, fylla. Se även: Längta 14.
STILLA (verb)
7 Kaleb sökte s. folket
1 s.des deras vrede
2 säd att s. vår hunger
3 fördöma om han s.r larmet
4 s.r de unga lejonens hunger
5 Han s.r strider intill

6 du som S.l' havens brus

stjäla. Verbet ingår i våra låneord :
kleptoman, kleptomani. Jfr Tjuv 4-6.

Stjärnor
Det vanligaste hebreiska ordet för
»stjärna» är kolsåq, som på samtliga
ställen - bortsett från 4.Mos.24:17
och Am.S :26 - förekommer i flertalsform. I utombiblisk hebreisk litteratur
betecknar ordet planeter. I Jes.14:12
står helel (av många läst helä!), övers.
»strålande morgonstjärna», detta i överensstämmelse med Septuaginta och
flera andra översättningar som ocksä
återger det hebreiska ordet med »morgonstjärna» (= Venus). I N.T. motsvaras kokåb först och främst av grek.
astJr, ett ord som även ingår i det
uttryck som i Upp.2:28; 22:16 är
översatt »Morgonstjärnan». I Luk.
21:25; Apg.7:43; 27:20; Hebr.1l:12
har grundtexten tistron, som i betydelse är identiskt med astch. Jfr pers.
stara, lat. stella, eng. star.
I Bibeln finner vi på några ställen
bestämda stjärnor eller stjärnbilder
omtalade, t.ex. Karlavagnen el. Björninnan, Orion och Sjustjärnorna, se
dessa ord. Se även: Kiun, Stjärnbilder.
Stjärnorna har alltid varit föremål
för människans intresse. De gamla
egyptierna använde sina kunskaper om
stjärnorna huvudsakligen för att bestämma . tideräkningen. I Babylonien
utvecklades astrologien eller stjärntydningen, genom vilken man sökte förutsäga framtiden, b1.a. utifrån planeternas ställning bland stjärnorna. Denna
verksamhet ledde till en omfattande

kunskap om planeternas och stjärnornas banor och om åtskilliga himmelsfenomen. Vår astronomi har sina
rötter i den babyloniska stjärnforskning, som vidarefördes av greker och
romare.
I Jes.47:13 omtalas de babyloniska
stjärnforskare som avmäter himmelen,
spanar i stjärnorna och var nymånad
kungör vilket öde som skall komma
över det stolta Babel. Kaldeerna utvecklade den babyloniska astrologien
och astronomien, och ordet »kaldeeI))
brukades därför ofta i betydelsen vise
män el. astrologer, se t.ex. Dan.2:2;
5:7. Se även: Spådom.
Även i N.T. omtalas österländska
vise män, kallade mtigoi, Matt.2:1 etc.
Den stjärna de såg, v.2, har av somliga
tolkats som ett möte mellan planeterna Jupiter och Saturnus i Fiskarnas
stjärnbild år 7 före vår tideräkning.
Uttrycket en tJ anatolJ, övers. »i
östern», Matt.2:2,9, anses ha betydelsen »i uppgången», dvs. en stjärnas
uppgång i morgongryningen, den s.k.
heliakiska uppgången. För östern
(österlandet) står på övriga ställen,
t.ex. v.l, anatolai (plur. av anatol~).
En annan möjlighet att fatta stjärnan i
Matt.2 är att betrakta den som en
gudomlig (ängla)uppenbarelse helt
utanför vanliga astronomiska fenomen,
något som faller naturligt utifrån den
beskrivning som ges av stjärnan och
dess gång.
Grundläggande för den bibliska
synen på stjärnorna är, att de tillhör
Guds skapelse, l.Mos.l :14-18; Ps.8:4;
74:16; 136:7-9; Job 9:9; Am.S:8. De är
helt och hållet under hans kontroll,
Job 9:7; 38:31 f.; Ps.147:4; Jes.40:26;
Jer.31 :35. Stjärnorna är skapade till
Herrens, Skaparens, lov, Ps. 148:3. Att
Herren är »härskarornas Gud» (se d.o.),
innefattar också att han är stjärnevärldens Herre, jfr Dan.8:1O. Se: Herren,
Skapa.
Den hedniska stjärnkulten var på
det strängaste förbjuden i Israel,
S.Mos.4:19. Detta till trots förekom
tid efter annan sådan tillbedjan, se
t.ex. Am.S:26 (Kiun, se d.o.); på konung Manasses tid florerade stjärnkulten, 2.Kon.21:3-S; 2.Krön.33:3-S.
Konung Josia avskaffade denna avgudadyrkan, 2.Kon.23:4 f.,11, men
den upphörde dock icke helt. Profeterna uttalade Guds straffdom över folket
därför att det dyrkade stjärnorna,
»himmelens hela härskara», i stället för
att tillbedja Herren Sebaot (»härskarornas Guw», Jer.8:2; 19:13,15; Sef.
1:4-6; jfr Hes.8:16-18. Se även: Avgudadyrkan, Asera, Molok.
Stjärnornas vimmel står på flera
ställen som bild på en otalig mängd.
Det mest kända exemplet är löftet till
Abraham om att hans säd skall bli så
talrik som stjärnorna, l.Mos.lS :5;
22:17; jfr S.Mos.l:lO; 10:22; l.Krön.
27:23; Hebr.ll:12. Nineves krämare
sägs vara flera än himmelens stjärnor,
Nah.3:16.
När det i Deborasången sägs att
stjärnorna stridde från sina banor,
Dom.S:20, är det ett poetiskt uttryck
för Guds aktiva kamp för sitt folk, jfr
4:15; 2.Mos.14:24 f.; Jos.10:1O-14.
Att stjärnorna stridde är då liktydigt
med att Herren tillsammans med sina
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Helig stillhet
1) Stilla ande, l.Pet.3 :4. 2) Stilla
liv, l.Tim.2:2; 1.Tess.4:11. 3) Stilla
eftertanke, Ps.4:S. 4) Stilla förbidan,
Ps.3 7:7. 5) Stilla fö rhoppning, Klag.
3 :26. 6) Stilla lovprisning, Ps.6S :2. 7)
Stilla arbete, 2.Tess.3 :12.
STILLHET

1) dumijå, n·' ~ ·1'1
lugn, stillhet, r~.· Se vidare: Ro 20.
2) såkat, ::J P;7

vila, ~a~a i ~o~ vara stilla; i Jes.30:1S
hif. inf. som subst. vila, ro, stillhet. Se
vidare: Stilla (adj.) 8.
3) dumåm, D~ 1 '1
stillhet, tystnad. Jfr Ro 20. Se: Död
(adj.) 10, Tyst 7.
4) has, D Q
tystande interjektion: hyssj! (var)
tyst! stilla! tig! I Am.6:10 är has
övers. stillliet må råda. Se: Ro 9, Stilla
(adj.) 4.
5) hesych{a, navxia
stillhet, lugn. Se vidare: Stilla (adj.) 20.
6) hesychåzö, navxå~w
vara stilla el. lugn; i l.Tess.4:1l övers.
leva i stillliet. Se vidare: Stilla (adj.)
19.
STILLHET
1 Gud. dig lovar man i s.
2 I s. vill jag skåda ned
2 gm s. och förtröstan starka
3 gott att hoppas i s. på hjälp
4 Rätt så, s. må råda
4 ja. s. må råda
6 leva i s. och sköta vad
5 bjuda att de arbeta i s.
5 i s. låta sig undervisas
5 fastmer må hon leva i s.

Ps.65:2
Jes.18:4
30:15
Klag. 3:26
Am. 6:10
8:3
l.Tess. 4:11
2.Tess. 3:12
1.Tim. 2:11
2:12

STIM
det s. av levande varelser
l.Mos. 1 :21
levande varelser som röra sig i s.
Hes.47:9

STINGA

-stinga
ormstungen 4.Mos.21:8
STINGA
du skalls. den i hälen
l.Mos. 3:15
dessa stungo folket
4.Mos.21:6
när ngn blivit stungen aven orm.
21:9
huru de plågas som du stungit
Ps.69 :27
ord som s. likasom svärd
Ords.12:18
På sistone s.er det ju ss. ormen
23:32

som bryter ned mur, s.er ormen Pred.l0:8
Om ormen får s. innan han blivit
de skola s. eder, säger H.
icke mer ngn s.Dde tagg
bliver han stungen aven onn
mana ormen fram att s. dem
se vem de hava stungit
s. ihjäl hm när han vill profetera
se upp till hm scm de stungit
ock deras som hava stungit hm
när (skorpionen) s.er en mska

10:11
Jer. 8:17
Hes.28 :24
Am. 5:19
9:3
Sak.12:10
13:3
Joh.19:37
Upp. 1:7
9:5

STINKA
floden skall bliva s.ode
och floden blev s.nde
Mina sår s. och flyta

2.Mos. 7:18
7:21
Ps.38:6

STINN
du blev fet och tjock och s.

5.Mos.32:15

STIRRA
4.Mos.13:31
Dom. 8:3
Neh. 5:3
Job 34:29
39:1
Ps.46 :10

65:8

2 ännu hade de icke s.t sin lystnad
78:30
6 böljor resa sig, S.l' du dem
89 :10
8 lugnat 000 s.t min själ
131:2
9 miukt svar s.r vrede
Ords.15:1
3 en tålmodig man s.r kiv
15:18
10 En hemlig gåva s.r vrede
21 :14
11 örontasslaren borta, s.s trätan
26 :20
9 visa män 8. vreden
29:8
6 den vise s.r den till slut
29:11
9 köpa mat att s. sin hunger
Klag. 1:11
9 tiggde sig mat att s. sin hunger
1 :19
2 S.l' allenast deras hunger
Hos. 9:4
11 att havet S.l' sig för oss
Jona 1:11
11 så skall havet s.s för eder
1 :12
13 s.des och det blev lugnt
Luk. 8:24
12 åstundade att få s. sin hunger
16:21
14 Gm sådana ord s.de de folket Apg.14:18
13 DA nu oroligheterna voro s.de
20:1
15 fått min längtan s.d
Rom.15:24
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STILLHET
Se även: Stilla, vila, tyst, tystnad, ro,
lugn, fred, saktmod.

gudsmannen s.de framför sia:
2.Kon. 8:11
Häpen s.r den ene på den andre
Jes.13:8
De som se dig s. på dig
14:16
s.en eder blinda, ja, varen blinda
29:9

STJÄLA

Se även: Tjuv.
STJÄLA

1) gånab, J ) ;
stjäla; fÖra b~tT(i hemlighet). Se t.ex.
Röva 12, Tjuv 3.

2) genebå, il J ) ;

det som- är stulet: ~töldgods; av: gånab,

sel.

-

3) utf.ord.

4) k/eptö,

K

A€1TTW

STJÄLA
Uppdelning: stjäla; stjäla sig undan.
STJÄLA
1 skola räknas ss. stulna
l.Mos.30:33
1 stal Rskel sin faders husgudar
31:19
1 varför skulle du s. mina gudar
31:30
1 Jakob visste icke att Rakel stulit
31 :32
1 evad det var stulet om dagen
31:39
1 eller stulet om natten
31 :39
1 s. silver och guld ur din herres
44:8
1 Du skall icke s.
2.Mos.20:15
1 Den som stjäl en mska ...döden
21:16
3 vare sig han säljer den stulne
21 :16
1 Om ngn stjäl en oxe eller får
22:1
2 gäldande av vad han stulit
22:3
2 Om det stulna djuret påträffas
22:4
1 detta bliver stulet ur hs hus
22:7
11 skolen icke s.
3.Mos.19:11
1 Du skall icke heller s.
5.Mos. 5:19
1 stulit ngn av sina bröder
24:7
1 de hava stulit
Jos. 7 :11
1 Föraktar tjuven som stjäl
Ords. 6 :30
1 Stulet vatten är sött
9:17
1 s.en, mörden och begån
Jer. 7:9
1 dessa som s. mina ord
23 :30
1 man mördar och stjäl
Hos. 4:2
1 s. så mycket dem lyster
Db. v.5
1 som stjäl bortrensad härifrån
Sak. 5:3
4 där tjuvar bryta sig in och s.
Matt. 6:19
4 där inga tjuvar bryta sig in och s.
6 :20
4 Du skall icke s.
19:18
4 hs lärjungar icke s. bort hm
27 :64
4 Hs lärjungar stulo bort hm
28:13
4 Du skall icl<;e s.
Mark.10:19
4 Du skall icke s.
Luk.18 :20
4 Tjuven kommer för att s.
Joh.10:10
4 predikar man icke skall s.
Rom. 2:21
4 Du skall icke s.
13:9
4 Den s. har stulit, s.e icke mer
Ef. 4:28
STJÄLA (sig undan)
1 Jakob stal sig undan från
l.Mos.31 :20
1 stulit dig undan från mig
31:26
1 Varför stal dig undan från mig
31:27

-stjälk
linstj älkar J os. 2 :6
STJÄLPA
-stjälpa
nedstjälpa Job 30:19
STJÄLPA
Gud fönnår hjälpa och s.

2.Krön.25:8

STJÄRNA
Se även: Himmel, himlakropp, himmelstecken, nordanhimmelen, stjärnbilder, Stjärngemak, sol, måne, skina,
stråla, lysa, skapa, spådom.
-stjärna
morgonstjärna Jes.14:12
sjustjärnorna J ob 9:9

Stjärnbilder - Stod
Uppenbarelsebokens stjärnor
De sju stjärnorna, 1:1 6,20 . Morgonstjärnan, 2 :28; 22: 16. Stjärnfallet,
6: 13. Stjärnan Malört , 8: 10 f. De förmörkade stjärn orna, 8: 12. De tolv
stjärnorna , 12: 1. De nedkastade stjärnorna, 12 :4.
STJÄRNA
Gud gjorde ... så ock s.o rna
loMas. 1:16
och r äkna s.orna
15 :5
talrik ss. s.oma på himmelen
22:17; 26:4
sole n och mAnen och 11 s.o r bugade 37:9
talr ik ss. s.oma p å himm e len
2 .Mos.3 2:13
En s. träder fram ur Jak o b
4.Mos.24:17
talrika ss. s.or na på himmelen 5.Mos. 1 :10
ser so len, m ån en och s.oma
4:19
talrik ss. himmelens s.or
10:22
talrika ss. s.orna p å himmelen
28 :62
s.orna stridde mot Sisern
Dom. 5 :20
föröka Israel ss. s.o rna
l.Krön.27 :23
till d ess s.orna komma fram
Neh. 4 :21
talrika ss. s .o rna p å himmelen
9 :23
Må d ess grynings s.or fö nnörkas Job 3:9
sätter s.orna und er försegling
9:7
ser s.o ma , huru h ö gt de sitta
22:12
ej ens s.orn a äro rena i hs ögon
25:5
köld gm nOl'danhimme lens S.o r
37:9
månen och s.o m a so m du b e rett
P s. 8:4
månen och s.o rna råda över natten
136:9
Han bestä mm er s.ornas mängd
147:4
loven hm , alla l ysand e s .or
148:3
sole n förmörkad .. .och s .orna
Pre d .12:2
himm e lens s.o r och stjärnbilde r
Jes.13: 10
högt ovanför Gud s s.or
14 :13
frälsa dig, dessa som spana i s .orna
47:13
s.orna till att lysa o m natte n
Jer .3 1 :35
förmörka dess s.or
Hes.32 :7
några av s.o ma ned till jorden
Dan. 8:10
till rättfärdighet ss. s .or
12:3
och s.orna mista sitt sken
J oe l 2:10
och s.orna mista sitt sken
3:15
bleve förlagt mitt ibland s.o rna
Ob. v.4
krämare fle ra än himmelens s.or N ab. 3 :16
sett hs s . i östern
Matt. 2:2
om tid en d å s .n hade visat sig
2:7
s. n som de se tt gick framför d e m
2:9
när d e sågo s.n uppfylld es de av
2 :10
s.orna skola falla ifrån himmelen
24:29
s.orna skola falla
Mark.13:25
tecken skola ske .. j s .oma
Luk.21 :25
I buren guden R o mfas s.
Apg. 7 :43
varken sol e ller s .or had e synts
27 :20
en annan härlighet hava s.o ma l.Kor.15:41
den ena s.n ick e lik den andra
15:41
avkomlingar talrika so m s.orn a Hebr.l1 :12
De äro irrande s.or
Jud. v.13
I sin h ö gra h and sju s.or
Upp. 1 :16
hemlighete n med d e sju s.o rna
1 :20
d e sju s.orna äro ... ä nglar
1 :20
säger han so m håller d e sju s.oma
2:1
Gud s sju an dar och de sju s.o ma
3:1
himme le ns S.or fö llo ned p å jorden
6:13
föll ifrån himmele n e n stor s.
8 :10
s.ns namn var Malört
8 :11
drabbade hemsö k e lsen ... s.oma
8:12
såg jag en s. vara fallen
9:1
krans av 12 S.or på si tt huvud
12:1
tre djedelen av himme len s s.or
12 :4

STJÄRNBILDER
l överensstämmelse med en vanlig u ppfattning av hebr. mazzälo! i 2.Kon.
23:5 har ordet i vår svenska bibelöversä ttning återgivits med »stjärnbildernID), vilket troligen avser Zodiakens
(djurkretsens) stjärnbilder el. tecken .
Se vidare: Himmelstecken.
Översättningen »stjärnbildem i Jes.
13:10 svarar mot grundtextens kesilim ,
plur. av kesil, ett ord som på övriga
ställen åte rges med Orion, se d.o .
Antagligen betecknar kesilim denna
stjärna och andra konstellationer med
samma st rålglan s. Se även : Stjärna.

möjligen stj ärnbilderna på den södra
stjärnhimlen. Det kan också betrak tas
som en poetisk benämning på den
södra himlens förrådshus, varifrån den
varma sunnanvinden kommer med
hetta och storm. I Job 37:9 omtalas
Stjärngemaket som den plats, varifrån
stormvinden kommer, jfr 38:22-24;
PS.135:7.
STJÄRNGEMAK
hm so m har gjort södern s S.
Från S.et kommer d å stonn

Job

9 :9
37:9

STJÄRNGUD
»Stjärngudem) är en beteckning på den
som gudom tillbedda planeten Saturnus. Se: Kiun. Am.5 :26.
ST JÄRNTYDARE
Se: Stjärna, Spådom.
STJÄRNTYDARE
kunna inga ...s. meddela
Dan .
S å kommo nu spåmännen och S.na
hämta besvärjarna ... och s.na
överste bland sp å männe n och s. na

2 :27
4:4
5:7
5 :11

STJÄRT
tag hm (ormen) i s.e n
2.Mos. 4:4
s.ar med gaddar, ss. sk o rpioner
Upp. 9: 10
i d eras s .ar lå g den makt
9:10
h s s. drog med sig tredjedelen av
12:4

-sto
STO
kamelsto Je r.2 :23
STO
Vid ett s. i Faraos spann

HV . 1:9

STOCK
-stock
timmerstock 2 .Kon .6:2
vinstock Hes.1 5:2
STOCK
höll p å att fälla en s.
2.Kon. 6:5
inkö pa trävirk e till s.ar
2.Krön.34:11
du sätter mina fötter i s.e n
J ob 13 :27
Han sätter mina fötter i s .en
33:11
satte (Jeremia) i s.en
Jer.20 :2
släppte J e re mia lös u r s .en
20:3
sätta sådana i s. och halsjärn
29:26
Mitt folk frågar sin s. till rå d s
Ho s. 4 :12
Ve dig so m säger till s.e n: Vakna Hob. 2:19
fastgjorde d e ras fötter i s.en
Apg .1 6:24

STOCKHUS
Asa satte (Hanani) i s.et

2 .Krön.16:10

STOD

-stod
eldstod 2.Mos. 13:21
hörnstod PS.144:12
minnesstod I.Sam .15:1 2
molnstod 2.Mos.13:21
rökstod J oel 2:30
saltstod I.Mos.19 :26
solstod 3.Mos.26:30
återstod Jes. l:9

himmelska härskaror kämpade på Israels sida; jfr Jos.5:13-15; Ps.46_
I profetiorna om Herrens dag,
domens och vredens dag, förutsägs att
himmelens stjärnor skall fönnörkas ,
Jes.13:10; Joel 2:10; 3:15; Sak.14:6;
jfr Hes.32:7. I sin undervisning om
ändens tid talar även Jesus om att
stjärnorna skall falla ned från himmelen , Matt.24:29; Mark.13:25 , och att
tecken skall ske i so l, måne och stjärnor; Luk.21 :25. Detta klingar med
även i Uppenbarelsebokens visioner,
6: 13; 8: 10-12; 9:1; 12:4.
Stjärnorna omtalas naturligt nog
även som symbol för höghet, ära och
glans. Den som i övermod söker uppnå
en plats bland stjärnorna, kommer att
störtas ned därifrån av Herren, Ob.v.4
(om Edorn). På liknande sätt sägs det
om Babels konung, som kallas »strålande morgonstjärnID), att han som ville

ställa sin tron högt ovanför Guds
stjärnor, måste fara ned till dödsriket,
Jes.J4:12-15; jfr Matt.ll :23. lJud .
v.13 kallas de syndiga människor som
har nästlat sig in i Guds församling
(v.4) för »irrande stj ä rn O!)), åt vilka det
svarta mörk ret är förvarat till evig tid ,
jfr 2.Kor.11 :1 3-15.
I god mening om talas stj ärn or i
Dan.12:3, där det heter att de som fört
de många till rättnirdighet skall lysa
som stjärnor, alltid och evinnerligen;
jfr Matt.l3 :43. De sju stjärnorna i
Upp _1 :16,20 osv. är änglar, dvs. förestå nd are fö r de sju församlingarna.
Den som med större rätt än någon
annan kallas stjärna, är emellertid
Messias, som i Bileams vision framträder som en stjärna ur Jakob , 4.M os.
24: 17; jfr Matt.2 :2 _Jesus Kristus kallar
sig själv »den klara morgonstjärnam),
Upp .22 :16. Se: Morgonstjärna.

ST JÄRNGEMAK
»Söderns Stjärngemalo> i Job 9:9 är en
återgivning av hebr. ~a4re temän , ordagrant: »söderns (el. sunnanvindens)
kamra r (el. gemak)), och »Stjärngemaket» i 37:9 motsvaras i grundtexten av
ha~dgär, kammaren el. gemaket. På
det förstnämnda stället nämns också
Karlavagnen , Orion och Sjustjärnorna,
och på det sistnämnda stället omtalas
Stjärngemaket jämsides med »nordanhimmelens stjärnon> (se Nordanhinlmelen).
Man har ej kunnat identifiera
»söderns Stjärngemalo> med någon bestämd stjärnbild. Uttrycket betecknar

Stod
Med »stod» avses i G.T. ett heligt
minnesmärke beståe nde aven upprest
sten. Jakob reste två stoder vid Betel,
den ena efter drömsynen , LMos.
28:18 , den andra efter den senare
uppenbarelsen , 35 :14. På båda göt han
olja, och vid det senare tillHillet offrades också ett drickoffer. Tolv stoder,
representerande Israels tolv stammar,
omgav det altare som Mose re ste
nedanfö r berget Sinai, 2. Mos.24:4.
Lik a många var de stenar, som restes
såväl på fö rsta lägerplatsen efter övergången av Jordan som även ute i
floden till markering av platsen där
prä sterna hade stått med arken , Jos.
4 :3 ff.
Hednafolken i Israels omgivn ing
had e en motsvarande se d att resa
sto der av sten eller Astartebilder av trä
(Aseror) åt sina gudar. I 5.Mos.1 6:21 f.
varnas Israel för att följa deras exempel och förbjuds strängeligen att plantera Aseror vid sidan av Herrens, sin
Guds, altare eller att resa stoder åt
främmande gudar. I stället skulle de
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»Han bestämmer stjärnornas mängd, han l1ämner dem alla vid namn», Ps. 14 7:4.

STJARNBILDER
tände offereld åt s.na
s. sända ej mer ut sitt ljus

2.Kon.23 :5
Jes.13:10

Stoft-Stolt
bryta ned avgudaaltarna, slå sönder
stoderna och i eld bränna upp Aserorna, 2_Mos.23:24; 34:13; s.Mos.12:3. I
sin avfällighet gick dock egendomsfolket senare den motsatta vägen och
gjorde som hedningarna. Det var icke
endast Nordriket (Israel) utan även
Sydriket (Juda) som var avfälligt; och
fastän konung Asa gjorde sitt bästa att
skaffa bort de främmande altarna,
stoderna och Aserorna ur Juda,
2.Krön.14:3,s, klagar ännu Jesaja och
Hesekiel över folkets förkärlek för
denna avgudakult, Jes.l7:8; Hes.6:4,6.
Se: Avgud, Avgudadyrkan.
Bland de gudar som avsågs med
resandet av stoder, var även solguden.
Se: Solstod.
STOD
reste den till en s.
1.Mos.28:18
sten som jag rest till en s.
28:22
i Betel där du smorde en s.
31:13
och reste den till en s.
31 :46
s.en som jag rest mellan mig
31:61
s.en vare ett vittne
31 :52
icke heller draga.o.förbi denna s.
31:52
Jakob reste en s. på den plats
35:14
en s. av sten
35:14
bryta sönder deras s.er
2.Mos.2S :24
(Mose) reste där tolv s.er
24:4
slå sönder deras s.er
34:13
ej heller uppresa ngn s.
a.Mos.26:1
och sIA sönder deras s,er
o.Mos. 7:5
I skolen slå sönder deras s.er
12:3
icke resa åt dig ngn s.
16:22
låtit resa åt sig eD. s.
2.Sam.18:18
s.en hade han uppkallat efter sitt
18:18

de reste s.er och Aseror
1.Kon.14:28
kostade ut s.erna ur BaaJs
2.Kon.1O:26
De hade rest s.er och Aseror
17:10
(Hiskia) slOIl sönd"" s.erna
18:11
(Josia) sloll sönder s.erna
23:14
(Asa) slog sönder B.erna
2.Krön.14:3
slogo sönder B.ema i hela Juda
31:1
från öknen ss. i s.er av rök
HV. 3:6
en s. åt H. vid landets gräns
Jes.19:19
slå sönder s.erna i Bet.semes
Jer.43:13
dina .. er skola störta
Hes.26:11
och den s.en var hög
Dan. 2:31
utan offer och s.er
Hos. 3:4
dess präktigare s.er reste han
10:1
bryta ned altaren, förstöra s.er
10:2
utrota beläten och s.""
Mika 5 :13

STOFT
Se även: Jord, aska, lera, sand.
Stoft
Stoft förekommer ofta i uttryck med
en djupare symbolisk mening. Att falla
ned i stoftet för någon var ett uttryck
för vördnad eller underkastelse. För
härskaren buge sig folken, och »hans
fiender slicke stoftet», Ps.72:9. Då den
botfärdige ångrar sig »i stoft och aska»,
Job 42:6, innebär uttrycket att han
strör aska och stoft över sitt huvud;
men även annars kan stoft som man
låter falla ned över sitt huvud symbolisera sorg eller annan upprördhet, Job
2:12; Apg.22:23. Att skudda stoftet av
sina fötter mot någon är detsamma
som att lösa sig från varje förbindelse
med denne, Matt.10:14; Apg.13:sl.
En oräknelig mängd kunde illustreras
med en sådan liknelse som »stoftet på
jorden», jfr det analoga »havets sand»,
l.Mos.13:16.
Stoft

s. skall du äta i dina livsdagar
3:14
du är s. och till s. skall du åter
3:19
din säd ss. s.et på jorden
13:16
kan ngn. räkna s.et på jorden
13:16
fastän jag är s. och aska
18:27
din säd ss. s.et på jorden
28:14
slå i s.et på jorden
2.Mos. 8 :16
Aron slog i s.et på jorden
8 :17
Av allt s. på marken blev mygg
8:17
kalven och krossade den till s.
32:20
ngt av s.et på tabernaklets
4.Mos. 5 :17
Jakob, tallös ss. s.et
23:10
till dess att den blev fint s.
5.Mos. 9:21
det s.et kastade jag i bäcken
9 :21
Damm och s. skall vara det regn
28 :24
strödde s. på sina huvuden
Jos. 7:6
upprättar den ringe ur s.et
l.Sam. 2:8
stötte dem till s. på jorden
2.Sam.22:43
lyft dig upp ur s.et
l.Kon.16:2
ss. s. när man tröskar
2.Kon.13:7
stötte sönder (Aseran) till s.
23:6
kastade s.et på begravningsplatsen
23:6
kastade s.et av dem i Kidrons dal
23:12
stötte sönder den till s.
23:15
talrikt som s.et på jorden
2.Krön. 1:9
(Josia) krossade dem till s.
34:4
strödde ut s.et på de mäns gravar
34:4
Aseroma och belätena till s.
34:7
kastade s. mot himmelen
Job 2:12
som hava sin grundval i s.et
4:19
icke upp ur s.et kommer fördärvet
5:6
snart gå till vila I s.et
7 :21
nu låter du mill åter varda till s.
10:9
I s.et har jag måst sänka mitt horn
16:15
då lag!liälv går till vila i s.et
17 :16
till slut skall stå fram över s.et
19:20
skall den ligga i s.et med hm
20:11
Tillsammans ligga de så i s.et
21 :26
kasta din gyllene skatt i s.et
22:24
Om han ock hopar silver ss. s.
27:16
!liälv är jag nu lik s. och aska
30:19
mskorna vända åter till s.
34:15
Göm dem i s.et allasammans
40:8
ångrar mig, i s. och aska
42:6
lägge min ära i s.et
Ps. 7:6
stötte dem sönder till s. för vinden
18:43
du liillller mig i dödens s.
22:16
Kan s.et tacka dig
30:10
Se, vår !liäl är nedböjd i s.et
44:26
hs fiender slicke s.et
72:9
han lät kött regna över dem ss. s.
78:27
Du låter mskorna vända åter till s.
90:3
(H.) tänker därpå att vi äro s.
103:14
vända åter till sitt s. Igen
104:29
som upprättar den ringe ur s.et
113:7
Min !liälligger nedtryckt i s.et
119:25
det första av jordkretsens s.
Ords. 8:26
alla hava de kommit av s.
Pred. 3 :20
alla skola de åter varda s.
3:20
s.et vänder åter till jorden
12:7
deras löv flyga bort ss. s.
Jes. 5:24
slår det till jorden, ned i s.et
20:12
han slår den ned i s.et
26:5
dina ord komma fram ur s.et
29:4
ur s.et skall du viska fram dina ord
29:4
Vem mäter upp s.et på jorden
40:12
Vem gör deras svärd till s.
41:2
och krossa dem till s_
41:15
Stig ned och sätt dig i s.et
47:1
slicka dina fötters s.
49 :23
Skaka s.et av dill Jerusalem
52:2
s. skall vara ormens föda
65 :25
strött s. på sina huvuden
Klag. 2:10
Må han sänka sin mun i s.et
3:29
strö s. på. sina huvuden
Hes.27 :30
se s. på de armas huvuden
Am. 2:7
I Bet-Leafra vältrar mig i s.et
Mika 1 :10
De skola slicka s.et ss. ormar
7:17
Deras blod skall spridas ss. s.
Sef. 1 :17
hon hopade silver ss. s.
Sak. 9:3
skudden .. et av edra fötter
Matt.l0:14
skudden av s.et under edra fötterMark. 6:11
skudden s.et av edra fötter
Luk. 9:5
s. som låder vid våra fötter
10:11
skuddade s.et av sina fötter
Apg.13:51
skakade (Paulus) s.et av sina kläder
18:6
kastade upp s. I luften
22:23
de strö s. på sina huvuden
Upp.18:19

STOFTKORN
havsländerna lyfter han ss. s.

Jes.40:15

STOFTKRÄLANDE
sända över dem s. ormars gift

5.Mos.32:24

STOIKER
Under sin vistelse i Aten kom Paulus i
sam tal med några epikureiska och stoiska filosofer. Stoicismen var en filoso-

fisk riktning som hade sitt namn efter
he stoa he poik/7e, »den brokiga pelarhallen», i Aten, där dess grundare
Zenon (336-264 f.Kr.) höll sina föreläsningar. Enligt den stoiska filosofien
genomströmmas hela kosmos av lågos,
förnuftet. Allting har sin grundorsak i
en gudomlig försyn och styrs aven
oföränderlig logisk nödvändighet. Ett
förnuftigt liv är därför att leva i
samklang med naturen, utan att låta
sig rubbas av affekter och passioner.
Ett stoiskt nyckelord är apatheia,
känslolöshet, frihet från känslor. Stoikern sökte på detta sätt realisera
dygden och uppfylla sin plikt som
människa, i inre harmoni och glädje_
I sin livshållning var stoikerna
strängare än epikureerna (se d.o.), som
eftersträvade en upphöjd livsnjutning i
ataraxia, ett liv ostört av alla bekymmer och plågor. De skalder, som
Paulus citerar i Apg.17:28, tillhörde
den stoiska skolan. Se: Skald. Den
mest kände stoikern på Paulus' tid var
Seneca, som var Neros lärare och
under dennes första tid som kejsare en
av hans främste rådgivare.
STOIKER
filosofer ... av s.nas (skola)

Apg.17:18

STOL
-stol
bärstol HV.3:7
domarstoi Ps.122:s
domstol Matt.s:21,22
nådastol 2.Mos.2s :17
talarstol 2.Krön.6:13
STOL
stod (Eglon) upp från sin s.
Dom. 3 :20
medan Eli satt på sin s.
1.Sam. 1:9
satt Eli på sin s.
4:13
föll Eli baklänges av s.en
4:18
(Salomo) satte sig på sin s.
I.Kon. 2:19
ställde fram en s. åt konungens moder 2:19
sätta in åt (Elisa) en s.
2.Kon. 4:10
sin s. har han berett till doms
Ps. 9:8
domstolar, s.ar för Davids hus
122:5
Hon har satt sig på sin s.
Ords. 9 :14
På Mosel s. hava skriftlärde
Matt.23:2

STOLPE
på fyra s.ar av akacieträ
2.Mos.26:32
till förhänget fem s.ar av akacieträ
26:37
s.arna till dem skola vara 20
27 :10
s.amas hakar skola vara av silver
27 :10
s.arna till dem skola vara 20
27:11
s.arnas hakar skola vara av silver
27 :11
..arna till dem skola vara tio
27 :12
omhängena med tre s.ar på fotstycken 27 :14
omhängena med tre s.ar på fotstycken 27 :15
förhänge med fyra s.ar på fotsiycken 27 :16
Alla s.arna runt omkring förgården
27:17
(tabernaklets) häktor, s.ar
35:11
omhängena, dess s.ar
35:17
gjorde fyra s.ar av akacieträ
36:36
till detta fem s.ar med deras hakar
36 :38
till (omhänIIena) gjordes 20 s_ar
38:10
s.amas hakar &Jordes av silver
38:10
till (omhängena) gjordes 20 s.ar
38:11
s.arnas hakar gjordes av silver
38:11
till dem gjordes tio s.ar
38:12
s.arnas hakar gjordes av silver
38:12
Omhängena med tre s.ar på fotstycken38:14
på andra sidan tre s.ar på fotstycken 38:14
fotstyckena till s.ama av koppar
38 :16
s.arnas hakar gjordes av silver
38:16
förgårdens s.ar med kransar av silver 38:17
gjordes fyra s.ar på fyra fotstycken
38:19
till att göra hakar till s.arna
38 :28
tabernaklet. dess s.ar och fotstycken 39 :33

dess s.ar och fotstycken
39:40
(Mose) satte upp dess s.ar
40:18
(vården om tabernaklets) s.ar
4.Mos. 3:36
s.arna till förgården
3:37
(tabernaklets) s.ar och fotstycken
4:31
så. ock s.arna till föraården
4:32

STOLT
Se även: Högmod, övermod, förhävelse, skryt, stortalig.
STOLT

l) gå'on, l ;K!I
höghet, majestät~ högmod, stolthet; av:
gå'å, se 8. Beträffande 3.Mos.26:19, se
Makt 4. Se t.ex. Högmod 6, Stolthet l.
2) rum, 011

(verb) resa sig upp; vara hög; göra sig
hög, förhäva sig, bli högmodig el. stolt;
på dessa ställen (utom Ords.30:13)
part. ram, hög; högmodig, stolt. Se
t.ex. Förhäva l, Högmodig l, Råda 8,
Stark 8, Övermod 16.
3) sdf:i~, l' Qt:?
höghet, stolthet; end. i J ob 28 :8;
41 :25 i uttrycket: bene-så\la~, stolthetens söner (om vilda djur); övers.
stolta vilddjur.
4) hor!, ., ; n
glans, majestät, härlighet. Se t.ex.
Majestät 1, Värdighet l.
S) ga'iiwå, n ~~. ~
upphöjdhet, höghet; högmod, stolthet;
av: gå'å, se 8: Se t.ex. Högmod 4,
Uppror 4.
6) rähäb, :1 n 1
uppblåst, öv;~odig, stolt; av: råhal>,
vara upphetsad, häftig el. våldsant.
7) gål}åah, ~.:1!1
upphöjd, hög; högmodig, stolt. Se
vidare: Högmodig 2.
8) ge'ä, n ~ .!1
hög, upphÖjd; högmodig, stolt; av:
gå'å, höja sig, vara hög el. upphöjd. Se:
HögmodigS.
9) rum, 011

(subst.) upphöjdhet, höghet; stolthet,
förhävelse; av verbet rum, se 2. Ordet
förekommer här i uttrycket: rum 'enajim, ögonens stolthet; övers. stolta
ögon. Se: Förhävelse 3, Övermod 10.

10) näSä: K~ ~
lyfta, höja; nif. lyfta el. höja sig;
upphöja el. förhäva sig; här nif. part.
nisså', upphöjd, hög; högmodig, stolt.
Se t_ex. Förhäva 2, Högmod 9.
11) ge'ut, n nn
lyftande: höjande; upphöjdhet, majestät, härlighet; av: gå'å, se 8. Se t.ex.
Härlighet 9, Uppror s.
12) så'å, n II s
luta: böja (sIg); i Jes.63:1 part. ~ a l
betydelsen: lutande (halsen) bakåt;
därav övers. stolt.
13) mårom, O; 1 t:l
upphöjd el. hög p~s, höjd; hög ställ-

Gud

Danade människan av stoft, l.Mos.
2:7. Låter henne åter varda till stoft,
l.Mos.3:19. Tänker därpå att vi är
stoft, Ps.103:14. Skall till slut stå fram
över stoftet, J ob 19 :25.
Människan
Bekänner sig vara stoft och aska,
l.Mos.18:27. Vet att hon snart skall gå
till vila i stoftet, J ob 7 :21. Ropar till
Herren: Kan stoftet tacka dig (i graven)? Ps.30:10.
Stoftet vänder tillbaka till jorden,
anden till Gud, Pred.12:7.
STOFT
Gud danade mskan av s.
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l.Mos. 2:7
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Stolthet - Stor
ning; av: rum, se 2. Se: Himmel 2,
Högmod 5, Upphöja 9.
14) utf.ord.
15) '02, I'V
styrka, kraft; makt, välde. Se vidare:
Starkhet 1.
16) telfip, '1 i) n
aram. bli el. vara stark el. mäktig; i
Dan.5 :20 i ond mening, därav övers.
bliva stolt. Se: Stadga (verb) 13, Väl·
dig 32.
17) romå, il i:J i l
upphöjdhet, hÖghet; stolthet, förhävel·
se; end. i Mika 2:3, där det står
adverbiellt i betydelsen: stolt, hög·
draget; av: rum, se 2.

Gud är stor
1) I råd, Jer.32:l9. 2) I makt,
Ef.1:19. 3) I nåd, Jes.63:7. 4) I trofasthet, Klag.3 :23. 5) I barmhärtighet.
Dan.9: 18. 6) I kärlek, Ef.2 :4.

STOR
Se även: Väldig, mäktig, stark, kraft,
makt, majestät, härligheL

STOR (Se även: Större, Störst)
Gud gjorde de två s.a ljusen
l.Mos. 1:16
Och Gud skapade de s.a havsdjuren
1 :21
H. såg att mskornas ondska var s.
6:5
bröto det s.a djupets källor fram
7 :11
detta är den s.a staden
10:12
göra dig till ett s.t folk
12:2
jag skall göra ditt namn S.t
12:2
H. hemsökte Farao med s.a plågor
12:17
deras ägodelar voro för s.a
13:6
din lön skall bliva mycket s.
15:1
en förskräckelse och S.t mörker
15:12
draga ut med s.a ägodelar
15:14
till den s.a floden, floden Frat
15:18
göra (Ismael) till ett s.t folk
17 :20
Av Abraham ett s.t och mäktigt folk 18:18
Ropet från So dom och Gomorra är S.t 18:20
slogo med blindhet, små och s.a
19:11
ropet har blivit så S.t inför H.
19:13
(Lot:) s. är den barmhärtighet
19:19
att begå en så s. synd
20:9
gjorde Abraham ett S.t gästabud
21:8
Jag skall göra hm till ett S.t folk
21:18
stenen över brunnens öppning var s.
29:2
Begären huru s. brudgåva som helst
34:12
deras ägodelar voro så s.a
36:7
sju år komma med s. ymnighet
41 :29
hopförde Josef säd i s. myckenhet
41 :49
göra dig till ett s. t folk
46:3
också (Manasse) skall bliva s.
48:19
och det var en mycket s. skara
50:9
höllo de en mycket s. dödsklagan
50:10
Israels barns folk förs.t
2.Mos. 1;9
Mose sedan han blivit s.
2:11
förlossa eder gm s.a straffdomar
6:6
ur Egyptens land gm s.a straffdomar
7:4
så skall den bliva en s. orm
7:9
(staven) blev en s. orm
7:10
dessa blevo s.a ormar
7:12
s.a flugsvärmar kommo
8 :24
förtälja vilka s.a gärningar
10:2
slogo i s. mängd ned över Egyptens
10:14
Mose hade S.t anseende i Egyptens
11:3
ett s. t klagorop skall upphävas
11:6
ett S.t klagorop upphävdes i Egypten 12:30
därtill boskap i s. myckenhet
12:38
H. bevisat sin s.a makt på egyptierna 14:31
Gm din s.a höghet slår du ned
15:7
gälda en så s. penningsumma
22:17
göra till ett s.t folk
32:10
med s. kraft och stark hand fört ut
32:11
att begå en så s. synd
32:21
I haven begått en s. synd
32:30
detta folk har begått en s. synd
32 :31
en Gud, s. i mildhet och trofasthet
34:6
ngt lyte eller ngn lem för s.
3.Mos.21 :18
som har ngn lem för s. eller för
22:23
anställde mycket S.t nederlag
4.Mos.l1:33
om folket är litet eller s.t
13:19
städerna välbefästa och mycket s.a
13:29
må H. kraft bevisa sig s.
14:17
H. är långmodig och s. i mildhet
14:18
tillgiv ... enligt din s.a nåd
14:19
med hustrur och barn, s.a och små
16 :27
s.a vägen skola vi gå
20:17
Edom drog ut med s. makt
20:20
S.a vägen skola vi gå
21:22
bevisa dig övermåttan s. ära
22:17
vare sig litet eller S.t
22:18
skulle få bevisa dig s. ära
24:11
s.a och mycket talrika boskapshjordar 32:1
ända till den s.a floden. Frat
5.Mos. 1:7
gm hela den s.a öken vandrade vi
1:19
de äro städer, s.a och befästa
1:28
din vandring i denna s.a öken
2:7
(emeema) ett s.t folk
2:10
(rafaeerna) voro ett S.t folk
2:21
kom en s. mängd småstäder
3:5
vist och förståndigt detta s.a folk
4:6
vilket annat s.t folk finnes
4:7
vilket annat S.t folk finnes
4:8
om någonsin ngt så S.t har skett
4:32
gm s.a, fruktansvärda gärningar
4:34
låtit dig se sin s.a eld
4:36
med sin s.a kraft förde dig u t
4 :37
Denna s.a eld kommer att förtära oss
5:25
s.a och vackra städer
6 :10
H. gjorde s.a och gruvliga tecken
6:22
när han för dig förjagar s.a folk
7:1
de s.a hemsökelser som du såg
7 :19
en s. och fruktansvärd Gud
7 :21
H. skall sända s. förvirring
7 :23
gm den s.a och fruktansvärda öknen
8 :15
städer, s.a och befästa mot himmelen
9:1
anakitemas s.a och resliga folkstam
9:2
som du förlossat med din s.a makt'
9 :26
som du fört ut med din s.a kraft
9 :29
H. är den s.e. den väldige
10:17
de s.a och underbara gärningar
10:21

de s.a gärningar som H. har gjort
11 :7
berett dig dubbelt så s. förmån
15:18
slippa att längre se denna s.a eld
18 :16
ett s.t, mäktigt och talrikt folk
26:5
med s.a och fruktansvärda gärningar 26:8
s.a stenar och bestryka dem med kalk 27:2
levde i veklighet och s. yppighet
28:54
s.a och långvariga plågor
28:59
de s.a hemsökelser som du såg
29:3
de s.a tecknen och undren
29:3
med vrede och harm och s. förtörnelse 29 :28
de s.a och fruktansvärda gärningar
34:12
den s.a floden, floden Frat
Jos. 1:4
skall jag begynna att göra dig s.
3:7
På den dagen gjorde H. Josua s.
4:14
skall folket upphäva ett s.t härskri
6:5
hov det upp ett S.t härskri
6 :20
göra för ditt s.a namns ära
7:9
över (A kan) ett S.t stenröse
7:26
uppkastade över den ett S.t stenröse
8:29
ty Gibeon var en s. stad
10:2
tillfogade dem s.t nederlag
10:10
lät H. s.a stenar falla över dem
10:11
Vältren s.a stenar framför ingången
10:18
tillfogat dem ett mycket s.t nederlag 10:20
framför ingången lade man s.a stenar 10:27
hästar och vagnar i s. myckenhet
11:4
återstår av landet en mycket s. del
13:1
där finnas s.a befästa städer
14:12
Du har s. kraft
17:17
Juda barns lott var för s. för dem
19:9
Vänden tillbaka med de s.a skatter
22:8
fördrivit s.a och mäktiga folk
23:9
H. som gjort dessa s.a under
24:17
(Josua) tog en s. sten och reste den
24:26
de s.a gärningar H. hade gjort
Dom. 2:7
de kommo i s. nöd
2 :15
Bland Rubens ätter höllos s.a rådslag
5:15
fördes s.a överläggningar
5:16
kom Israel i s.t elände gm Midjan
6:6
Israel kom i s. nöd
10:9
tillfogade dem my eket s. t nederlag
11 :33
Du själv har givit denna s.a seger
15 :18
att anställa en s. offerfest
16 :23
åt Hanna dubbelt så s. andel
1.Sam. 1:5
hov hela Israel upp ett s. t jubelrop
4:5
Vad betyder detta s.a jubelrop
4:6
nederlaget blev mycket S.t
4:10
gm H. hand en mycket s. förvirring
5:9
han slog både små och s.a
5:9
utfört s.a gärningar bland dem
6:6
gjorde oss allt detta s.a onda
6:9
där låg en s. sten
6:14
hade satt detta på den s.a stenen
6 :15
intill den s.a Sorgestenen
6:18
sen det s.a under H. skall göra
12:16
betogs allt folket av s. fruktan
12:18
för sitt s.a namns skull
12:22
sen vilka s.a ting han har gjort
12;24
en mycket s. förvirring uppstått
14:20
Vältren fram till mig en s. sten
14:33
förskaffat Israel denna s.a seger
14:45
gripna av förfäran och s. fruktan
17 :11
begåva med s. rikedom
17 :25
(David) hade så s. framgång
18:15
varit till s. t gagn för dig
19:4
H. gav hela Israel en s. seger
19:5
tillfogade dem ett S.t nederlag
19:8
(Saul) kom till s.a brunnen i Seku
19 :22
kon. uppdrag krävde s. skyndsamhet 21:8
tillfogade dem ett s. t nederlag
23:5
avståndet var S.t mellan dem
26:13
handlat i mycket s. dårskap
26:21
Sau] svarade: Jag är i s. nöd
28:15
kvinnorna därinne, små och s.a
30:2
David kom i s. nöd
30:6
det s.a byte som de tagit
30:16
Ingen saknades, varken liten eller s.
30:19
greps han av s. förskräckelse
31:3
förde med sig ett S.t byte
2.Sam. 3:22
en s. man i dag fallit i Israel
3 :38
namn. så S.t som de störstes namn
7:9
efter ditt hjärta gjort detta s.a
7 :21
Därför är du ock s .• H. Gud
7 :22
f9r att göra dessa s.a ting
7 :23
Då skall ditt namn bliva S.t
7:26
tog David koppar i s. my ckenhet
8:8
får och fäkreatur i s. myckenhet
12:2
byte från staden i s. myckenhet
12:30
fick Amnon en mycket s. motvilja
13:15
mulåsnan kom under en s. terebint
18:9
kastade (Absalom) i en s. grop
18:17
staplade upp ett mycket s.t stenröse 18:17
Jag såg en s. hop folk
18:29
icke tillfogar oss för s. skada
20:6
hunnit till den s.a stenen vid Gibeon 20:8
(H.) drog mig upp ur de s.a vattnen
22:17
din bönhörelse gjorde mig s.
22:36
du giver din konung s. seger
22:51
H. beredde så en s. seger den dagen
23:10
H. beredde så en s. seger
23:12
(Abisai) hade ett s.t namn
23:18
(Benaja) hade ett S.t namn
23:22
huru s. folkmängden är
24:2
Jag är i s. vånda
24:14
ty hs barmhärtighet är s.
24:14
visade glädje med s. t jubel
l.Kon. 1 :40
Du har gjort s. nåd med min fader
3:e
åt (David) denna s.a nåd
3:6
domare för detta ditt s.a folk
3:9
Ben·Geber hade 60 s.a städer
4:13
bröto de s.a och dyrbara stenar
5:17
ända till den s.a förgårdsmuren
7:9
grunden med dyrbara och s.a stenar
7:10
den s.a förgäldsmuren var uppförd
7 :12
för den övermåttan s.a myckenhetens 7:47
höra talas om ditt s.a namn
8:42
hela Israel, en s. församling
8 :65
Hon kom med ett mycket s.t följe
10:2
kryddor och guld i s. myckenhet
10:2
s. myckenhet av välluktande kryddor 10:10
från Ofit almugträ i s. myckenhet
10:11
Salomo lät göra 200 s.a sköldar
10:16
en s. tron av elfenben
10:18
både små o ch s.a i Israel
14: 1 O
hungersnöden var s. iSamaria
18:2
Obadja dyrkade H. med s. iver
18:3

s. nog för utsäde av två sea-mått
18:32
en s. och stark storm gick före H.
19:11
Ser du hela denna s.a hop
20:13
tillfogade arameerna S.t nederlag
20:21
lika s. som den du har förlorat
20:25
giver jag denna s.a hop i din hand
20:28
utrota allt mankön. små och s.a
21 :21
i strid med ngn, liten eller s.
22:31
Sätt på den s.a grytan
2.Kon. 4:38
Naaman hade S.t anseende
5:1
sände han dit en s. här
6:14
tillredde han åt dem en s. måltid
6:23
uppstod där en så s. hungersnöd
6 :25
ett dån ss. aven s. här
7:6
Förtälj för mig alla de s.a ting
8:4
han skulle kunna göra så s.a ting
8:13
utrota mankön ... små och s.a
9:8
bodde nämligen hos de s.e i staden
10:6
dräpte Jehu alla (Ahabs) s.e
10:11
jag har ett S.t offer åt Baa! i sinnet
10:19
På det s.a altaret förbränna
16 :15
kom dem att begå en s. synd
17 :21
förde eder med s. makt
17 :36
en s. här mot konung Hiskia
18:17
Så säger den s.e konungen
18:19
Hören den s.e konungens ord
18 :28
oskyldigt blod i s. myckenhet
21 :16
Ty s. är H. vrede
22:13
vände H. icke ifrån sin s.a vredes
23 :26
var hungersnöden så s. i staden
25:3
de hade s.a boskapshjordar
l.Krön. 5:9
H.lät dem så vinna en s. seger
11:14
(Abisai) hade ett s.t namn bland
11:20
(Benaja) hade ett S.t namn bland
11:24
(Davids) läger blev övermåttan S.t
12:22
s. är H. och högt lovad
16:25
gjort allt detta s.a
17:19
förkunnat alla dessa s.a ting
17:19
S.t och fruktansvärt namn
17:21
ditt namn bliva s. t till evig tid
17 :24
tog David koppar i s. myckenhet
18:8
förde ut byte i s. myckenhet
20:2
David svarade Gad: Jag är i s. vånda
21:13
ty hs barmhärtighet är mycket s.
21 :13
huset måste göras övermåttan S.t
22:5
Du har ... fört s.a krig
22:8
SalCJlmO är ung och arbetet är s. t
29:1
står i din hand göra s.t och starkt
29:12
åto och drucko •.. med s. glädje
29 :22
H. gjorde Salomo övennåttan s.
29 :25
H. gjorde hm övermåttan s.
2.Krön. 1:1
Du har gjort s. nåd med min fader
1:8
domare för detta ditt s.a folk
1:10
det hus jag vill bygga skall vara s.t
2:5
huset skall vara S.t och härligt
2:9
gjorde den s.a yttre förgården
4:9
s. myckenhet av alla dessa föremål
4:18
för ditt s.a namns skull
6 :32
hela Israel. en mycket s. församling
7:8
Hon kom med mycket s.t följe
9:1
välluktande kryddor i s. myckenhet
9:9
Salomo lät göra 200 s.a sköldar
9:15
lät konungen göra s. tron av elfenben
9:17
eftersom I ären en s. hop
13:8
Abia anställde ett s.t nederlag
13:17
en här väpnad med s.a sköldar
14:8
folket tog byte i s. myckenhet
14:13
s. förvirring rådde bland alla dem
15:5
bliva dödad,liten eller s.
15:13
vagnar och ryttare i s. myckenhet
16:8
anställde mycket s. förbränning
16 :14
hs rikedom och ära blev s.
17:5
(Josa!at) hade s.a upplag
17:13
Josafat kommit till s. rikedom
18:1
icke i strid med ngn, liten eller s.
18:30
En s. hop kommer mot dig
20:2
vi förmå intet mot denna s.a hop
20:12
icke förfärade för denna s.a hop
20:15
så S.t var bytet
20:25
deras fader gav dem s.a skänker
21:3
en s. hemsökelse drabba ditt folk.
21 :14
(Efraims barn) toga S.t byte
25:13
för att med dem avskjuta s.a stenar
26:15
utförde (Jotam) s.a byggnadsarbeten 27:3
av (Ahas') folk en s. hop fångar
28:5
tillfogade (Ahas) ett S.t nederlag
28:5
Vår skuld är ju redan s. nog
28:13
Också var antalet S.t av brännoffer
29:35
kom tillhopa en mycket s. församling 30:13
höllo högtid med s. glädje
30:21
ett s.t antal präster helgade sig
30:24
i Jerusalem var s. glädje
30:26
som är kvar är denna s.a rikedom
31:10
Hisidas rikedom och härlighet var s.
32:27
s. rikedom på får och fäkreatur
32:29
Gud hade givit (Hislda) s.a ägodelar
32:29
Ty s. är H. vrede
34:21
alla kärl. .. både s.a och små
36:18
den s.e och mäktige Asenappar
Esr. 4:10
kommo till den s.e Gudens hus
5:8
bygga upp med s.a stenar
5:8
som en s. konung har byggt
5:11
med tre varv s.a stenar
6:4
vår skuld är s. allt upp till him.
9:6
hava vi varit i s. skuld
9:7
gm den s.a skuld vi ådragit oss
9:13
församlade sig en mycket s. skara
10:1
De kvarblivna lida s. nöd
N eho 1:3
du s.e och fruktansvärde Gud
1:5
förlossat gm din s.a kraft
1 :10
mitt emot det s.a utskjutande tornet
3:27
tänken på H .• den s.e och fruktansvärde 4:14
Arbetet är S.t och vidsträckt
4:19
ett s.t rop mot sina judiska bröder
5:1
sammankallade en s. folkförsamling
5:7
Jag har s.t arbete för händer
6:3
staden (Jerusalem) var S.
7:4
Esra lovade den s.e H. Gud
8:6
där rådde mycket s. glädje
8:17
du är s. i mildhet
9:17
gjorde sig skyldiga till s.a hädelser
9:18
efter din s.a barmhärtighet
9 :19
gjorde sig skyldiga till s.a hädelser
9 :26
efter din s.a barmhärtighet
9 :27
i din s.a barmhärtighet
9 :31
vår Gud, du s.e ... Gud
9 :32
och vi äro i s. nöd
9 :37
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STOLT
1 skall krossa eder s.a makt
3.Mos.26 :19
2 dina ögon äro emot de s.a
2.Sam.22:28
3 ej trampad av s.a vilddjur
Job 28:8
1 skola dina s.a böljor lägga sig
38:11
4 Hs s.a frustning. förskräckelse
39 :23
5 S.a sitta på hm sköldars rader
41:6
3 konung över alla s.a vilddjur
41 :25
2 s.a ögon ödmjukar du
PS.18:28
6 icke vänder sig till. .. s.a
40:5
7 den som har s.a ögon
101:5
8 S.a mskor lägga ut snaror
140:6
2 (H. hatar) s.a ögon
Ords. 6 :17
9 S.a ögon och högmodigt hjärta
21:4
2 huru s.a äro icke dess ögon
30:13
8 skall komma över allt s.
Jes. 2:12
10 Libanons cedrar, de höga och s.a
2:13
10 alla s.a höjder
2 :14
9 hemsöka.o.s.a ögons förhävelse
10:12
5 min s.a skara som jublar
13:3
1 slå ned all den s.a härligheten
23:9
11 du Efraims druckna mäns s.a krona 28:1
11 Efraims druckna mäns s.a krona
28:3
12 så s. i sin stora kraft
63:1
13 På Israels s.a berg skall
Hes.17 :23
14 S. gick han omkring bland lejonen 19:6
1 min helgedom, eder s.a härlighet
24:21
15 dina s.a stoder skola störta
26:11
1 s.a makt skall störtas ned
30:6
1 s.a makt där får en ände
30:18
1 dess s.a makt skall få en ände
33 :28
16 när hs ande blev s.
Dan. 5:20
17 ej heller skolen I gå så s.a
Mika 2:3
4 till en s. stridshäst
Sak.10:3

STOLTHET
1) gå 'on, 1 i K j
höghet, majestä~ högmod, stoltheL Se
Lex. Stolt 1, Väldig 13, Övennod 5.
2) goqäl, '7 ~ 'j
storhet; i Jes.9:9 i betydelsen: över·
mod, högmod; av: gägal, bli el. vara
stor. Liksom här står ordet också i
Jes.IO:12 tillsammans med lebäb,
hjärta. Se Lex. Härlighet 10, Väidig.
het 4.
3) tip'drä!. n ~ ~ 8 l'\
utsmyckning, prydnad; skönhet; ära,
berömmelse, härlighet; det som man
berömmer sig av. Se Lex. Förhävelse 2,
Härlighet IS, Prydnad 1, Ära 3.
4) golJah, ii 2 'j
höjd; höghet; högmod, stolthet; av:
gä~ah, vara upphöjd el. hög. Ordet står
i Jer.48:29 jämsides med gå'on, se 1
(här övers. högmod), ga'äwä, se Stolt 5
(övers. högfard), och rum leb, se
Stolt 9, Hjärta 1 (övers. hjärtats förhävelse). Se: Högmod 1, Upphöja 16.
STOLTHET
1 vår arvedel, Jakobs s.
1 S. går före undergång
2 som säga i sitt hjärtas s.
1 Babel, kaldeemas s.
3 Egypten som var deras s.
4 Vi hava hört om (Moabs) s.
1 Israels s. vittnar emot hm
1 Israels s. vitthar emot hm
1 Jakobs s. är mig en styggelse
1 H. har svurit vid Jakobs s.
1 utrota filisteernas s.
1 Assurs s. bliva nedbruten

PS.47:5
Ords.16:18
Jes. 9:9
13:19
20:5
Jer.48:29
Hos. 5:5
7:10
Am. 6:8
8:7
Sak. 9:6
10:11

STOPPA
-stoppa
tillstoppa Ps.63: 12
STOPPA
s.t munnen till på sadduceerna
s. munnen till på oförståndiga

I2-Illustrerat Bibel-lexikon

Matt.22:34
l.Pet. 2:15

Herrens storhet, PS.145.
1) Hans storverk, v.6. 2) Hans ston:
godhet, v.7. 3) Hans stora mildhet, v.8.
Tre stora ting, Jes.9:1·7.
1) Ett stort ljus, v.2 - vad Kristus
är. 2) En stor glädje, v.3 - vad Kristus
ger. 3) Ett stort herradöme, v.7 - vad
Kristus har.
Stora ting, Hebr.
1) Stor överstepräst, 4:14; 10:21. 2)
Stor lön, 10:35. 3) Stor herde, 13:20.

Stor
två s.a lovsångskörer och högtidståg
12:31
offrade den dagen s.a offer
12:43
ty Gud hade berett dem s. glädje
12:43
inrett en s. kammare
13:5
misskund med mig efter din s.a nåd
13:22
I haven gjort allt detta s.a onda
13:27
folk i Susans borg, s.a och små
Est. 1:5
hela hs rike, så s.t det är
1:20
alla kvinnor, både s.a och små
1:20
konungen gjorde ett s.t gästabud
2:18
i vart hövdingdöme blev s. sorg
4:3
Mordokai med en s. gyllene krona
8:15
Mordokai var nu s. i konungens hus
9:4
han var s. bland judarna
10:3
därtill tjänare i s. mängd
Job 1:3
sågo att hs plåga var mycket s.
2:13
Små och s.a äro där varandra lika
3:19
gör s.a och outrannsakliga ting
5:9
Huru s. är då min kraft
6:11
att du gör så s. sak av henne
7:17
då nu din sista tid blivit så s.
8:7
hm som gör s.a och outrannsakliga
9:10
Har då icke din ondska varit s.
22:5
min glädje att min rikedom blev s.
31:25
av fruktan för den s.a hopen
31:34
talar s.a ord mot Gud
34:37
utan insikt talar han s.a ord
35:16
s.a ting gör han, utöver vad vi förstå
37:5
hm som är så s. i kraft
37:23
om du har ett så s.t förstånd
38:4
så s.t är ju dina dagars antal
38:21
då ju hs kraft är så s.
39:14
i ditt hus gm din s.a nåd
Ps. 5:8
den tunga som talar s.a ord
12:4
de hava s.a v e d e r m ö d o r
16:4
med sin mun tala de s.a ord
17:10
han drog mig upp ur de s.a vattnen
18:17
ditt saktmod gjorde mig s.
18:36
du giver din konung s. seger
18:51
som håller dem har s. lön
19:12
S. är hs ära gm din seger
21:6
lovsång ljuda i den s.a församlingen
22:26
förlåt min missgärning, den är s.
25:11
Mitt hjärtas ångest är s.
25:17
Gud dundrar ovan de s.a vattnen
29:3
till s. smälek för mina grannar
31:12
Huru s. är icke din godhet
31:20
om ock s.a vattenfloder komma
32:6
segrar icke gm sin s.a styrka
33:16
räddas icke gm sin s.a kraft
33:16
tacka dig i den s.a församlingen
35:18
dina rätter ss. det s.a havsdjupet
36:7
de ödmjuka skola hugnas av s. frid
37:11
än många ogudaktigas s.a håvor
37:16
S.a äro de under du gjort, H.
40:6
din rättfärdighet i s.a församlingen
40:10
för den s.a församlingen
40:11
s. är icke den vinst du gjort
44:13
H. är en s. konung över hela jorden
47:3
S. är H. och högt lovad
48:2
berget Sion den s.e konungens stad
48:3
berömma sig av sin s.a rikedom
49:7
efter din s.a b a r m h ä r t i g h e t
51:3
förlitade sig på sin s.a rikedom
52:9
din nåd är s. allt upp till himmelen
57:11
För din s.a makts skull underdånighet 66:3
s. är skaran av kvinnor som båda
68:12
gm din s.a n å d , o G u d
69:14
efter din s.a barmhärtighet
69:17
Du som gjort så s.a ting, o Gud
71:19
I hs dagar s. frid råde
72:7
i Israel är (Guds) namn s.t
76:2
vem är en gud så s. som G u d
77:14
din stig gm s.a vatten
77:20
ty vi äro i s.t elände
79:8
s. i nåd mot alla som åkalla dig
86:5
du är s., du gör under
86:10
ty din nåd är s. över mig
86:13
s. i mildhet och trofasthet
86:15
Huru s.a äro icke dina verk, o H.
92:6
bruset av s.a vatten
93:4
H. är en s. Gud, en s. konung
95:3
Ty s. är H .
96:4
H. är s. i Sion
99:2
ditt namn, det s.a och fruktansvärda 99:3
långmodig och s. i mildhet
103:8
H . , min Gud, du är hög och s.
104:1
Se ock havet, det s.a och vida
104:25
djur både s.a och små
104:25
Gud som gjort så s.a ting
106:21
ömkade sig efter sin s.a nåd
106:45
drevo sin handel på s.a vatten
107:23
din nåd är s. ända uppöver himmelen 108:5
S.a äro H. verk
111:2
Säll är den som har sin s.a lust i
112:1
som frukta H . , små såväl som s.a
115:13
dina vittnesbörd i s. trofasthet
119:138
H . , din barmhärtighet är s.
119:156
den som vinner s.t byte
119:162
S. frid äga de som hava din lag kär 119:165
H. har gjort s.a ting med dem
126:2
H. hade gjort s.a ting med oss
126:3
jag umgås icke med s.a ting
131:1
Ty jag vet att H . är s.
135:5
(H.) som slog s.a folk
135:10
hm som allena gör s.a under
136:4
hm som har gjort de s.a ljusen
136:7
hm som slog s.a konungar
136:17
gjort ditt löftesord s.t
138:2
ty H . ära är s.
138:5
huru s. är icke deras mångfald
139:17
ty jag är i s.t elände
142:7
rädda mig ur de s.a vattnen
144:7
S. är H. och högtlovad
145:3
utbreda ryktet om din s.a godhet
145:7
långmodig och s. i mildhet
145:8
Vår H. är s. och väldig i kraft
147:5
loven hm efter hs s.a härlighet
150:2
gm sin s.a dårskap på fall
Ords. 5:23
att du bjuder s.a skänker
6:35
s. är hopen av dem hon har d r ä p t
7:26
fattig och har dock s.a ägodelar
13:7
rättfärdiges hus gömmer s. rikedom
15:6
än en s. skatt med oro
15:16
än s. vinning med orätt
16:8
föra henne fram inför de s.e
18:16
gott namn mer värt än s. rikedom
22:1
S. fröjd har den rättfärdiges fader
23:24

träd icke fram på de s.es plats
25:6
likväl är s. visshet dem beskärd
30:24
jag har förvärvat s. vishet
Pred. 1:16
Jag företog mig s.a arbeten
2:4
Så blev jag s., allt mer och mer
2:9
fåfänglighet och ett s.t elände
2:21
ett visdomsverk som tycktes mig s.t
9:13
mot den kom en s. konung
9:14
byggde s.a bålverk mot den
9:14
saktmod gör s.a synder ogjorda
10:4
huru s.a och sköna de än äro
Jes. 5:9
ödsligheten bliver s. i landet
6:12
Tag dig en s. tavla och skriv
8:1
flodens vatten, de väldiga och s.a
8:7
skall se ett s.t ljus
9:2
du skall göra dess glädje s.
9:3
skall herradömet varda s.t
9:7
Israels Helige är s. bland eder
12:6
larmar på bergen ss. av s.t folk
13:4
Moab med alla sina s.a skaror
16:14
dånar av folkslag ss. s.a vatten
17:13
vinning i det du for över s.a vatten
23:3
skall H. med sitt svärd, det s.a
27:1
att man stöter i en s. basun
27:13
(H.) är s. i vishet
28:29
hemsökelsen komma med s.t dunder 29:6
icke kan finna en skärva s. nog
30:14
på alla s.a höjder skola bäckar
30:25
när den s.a slaktningens dag kommer 30:25
därför att mängden är så s.
31:1
ett s.t slaktande i Edoms land
34:6
tjurar, både små och s.a
34:7
Rab-Sake med en s. här till Jerus.
36:2
Så säger den s.e konungen
36:4
Hören den s.e konungens ord
36:13
S å s . är hs makt
40:26
det s.a djupets vatten
51:10
min tjänare skall bliva s.
52:13
i s. barmhärtighet vill jag åter
54:7
s. frid skola dina barn då hava
54:13
På höga och s.a berg redde du läger
57:7
så stolt i sin s.a kraft
63:1
gjort mot dem efter sin s.a nåd
63:7
olycka från norr med s. förstöring Jer. 4:6
Jag vill gå till de s.a och tala
5:5
hava de blivit så s.a och rika
5:27
olycka hotar med s. förstöring
6:1
både små och s.a, söka orätt vinning
6:13
ett s.t folk reser sig
6:22
både små och s.a söka orätt vinning
8:10
du är s., ditt namn är s.t i makt
10:6
Ett s.t dån kommer från nordlandet
10:22
med s.t och väldigt dån tänt upp eld
11:16
fördärv över Judas s.a högmod
13:9
för din s.a missgärnings skull
13:22
Ty vår avfällighet är s.
14:7
mitt folk drabbats av s. förstöring
14:17
både s.a och små skola dö
16:6
H. uttalat all denna s.a olycka
16:10
och så gjorde hm s. glädje
20:15
i vrede och harm och s. förtörnelse
21:5
H. gjort så mot denna s.a stad
22:8
Jag vill bygga mig ett s.t hus
22:14
s.a konungar göra sig underdåniga
25:14
ett s.t oväder stiger upp
25:32
gm min s.a kraft har gjort jorden
27:5
s.a konungar göra hm sig underdånig
27:7
s.a riket profeterat om krig, olycka
28:8
Ve! Detta är en s. dag
30:7
därför att din missgärning var så s.
30:14
Därför att din missgärning var så s.
30:15
i en s. skara skola de komma tillbaka 31:8
gjort him. och jord gm din s.a kraft 32:17
du s.e och väldige Gud
32:18
du som är s. i råd och mäktig i
32:19
gm s. förskräckelse
32:21
i min s.a förtörnelse fördrivit
32:37
låtit denna s.a olycka komma
32:42
förkunna för dig s.a och förunderliga
33:3
s. är den vrede och förtörnelse
36:7
vin och frukt i s. myckenhet
40:12
vid det s.a vattnet i Gibeon
41:12
allt folket, både små och s.a
42:1,8
Tag dig några s.a stenar
43:9
Varför bereden I eder s. olycka
44:7
förgås, både små och s.a
44:12
kvinnorna som stodo där i en s. hop
44:15
jag svär vid mitt s.a namn
44:26
du (Baruk) begär s.a ting
45:5
Klagorop...förödelse och s.t brak
48:3
från nordlandet en hop av s.a folk
50:9
Krigsrop höras, och s.t brak
50:22
ett s.t folk och många konungar
50:41
Du som bor vid s.a vatten
51:13
s.t brak från kaldeernas land
51:54
deras böljor brusa ss. s.a vatten
51:55
gör slut på det s.a larmet därinne
51:55
var hungersnöden så s. i staden
52:6
Din skada är s. ss. ett hav
Klag. 2:13
ja, s. är din trofasthet
3:23
förbarmar han sig efter sin s.a nåd
3:32
ett s.t moln med flammande eld Hes. 1:4
i mina ö r o n ss. d å n e t av s.a vatten
1:24
S.a äro de styggelser Israels hus
8:6
missgärning är alltför s.
9:9
du sköt upp och blev s. och fager
16:7
dina grannar med det s.a k ö t t e t
16:26
Den s.a örnen med de s.a vingarna
17:3
en annan s. örn med s.a vingar
17:7
varken s. kraft eller mycket folk
17:9
Farao skall icke med s. härsmakt
17:17
jag skall taga s. h ä m n d på dem
25:17
Nebukadressar med s. hop folk
26:7
låter de s.a vatten betäcka dig
26:19
Sina s.a sköldar hängde de upp
27:11
gm den s.a vishet ökat din rikedom
28:5
Farao...du s.a drake
29:3
i dess skugga bodde s.a folk
31:6
den stod invid s.a vatten
31:7
de s.a vattnen höllos tillbaka
31:15
fylla dalarna med ditt s.a skrov
32:5
Jag vill nu helga mitt s.a namn
36:23
de lågo där i s. myckenhet
37:2
en övermåttan s. skara
37:10
med hela din här, en s. skara
38:4
till att taga s.t rov
38:13
många folk med dig, en s. skara
38:15
en s. jordbävning i Israels land
38:19

skall jag bevisa mig s. och helig
38:23
samlen eder till ett s.t slaktoffer
39:17
vaktkamrarna alla tre lika s.a
40:10
murpelarna voro lika s.a
40:10
lika s.a som den förra portens
40:21
fönstren voro lika s.a som i den port 40:22
de voro lika s.a som de andra
40:24
den var lika s. som den andra
40:28
dess vaktkamrar...voro lika s.a som
40:29
den var lika s. som de andra
40:32
vaktkamrar lika s.a som de andra
40:33
den var lika s. som de andra
40:35
dånet var ss. dånet av s.a vatten
43:2
fyra hörngårdar voro lika s.a
46:22
träd i s. myckenhet på strömmens
47 :7
fiskar av olika slag i s. myckenhet
47:10
gåvor och skänker och s. ära
Dan. 2:6
huru s. och mäktig han än var
2:10
såg i din syn en s. bildstod
2:31
dess glans övermåttan s.
2:31
av stenen blev ett s.t berg
2:35
Så har en s. G u d uppenbarat
2:45
och gav (Daniel) många s.a skänker
2:48
komma till s. ära och makt i Babels
3:30
s.a äro förvisso hs tecken
3:33
s.t och väldigt var trädet
4:8
Trädet som du såg, vilket var så s.t
4:17
konung, du som har blivit så s.
4:19
Se, detta är det s.a Babel
4:27
Belsassar gjorde ett s.t gästabud
5:1
mitt emot den s.a ljusstaken skrevo
5:5
befunnits hava övermåttan s. vishet
5:14
stormade fram mot det s.a havet
7:2
fyra s.a djur stego upp ur havet
7:3
det hade s.a t ä n d e r av järn
7:7
och en mun som talade s.a ord
7:8
för de s.a ords skull som hornet
7:11
De fyra s.a djuren betyda att
7:17
en mun som talade s.a ord
7:20
han företog sig s.a ting
8:4
bocken företog sig mycket s.a ting
8:8
brast det s.a hornet sönder
8:8
företog han sig s.a ting
8:11
det s.a hornet är den förste k o n .
8:21
han skall bliva s. i kraft
8:24
komma åstad så s.t fördärv
8:24
han skall föresätta sig s.a ting
8:25
A c k H . , du s.e och fruktansvärde Gud
9:4
han lät en så s. olycka komma
9:12
i förlitande på din s.a barmhärtighet
9:18
uppenbarelsen bådar s. v e d e r m ö d a
10:1
vid stranden av den s.a floden
10:4
en s. förskräckelse föll över dem
10:7
när jag såg den s.a synen
10:8
(en konung) skall härska med s. makt 11:3
hs herradöme skall bliva s.t
11:5
denne skall ställa upp en s. härskara
11:11
en s. krigshär och s.a förråd
11:13
han skall komma med en s. här
11:25
med en mycket s. och talrik här
11:25
till sitt land med s.a förråd
11:28
skall han bevisa s. ära
11:39
han skall draga ut i s. vrede
11:44
Mikael, den s.e fursten
12:1
ty s. skall Jisreels dag vara
Hos. 1:11
för din s.a missgärnings skull
9:7
ty s. har din hätskhet varit
9:7
för eder s.a ondskas skull
10:15
Ett s.t och mäktigt folk kommer Joel
2:2
ty (H.) skara är mycket s.
2:11
H. dag är s. och fruktansvärd
2:11
långmodig och s. i mildhet
2:13
eftersom den tagit sig för s.a ting
2:20
s.a ting har H. tagit sig för
2:21
den s.a här jag sände ut mot eder
2:25
förrän H. dag kommer den s.a och
2:31
så s. är ondskan där
3:13
huru s. förvirring där råder
A m . 3:9
som dricken vin ur s.a bålar
6:6
de s.a husen slagna i spillror
6:11
elden förtärde det s.a djupet
7:4
spärra icke upp munnen så s.t
Ob. v.12
till Nineve, den s.a staden
Jona 1:2
betogos m ä n n e n av s. fruktan
1:10
m ä n n e n betogos av s. fruktan för H.
1:16
Men H. sände en s. fisk
2:1
begiv dig till Nineve, den s.a staden
3:2
Men Nineve var en s. stad inför Gud
3:3
i sorgdräkt, både s.a och små
3:5
enligt konungens och hs s.es p å b u d
3:7
långmodig och s. i mildhet
4:2
över Nineve, den s.a staden
4:11
vara s. intill jordens ändar
Mika 5:4
H. långmodig, s. i kraft
Nah. 1:3
Slagna i mängd och lik i s.a hopar
3:3
över de s.a vattnens svall
Hab. 3:15
och s.t brak från höjderna
Sef. 1:10
H. s.a dag är nära
1:14
den kommer med s. hast
1:14
s. nitälskan för Jerusalem
Sak. 1:14
du s.a berg som reser dig mot
4:7
utgick s. vrede från H. Sebaot
7:12
Jag har s. nitälskan för Sion
8:2
med s. vrede nitälskar jag för henne
8:2
Gasa med s. bävan
9:5
Huru s. bliver icke deras lycka
9:17
huru s. deras härlighet
9:17
i Jerusalem hållas s. dödsklagan
12:11
Oljeberget rämna till en s. dal
14:4
H. skall sända en s. förvirring
14:13
silver och kläder i s. myckenhet
14:14
H. är s. utöver Israels gränser
Mal. 1:5
mitt namn s.t bland folken
1:11
ja, mitt namn är s.t
1:11
Ty jag är en s. konung, säger H.
1:14
förrän H. s.a och fruktansvärda dag
4:5
uppfylldes av mycket s. glädje
Matt. 2:10
fick se ett s.t ljus
4:16
ty eder lön är s. i himmelen
5:12
räknas för en s. i himmelriket
5:19
är den s.e Konungens stad
5:35
dess fall var s.t
7:27
icke hos ngn funnit så s. tro
8:10
gick där en s. svinhjord i bet
8:30
Jonas i den s.a fiskens buk
12:40
O kvinna, din tro är s.
15:28
på sina ansikten i s. förskräckelse
17:6
folkskaran som var mycket s.
21:8

hörntofsarna på sina mantlar s.a
23:5
då skall det bliva en s. vedermöda
24:21
skola göra s.a tecken och under
24:24
på himmelens skyar med s. makt
24:30
jämte hm en s. folkskara
26:47
vältrat en s. sten för ingången
27:60
Då blev det en s. jordbävning
28:2
under fruktan och med s. glädje
28:8
en ganska s. summa penningar
28:12
en s. hop följde (J.)
Mark. 3:7
kom en s. hop folk till hm
3:8
huru s.a ting han gjorde
3:8
där församlade sig en s. hop folk
4:1
och får så s.a grenar
4:32
Nu gick där en s. svinhjord i bet
5:11
huru s.a ting H. har gjort med dig
5:19
huru s.a ting J. gjort med hm
5:20
strax uppfyllda av s. h ä p n a d
5:42
dessa s.a kraftgärningar som göras
6:2
de blevo uppfyllda av s. häpnad
6:51
så s. var deras förskräckelse
9:6
en ganska s. hop folk
10:46
du ser nu dessa s.a byggnader
13:2
i skyarna med s. makt och härlighet
13:26
skall han visa eder en s. sal
14:15
Den var nämligen mycket s.
16:4
han skall bliva s. inför H.
L u k . 1:15
Han skall bliva s. och kallas
1:32
den Mäktige har gjort s.a ting
1:49
bevisat henne så s. b a r m h ä r t i g h e t
1:58
Se, jag bådar eder en s. glädje
2:10
en s. hop av den himmelska härskaran
2:13
hava sökt efter dig med s. oro
2:48
Sådana s.a ting som vi hört
4:23
s. hungersnöd kom över hela landet
4:25
fingo de en s. hop fiskar i sina n ä t
5:6
Levi gjorde ett s.t gästabud
5:29
en s. hop publikaner voro bordsgäster 5:29
en s. skara var där församlad
6:17
en s. hop folk ifrån hela Judeen
6:17
eder lön är s. i himmelen
6:23
Då skall eder lön bliva s.
6:35
och det husets fall blev s.t
6:49
Icke ens i Israel funnit så s. tro
7:9
en ganska s. hop folk gick med henne
7:12
En s. profet har u p p s t å t t ibland oss
7:16
gick där en ganska s. svinhjord i bet
8:32
gripna av s. förskräckelse
8:37
huru s.a ting Gud gjort med dig
8:39
huru s.a ting J. gjort med hm
8:39
huru s.a ting (apostlarna) gjort
9:10
alla häpnade över Guds s.a makt
9:43
tillredde ett s.t gästabud
14:16
ett s.t svalg mellan oss och eder
16:26
det skall bliva s.a jordbävningar
21:11
s.a tecken på himmelen
21:11
s. n ö d skall då komma i landet
21:23
med s. makt och härlighet
21:27
visa eder en s. sal i övre våningen
22:12
en s. hop folk följde med (J.)
23:27
uppfyllda av s. glädje
24:52
k ä n t för den s.a hopen av
Joh.l2:9
det var en s. sabbatsdag
19:31
fingo de en så s. hop fiskar
21:6
det var fullt av s.a fiskar
21:11
en s. rörelse uppstod
A p g . 2:6
H. dag, den s.a och härliga
2:20
s. nåd var över dem alla
4:33
s. fruktan kom över alla som hörde
5:5
s. fruktan kom över församlingen
5:11
folket höll dem i s. ära
5:13
en s. hop av prästerna trodde
6:7
Stefanus gjorde s.a under och tecken
6:8
hungersnöd kom med s.t betryck
7:11
höllo en s. dödsklagan efter hm
8:2
blev s. glädje i den staden
8:8
och som sade sig vara ngt s.t
8:9
till hm höllo sig både små och s.a
8:10
när han såg de s.a tecken
8:13
någonting som liknade en s. linneduk 10:11
en s. skara kom till tro
11:21
s. hungersnöd över hela världen
11:28
bland krigsmännen en ganska s. oro
12:18
(Herodes) fattat s. ovilja mot
12:20
en s. hop judar och greker till tro
14:1
huru s.a ting Gud hade gjort
14:27
gjorde alla bröderna s. glädje
15:3
huru s.a ting Gud gjort med dem
15:4
huru s.a tecken och under G u d gjort
15:12
uppväcka s. oro i vår stad (Filippi)
16:20
så gjorde ock en s. hop greker
17:4
hantverkarna en ganska s. inkomst
19:24
den s.a gudinnan Dianas helgedom
19:27
avbräck i sitt s.a anseende
19:27
S. är efesiernas Diana
19:28,34
vårdare av den s.a Dianas tempel
19:35
kostat en s. summa penningar
22:28
Agrippa och Bernice, med s. ståt
25:23
ss. vittne inför b å d e små och s.a
26:22
kommer att medföra s. olycka
27:10
ett s.t företräde
R o m . 3:2
jag har s. bedrövelse i mitt hjärta
9:2
Gud i s. långmodighet hade fördrag
9:22
en dörr till s. och fruktbärande l . K o r . l 6 : 9
i s. nöd och hjärteångest
2.Kor. 2:4
går under gm sin s.a bedrövelse
2:7
S. är den tillit jag har till eder
7:4
huru s. förtrytelse
7:11
p å grund av sin s.a tillit till eder
8:22
vadhelst andra göra sig s.a med
11:21
det kan också jag göra mig s. med
11:21
med vilka s.a bokstäver jag
Gal. 6:11
översvinnligt s. hs makt är
Ef. 1:19
för den s.a kärleks skull
2:4
Den hemlighet som ligger häri är s.
5:32
varit för mig en s. glädje i H.
F i l . 4:10
gör sig s. med sina syner
K o l . 2:18
(Epafras) har s. m ö d a för eder
4:13
mitt under s.t betryck
l.Tess. 1:6
känt s. åstundan därefter
2:17
s. är gudaktighetens hemlighet l . T i m . 3:16
gudsfruktan är en s. vinning
6:6
T i l l huru s. tjänst han var
2.Tim. 1:18
i ett s.t hus finnas kärl
2:20
den s.e Gudens och vår Frälsares Tit. 2:13
både dig och mig till s.t gagn
Filem. v.11
vi hava en s. överstepräst
Hebr. 4:14
sen huru s. (Melkisedek) är
7:4
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Stora Ramat-Straff
en s. överstepräst över Guds hus
10:21
frimodighet som bar med sig s. lön
10:35
sedan (Moses) bade blivit s.
11 :24
en så s. hop av vittnen
12:1
är den s.e berden för fåren
13:20
efter sin s.a barmbärtighet
l.Pet. 1:3
dyrbara och mycket s .• löften
2.Pet. 1:4
s.a ord som äro idel fåfängligbet
2:18
Det bar gjort mig s. glädje
2.Job. v.4
Ty det gjorde mig s. glädje
3.Job. v.3
skeppen som äro så s.a
Jak. 3:4
(tungan) berömma sig av s.a ting
3:5
liten eld kan antända en s. skog
3:5
nu talen I Soa ord
4:16
i mörker till den s.a dagens dom Jud. v.6
deras mun talar s.a ord
v.16
ss. bruset av s.a vatten
Upp. 1:15
vW jag sända s. vedermöda
2:22
ett s.t svärd blev hm givet
6:4
Då blev det en s. jordbävning
6:12
deras vredes s.a dag är kommen
6 :17
Sedan fick jag se en s. skara
7:9
komma ur den s.a bedrövelsen
7:14
ett s.t brinnande berg kastat
8:8
föll ifrån himmelen en s. stjärna
8:10
lik röken från en s. ugn
9:2
bundna invid den s.a floden Eufrat
9 :14
den s.a staden som heter Sodom
11:8
en s. fruktan föll över dem som såga 11:11
i samma stund en s. jordbävning
11:13
tagit i besittning din s.a makt
11 :17
som frukta ditt namn, små och s.a
11 :18
ett s. t tecken visade sig i himmelen
12:1
där syntes en s. röd drake
12:3
den s.e draken, den gamle ormen
12:9
djävulen kommit i s. vrede
12:12
gåvos den s.a örnens två vingar
12:14
draken gav det s. myndighet
13:2
en mun som talade s.a ord
13:5
(vilddjuret) gör s.a tecken
13:13
förmår alla, både små och s.a
13:16
likt bruset av s.a vatten
14:2
Fallet, fallet är det s.a Babylon
14:8
i Guds vredes s.a vinpress
14:19
ett annat tecken, S.t och underbart
15:1
S.a och underQara äro dina verk
16:3
göt ut sin skål över s.a floden
16:12
Guds, den Allsmäktiges s.a dag
16:14
det blev en s. jordbävning
16:18
så våldsam ocb så s.
16:18
Gud kom ibåg det s.a Babylon
16:19
den s.a staden rämnade i tre delar
16:19
s.a bagel föllo ned från bimmelen
16:21
ty den plågan var mycket s.
16 :21
buru den s.a skökan får sin dom
17:1
som tronar vid s.a vatten
17:1
Det s.a Babylon moder <till skökorna 17:5
kvinnan du sett är den s.a staden
17:18
ban hade s. makt
18:1
Fallet, fallet är det s.a Babylon
18:2
Ve, ve dig, Babylon, du s.a stad
18:10
Ve, ve dig, du s.a stad
18:16
denna s.a rikedom blivit förödd
18:17
Var fanns den s.a stadens like
18:18
Ve, ve dig, du s.a stad
18:19
en sten,lik en s. kvarnsten
18:21
Babylon, den s.a staden, störtas ned
18:21
röster aven s. skara i himmelen
19:1
han har dömt den s.a skökan
19:2
Loven vår Gud. både små och s.a
19:5
likasom rö ster aven s. skara
19:6
lika bruset av s.a vatten
19:6
församlen eder till Guds s.a gästabud 19:17
kött av alla, både små och s.a
19:18
han hade en s. kedja i sin hand
20:1
jaa såg en s. vit tron
20 :11
jag såg de döda, både s.a ocb små
20:12
upp på ett s.t ocb bögt berg
21:10
Den hade en s. och hög mur
21 :12
dess längd lika s. som dess bredd
21:16

STORAHAMAT
En gammal, starkt benist stad, belägen
i övre Syrien, eljest kallad enbart
Hamat, se d.o. Am.6:2.

de äldste. Ordföf3nde var den funge·
rande översteprästen. Stora rådet hade
enligt mönstret av de äldste på Moses
tid ca 70 medlemmar. Av dessa måste
minst 23 vara närvarande vid rådsmötena, om rådet skulle vara beslutsmässigt. Vanligen hade rådet sina
möten i en sal inne på tempelplatsen.
Hur länge denna institution hade
existerat, vet man ej med säkerhet.
Rabbinerna förde den tillbaka till de
äldste på Moses tid, 4.Mos.l1 :16, men
i verkligheten var den åtskilligt yngre.
Första gången Stora rådet omtalas i
källorna, är på Antiokus den stores tid,
223-187 f.Kr. I N.T. omtalas det särskilt i samband med Jesu lidandes
historia och de första kristna. Denna
instans fällde dödsdomen över Jesus
men hade enligt Joh.18:31 icke rätt att
exekvera dödsdomen; detta måste man
därför fönnå Pilatus att göra. Ett
undantag från denna regel var antagligen Stefanus' stenande som verkställdes av Stora rådet, Apg.7:57 f. De
första kristna inkallades flera gånger
till synedriet, som strängeligen ibland under hudflängning - förbjöd
dem att förkunna Kristus, Apg.4:1 ff.;
5:21 ff.; 6:12ff.; 7:1 ff. Även Paulus
fick stå till svars infOr Stora rådet,
Apg.22:30 ff.
Jerusalems förstöring år 70 e.Kr.
medförde Stora rådets upplösning.
Några av rådets funktioner utövades
därefter en tid av den rabbinska akademien i Jabne, se d.o.
STORARADET
Matt. 5:22
han är hemfallen åt S.s dom
26:59
S. sökte efter falskt vittnesbörd
Mark.14:55
S. sökte efter vittnesbörd
15:1
bela S. bade fattat sitt beslut
läto föra (J.) inför sitt S.
Luk.22:66
Apg. 5:21
sammankallade S. Israels äldste
6:27
förde de dem fram inför S.
6:12
förde (Stefanus) inför S.
bjöd hela S. komma tillsammans
22:30
ställa (Paulus) inför deras S.
23:28
när jag stod inför S.
24:20

STORASIDON
Detsamma som Sidon, se d.o. Jos.ll:8;
19:28.
STORHET
låta din tjänare se din s.
5.Mos. 3 :24
låtit oss se sin bärlighet ocb s.
5:24
besinnen (H.) s.
11:2
Dig, H., tillhör s. och makt
l.Krön.29:11
se sin s.s glans ocb prakt
Est. 1:4
den s. som konungen givit hm
5:11
ävensom berättelsen om den s.
10:2
(H.) s. är outrannssklig
PS.145:3
förliknas med dig i din s.
Hes.31:2
den blev skön gm sin s.
31:7
förliknas med dig i bärlighet ocb s.
31 :18
du vilkens s. har vuxit
Dan. 4:19
gav den högste Guden rike, S., ära
5:18
för den s.s skull som han givit
5:19
s. givas åt den Högstes heliga folk
7 :27

de skola s. komma på skam
20:11
eder moder komma s. på skam
50:12
s. förtörnad på bednafolken
Sak. 1:15
Fröjda dig s., du dotter Sion
9:9
Min själ prisar s. H.
Luk. 1:46
gläder sig s. åt brudgummens röst Joh. 3:29
börde dem s. prisa Gud
Apg.10:46
H.J. namn blev s. prisat
19:17
jag skall s. föröka dig
Hebr. 6:14
förundrade mig s. när jag såg
Upp.17:6

STORM
Se även: Vind, väder, blåsa.
-storm
sunnanstonn Sak.9:14
östanstorm Jes.27:8
STORM
s. och starkt regn föll
l.Kon.18:45
en stor och stark s. gick före H.
19:11
Efter s.en kom en jordbävning
'19:11
då kom en stark s. fram
Job 1 :19
din muns ord ss. väldig s.
8:2
med s. hemsöker ban mig
9:17
lika agnar som s.en rycker bort
21 :18
om natten rövas han bort av s.en
27 :20
Ss. en s. bortrycka de min ära
30:15
Från Stjärngemaket kommer då s.
37:9
där s.en sprider sig över jorden
38:24
förskräcke du dem med din s.
Ps.83:16
Han förbytte s.en i lugn
107:29
när ofärden nalkas ss. en s.
Ords. 1 :27
När s.en kommer är det ute med
10:25
ss. virvlande löv för s.en
Jes.17 :13
Likasom en s. som far fram i
21:1
väldig, lik en förödande s.
28:2
hemsökelsen komma med s.
29:6
buru bs arm drabbar med s.
30:30
ss. en tillflykt i s.en
32:2
ocb s.en (skall) förskingra dem
41 :16
som blivit så hemsökt av s.ar
54:11
hs förtömelse, en virvlande s.
Jer.23:19
bs förtörnelse, en bärjande s.
30:23
s.en från öster förtorkade
Hes.19:12
vind så de, s. skola de skörda
Hos. 8:7
under s. på ovädrets dag
Am. 1:14
en stark s. uppstod på havet
Jana 1:4
denna starka s. kommit över eder
1 :12
H. har sin väg i s. och oväder
N ah. 1:3
uppstod en bäftig s. på sjön
Matt. 8:24
tränger himmelriket fram med s.
11 :12
dån ss. om en våldsam s.
Apg. 2:2
en s. uppväckt emot dem
14:5
eftersom vi hårt ansattes av s.en
27 :18
s.en låg ganska bårt på
27 :20
töcken och mörker och s.
Hebr.12:18

STORMA
Se även: Krig, belägra, erövra, borg,
fastningstom, mur, stad, sköld tak,
stormtak.
Storma, stormning
Stormningen var slutfasen i en stads
erövring genom belägring. Den företogs, sedan vallar hade uppförts mot
den belägrade stadens murar och den
inneslutna motståndaren försvagats
genom brist på vitala förnödenheter.
Se vidare: Krig, sp.3260.
STORMA
s.de fram att spränga dörren
l.Mos.19:9
med min Gud s.r jag murar
2.Sam.22:30
Ocb staden (Jerusalem) s.des
2.Kon.25:4
S.de mot bm med trotsig bals
Job 15:26
han s.r emot mig ss. en kämpe
16:14
med min Gud S.l jag murar
Ps.18:30
omkring hm s.r det med makt
50:3
du s.nde vind som uträttar befallning 148:8
En vis man kan s. en stad
Ords.21 :22
S.en då hennes murar
Jer. 5:10
efter det att staden blivit s.d
39:2
s.en fram, I vagnar
46:9
staden s.des
52:7
fyra vindar s.de fram mot
Dan. 7:2
konungen i Nordlandet s. fram
11:40
Ty havet s.de mer och mer
Jana 1:11
havet s.de mer och mer emot dem
1 :13
På vägarna s.de vagnarna fram
N ab. 2:4
s. fram att förskingra oss
Hab. 3:14
roskor s. fram och rycka det
Matt.1l :12
var man vill s. ditin
Luk.16:16
s.de alla på en gång emot bm
Apg. 7 :67
alla s.de till skådebanan
19:29

STORMTAK
och s.en göras redo

Nab. 2:5

STORMVIND
s. for ut ifrån H.
4.Mos.1l:31
för H. näpst, för hs vredes s.
2.Sam.22:16
upptaga Elia till him. i en s.
2.Kon. 2:1
Elia for i s.en upp till himmelen
2:11
Du lyfter upp mig i s.en
Job 30:22
H. svarade Job ur s.en
38:1
H. talade till Job ur s.en
40:1
o H., för din vredes s.
Ps.18:16
söka mig en tillflykt undan s.
55:9
Med sitt ord uppväckte han s.en
107 :25
deras vagnshjul likna s.en
Jes. 5:28
en s. för dem bort ss. strå
40:24
hsvagnar skola vara ss. en s.
66:15
ss. en s. äro hs vagnar
Jer. 4:13
dina berdar skola få en s. till berde
22:22
Se, en s. från H. är bär
23:19; 30:23
fick se en s. komma norrifrån
Hes. 1:4
du skall bryta ned den, du s.
13:11
i förtörnelse låta en s. bryta lös
13:13
en s. skall fatta dem
Hos. 4 :19
förströ dem ss. gm en s.
Sak. 7 :14
Då kom en bäftig s.
Mark. 4:37
Men en s. for ned över sjön
Luk. 8 :23
kom en våldsam s. farande ned
Apg.27 :14
skyar som drivas av s.en
2.Pet. 2:17

STORMVIRVEL
Ditt dunder ljöd i s.n

PS.77:19

STORTALIG
Se även: Skryt, övermod, högmod,
högfard, stolt, berömmelse, fräck,
Rahab.
STORTALIG
en så s. man få rätt
S.a läppar hövas icke dåren
Hennes profeter äro s.a män
de äro s.a
Ty mskorna skola då vara s.a

Job 11:2
Ords.17:7
Sef. 3:4
Rom. 1:30
2.Tim. 3:2

STORTALIGHET
Var är nu din s.
vilse med sina lögner och sin s.
All sådan s. är ond

Dom. 9:38
Jer.23:32
Jak. 4:16

STORTÅ
bestryka s.n på deras högra fot
beströk s.n på (Arons) bögra
beströk s.n på deras högra fot
bestryka s.n på bs bögra fot
bestryka s.n på hs högra fot
högo av hs tummar och s.r
70 kon. med avhuggna tummar

2.Mos.29 :20
3.Mos. 8:23
8:24
14:14
14:17,25,28
Dom. 1:6
och s.r 1:7

STORVERK
dina s. skall jag förtälja

Ps.145:6

STORÄTARE
Från s.n utgick ätbart

Dom.14:14

STRAFF
Se även: Dom, döma, rätt, rättfardig,
lag, skuld, skyldig, plikta, pliktfalla,
straffdom, straffa, bestraffa, näpst,
näpsa, tukt, tillrättavisning, aga, hemsökelse, hämnd, vedergällning, fangelse, häkte, gissel, gissla, hudflänga,
stena, korsfasta, halshugga, vrede, fördärv, Gehenna, försoning, offer,
ostrafflig, fullkomlig.

Stora rådet
Judamas högsta politiska, juridiska
och religiösa myndighet på Jesu tid,
hebr. sanhedrin, grek. synedrion, rådsförsamling. Stora rådet bestod av: l)
översteprästerna, dvs. ledande män ur
prästklassen, 2) de skriftlärde och 3)

förökade sig s.
l.Mos.47:27
bela berget (Sinal) bävade s.
2.Mos.19:18
H. vrede upptändes s.
4.Mos.11:10
Moab bävade s. för folket
22:3
fruktade vi s. för våra liv
Jos. 9 :24
fruktade ban och bs folk s.
10:2
må du förkovra dig s. l Efrata
Rut 4:11
Israels män fruktade s.
l.Sam.17 :24
David begynte s. frukta för Akis
21:12
ty ban fruktade s.
31:4
upptändes Davids vrede s.
2.Sam.12:5
Jag bar syndat s. i vad jagliort
24:10
ty ban fruktade s.
l.Krön.10:4
(David:) Jag bar syndat s.
21:8
och ödmjukade sig s. för
2.Krön.33:12
försyndade sig ock s. i otrobet
36:14
min "äl är s. förskräckt
Ps. 6:4
mina fiender skola s. förskräckas
6 :11
välsignade dem och de förökades s. 107:38
Min mun skall s. tacka H.
109:30
jag som var s. plAgad
116:10
Jag är s. plågad
119:107
jag bar dem s. kära
119:167
Jag gläder mig s. i H.
Jes.61:10
förskräckens ocb bäven s.
Jer. 2:12

krämare VOlO s. på jorden
Jes.23:8
sluka alla s. på jorden
23:9
S.nen sände de små efter vatten
Jer.14:3
rådsherrar ocb s. sökte upp mig Dan. 4:33
stort gästabud för sina 1000 s.
6:1
hs S., gemåler och bihustrur dricka
5:2
5:3
hs S., gemåler och bihustrur drucko
(Belsassars) s. stodo bestörta
5:9
hs s.S tal kom för konungamodem
5:10
dina s. druckit vin ur dem
5:23
försegtade med sina s.s signet
6:17
hennes s. fängslade med kedjor
Nab. 3:10
gästabud för sina s.
Mark. 6:21
Upp. 6:15
Sonen..• dolde sig i hålor
vars köpmän voro s. på jorden
18:23

-straff
syndastraff Jes.5 :18
missgärningsstraff Jes.5:18
Straff
Vare sig förbrytelser begicks mot enskilda personer eller mot folkgemenskapen i dess helhet, var det upprättelse och gottgörelse för den förorättade parten, som utgjorde huvudtanken
bakom straffutmätningen i gammaltestamentlig tid. Också när det gällde
synd emot Gud, var det nödvändigt att
hans rättfardiga vrede tillfredsställdes
innan gemenskap med honom kunde
återupprättas. Denna ide är i hela
Skriften grundläggande för försoningstanken. Se: Försoning.
I fråga om straff vid rättsliga uppgörelser pf3ktiserades den s.k. jus talionis: öga för öga, tand för tand, 3.Mos.
24:19 f.; 5.Mos.19:16-21. Detta försiggick under domstolens kontroll. I lindrigare fall ålades böter efter skiljedomares
prövning,
2.Mos.21:22;
22:3 f.; 3.Mos.24:21; 5.Mos.22:19. I
svårare fall utdelades gisselslag, s.k.
hudflängning, 5.Mos.25:2 f. Först efter
fångenskapen i Babel talas det om
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STORA HAVET
Israeliternas beteckning på Medelhavet. Det omtalas i Bibeln som Palestinas gräns i väster.
STORA HAVET
gräns i väster S.
Från S. gränslinje
ända till S. skall edert
konungen i Kustlandet vid S.
gränsen i väster fölide S.
Gasa med byar fram till S.
ifrån Jordan intill S.
finnas fiskar ss. l S.
från S. längs Hetlonsvägen
gränsen fram till S.
aränsen utgöras av S.
gränsen &å fram emot S.

4.Mos.34:6
34:7
Jos. 1:4
9:1
15:12
15:47
23:4
Hes.47:10
47:1&
47:19
47:20
48:28

STORARADET
Se även: Råd, rådsförsamling, rätt,
dom, överstepräst, skriftlärd, äldste,
farise, sadduceer.

STORK
På de ställen, där vår kyrkobibel har
»häger», kan det i stället vara tal om
stork. Se vidare: Häger.
STORLIGEN

STORMODIG
De s.a äro avväpnade
hören nu på mig, I s.e
uppträda s. t mot allt vad gud
uppträda s.t mot dem alla

Ps.76:6
Jes.46:12
Dan.11:36
11:37

STORMÄN

Straff-Strand
fangelsestraff, Esr.7:26; Jer.37:lS.
Dödsstraff var påbjudet för sabbatsbrott, 2.Mos.3S:2, offer av barn,
3.Mos.20:2, hänvändelse till andebesvärjare och spåmän, 20:6,27, förbannelse av föräldrar, 20:9, olika former av äktenskapsbrott och otukt,
20:10-21, smädande av Herrens namn,
24:14, uppsåtligt dråp, 4.Mos.3S:l6 ff.
Dödsstraff verkställdes i regel genom
stening, 3.Mos.20:2; 24:16; 4.Mos.
15:36.
Israeliterna tillhörde ett förbundsfolk, och det fanns därför ingen
väsensskillnad mellan förbrytelser mot
folkgemenskapen och synd emot Gud,
jfr lagarna i 2.Mos. kap.2l-23 med
4.Mos.lS:30-36. Den egentliga avsikten med hela det levitiska lagverket
var att lära var och en hans ansvar
inför Gud.
Under romartiden hade ockupationsmaktens utövare den högsta
doms- och straffmyndigheten, särskilt
gällde detta i frågan om dödsstraff, jfr
J oh.l8 :31. Eljest hade judarnas eget
Stora råd en utsträckt rättslig myndighet, jfr Matt.S:22; 26:47 ff.; Apg.4:l;
5 :17 f. Förutom dödsstraff, särskilt
genom halshuggning och korsfästelse,
Matt.27 :35 ,38, praktiserades bl.a.
fangelsestraff, Matt. 11:2; 18:30, och
gissling, Joh.l9:l; 2.Kor.11 :24. Se för
övrigt: Rätt.
Straff, straffdom
Straffdomar från Gud
Svärd (krig), hungersnöd, vilddjur
och pest, Hes.14:2l, jfr 3.Mos.26:
16 ff. Fiender, 2.Sam.24:13. Fångenskap, Hes.39:23. Ödeläggelse, Joel
3:19. Förbannelse, MaI.2:2. Ängest,
Jes.8:22; Rom.2:9. Fördärv, Ps.73:18.
Undergång, PS.78:33.
Straffade av Gud
Konungar, l.Krön.16:21; Ps. 105:
14. Konungen i Assyrien, Jes.
37:4. Edoms bam, PS.137:7. Hedningarna, Ps.94:10. Det avfalliga Israel,
Jer.2:19; Hos.S:9. Det otrogna Juda,
Jer.17:3. Den ogudaktige, Ps.50:21.
Därför beder den botfärdige: Herre,
straffa mig icke i din vrede, Ps.6 :2,
straffa mig ej i din förtörnelse, 38:2.
Gud bestraffar
Olydnad mot honom, 2.Mos.20:S;
3.Mos.26:14-16. Avgudadyrkan, 2Kon.
22:17. Orättfärdighet, Jes.26:21. Förföljelse av hans folk, S.Mos.32:43.
Guds straffdomar kan undgås
Genom ödmjuk bön och omvändelse till Gud, 2.Krön.7:13 f. Genom
övergivande av orättfärdigheten, Jer.
18:7 f. Genom förtröstan på Guds nåd,
Ps.6:2-S.
Människor som undkommit Guds
straffdom
Noa, l.Mos.6:13,17 f.; 7:23. Lot,
I.Mos.19:1S-17,23-2S.
Israeliterna,
2.Mos.12:l2 f.,29 ff. Rahab, Jos.2:1214,17 f.; 6:22-25. Nineviterna, Jona
3:4-10.
Guds barns ostrafflighet
Beror på utkorelsen i Kristus, Ef.
l :4. Består i att de är utan räddhåga,
ty i räddhågan ligger tanke på straff,
l.Joh.4:18.
Straffade av Kristi fiender
De kristna, Apg.26:11; 22:4 f. Petrus och Johannes, Apg.4:3,jfr v.18-21.
Apostlarna, Apg.5 :17 f. Stefanus, Apg.
7:57-59. Jakob, Sebedeus' son, Apg.
12:2. Paulus och Silas, Apg.16:19-24.
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Evigt straff
l) Guds vrede, Joh.3:36; Upp.
14:10. 2) Plågor, Upp.14:1O f. 3) Evig
eld, Matt.2S:4l; Jud.v.7. 4) Evigt fördärv, 2.Tess.l :9. 5) Död, Rom.6:23;
Upp.2:1l. 6) Gehenna (helvetet),
Matt.S:29; 23:33.
STRAFF

1) nakä, il p )
vanl. ~if. var; ~en, oskyldig el. ostrafflig; i 2.Mos.2l :19 övers. vara fri ifrån
straff; Jer.2:3S gå fri ifrån straff. Se
t.ex. Fri 3, Ostraffad 1, Skuld 8.
2) naki, ' p )
ren, ~skyldig~ ostrafflig; här övers. fri
ifrån straff; av: n~å, se l. Se: Fri 4,
Oskyldig 1, Skuld 3.
3) utf.ord el. omskrivning.
4) musar, i ~ il.)
tuktan, straff; tillrättavisning; av: jåsar,
tukta, straffa; tillrättavisa. Se t.ex.
Näpst 4, Tillrättavisning 2.
5) [jakah l, n J '
grundbet. bli ~I.T vara klar; hif. (göra
klar =) avgöra, döma; tillrättavisa,
tukta, straffa; i Jer.2:l9 övers. ådraga
(någon) straff. Se t.ex. Bestraffa 1,
Döma 3, Rättvis 10, Straffa 6.
6) to~etzä, il O? i l'I
tillrättavisning, tuktan, straff; av:
[j~a\ll, se 5. Se: Tukt 8a.
7) I Hos.8:S står ordagrant: huru länge
(eg. till när) skola de icke vara i stånd
till renhet? Grundtexten har ordet
n~~åjon, se t.ex. Ren 2.
8) ma!!ä, il ~ 12
gren; stav; i Mika 6:9 vanl. uppfattat
som symbol för tuktan el. straff Gfr
Jes.lO:S). Se vidare: Stav 2.
9) kO/asis, KOAauL<:
tuktan, aga, straff; av: kolåzö, se 10.
10) komo, K OAci~ w
styrnpa, beskära, tukta (i synnerhet
om träd); därav allmänt: tukta, aga,
straffa; av: kolos, stympad, avstympad.
Se: Straffa 11.
11) timoreo, TLf,lwpew
bistå, hjälpa (i synnerhet: för att hämnas en oförrätt, som begåtts mot den
man hjälper); hämnas; i N.T. hämnas
på, straffa; av: timöros, ego en som
vakar över nå~ons ära; hjälpare; h~m
nare (av: time, se Heder 5, och öra,
omsorg, uppsikt, el. ouros, uppsyningsman, väktare). Se: Straffa 12.
12) timoria, Tlpwpia
bistånd, hjälp; hämnd, straff; av: timöros, se 11.
13) ekd{kesis, €K5iK1/uL<:
utkrävande av rätt el. rättvisa, hämnd,
straff; av: ekdikM, utkräva rätt el.
rättvisa, skaffa rätt (se Hämna 10). Se
t.ex. Rätt 67, Straffa 15.
14) utf.ord.
15) dIke, 5 iK 1/
sed, sedvana; rätt, rättvisa; här i betydelsen: dom, straff. Se: Rättvis 15,
Straffa 13.
STRAFF
1 som slog vara fri ifrån s.
2.Mos.21 :19
2 oxens ägare vare fri ifrån s.
21 :28
3 H. bröt ned till S.
l.Krön.15:13
3 till S. därför att I icke
Job 42:8
3 s. för sina tungors skull
Ps.64:9
4 fången som föres till s.et
Ords. 7 :22
5 avfäJlighet ådrager dig s.
Jer. 2:19
l Jag går fri ifrån S.
2 :35
3 s. för det Manasse har gjort
15:4
3 S. för allt vad du har syndat
15:13
3 s. för vad du har syndat
17:3
3 S. för allt vad de hava gjort
31 :37
3 måste han dö till S.
Hes.18:26
6 Efraim ödelagt på s.ets dag
Hos. &:9
7 huru länge skola de undgå S.
8:&

8 Hören om s.et, och vem han Mika 6:9
9 gå bort till evigt s.
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Matt.25:46

11 lIDl S. tvinga till hädelse
13 låter s.et drabba dem
14 s. därför att de icke gåvo
12 huru mycket svårare S.
10 under s. förvara orättfärdiga
9 i räddhågan tanke på s.
15 få lida S. i evig eld

Apg.26:11
2. Tess. 1:8
2:10
Hebr.10:29
2.Pet. 2:9
1.Joh. 4:18
Jud. v.7

STRAFFA
-straffa
bestraffa 2.Tim.4:2
ostraffad 2.Mos.20:7
STRAFFA

1) mu!, n·w
dö; hif. döda; hof. dödas; här hof. med
kal inf. mot; övers. straffas med
döden. Se t.ex. Dö 1, Döda 1, Omkomma l.
2) nlilfam, D Q4hämnas; här nif. el. pu. bli hämnad;
övers. straffas. Se vidare: Hämna 1.
3) nagap, ~ ~ ~
stöta, slå. Se: Hemsöka 3.
4) bilflfårä!, n J'p~
tuktan, straff (efter noggrann undersökning); av: [b~arl, se Efterforska 1.
Se även art. Gissel.
5) Uttrycket »Herren (Gud osv.)
straffe dig (mig osv.) nu och framgent»
motsvaras i grundtexten aven fras som
ordagrant betyder: Så skall Herren
(Gud osv.) göra för dig (mig osv.), och
så skall han fortsätta.
6) [ja~atz l, n 2 ~
grundbet.bli el. vara klar; hif. (göra
klar =) avgöra, döma; tillrättavisa,
tukta, straffa. Se t.ex. Straff 5, Tillrättavisa 1, Tukt 9.
7) utf.ord.
8) 'anas, tV) II
straffa, påläggaT(någon) böter el. straff.
Se: Plikta 3, Skatt (II) 6.
9) pa~a4, 1!2~
söka, uppsöka, besöka; hemsöka. Se
t.ex.
Hemsöka 4,
Hemsökelse 8,
Skada 19, Tom 5.
10) dero, 5epw
hudflänga, gissla, piska; i Luk.12:47,48
pass. efterföljt av: pollås, resp. oligas
(un~erförstått: plegås, ack. plur. av
plege, slag); därav övers. bliva straffad
med många slag, resp. bliva straffad
med få slag. Se vidare: Misshandla 2.
11) koltizo, K oAci~w
tukta, aga, straffa. Se vidare: Straff 10.
12) timoreå, TLf,lwpew
hämnas; hämnas på, straffa; i Apg.22:S
pass. bliva straffad. Se vidare: Straff
11.
13) dIke, 5 iK 1/
rätt, rättvisa; dom, straff. I 2. Tess.l:9
står ordet som objekt till verbet tlnö,
betala, umgälla; ordagrant: vilka skola
umgälla (lida) straff, evigt fördärv. Se
vidare: Straff 15.
.
14) mastigåo, f,lauTt'Yow
gissla, piska; i Hebr.12:6 övers. slå med
riset; av: måstix, gissel, piska (se
Plåga 27). Verbet står här parallellt
med paideuö, se Aga 6. Mastigoö är på
övriga ställen i N.T. övers. gissla, Matt.
10:17; 20:19; 23:34; Mark. 10:34; Luk.
18:33; Joh.19:1.
15) ekdlkesis, €K5iK1/uL<:
utkrävande av rätt el. rättvisa, hämnd,
straff. Se vidare: Straff 13.

l gör ngt arbete ... s.s med döden
31 :15
3 s.de H. folket
32:3&
4 skola de s.s men icke
3.Mos.19:20
l så skall han S.S med döden
20:2
l skall han S.S med döden
20:9
1 skola de s,s med döden
20:10
l de skola båda S.S med döden
20:11
l skola de båda S.S med döden
20:12
l de skola S.S med döden
20:13
l så skall han S.S med döden
20:15
l de skola S.S med döden
20:16
l skall denne s.s med döden
20:27
1 smädar H. namn s.s med döden
24:16
l slår ihjäl. S.S med döden
24:17
1 Mannen skall s.s med döden 4.Mos.15:35
l en sådan skall S.S med döden
35:16,17
l en sådan skall S.S med döden
35:18
1 den som gav slaget s.s med döden 35:21
1 utan han skall s.s med döden
35:31
1 skulle s.s med döden
Dom.21:5
5 H. s.e mig nu och fra_ent
Rut 1:17
5 Gud s.e dig nu och fra_ent 1.Sam. 3:17
5 Gud s.e mig nu och framgent
14:44
5 H. s.e Jonatan nu och framgent
20:13
5 Gud må S. Davids fiender
25:22
5 Gud s.e Abner nu och
2.Sam. 3:9
& Gud s.e mig nu och framgent
3:35
6 gör illa. skall s. hm med ris
7 :14
5 Gud s.e mig DU och frameent
19:13
G Gud s.e mig nu och framaentl.Kon. 2 :23
G Gudarna s.e mig nu och framgent 19:2
5 Gudarna s.e mig nu och framgent 20:10
& s.e mig nu och fra_ent
2.Kon. 6:31
6 (H.) s.r hm för dessa ord
19:4
6 må våra fäders Gud S.
1.Krön.12:17
6 s.de konungar för deras skull
16 :21
6 förvisso skall han S. eder
Job 13:10
7 de synder som s.s med svärd
19:29
6 för gudsfruktans skull han s.r
22:4
6 H., s. mig icke i din vrede
Ps. 6:2
6 H., s. mig Icke i din förtörnelse
38:2
6 Nej, jag vill S. dig
50:21
6 skulle han icke s.
94:10
6 han s.de konunpr för deras
105:14
7 och s. Edom s barn
137:7
6 MA den rättfärdige S. mig
141:5
8 S.r man bespottaren
OOOs.21 :11
6 s.r hm för dessa ord
Jes.37:4
l skall han S.S med döden
Hes.18:13
9 kan jag icke s. edra dötuar
Hos. 4:14
10 s.d med mAnga slag
Luk.12:47
10 s.d med allenast få slag
12:48
11 icke finna ngn utväg att s.
Apg. 4:21
12 sA att de kunde bliva s.de
22:5
13 s.de med evigt fördärv
2. Tess. 1:9
14 s.r med riset var son
Hebr.12:6
15 s. dem som göra vad ont är
l.Pet. 2:14

STRAFFBAR
en S. missgärning hade det varit
det hade varit en s. missgärning

Job 31:11
31 :28

STRAFFDOM
Se även: Straff.
STRAFFDOM

1) sepapm, D ' 1? ~ 0/
domar, straffdomar; av: såpat, se 3. Se:
Dom 12, Rätt 26.
.
2) SepO!, t:l i!l 0/
dom, straffdom; av: såpat, se 3. Se:
Dom 13.
3) sapa!, D ~ ~
döma, fälla el. hålla dom, skipa rätt. Se
Lex. Döma 2, Rätt 19.
4) utf.ord.
Grundtexten har här nif. part. av
i.låra~, se Orygglig 4.
5) mispa!, D ~ Q
dom, domshandling, domslut; rättsak;
rätt, rättvisa; av: såpat, se 3. Se t.ex.
Dom 2, Lag 4, Rätt 2.

tf

STRAFFDOM
1 förlossa eder gm stora s.ar
2.Mos. 6:6
1 ur Egyptens land gm stora s.ar
7:4
2 Om ont kommer... s.
2.Krön.20:9
3 utförde s.en över Ababs hus
22:8
1 fingo de utföra s.en över Joas
24:24
1 S.ar redo för bespottarna
Ords.19:29
4 oryggligt besluten S. skall H.
Jes.10:23
4 oryggligt besluten s. över i orden
28:22
5 hennes s. upp till himmelen
Jer.51:9
1 fyra svåra s.ar över Jerus.
Hes.14:21
4 oryggligt besluten s. ut&iuter
Dan. 9:27
5 H. har avvänt s.ama
Sel. 3:15

STRAND
-strand
havsstrand 2.Mos.14:30
sjöstrand Luk.S:2

STRAFFA
l.Mos.26:11
1 han skall s.s med döden
2.Mos.19:12
1 skall s.s med döden
1 skall s.s med döden
21 :12.1 &.16.17
2 så skall han s.s därför
21:20
21:21
2 slagne lever, icke s.s
1 beblandar sig ••• sos med döden
22:19
l ohelgar (sabbaten) S.S med döden 31:14

STRAND
ss. sanden på havets s.
l.Mos.22:17
bredvid koma på s.en av floden
41:3
jag stod på s.en av Nilfloden
41 :17
Sebulon skall bo vid havets S.
49:13
vid s.en. där skeppen ligga
49:13
i vassen vid s.en av Nilfloden
2.Mos. 2:3
ställ dig på s.en av Nilfloden
7:15
Aroer, vid bäcken Arnons s.
G.Mos. 2:36
från Aroer vid bäcken Arnons s.
4 :48
talrik som sanden på havets s.
Jos.1l:4
Aroervid.bäcken Arnonss.
12:2; 13:9,16
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Strax -Strid
Aser satt kvar vid havets s.
Dom. 5:17
talrika ss. sanden på havets s.
7 :12
ända till s.en vid Abel-Mehola
7 :22
talrikt som sanden p å havets s. l.Sam.13:5
liknas vid sanden på havets s.
l.Kon. 4:29
Esjon-Geber på s.en av Röda havet
9 :26
(Elisa) vid Jordans s.
2.Kon. 2 :13
gå över alla sina stränder
J es. 8:7
Ängarna .. .längs flodens s.
19:7
satt s.en till en damm för havet
Jer. 5:22
förde mig på strömmens s.
Hes.47:6
träd stå på strömmens s .
47:7
strömmen, på dess båda stränder
47:12
jag var vid s.en av stora floden
Oan.l0:4
en på flodens ena s.
12:5
och en på dess andra s.
12:5
fara över till andra s .en
Matt. 8:18
gadarenernas land på andra s.en
8 :28
medan allt folket stod p å s.en
13:2
drager man upp (noten) på s.en
13:48
före hm fara över till andra s.en
14:22
lärjungarna över till andra s.en
16:5
Låt oss fara till andra s.en
Mark. 4:35
i båten tillbaka till andra s.en
5 :21
över till Betsaida på andra s.en
6 :45
farit över till andra s .en
6 :53
och for över till andra s.en
8 :13
stod J. där på s.en
Joh.21:4
på s.en föllo vi ned på vå ra
Apg.21:5
de blevo varse en vik med låg s.
27 :39
(sjömännen) styrde mot s.en
27 :40
talrika som sanden på havets s. Hebr.l1:12

STRAX
lyfte s. ned krukan
l.Mos.24:18
tömde s. sin kruka i vattenhon
24:20
s. lyfte hon ned sin kruka från axeln 24:46
s. förklara hm oren
3.Mos.1 3:44
bröto Israels barn s. upp
4.Mos. 9:17
s. sade H. till Mose. Aran och
12:4
tände s. eld på staden (Ai)
Jos. 8:19
skyndade hustrun s. åstad
Dom. 13:10
nu s. skall du lämna det
I.Sam. 2 :16
gick Abigail s . och tog 200 bröd
25 :1 8
steg hon s. ned från åsnan
25 :23
om du icke s. hade kommit
25 :34
föll Saul s. raklång till jorden
28 :20
Abner skickade s. sändebud
2.Sam. 3 :12
varför slog du hm icke s.
18:11
Hs huvud skall s. bliva utkastat
20:21
Du gudsman ... Kom s. ned
2.Kon. 1 :11
sedan kommer jag s. tillbaka
4:22
S. tog var och en sin mantel
9:13
dreva de (Ussia) s. ut
2.Krön.26:20
blevo s . sekreterare tillkallade
Est. 8:9
fick jag ej dö s . i modersskötet
Job 3:11
fastän du kunde s.
Ords. 3:28
domen icke s. går över vad ont
Pred. 8:11
icke dräpte mig s. i moderlivet
Jer.20:17
där han s. måste dö av hunger
38:9
upptändes av lusta s. när hon
Hes.23:16
från helgedomen icke s. begiva sig
42:14
s. därefte r komma kaldeiska
Dan. 3:8
Men jag måste s. vända tillbaka
10:20
steg han s . upp ur vattnet
Matt. 3:16
S . lämnade de näten och följde (J.)
4:20
Och s. lämnade de båten och sin fader 4:22
s. blev han ren från sin spetälska
8:3
(säden) kom s. uPP. eftersom
13:5
s. tager emot det med glädje
13:20
kommer han s. på fall
13:21
S. därefter nödgade han sina lärj.
14:22
J . begynte s. tala till dem
14:27
s. räckte J. ut handen
14:31
s. fingo de sin syn och följde hm
20:34
skolen I s. finna en å sninna
21 :2
21:3
d å skall han s. släppa dem
s. förtorkades fikonträdet
21 :19
s. efter den tidens vedermöda
24:29
S. gick den som fått de fem punden
25:16
(Judas) trädde nu s. fram till J.
26:49
Och s. skyndade en av dem fram
27 :48
s. då han steg upp ur vattnet
Mark. 1:10
S. därefter förde A. (J.) ut i öknen
1:12
S. lämnade de näten och följde hm
1 :18
s. kallade han dem till sig
1:20
s. gick (J.) in i synagogan
1 :21
S. härefter befann sig i synagoga
1 :23
ryktet om hm gick s. ut överallt
1:28
s. då de kommit ur synagogan
1 :29
talade s. med (J.) om henne
1 :30
s. vek spetälskan ifrån hm
1 :42
Sedan visade J. s. bort hm
1:43
S. förnam J. i sin ande att de tänkte
2:8
tog s. sin säng och gick ut
2:12
fariseerna fattade s. beslutet
3:6
det kom s. upp eftersom det icke
4:5
kommer s. Satan och tage r bort ordet 4:15
väl s. taga emot det med glädje
4:16
då k omma de s. på fall
4:17
låter han s . lien gå
4:29
s. då han stigit ur båten
5:2
s. uttorkade hennes blods källa
5:29
s. då J. inom sig förnam vilken
5:30
s. stod flickan upp och begynte gå
5:42
blevo s. uppfyllda av stor h äpnad
5:42
s. skyndade hon in till konungen
6:25
sände konungen s . en drabant
6 :27
S. därefter nödgade (J.) sina lärjungar 6:45
(J.) begynte s. tala
6:50
kände man s. igen hm
6:54
s. då hon fått höra om (J.)
7 :25
s . därefter steg han i båten
8 :10
s. då allt folket fick se hm
9:15
s. då han fick se J .• slet och ryckte
9:20
S. ropade gossens fader: Jag: tror
9 :24
s. därefter tala illa om mig
9:39
s. fick han sin syn och följde hm
10:52
s. då I kommen ditin. finna åsnefåle
11:2
han skall s. sände den tillbaka
11:3
trädde (Judas) s. fram till (J.)
14:45
läto de s. binda J. och förde hm bort 15:1
s. stod hon upp och betjänade
Luk. 4:39
s. vek spetälskan ifrån hm
5:13
stod han s. upp i deras åsyn
5:25
och s. föll det samman
6 :49
s. stannade hennes blodgång
8 :44
huru hon s. hade blivit frisk
8:47

5313

(Jairus' dotter) stod s. upp
8:55
s. skriar han då. och anden sliter
9:39
vänta för att s. kunna öppna
12:36
sägen I s.: Nu kommer regn
12:54
s. rätade hon upp sig och prisade Gud 13:13
går han icke d å s. och drager upp den 14:5
begynte alla s. ursäkta sig
14:18
Gå s. ut p å gator och gränder
14:21
sätt dig s. n ed och skriv 50
16:6
Gå du nu s . till bords
17:7
s. fick han sin syn och följde (J.)
18:43
Gud s rike s. skulle uppenbaras
19 :11
därmed är icke s. änden inne
21:9
satte han sig s. ned vid brunnen
Joh. 4:6
s. blev manne n frisk och tog sin säng
5:9
s. var b å ten framme vid landet
6:21
stod hon s. upp coh gick åstad
11 :29
förstodo hs lärjungar icke då s.
12:16
gick (Judas) s. ut
13:30
s. kom därifrån ut blod och vatten
19:34
s . fingo hs fötter och fotleder
Apg. 3:7
s . föll (Safira) ned vid hs fötter
5:10
s. ss. om fjäll föllo ifrån hs ögon
9 :18
s. begynte (Saulus) predika om J .
9 :20
Då stod (Eneas) s. upp
9:34
blev duken s. å te r upptagen till him.
10:16
Då sände jag s. bud till dig
10:33
Stå nu s. upp
12:7
s. föll töcken och mörker över hm
13:11
sökte vi s . lägenhet att fara
16 :10
lät s. döpa sig med sitt husfolk
16:33
s. om natten blevo Paulus och Silas
17 :10
S. sände bröderna Paulus åstad
17 :14
tog s. med sig krigsmän
21 :32
drogo sig då s . undan
22 :29
sänder jag hm (Paulus) s. till dig
23 :30
Jag vill icke besöka eder s.
l.Kor.16:7
begav jag mig s. åstad
Gal. 1 :16
förgäter s. hurudan han var
Jak. 1 :24

STRECK
-streck
tältstreck Jes.S4:2
väderstreck Dan.II:4
STRECK
förgårdens p luggar med deras s . 2.Mos.35:18
(förhängets) s. och pluggar
39:40
(vården) om dess s.
4.Mos. 3:26
stolparna med deras pluggar och s.
3:37
så ock tillhörande s.
4 :26
stolparna med deras pluggar och s.
4:32
vars s. intet enda brister
Jes.33:20

STRID
Se även: Kamp, möda, gensträvig,
stridslysten , fiende , krig, tvist.
-strid
ordstrid I.Tim.I:4

STRID

I) milbämä, il ~

O'IIJ

(i l.Sam.13 :22 miiJ.1ämä!) strid , krig ;
av: läham , se 5. l S.Mos.2:9 står ordet
tillsanimans med hithp. av [gärä), se 8 ,
och prep. be , med ; övers. inlåta sig i
strid med (samma uttryckssätt är i
v.24 övers. bekriga). l Dan.! 1:25 är
hithp. av [gärä] å tföljt av lammilJ:tämä
(prep. le , till , och best. fonn av mil~ämä); övers. rusta sig till strid. På
flera av här förekommande ställen
(t.ex. I.Mos.14:8; Dom.20 :20 b ,22;
I.Sam.17:2; 2.Krön.14:10) står mil~ämä i anslutning till verbet 'ära~ , se
IS ; övers. ställa upp sig till strid. Se:
Fiende 6 , Strida 3 .
2) 'al-pen e, 'J. 9 - '; ~
ego på, emot ei. mitt emot (någons)
ansikte ; på; emot; mitt emot; prep. 'al ,
på , över; emot; mitt emot; pene, cstr.
av pänim, ansikte. I I.Mos.16:12 står
uttrycket i anslutning till verbet säkan,
slå sig ned ; bosätta sig; i 25 :18- till
näpal , falla ; slå sig ned ; övers. ligga i
strid med, resp. komma i strid med . Jfr
gamla kyrkobibelns övers. av dessa
ställen om Ismael: »Och han skall bo
emot alla sina brödeo); »och satte sig
emot alla sina bröden>.
3) bärel], J"J O
~al och nif. bli el. vara öde(lagd); i
2.Kon.3 :23 nif. i betydelsen: råka
strid. Se vidare: Öde Il.
4) naptulim, D ' '; 1 n 91
strider; av: [på!al], se Strida l.
5) läham, D n ';l
här nif. strida~ kriga. Se: Krig 2.

6) säbä ', l'\ J:;
(subst.) här, Tk;igshär; krigstjänst; krig,
strid; av verbet ~ä~å' , se 7. Se: Här 3 ,
Härskara I, Vedermöda 7.

7) säbä', l'\ J:;
(ve;b) göra k~igstjänst , draga i krig, gå
till strids. Se: Strida 6 , Tjänst 14,
Tjänstgöring I.
8) [gärä] , il l J
grund bet. bli retad ; pi. reta , egga upp;
här llithp. inlåta sig i strid , giva sig i
strid (i S.Mos.2:S ,19; Jes.SO:24 med
prep. be, med). Verbet stå r ibland
tillsammans med milhåmä , se l. Jfr
Aga l.
.

9) lähäm, D n ';

ord ~ed ovi~s betydelse, möjl. strid ; i
så fall a,v: låJ:tam, se 5. Somliga läser i
stället läJ:täm, bröd , mat. Den sv. kyrkobibelns övers. bygger på den masso'ärim.
retiska läsarten: 'åz lähäm
Bland andra. föreslagna . läsarter kan
nämnas: 'åz läJ:täm sc 'orim , då [brukade man äta l kornbröd (jfr LXX: hös
arton ,krithinon , såsom kornbröd) ;
'äzal läJ:täm se'orim, kornbrödet var
försvunnet; 'äzal lähäm misse 'årim ,
brödet var försvunnet 'från portarna.
10) [kun), 1 1J
vara fast, ha ett fast el. riktigt läge;
vara redo el. Hirdig; i Nah.2:3 hif. i
betydelsen: göra (sig) redo till strid ,
rusta. Verbet står här i hif. inf. som
substantiv: rustande , rustning; ordagrant: på hans rustnings dag. Jfr hif. av
[kun] i Jer.46:14; Hes.38:7 , övers. göra
sig redo ; 7:14 rusta i ordning; nif. i
38 :7, övers. rusta sig. Se t.ex. Fast I ,
Grunda 3 , Rätt 39 , Stadig 7.
II) utf.ord .

se

12)

~eräl], J ~

P

strid, slag, krig. Se: Krig 4 .
13) ril], J ' l
(subst.) strid , tvist ; av verbet rig ,
strida, tvista. Se t.ex. Motståndare 7 ,
Rätt 33 , Tvist I.

Assyriska soldater i strid.
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Strida
i1 ~ ~

2,9

machomai, se Strida 12. I Jak.4:l är
mache övers. tvist.
30) annkeimai, åVTlK ELlJ.aL
ego ligga emot; stå emot; i Gal.S:17
övers. ligga i strid med; av: prep. anti,
emot, och keimai, ligga. Se: Motstån·
dare 10, Strida 10, Vedersakare 2.
31) strate{a, oTpaTEia
krigståg, strid; krigstjänst; av: strateuö,
se 26. Ordet förekommer även i uttrycket: hOpla Ms ,stratefas (i flera
handskrifter: hopla tes stratias), strids·
vapen.
32) diakrfnö, fHaKpivw
åtskilja; urskilja, bedöma; döma; med.
diakrmomai, tvista, strida; i J ak.2:4
prep. en, i; med, och reflexivt pronomen; övers. komma i strid med sig
själv. Se vidare: Rätt 68.
33) kata, K aTa
prep. med gen. nedför, utför; med
fientlig innebörd: emot; här övers. i
strid mot. Se: Anklaga 10.
34) polemeä, 7TOAEIl€W
kriga, strida; här övers. giva sig i strid
(meta, med); av: polernos, se 28. Se:
Strida 13.

strid, drabbning; (ord)strid, tvist; av:

STRID (subst.)
1 i Siddimsdalen till S.
l.Mos.14:8
21i.gga i s. med alla sina bröder
16:12
2 kom i s. med alla sina bröder
26:18
4 S.en om Gud har jag stritt
30:8
5 Amalek gav sig i s.
2.Mos.17:8
5 drag åstad till S. mot Amalek
17:9
5 gav sig i s. med AmaJek
17 :10
1 om I dragen ut till s.
4.Mos.10:9
5 gav ban sia i s. med Israel
21:1
5 gav (Sihon) sig i S. med Israel
21 :23
1 Og till s. mot (Israel)
21 :33
5 giva mig i s. med det
22:11
6 en del väpna sig till s.
31:3
61000 man skolen I sända ut i s.en 31:4
612000 man, väpnade till s.
31:5
61000 man av var stam ut i s.en
31:6
6 med dem Pinehas ut i s.en
31:6
7 gingo till S.S emot Midjan
31:7
6 krigare som varit med i s.en
31 :27
6 krigsfolk. som varit med i s.en
31 :28
6 som varit med i s.en
31 :36
6 som äro väpnade till s.
32:27
5 icke giva eder i s.
6.Mos. 1 :42
8 icke inlåta eder I s. med dem
2:5
1 Icke inlåta dig i s. med (Moab)
2:9
8 icke inlåta dill I S. med (Ammon)
2:19
1 Sihon med sitt folk ut till s.
2:32
1 Og drog med sitt folk ut till s.
3:1
1 När I stån fördiga att gå i s.en
20:2
1 I stån nu färdiga att gå i S.
20:3
1 om han faller i s.en
20:5,6.7
1 Sihon och 01 till s. mot oss
29:7
6 drogo åstad, väpnade till s.
Jos. 4:13
1 (ajiterna) drogo ut till s.
8:14
5 alla fiender I kommen i s. med
10:25
1 dessa intogo dem alla med s.
11 :19
6 draga upp till s. mot dem
22:12
6 draga upp till S. mot (Ruben)
22:33
6 (amoreema) inIäto sig I s.
24:8
6 (BaJak) gav sig i s. med Israel
24:9
6 Jerikos borgare i s. med eder
24:11
1 när (Otnlel) drog ut till s.
Dom. 3:10
9 nådde s.en fram till portarna
5:8
5 Från himmelen fördes s.
5;20
5 drog ut till s. mot Midjan
8:1
1 Gideon vände tillbaka från s.en
8:13
5 gav sig I S. med Abimelek
9:39
5 Ammons barn I s. med Juda
10:9
6 vill begynna s.en mot Ammans
10:18
5 Ammons barn I S. med Israel
11:4
5 när Ammons barn gåvo sig i s.
11:5
5 där inlät (Sihon) sig i s.
11 :20
5 Icke giva sil i S. med dem
11 :25
5 Varför drog du åstad till s.
12:1
5 gav sig i S. med EfraJm
12:4
1 till S. mot övriga israeliterna
20:14
1 i s.en mot BenjamIns barn
20:18
1 drogo Israels män ut till S.
20:20
1 Israels män till S.
20 :20
1 ännu en lång till s. pi samma
20 :22
1 i s. med min broder Benjamins
20:23
1 till s. mot min broder Benjamins
20:28
1 emot Glbea, s.en blev hird
20:34
1 Israels män vände ryggen i s.en
20:39
1 slagna Iikasom i föna s.en
20:39
1 till s. mot fiIisteema
1.Sam. 4:1
1 s.en uthredde sig
4:2
1 ryckte fllisteema fram tills.
7:10
1 kom sig att när s.en skulle stå
13:22
1 och deltaga i s.en
14 :22
1 s.en fortsattes bortom Bet--Aven
14:23
1 fiIisteerna församlade till s.
17:1
1 ställde upp sig till S.
17:2
1 och ställen upp eder till s.
17:8
l för att se på s.en du kommit
17 :28
1 s.en är H .. han skaU giva eder
17:47
1 bådade Saul upp folket till s.
23:8
1 må han draga ut i S.
26 :10
1 fir icke draga med oss till s.
29:4
l under s.en vår motståndare
29:4
l icke draa:a upp med oss i s.en
29:9
1 deras lott som draga med i s.en
30:24
1 Folket har flytt ur s.en
2.Sam. 1:4

hjältarna fallit i s.en
1 :25
begynte en mycket hird s.
2:17
(Abner) dödat Asael under s.en
3:30
givit sig i s. med Hadadeser
8 :10
l Ammans barn ställde upp till s.
10:8
11 låt oss visa mod i s.en
10:12
1 Joab till s. mot arameerna
10:13
5 gåvo sig i S. med (David)
10:17
1 Uria där s.en är som häftigast
11 :15
5 gåva sig i s. med Joab
11:17
1 vad som hänt under s.en
11:18
1 allt vad som har hänt under s.en
11:19
5 Varför gingen l under s.en nära
11:20
12 själv må du draga med i s.en
17:11
1 s.en stod i Efraims skog
18:6
1 s.en utbredde sig över hela
18:8
1 att de flytt under s.en
19:3
1 AbsaJom blivit dödad i s.en
19:10
1 icke mer draga ut i s.en
21 :17
1 stod åter en s. med filisteerna
21 :18
1 Ater stod en s. med filisteerna
21 :19
1 Ater stod en s. vid Gat
21 :20
1 omgjordade mig med kraft till s.en 22:40
13 räddade mig ur mitt folks s.er
22:44
1 som där församlat sig till s.
23:9
1 till s. mot sin fiende
l.Kon. 8:44
11 när David var i s. med Edom
11 :15
1 Vem skaU begynna s.en
20:14
1 om de dragit ut till S.
20:18
1 På sjunde dagen kom det till s.
20:29
1 tjänare givit sig ut i s.en
20 :39
1 när jag drager ut i s.en
22:30
1 när (Ahab) drog u t i s.en
22 :30
5 icke giva eder i s. med ngn
22:31
1 s.en blev aUt häftigare
22:35
3 Konungarna råkat i s.
2.Kon. 3 :23
1 Icke kunde hålla stånd i s.en
. 3:26
1 i s.en mot Hasael
8 :29
5 under (Jorams) s. mot Hasael
9:15
1 (Amasja) intog Sela med S.
14:7
11 seger beskärdes i s.en
l.Krön. 5:20
1 ropade till Gud under s.en
5:20
1 eftersom s.en Vi:U' av Gud
5 :22
1 fiIisteerna till S.
11 :13
1 med filisteema dra&: ut i s.
12:19
6 6800 väpnade till s.
12:24
14 dessa krigsmän, ordnade till s.
12:38
1 drag då ut till s.
14:15
5 givit sig i s. med Hadareser
18 :10
1 Ammons barn stäUde upp till s.
19:9
11 låt oss visa mod i s.en
19:13
1 ryckte Joab fram till S.
19:14
1 ställt upp till S. mot arameerna
19:17
5 givo dessa sig i s. med hm
19:17
1 uppstod s. med filisteerna
20:4
1 A ter stod en s. med filisteerna
20:6
1 Ater stod en s. vid Gat
20:6
1 drager ut till s.
2.Krön. 6 :34
1 Jerobeam ställde upp sig till s.
13:3
5 för att blåsa till s. mot eder
13:12
1 stäUde upp sig till s. i Sefatas
14:10
11 ingen som kan hjälpa i s.en
14:11
1 hädanefter hava ständiga s.er
16:9
6 Josabad och 180000 rustade till S. 17 :18
1 Jag vill följa med dig i s.en
18:3
1 när jag (Ahah) drager ut i s.en
18:29
1 när de drogo ut i s.en
18:29
5 Icke giva eder i S. med ngn
18 :30
1 s.en blev allt häftigare
18 :34
1 s.en är icke eder, utan Guds
20:15
5 de sir han fått i s.en mot Hasael
22:6
1 gå frimodigt u t i s.en
25:8
1 icke fitt gå ut i s.en
25 :13
1 krigshär som drog ut till s.
26:11
5 kom i s. med Ammans konung
27:5
5 det kom till s. på Megiddos slätt
35:22
15 red dig till s. mot mig
Job 33:5
16 mot dem som begynna S.
36 :32
12 till s.ens och drabbniniens dag
38:23
1 i fjärran vädrar han s.en
39 :28
1 du skaU minnas den s.en
40 :27
1 omgjordade mig till s.en
Ps.18:40
13 räddade mig ur folkets s.er
18 :44
1 Det är H., väldig i s.
24:8
1 Han stillar s.er intill jordens
46:10
12 vände om på s.ens dill
78:9
1 Icke hilllt hm uppe i s.en
89 :44
5 begynt s. mot mig utan sak
109:3
1 äro de redo till S.
120:7
1 dagligen rota sig samman tills.
140:3
17 beskärmar på s.ens dag
140:8
18 med aU makt söker han s.
Ords.18:1
18 den oförnuftige söker aUtid S.
20:3
1 Hästar rustas ut för s.ens dill
21 :31
8 de som hålla lagen gå till S.S
28:4
1 icke av hjältarna huru s.en
Pred. 9:11
1 äro väl förfarna i S.
HV. 3:8
1 slagna ej dödats i S.
Jes.22:2
1 om tistel och töme begynna s.
27:4
7 folk som drogo i s. mot Ariel
29:7
7 folk som drogo i S. mot Sions berg 29:8
1 invigen eder till S.
Jer. 6:4
1 ss. kämpar till s.
6 :23
1 lika hästar som rusa åstad i s.en
8:6
1 ynglingar slagna med svärd i s.en
18:21
1 och rycken fram till s.
46:3
1 hjältar och tappra män i s.en
48 :14
1 Församlen ederoO.stån upp till s.
49:14
15 rusta sig till s. mot (Babel)
50:9
15 Rusten eder till S. mot Babel
50:14
8 med H. du givit dig is.
50:24
1 rustade ss. kämpar till S.
50:42
11 invigen folk till s.
51 :27
11 Invigen folk till s.
51 :28
1 Ingen drager ut till s.
Hes. 7 :14
1 kunnat bestå i s.en på H. dag
13:5
1 intill änden skaU s. vara
Dan. 9:26
8 hs söner skola rusta sig till S.
11 :10
8 s.en skaU fÖras till hs fäste
11 :10
1 skaJI ock rusta sil till s.
11 :25
1 ödelades pi s.ens dill
Hos.10:14
1 mäktigt folk ordnat tills.
Joel 2:5
1 håden upp dem till helig s.
3:9
1 under härskri pi s.ens dag
Am. 1 :14
1 ej villa veta av S.
Mika 2:8
1 båda upp folket till helig s.
3:5
10 gör dem redo till s.
Nab. 2:3
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14) ma'ärii/sii,

ordning, linje; slagordning; här (uppställd och ordnad för strid); av: 'ärak,
se 1S. Se t.ex. Här 4.
15) 'iirak, ll)!
ordna, Öord~u";:g)ställa, bereda, förbereda; ofta i betydelsen: ställa upp sig
i slagordning; här övers. reda sig till
strid el. rusta sig till strid. Jfr
Dom.20:30; I.Sam.4:2; 2.Sam.lO:17;
I.Krön.19:l7a, övers. ställa upp sig i
slagordning; 2.Sam.lO:9; I.Krön.19:l0
ställa upp sig; Job 6:4 ställa sig upp.
Verbet står ofta tillsammans med mil1,lämä, se 1. Se: Lära 8, Stadga (verb) 6.
16) paga', lJ J9
stöta på, träif~, möta; här hif. part.
mapgia', en som stöter på el. angriper;
övers. dem som begynna strid. Se t.ex.
Bönfalla S, Möta 2.
17) nIiSälf;, p ~ ~.
(kollektivt) våpen, rustning; av: nä~aJ.<:,
väpna sig, rusta sig (i G.T. end. i part.
plur., i I.Krön.12:2; 2.Krön.17 :17
övers. ,väpnade; PS.78:9 välbeväpnade).
Jfr nä~J.<: i 2.Kon.lO:2; Job 20:24,
övers. vapen; Hes.39:9,10 rustningar.
18) [giila'J, )! ':> ;

grund bet. bl~tt~, uppenbara; visa
(tänderna); därav: gräla, tvista; end.
hithp. i betydelsen: bryta el. brista ut i
gräl el. tvist; här övers. söka strid. Jfr
Ords.17:l4, övers. bryta ut (om rib,
strid, tvist, kiv).
21) mer{zö, Il€pi~w

dela; pass. vara delad, vara söndrad;
här med prep. katå el. epi och reflexivt
pronomen: vara söndrad mot sig själv;
övers. komma i strid med sig själv.
Verbet kommer av meds, del, stycke,
andel; delning, söndring; parti. J fr
pass. av merizö i I.Kor.1:l3; 7:34;
övers. vara delad.
22) diamer{zö, Il Lall Ep i~ w
dela, sönderdela; pass. vara delad, vara
söndrad; av: prep. dia, genom (här med
betydelsen: isär, sönder) och merizö,
se 21. Verbet står här i pass. med prep.
epi och reflexivt pronomen: vara söndrad mot sig själv; övers. komma i strid
med sig själv. Jfr pass. av diamerizö i
Luk.12:S2, övers. vara söndrad.
23) apostomatkö, å7TooTollaTi~w
tala el. undervisa direkt från munnen,
dvs. utan förberedelse el. koncept;
även: utfråga, förhöra; övers. giva sig i
strid med; av: apö stomatos, från
munnen (prep. apo, från, och gen. av
stoma, mun).
24) ståsis,

oTao L~

ställning, tillstånd, bestånd; resning,
uppror; tvist, split, söndring. Se vidare:
Upplopp 2.
25) antistrateliomai, åvrWTpaTeVollaL
föra krig emot, strida emot; övers.
ligga i strid med; av: prep. anti, emot,
och strateuomai, se 26.
26) strateuö,

oTpaTEvw

rycka fram med en här, företa ett
krigståg; i N.T. endast med. strateuomai, tjäna som soldat, göra krigstjänst,
deltaga i krig, strida; i 2.Kor.lO:3
övers. föra en strid; av: stratas, arme,
här. Se: Krig 7, Strida 11.
27) para,

7Tapå

prep. med ack. bredvid, vid sidan av; i
Rom.16:l7 i betydelsen: (stridande)
mot, i strid med.

28) polemos,

7T6AEIlO~

krig, strid, drabbning. Se: Krig 6,
Krigslarm 1.

29) mdche,

llåXl1

1
1
1
5

1 s.ens bågar skola utrotas
Sak. 9:10
1 från den en båge till s.en
10:4
1 lika hjältar som gå fram i s.en
10:5
1 församla alla folk till S.
14:2
21 i S. med sig självt
Matt.12:2S
21 hus som kommit i s. med sig självt 12:25
21 (Satan) kommit i S. med sig själv
12 :26
21 rike kommit i s. med sig
Mark. 3 :24
21 hus kommit i s. med sig självt
3:26
21 Satan ... kommit i s. med sig själv
3 :26
22 rike som kommit i s. med sig Luk.11 :17
22 Satan kommit i S. med sig själv
11 :18
23 gåvo sig i s. med (J.)
11:53
24 en s. mellan fariseema och
Apg.23:7
24 en så häftig s. uppstått
23 :10
24 uppväcker s. bland alla judar
24:5
25 i s. med den lag som är
Rom. 7:23
27 i s. med den lära I inhämtat
16:17
28 vem gör sig redo till s.
l.Kor.14:8
29 trångmål, utifrån gm s.er
2.Kor. 7:5
26 föra vi icke en s. efter köttet
10:3
27 i s. mot vad vi förkunnat
Gal. 1:8
27 i s. mot vad l haven undfått
1:9
80 de två ligga ju i s. med varandra
5:17
31 strida den goda s.en
l.Tim. 1:18
29 vet att de föda av sig s.er
2. Tim. 2 :23
29 må du undfly. s.er om lagen
Tit. 3:9
32 kommit i s. med eder själva
Jak. 2:4
33 i s. mot sanningen
3 :14
28 Varav uppkomma s.er
4:1
28 ss. hästar, rustade till s.
Upp. 9:7
28 hästar störta fram till s.
9:9
28 vilddjuret giva sig i s. med
11:7
28 en s. uppstod i himmelen
12:7
34 Mikael och änglar i s. med draken 12:7
28 samla dem till s.en på Guds
16:14
34 skola giva sig i S. med Lammet
17:14
28 samlade för att utkämpa sin s.
19:19
28 samla dem till den stundande s.en 20:8
STRID (adj.)
den s.a floden intill Egyptens

Jes.27:12

STRIDA

-strida
bestrida Apg.19:36
STRIDA

1) [piitaIJ, ':> l"I9
nif. vrida el. ~ända sig, vara förvriden
el. förvänd; i 1.Mos.30:8 i betydelsen:
vrida sig i kamp, kämpa, strida. Verbet
står här tillsammans med subst. naptulim, se Strid 4. Se t.ex. Falsk S, Illfundig 1.
2) liiham, D n ':>
J.<:a1 ~ch nif. -strida, kriga. Se vidare:
Strid S.
3) milfUzmii, i1 ~ ~ ( ~
strid, krig; av: lål,lam, se 2. Se vidare:
Strid 1.
4) ril], J ' ~
strida, tvista. Se t.ex. Näpsa 2, Rätt
29, Tvist 3.
S) utf.ord.
6) ~l]ä', X ~ ~
göra krigstjänst, draga i krig, gå till
strids. Se: Strid 7, Tjänst 14, Tjänstgöring 1.
8) theomdchos, 8EOllåxo~

stridande mot Gud; av: theos, Gud,
och machomai, se 12.

9) enantfos,

fvavTio~

som är emot, som befmner sig mitt
emot; som står emot, fientlig. I Apg.
26:9 står neutr. plur. enantia som
objekt till verbet prassö, göra, vilket
står med prep. pros, till, mot; göra
något (fientligt) mot; övers. strida
mot. Jfr enantion poiM, Apg.28:l7,
göra något mot. Se: Fiende 14,
10) antfkeimai, åVTlK ELlJ.aL

ego ligga emot; stå emot, strida mot. Se
vidare: Strid 30.
11) strateliö, oTpaTErJw
med. strateuomai, deltaga i krig, strida.
Se vidare: Strid 26.
12) mdchomai, llaxollaL

strida; strida (i ord), gräla, tvista.
Verbet är på övriga ställen övers.
tvista, Joh.6:S2; Apg.7:26; Jak.4:2.

13) polemeö, 7TOA€Il€W
kriga, strida. Se vidare: Strid 34.
STRIDA
1 Strider om Gud stritt
l.Mos.30:8
2 H. skall s. för eder
'2.Mos.14:14
2 ty H. s.er för dem mot egyptierna 14:25
3 att H. skaU s. mot Amalek
17 :16
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Stridbar-Stråla
2
2
2
2
2
2
2
2
3
2
2

H. skall själv s. för eder
5.Mos. 1 :30
Vi vilja nu draga upp och s.
1 :41
H. skallldälv s. för eder
3:22
s. för eder mot edra fiender
20:4
för att s. mot Josua och
Jos. 9:2
ty H .•. de för Israel
10:14
ty H., Israels Gud, •.de
10:42
komma för att s. mot Israel
11:5
kraft att s. eller vara ledare
14:11
H., eder Gud, s.de själv
23:3,10
Vem skall ... s. mot dem
Dom. 1:1

2
2
2
2
2
2
2
2
2

lit oss s. mot kananeema

•.de mot (Adoni-Besek)
Juda barn för att s. mot
Konungar drogo fram och s.de
ja, då s.de Kanaans konungar
stjärnoma s.de mot Sisera
att min fader s.de för eder
Drag nu ut och strid med dem
vilja vi 8. mot Ammans barn

2 och s. mot Ammans barn
2 för att s. mot Ammans barn

1:3
1 :6
1 :9
6:19
5:19
5:20
9:17
9 :38
11:6

av Aser s.a män 40000
12:36
300000 utvalda s.a män
2.Krön.25:5
dräpte av Juda 120000 s.a män
28:6
Peres' barn 468 s.a män
Neh.11:6

STRIDIG
l) schIsma, Uxiuf.J.a
reva, rämna; söndring, tvedräkt; här
övers. stridiga meningar. Se vidare:
Mening 7_
STRIDIG
1 för (J.) skull s.a meningar
Joh. 7 :43
1 bland (fariseema) s.a meningar
9 :16
1 uppstodo s.a meningar bland judarna10:19

11:8
11:9

2 mot Ammons bUD för att s.
11:32
2 till att s. emot mig
12:3
4 som s. mot H. krossade
1.Sam. 2:10
2 Ja, varen män och s.en
4:9
2 Så s.de nu fillsteerna
4:10
2 och dessa s.de mot dem
12:9
2 försalJl\at sia att s. mot Israel
13:5
2 och strid mot (amalekiterna)
16:18
2 Om han förmår s. mot mig
17:9
2 att vi få s. med varandra
17 :10
2 SauI... s. mot filisteema
17 :19
2 och s. mot denne filiste
17 :32
2 mot denne filiste och s. mot hm
17 :33
2 David s.de mot fili.teema
19:8
2 David s.de mot filisteerna
23:6
2 krigshärar för att s. mot Israel
28:1
2 eftersom jag icke får s.
29:8
2 filisteema s.de mot Israel
31:1
2 sedan s.de de icke vidare
2.Sam. 2 :28
2 de s.de mot filisteema
21 :16
3 du som lärde mina händer att s.
22:35
2 skulle s. mot Iaraels hus
1.Kon.12:21
2 icke s. mot edra bröder
12:24
2 Låt oss nu s. mot dem på slätten
20:23
2 låt oss sedan s. mot dem
20:26
3 till Afek för att s. mot Israel
20:26
3 att s. mot Moab
2.Kon. 3:7
2 dragit upp för att s. mot dem
3 :21
3 s.de mot Hasael. kon. i Aram
8 :28
2 s. för eder herres hus
10:3
2 dragit ut för att s. mot hm
19:9
2 filisteema s.de mot Israel I.Krön.! 0:1
3 krigsmän skicklila att s.
12:8
3 Ammons barn komma för att s.
19:7
2 för att de skulle s.
2.Krön.11:1
2 icke s. mot edra bröder
11:4
2 s.en icke mot H.
13:12
3 för att s. mot Josafat
20:1
2 bliver det icke eder sak att s.
20:17
2 H. hade stritt mot Israels fiender
20:29
3 med Joram s.de mot Hasael
22:6
2 (Ussia) s.de mot filisteema
26:6
3 s.de med kraft och mod
26 :13
2 för att s. vid Karkemis
35:20
2 gick (Josia) att s. mot hm
35 :22
2 s.en för edra bröder
Neh. 4:14
2 vår Gud skall s. för oss
4:20
3 du som lärde mina händer s.
PS.18:35
2 strid mot dem som s. mot mig
35:1
2 många som i högmod s. mot mig
&6:3
3 H. som lärde mina händer s.
144:1
& slå ... s.er mot rättvlssn
Ords.17:26
3 icke mer lära sig att s.
Jes. 2:4
2 broder skall s. mot broder
19:2
2 till att s. mot (Assur)
30:32
6 för att s. pl Sions bera
31:4
2 dragit ut för att s. mot hm
37:9
3 de som s. mot (Juda)
41 :12
2 (H.) ldälv s.de mot dem
63:10
2 om de vilja s. mot dig
Jer. 1 :19
2 om de vilja s. mot dig
15:20
2 vapen med vilka I s.en
21:4
2 jag skallldälv s. mot eder
21:6
2 När I s.en mot kaldeema
32:6
2 kommit hitin att s. med kaldeerna 33:&
2 när de s. mot eder
37:10
2 åstad för att s. mot Ismael
41 :12
2 Babels bjältar upphöra att s.
51 :30
2 s. mot fursten för Persien
Dan.10:20
2 s. mot konungen iNordlandet
11:11
3 lAt oss stå upp och s.
Ob. v.1
3 icke mer lära sig att s.
Mika 4:3
2 s. skola de, H. är med dem
Sak.10:5
2 H. skall draga ut och s. mot
14:3
2 ss. han s.de fött
14:3
6 drogo ut att s. mot Jerusalem
14:12
2 Också Juda skall s. mot Jerus.
14:14
8 icke befinnas s. mot Gud
Apg. 5 :39
9 borde s. mot J. namn
26:9
10 s.er mot den sunda läran
l.Tim. 1:10
11 s. den goda striden
1 :18
12 en H. tjänare bör icke s.
2.Tim. 2:24
13 så tvisten och s.en I
Jak. 4:2
13 s. med min muns svärd
Upp. 2:16
13 draken och hs änglar s.de mot
12:7
13 vilddjuret, vem kan s. mot det
13:4
13 dömer och s.er i rättfärdighet
19:11

dessa voro ... tappra stridsmän 1.Krön. 5:24
ättlingar av Tola, tappra stridsmän
7:2
deras bröder voro tappra stridsmän
7:5
Belas söner tappra stridsmän
7:7
tappra stridsmän, utgjorde 20200
7:9
Jediaels söner tappra stridsmän
7:11
Asers söner utvalda tappra stridsmän
7 :40
Ulams söner voro tappra stridsmän
8:40
de voro allasammans tappra stridsmän 12:21
av Efraims barn tappra stridsmän
12 :30
och alla tappra stridsmän
28:1
utvalda tappra stridsmän
2.Krön.13:3
Alla dessa voro tappra stridsmän
14:8
krigsfolk, tappra stridsmän
17 :13
Adna och med hm tappra stridsmän
17:14
Amasja och 200000 tappra stridsmän 17:16
Eljada, en tapper s.
17 :17
lejde 100000 tappra stridsmän ur
26:6
Hela antalet av de tappra stridsmän
26 :12
ängel fölJliorde stridsmännen
32 :21
En s.s liv lever ju mskan
J ob 7:1
beständigt tränga mig stridsmän
PS.56:2
stridsmännen måst låta händerna falla 76:6
dess stridsmän förgöras
Jer.49 :26
(Babeis) stridsmän skola förgöras
50:30
llka stridsmän bestiga de
Joel 2:7
må alla stridsmännen komma
3:9
stridsmännen klädda i scharlakan N ah. 2:3
ss. en lod KJ. s.
2. Tim. 2:3

STRIDSPLATS
och droga till s.en

1.Sam.14:20

STRIDSRUSTAD
nedslås ss. aven s. konung
en s. häst (ståtlig gAng)

Job 16:24
Ords.30:31

STRIDSTID
skulle jag hålla min s. ut

Job 14:14

STRIDSSVÄRD
de båda s.en förgåtts

Israelitiska stridsmän, den ene med
sköld, spjut och hjälm, den andre med
slunga, båge och pilar.
STRIDSBANER
Huru Jiinge skall jag se s.et

Jer. 4:21

STRIDSFÄLT
prisgav sitt liv på s.ets höjder

Dom. 6:18

STRIDSHAMMARE
En s. och ett svärd och skarp
var och en hade sin s. i handen

Ords.25:18
Hes. 9:2

STRIDSHÄST
ss. s.ar hasta de åstad
göra den till en stolt s.

Joel 2:4
Sak.10:3

STRIDSKLUBBA
Stridsklubbor med huvuden av sten,
brons, bly eller järn var ett viktigt
vapen i forntiden. Det hebreiska ordet
tOfä/:l är ett assyriskt låneord med
betydelsen: klubba, påk; det förekommer endast i Job 41:20. Besläktade
krigsvapen nämns emellertid i Ords.
25:18 och Jer.51:20. Se: Hammare.
Även i dessa fall torde det röra sig om
ett slags stridsklubbor.
STRIDSKLUBBOR
s. aktar han ss. strå

2.Sam. 1:27

STRIDSVAGN
kananeer hava s.ar av järn
Jos.17 :16
eftersom de hava s.ar av järn
17:18
dessa hade s.ar av järn
Dom. 1 :19
(Sisera) hade 900 s.ar av järn
4:3
Då bådade Sisera upp alla sina s.ar
4:13
för ena hälften av s.arna
l.Kon.16:9
drog Joram med alla sina s.ar
2.Kon. 8 :21
drog Joram med sina s.ar
2.Krön.21:9
buro hs tjänare hm (Josia) från •.en
35 :24
i eld bränner han upp s.ama
Ps.46:10

STRIDSVAPEN
Du var min hammare, mitt s.
Våra s. icke av köttslig art

Jer.61:20
2.Kor.10:4

STRIMMIG
avskilde s.a och brokiga
1.Mos.30:35
och så blev djurens avföda s.
30:39
vände huvudena mot det som var s.t 30:40
31:8
De s.a skola vara din lön
då fick hela hjorden s. avföda
31:8
hannarna voro s.a
31:10
huru alla hannar äro s.a
31:12

STRUPE
en öppen grav är deras s.
min s. är förtorkad
de hava intet liud i sin s.
sätt en kniv på din 8.
din s. att den ej bliver tOD'
och han grep hm vid s.n
En öppen grav är deras s.

Ps. &:10
69:4
115:7
Ords.23:2
Jer. 2:26
Matt.18:28
Rom. 3:13

Job 39:16

s. på båda dörrposterna
2.Mos.12:7
s. med ditt finger på altarets horn
29 :12
s. på brännoffersaltarets horn 3.Mos. 4:26
s. det på brännoffersaltarets horn
4:30
s. på brännoffersaltarets horn
4:34
strök med sitt finger på altarets
8:15
och strök på altarets bom
9:9
s. på altarets horn runt omkring
16:18
s.er sig om munnen och säger
Ords.30:20
Var är vitmeningen I ströken på Hes.13:12
s. på altarets fyra horn
43:20
prästen skall s. på husets dörrpost
46:19

Job 41:20
1.Krön. 5:18
Jes. 9:6
Jer.48:45
Hos.10:14
Am. 2:2
Sak. 9:16

STRYKA (omkring)

STRIDSLUST
s. fyller hs bjärta
av sin s. drivas de framåt

(fiender) s. omkring i staden
(förföljare) s. omkring i staden

PS.55:22
Hab. 1:9

STRIDSLYSTEN
l) dmachos, Iij.LaXo<:
utan strid; därav: som ingen strider
med, oövervinnelig; som icke strider el.
tvistar; övers. icke stridslysten; av: neg.
a- och måchii, se Strid 29.

Romersk och grekisk soldat.

alla s.a män i Israel
4.Mos. 1:3
alla s.a män 1 :20,22,24,26,28,30,32,34,36
1:38,40,42,4&; 26:2
föraicks s.a män i lägret
&.Mos. 2:14
Då alla s.a män i folket dött ut
2:16
I som ären s.a män drala väpnade
3 :18
alla s.a män dött i öknen
Jos. 5:4
alla s.a män i folket förgingos
6:6
så många s.a män I ären
6:3
stodo de upp, alla s.a män
1.Sam.31:12
800.000 •. a, svärdbeväpnade
2.8am.24:9
utgjorde 44760 s.a män
1.Krön. 5:18
med dem följde s.a härskaror
7:4
Jediaels söner, 17200 s.a krigsmän
7:11
stodo de upp, alla s.a män
10:12
av Sebulon s.a män 50000
12:33

H. är en s., H. är hs namn
2.Mos.15:3
stridsmännen som deltagit i
4.Mos.31 :21
som äro tappra stridsmän
Jos. 1:14
Jenka med dess tappra stridsmän
6:2
30000 man, de tappraste stridamännen 8:3
med alla sina tappraste stridsmän
10:7
ty (Makir) var en s.
17:1
H. är med dig, du tappre •.
Dom. 6 :12
Gileaditen Jefta var en tapper s.
11:1
lsai har en son, en käck s.
l.Sam.16:l8
(Goljat) är en s.
17:33
(Naaman) var en tapper s.
2.Kon. 5:1
och alla tappra stridsmän
24:14
så ock alla stridsmännen
24:16

STRUTS
Strutsen, lat. Struthio camelus, hör
hemma i Afrikas och främre Asiens
stäpp- och ökentrakter. För människorna i gammaltestamentlig tid var
den ett välbekant djur.
Strutsen är den största av nu levande fåglar. En fullvuxen strutshanne
kan bli upp mot 3 m hög och väger
70-90 kg. Dess kropp är kraftig, och
med sina långa, starka ben kan den
springa mycket fort, upp till 90 km i
timmen, och fortsätta dänned i timmar, varför det i Job 39 :21 heter, att
den ler åt både häst och man. Vingarm\
däremot är svaga och förmår ej bära
kroppens vikt, även om deras flaxande
har betydelse för det snabba löpandet.
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STRIDSLYSTEN
1 foglig, icke s., fri ifrån
1 icke s.na utan fogliga

1.Tim. 3:3
Tit. 3:2

STRIDSMAKT

STRIDBAR

STRUTSHONA
S.ns vingar flaxa med fröjd

STRIDSLARM
skon som krie:aren bar i s.et
bjässan på s.ets söner
ett s. skall uppstå bland
Moab skall omkomma under s.
under s. sväJja fiender ss. vin

STRUTS
s.en, tahemasfågeln, fiskmåsen 3.Mos.11:16
s.en, tahemasfågeln, fiskmåsen 5.Mos.14:15
en frände vorden till s.arna
Job 30:29
s.ar skola bo där (Babel)
Jes.13:21
bliver ett tillhåll för s.ar
34:13
skola ära mig, schakaler och s.ar
43:20
s.ar skola där få sin boning
Jer.50:39
grym, lik s.en i öknen
Klsg. 4:3
upphäva sorgelåt ss. en s.
Mika 1:8

STRYKA

STRIDSKUNNIG
de av dem som vore s.a

Bibelns beskrivning av strutsens levnadssätt och karaktär är eljest starkt
kritisk. Strutsen glömmer bort all vishet, och Gud har ej tilldelat den
förstånd, sägs det i lob 39:20. I
överensstämmelse därmed talar ett
arabiskt ordspråk om »den dumma
strutsen». Detta är möjligen en anspelning på den flyende strutsens vana att
förflytta sig rakt fram utan att vika av
vare sig åt höger eller vänster, varför
det är lätt att lägga ett bakhåll i dess
väg.
Strutsen beskylls också för grymhet
mot sin avkomma, Klag.4:3. Strutshonan saknar modersömhet, Job
39:16. Till grund härför ligger utan
tvivel faktiska iakttagelser rörande de
egendomliga förhållanden, under vilka
denna fågel lägger sina ägg och ruvar
dem. Äggen är stora och kan vara så
många att de ej ryms i det rede - en
enkel grop i sanden - vari strutshonan
lägger dem. Hon brukar då sparka ut
de övertaliga utan att vidare bry sig om
dem. Hannen och honan turas om att
ligga på äggen, men vid middagstiden
överlå ter de ruvningen åt solvännen.
De lämnar redet efter att ha krafsat
sand över äggen. En fot kan sedan
krossa dem, ett vilddjur trampa sönder
dem; »att hennes avel kan gå under,
det bekymrar henne ej», Job 39:19.
Föreställningen att strutsen, då
någon fara hotar, brukar sticka huvudet i en buske eller ned i sanden och
då mena sig vara i trygghet, är av
mycket gammalt datum (känd redan
från l.århundradet e.Kr.), men har
ingenting med verkligheten att skaffa.

han som för...härskara och s.

Jes.43:17

STRIDSMAN

Ps.59:7
59:16

STRÅ
sju ax växa på samma s.
1.Mos.41:5,22
samlade s. för att bruka ss.
2.Mos. 6:12
förarymmelse, den förtär dem ss. s.
15:7
drAla ut s.n ur knipporna
Rut 2:16
förrän s.et har vuxit upp
2.Kon.19:26
vill du förfölja borttorkat s.
Job 13:26
slungstenar förvandlas för hm till s.
41:19
stridsklubbor aktar han ss. s.
41 :20
låt dem bliva ss. s. för vinden
Ps. 83:14
ss. eldsflamman förtär s.
Jes. 6 :24
s. trampas ned i gödselpö!en
26:10
och s. föden I
33:11
föraAs, föttän s.et har vuxit upp
37:27
en stormvind för dem bort ss. s.
40:24
deras bågar till s. som föres bort
41:2
äro att likna vid s. som brännes
47:14
förakingra dem ss. s.
Jer.13:24
några få s.n skall du taga undan
Hes. 5:3
av dessa s.n skall du taga några
5:4
eldslåga när den förtär s.
Joel 2:&
Esaus hus skall varda ss. s.
Ob. v.1S
förbrännas ss. torrt s.
Nab. 1 :10
fräcka mskor bliva lika s.
Mal. 4:1
frukt, först s. och sedan ax
Mark. 4:28
bygger med trä, bö och s.
l.Kor. 3:12

STRALA
-stråla
kringstråla Luk.2:9
överstråla J ob 25:3
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Stråla-Sträva
STRÅLA

STRÅT

1) käran, 1i P

när de gå sin gamla s.

de höllo alltjämt samma s.

stråia; av: ~är;;;, se Stråle 2.

2)

ingen tager miste om sin s.

~um, D 1 P

stå upp, resa sig; stå; i Job 11 :17 med
prep. min, från (här med komparativ
betydelse), och subst. ~åhåråjim, se
Sken 5; därav övers. stråla klarare än.
Se t.ex. Stadga (verb) 8, Uppegga 2.
3)

bähir,

i ' i}

#

1.Sam. 6:12
Jer.18:15
Joel 2:7

STRÄCKA
-sträcka
höjdsträcka 1.Mos.48:22
kuststräcka Luk.6 :17
landsträcka Sef.2:6
utsträcka Ps. 11 0:2
STRÄCKA

glänsande, lysande, strålande. Jfr Ljus
11.
4) hölal, ';> ';> i1
stråla, skina: giänsa; i Job 41:9 hif.låta
stråla; ordagrant: Hans fnysning låter
ljus stråla. Jfr hif. i Jes.13:10, övers.
sända ut; ordagrant: låta ej mer sitt ljus
stråla. Se: Skina 3.
5) 'or, i ix
lysa, bli ljus; hif. göra ljus, ge ljus; här
övers. stråla av ljus. Se t.ex. Lysa 1,
Upplysa l.
6) nähar, i i1 j
stråla, lysa, - g!änsa;- övers. stråla av
fröjd.
7) ~I;I, n ~
bländande vit, vitglänsande; här övers.
strålande vit; av: ~ål;1aI:t, vara bländande
vit (detta verb förekommer i Klag.4:7,
med prep. min, från; övers. vara vitare
än).
8) bar, i::l

avsöndrad;- ren; klar, strålande; av:
bårar, avsöndra, avskilja. Se vidare:
Ren 10.
9) helel bän-sohar, i ntV -1::l ';> ';> , i1
sken (glans), ~orgo;;odn~dens "so;{;
övers. du strålande morgonstjärna. Se
vidare: Morgonstjärna 2.
10) ti-'årät
p -' DiX!HI
':'::
(i Jes.28:S tip'årå) utsmyckning, prydnad; skönhet; ära, härlighet. Se t.ex.
Härlighet 15, Prydnad l, Ära (sub st.)
3.
11) zohar, i Q'r
glans, ljus, klarhet; i Hes.8:2 övers.
strålande ljus. Se: Lysa 6.
12) [näsas], DDj
grundbet. trol. ~;sa som ett baner; vaja
som ett baner; end. hithp. samla sig
(kring ett baner); i Sak.9:16 hithp.
part. i betydelsen: resande el. höjande
sig (som ett baner); övers. strålande.
Verbet är i Jes.60:6 övers. samla sig; i
samma vers förekommer subst. nes,
baner.
13) Beträffande 2.Kor.4 :6, se Ljus 20.
STRALA
l hs ansiktes hy blivit s.nde
2.Mos.34:29
l såga huru Moses ansiktes hy s.de
34:30
l huru Moses ansiktes hy s.de
34:35
2 s. klarare än middagens sken Job 11:17
3 S.nde visar han sig
37 :21
4 När han fnyser, s.r det av ]jus
41:9
6 Bakom hm s.r vägen av ljus
41 :23
6 skåda upp till hm s. av fröjd
PS.34:6
7 Min vän är s.nde vit och röd
HV. 5:10
8 blickar fram, s.nde ss. solen
6:9
9 du s.nde morgonstjärna
Jes.14:12
10 s.nde härlighets vissnande blomster 28:1
10 s.nde härlighets vissnande blomma 28:4
10 en s.nde krans för kvarlevan
28:6
6 skall du s. av fröjd
60:5
11 ngt som liknade s.nde ljus
Hes. 8:2
12 s.nde över hs land
Sak. 9 :16
13 som s.r fram i K. ansikte
2.Kor. 4:6

Uppdelning: subst., verb.
STRÄCKA (subst.)
en s. vid pass ett halvt
En annan s. sattes i stånd
sattes en annan s. i stAnd
sattes en annan s. i stånd
ett fiskeläge skall s.n vara
hela s.n tillhör (Dan)
på en s. av 1600 stadier

1.Sam.14:14
Neh. 3:11
3:19,20,21,24
3:27,30
Hes.47:10
48:1
Upp.14:20

STRÄCKA (verb)
kananeemas område s.te sig
I.Mos.10:19
dess område s.te sig runt omkring
23:17
läger vid Jordan s.te sig från
4.Mos.33:49
s. sig från öknen Sin utmed Edom
34:3
So sig 1000 alnar från stadsmuren
35:4
s.er sig från Aroer
o.Mos. 3:12
skall edert område s. sig
11 :24
skall edert område s. sig
Jos. 1:4
till Rimmon som s.er sig till Nea
19:13
amoreernas område S.te sig
Dom. 1 :36
S.te (Ella) sig ut över gossen
1.Kon.17 :21
s.er sig ned mot Silla
2.Kon.12:20
lätt för skuggan s. sig tio stel
20:10
öknen som s.er sig ifrån Frat l.Krön. 5:9
Sarans utmarker, al längt de .. te
6:16
ryktet om (Ussia) s.te sig
2.Krön.26:8
över lustgården s. gis hs skott
Job 8:16
Dess längd s.er sig vidare än jorden
11:9
vid sitt fall ej fä s. ut handen
30:24
De s. sig ut över hela jorden
Ps.19:5
över hela jorden s.e sig din ära
57:6.12
över hela j orden s.e sig din ära
108:6
avvant barn s. ut sin hand
Jes.ll:8
sängen för kort att s. ut sig på
28:20
s.er ut sina rötter till bäcken
Jer.17:8
s. te det sina rankor mot hm
Hes.17:7
ditt träd s.te sin topp upp
31:10
s. sin topp upp bland molnen
31 :14
ödemark al längt du s.er dig
35:15
mot Edom al långt det s.er sig
36:5
s.te sig porten runt omkring
40:14
på den mur som s.te sig
41:6
husets krIngbyggnad s.te sig
41:7
upphöjd fot som .. te sig runt
41:8
dess bottenram s.te sig en aln runt
43:17
s. sig det offergärdsområde
48:8
s. sig utmed heliga offergärdsomrädet 48:18
välde s.er sig till jordens ända
Dan. 4:19
s.er man sig invid vart altare
Am. 2:8
skola dina gränser s. sig vida
Mika 7 :11
tvä olivträd s. sig över den
Sak. 4:3
s. sig intill de två gyllene rännor
4:12
s. sig från Benjaminsporten
14:10
icke Sot ut edra händer emot
Luk.22:53
nödgas s. ut dina händer
Joh.21:18
redan Sot ut hm till gissling
Apg.22:25
skapelsens trängtan s.er sig
Rom. 8:19
s. oss icke utom vårt område
2.Kor.l0:14
s.er mig mot det som är framför
Fil. 3:13

STRÄCKBÄNK
Andra läto sig läggas på s.

Hebr.11:35

STRÄNG (subst.)
-sträng
navelsträng He s.16 :4
sensträng Dom.l6:7
STRÄNG
de hava lagt sin pil på s.en

PS.ll:2

STRÅLE
l) l;Iäziz, r ' ! O
blixt, ljungeld; här i uttrycket I;1liziz
].<:olo! (].<:olo!, plur. av ].<:01, röst; ljud),
övers. tordönets stråle. Se: Ljungeld 5.
2) ~rän, 1:) ~
horn; här dual. karnåjim i överförd
betydelse: strålar. Jfr Stråla l.

STRÄNG (adj.)
1) ra', rå', V i V'1
ond, dålig; hä-; om då~år, ord, tal. Se
t.ex. Ond l.
2) utf.ord.
3) ro??, :)'i
myckenhet, mängd; här i uttrycket rol1
~9åJ.<:å,
rättfärdighets myckenhet;
övers. strängaste rättfärdighet. Se vidare: Rik 16 ..
4) häzak, p rn
bli ~l. v~ra f~t, hård el. stark; hif. göra
fast, härd el. stark. I Jer .51: 12 står
ordagrant: förstärken (skärpen) bevakningen. Se t.ex. Stark 9.
5) [1;Ia:sap], <] ~ o.
aram. grundbet. . vara fräck el. härd;
haf. visa fräckhet el. hårdhet; i G.T.
end. haf. part. (om ett kungligt påbud)
härd, sträng.

STRALE
1 en väg för tordönets s.
1 banat en väg för tordönets s.
2 s.ar gä ut ifrån hm
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STRÄNG
l folket hörde detta s.a tal
2.Mos.33:4
2 David ... med s.a ord
1.Sam.24:8
3 ej s.aste rättfärdighet
Job 37 :23
4 hållen s. vakt
Jer.51:12
5 s.a påbud utfärdat av kon.
Dan. 2:16
5 kon. befallning blivit al s.
3:22
6 J. tilltalade hm S.t
Matt.17:18
7 lärt känna dig ss. en s. man
25 :24
6 J. tilltalade hm S.t
Mark. 1:25
8 visade J. bort hm med s.a ord
1:43
6 talade han s.t till Petrus
8:33
6 tilltalade han orene anden s. t
9 :25
6 J. tilltalade hm s.t
Luk. 4:35
6 han tilltalade dem s.t
4:41
6 tilltalade J. orene anden s.t
9:42
9 eftersom du är en s. man
19 :21
9 visste alltså att jag är en s.
19 :22
10 förbjödo de dem ännu s.are
Apg. 4 :21
11 fick en al s. befallning
16 :24
12 tillhört det s.aste partiet
26:6
13 icke skall tala för s.t
2.Kor. 2:6
14 Hs brev äro väl myndiga och s.a
10:10
16 därför S.t tillrättavisa dem
Tit. 1:13
16 fä en dess s.are dom
Jak. 3:1
17 kalken med sin s.a vredes vln Upp.16:19
17 Gud~ s.a vredes vinpress
19:15

STRÄNGASPEL
Se: Harpa, Musik.

STRÄNGELIGEN
1) emurirnaomai, €/lf3p !Jlao/lat

fnysa (mot), vara vred el. harmsen
(På); i Matt.9 :30 övers. strängeligen
tillsäga. Se vidare: Hård 17.
2) epitimdO, €rrLTt/law
lägga straff på, bestraffa; förebrå, tillrättavisa, varna; här efterföljt av fillalsats el. nekande uttryck; övers.
strängeligen tillsäga, resp. strängeligen
förbjuda. Se vidare: Tillrättavisa 4.
3) apei!eo, årr€tAeW
hota; i Apg.4:17 efterföljt av ett
nekande uttryck; därav betydelsen:
med hotelser förbjuda; övers. strängeligen förbjuda. Verbet är i I.Pet.2:23
övers. hota. Jfr Hård 23.
STRÄNGELIGEN
l J. tillaade dem s. att Ingen
Matt. 9:30
2 förbjöd dem s. utbreda ryktet
12:16
2 tillsade dem s. att de skulle tl&a
20:31
2 förbjöd dem s. att röja hm
Mark. 3:12
2 förbjöd dem s. låta ngn få veta
6 :43
2 förbjöd dem s. att säga
8 :30
2 tillsade hm s. att tilla
10:48
2 förbjöd dem s. att säga
Luk. 9:21
2 tillsade hm s. att han skulle tilla
18:39
3 s. förbjuda dem i det namnet
Apg. 4:17

STRÄNGHET
1) akrfbeia, åK p if3 €ta
(yttersta)
noggrannhet, exakthet,
grundlighet; av: akrib~s, se Sträng 12.
2) apotom{a, årrOTO/lia
stränghet; av: apotomös, se 3.
3) apotomos, årrOTO/lWe;
adv. tvärt, strängt; i 2.Kor.13:1O övers.
med stränghet; av: apotomos, avskuren, avhuggen; i synnerhet: brant,
tvär; sträng (av: apotemnö, skära el.
hugga av). Se: Sträng 15.
4) telos, TEAoe;
ände, slut; (slut)mål; ändamål. I
l.Tess.2:16 står: eis telos, till slut el.
till sitt slutmål; övers. i all sin stränghet. Se: Mål 11.
STRÄNGHET
1 efter fädernas lag i dess s.
Apg.22:3
2 Se här Guds godhet och s.
Rom.11:22
2 Guds s. mot dem som föllo
11:22
3 icke nödgas uppträda med s. 2.Kor.13:10
4 vredesdomen i all sin s.
l.Tess. 2 :16

STRÄVA
1) hätar, ill n
bryta -sig ige~;m; här övers. sträva med
all makt. Se vidare: Makt 48.
2) [bäka!] , tV p ::l
grundbet. und;rsÖka; pi. söka (efter);
här övers. sträva efter. Se t.ex. Sinne
10, Tigga 2.
3) treeho, TpeXW
löpa, springa; skynda sig, hasta; möda
sig, sträva. I Rom.9: 16 står ordagrant:
Alltså tillhör det icke den som vill eller
den som iöper (strävar) men Gud, som
är barmhärtig. Beträffande Gal.2:2, se
Oro 20. Se t.ex. Skynda 14.
4) ergdzomai, €P'Ya~o/lat
verka, arbeta; av: ergon, verk, gärning,
arbete. Se t.ex. Arbeta 15, Gärning 35,
Verka 10.

5) spouddzo,

arrovlia~w

skynda sig, hasta; möda sig (med),
sträva (efter), vinnlägga sig om; här
övers. med all flit sträva efter; av:
spoud~, se t.ex. Skynda 16. Jfr Gal.
2:10; Ef.4:3; 2.Pet.1 :10, övers. vinnlägga sig om; I.Tess.2:17 bliva angelägen; 2.Tim,4:9,21; Tit.3:12 låta sig
angeläget vara. Se: Sörja 20.

lägga straff på; bestraffa; förebrå, tillrättavisa, varna; här övers. tilltala

STRÄNGASPEL
som är skicklig i s.
1.Sam.16:17
Isa! har en son kunnig is.
16:18
För sångmästaren~ med s.
Ps.4:1; 6:1
från elfenbenspalatser gläder dig s.
45:9
För alngmästaren, med s.
54:1; 55:1
För aängmästaren, med s. 61:1; 67:1; 76:1
om natten komma ihåg mitt s.
77:7
loven hm med s. och pipa
150:4
de unga upphört med sitt s.
Klag. 5 :14
För sångmästaren, med mitt s.
Hab. 3 :19

söka, uppsöka (för att finna); söka
efter, sträva efter. Se: Begära 24.
7) prothesis, rr p 00 €O te;
föresats, beslut; i 2.Tim.3:1O övers.
strävariden. Se vidare: Rådslut 8.
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6) epitimdö, €1rLTt/law
Job 28:26
38:25
Hab. 3:4

strängt, tala strängt till. Se vidare:
Tillrä ttavisa 4.
7) skleros, aK A1/pOe;
hård. Se: Hård 20, Stark 50.
8) embrimaomai, €/lf3p !Jl aO/l at
fnysa (mot), vara vred el. harmsen
(på). Se vidare: Hård 17.
9) austeros, aVaT1/pOe;
sträv, kärv, bitter, sur; tvär, hård,
sträng; av: auö (hauö), göra torr.
10) prosapeiMo, rrpOaarr€tAeW
ytterligare hota (med hotelse förbjuda); övers. förbjuda ännu strängare;
av: prep. pros, till (här i betydelsen:
dessutom, ytterligare), och apeileo, se
Strängeligen 3.
11) I Apg.16:24 står ordagrant: en
sådan befallning.
12) akribes, åKpr.{3i1e;
(ytterst) noggrann, exakt, grundlig; av:
åkros, ytterst, överst, högst. Ordet
brukas i Apg.26:S i superlativ, akribestatos, om det fariseiska partiet
inom judendomen; ~ärav övers. strängast. Jfr adv. akribös, i Matt.2:8; Ef.
5:15 övers. noga; I.Tess.S:2 nogsamt;
Luk.l :3; Apg.18:2S grundligt. Jfr
Stränghet 1.
13) epibareo, €rrt{3apew
lägga en börda på (någon), betunga; i
2.Kor.2:S övers. tala för strängt; av:
prep. epi, på, över, och bareö, göra
tung, förtynga (av: båros, tyngd,
börda). Ofta uppfattas verbet här i
betydelsen: säga för mycket, överdriva.
På övriga ställen iN. T. är det övers.
bliva (någon) till tunga, I.Tess.2:9;
2.Tess.3:8.
14) ischyros, iaxvpoe;
stark, kraftig; mäktig, väldig. Ordet
står i 2.Kor.lO:lO tillsammans med
barys, se Myndig 3. Se vidare: Väldig 39.
15) apotomos, årrOTo/lWe;
adv. tvärt, strängt. Se vidare: Stränghet 3.
16) me{zon, /lEi~wv
större; i Jak.3:1 övers. strängare;
komp. av megas, stor.
17) ÖVers. »sträng vrede» i Upp.16:19;
19:15 beror på att grundtexten här har
ett uttryck med två ord för vrede, se
Förtörnelse 7.

6) zeteo,

~1/Tew

Strävan-Stycke
STRÄVA
2 han s.r efter nåd
1 männen s.de med all makt
3 icke har s.t förgäves
4 huru vi s.de natt och dag
4 vi s.de natt och dag
5 S. med all flit efter att
5 s. efter att komma in i vilan

Ords.11:27
Jana 1 :13
Fil. 2:16
l.Tess. 2:9
2.Tess. 3:8
2.Tim. 2:15
Hobr. 4:11

STRÄVAN
3 icke på mskas vilja eller s.
6 eder s. efter att dessa

Rom. 9:16
1.Kor.14:12

STRÄVANDE
3 att mitt s. vore förgäves
7 efterföljare i lära ... j s.n

Gal. 2:2
2.Tim. 3:10

STRÖ
-strö
kringströ Jer.8:2
utströ Ords. 11 :24
förströdd Ps.92:lO
STRö
må sedan Mase s. ut (sotet)
2.Mos. 9:8
Mase s.dde ut det mot himmelen
9 :10
detta s.dde han i vattnet
32:20
eld i dem och s.dde rökelse
a.Mas.IO:1
s.n rökelsen på (fyrfaten)
4.Mos.16:7
och s.dde rökelse därpå
16 :18
och s. rökelse därpå
16 :46
s.dde stoft på sina huvuden
Jos. 7:6
aska och s.dde på sitt huvud
2.Sam.13:19
och s.dde gryn därpå
17:19
(Jasia) s.dde u t stoftet
2.Krön.34:4
s.dde jord på sina huvuden
N eho 9:1
rimfrost s.r (H.) ut ss. aska
PS.147:16
De visas läppar S. ut kunskap
Ords.15:7
s.r han ju där svartkummin
Jes.28 :25
S.dda från jordens ena ända till
Jer.25:33
s.tt stoft på sina huvuden
Klag. 2:10
skall du s. ut för vinden
Hes. 5:2
s. ut för alla vindar allt
5:10
en tredjedel S. ut för alla vindar
5:12
och s. ut dem över staden
10:2
de s. stoft på sina huvuden
27 :30
prästerna skola s. salt på dem
43 :24
byte skall han s. ut åt sitt
Dan.11:24
skura kvistar och s.dde på vägen Matt.21:8
kvistar och s.dde på vägen
Mark.11 :8
de s. stoft på sina huvuden
Upp.18:19

STRÖM
-ström
oljeström Mika 6:7
svavelström Jes.30:33
vattenström Matt.7 :25 ,27
STRöM
räck din hand över deras s.mar 2.Mos. 7 :19
Räck ut din hand över s.marna
8:5
vare sig i sjöar eller s.mar
3.Mos.11:9
allt i sjöar och s.ar som icke har
11:10
ss. lustgårdar invid en s.
4.Mos.24:6
fördärvets s.mar förskräckte
2.Sam.22:5
vid Habor - en s. i Gosan
2.Kon.17:6
till Habor, en s. i Gosan
18:11
uttorkade jag alla Egyptens s.mar
19:24
lät dem komma till Gosans S. l.Krön. 5 :26
till den s. som flyter till Ahava
Esr. 8 :15
ingen s. med flöden av honung
Job 20:17
ss. en s. flöt deras grundval bort
22:16
ryckes en sådan bort av s.men
24:18
skyarna gjuta dem ut ss. en s.
36:28
fördärvets s.mar förskräckte
Ps.18:5
på s.marna berett henne fäste
24:2
av din ljuvlighets s. giver du dem
36:9
En s. går fram, vars flöden giva
46:5
du lät ock starka s.mar uttorka
74:15
Molnen göta ut s.mar av vatten
77 :18
vatten flyta ned ss. s.mar
78:16
förvandlade deras s.mar till blod
78:44
s.marna under hs högra hand
89 :26
s.marna hava upphävt
93:3
s.marna hava upphävt sin röst
93:3
s.marna upphäva sitt dån
93:3
S.marna klappe i händerna
98:8
det gick gm öknen ss. en s.
105:41
Han gjorde s.mar till öknen
107 :33
s.men gått över vår själ
124:4
s.mar kunna icke fördränka
HV. 8:7
längst borta vid Egyptens s.mar
Jes. 7 :18
du land bortom Etiopiens s.mar
18:1
vars land genomskäres av s.mar
18:2,7
S.marna skola utbreda stank
19:6
lik en s. som svämmar över
30 :28
han är för oss ss. breda s.mar
33:21
och s.mar på hedmarken
35:6
uttorkade jag alla Egyptens s.mar
37 :25
låta s.mar rinna upp från höjderna
41 :18
jag skall göra s.mar till land
42:15
Om du ock måste gå gm s.mar
43:2
jag skall göra s.mar i ödemarken
43 :19
vatten i öknen, s.mar i ödemarken
43 :20
jag skall utgjuta s.mar över torra
44:3
dina s.mar vill jag låta uttorka
44:27
vada gm s.marna
47:2
frid tillflyta dig ss. en s.
48:18
s.marna gör jag till torrt land
50:2
fienden bryter fram lik en s.
59 :19
frid komma över henne ss. en s.
66 :12
vatten svalla ss. s.mar
Jer.46:7
ss. s.mar svalla hs vatten
46:8
vatten växa till översvämmande s.
47:2
bland de fångna vid s.men Kebar Hes. 1:1
i kaldeernas land vid s.men Kebar
1 :3
till dem som bodde vid s.men Kebar
3 :15
som jag sett den vid s.men Kebar
3 :23
väsenden jag sett vid s.men Kebar 10:15,20
ansikten jag sett vid s.men Kebar
10:22
drake som ligger i dina s.mar
29:3
fiskarna i dina s.mar fastna
29:4
draga dig upp ur dina s.mar
29:4
med alla de fiskar i dina s.mar
29:4
med alla fiskarna ifrån dina s.mar
2~:5
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komma över dig och dina s.mar
29 :10
göra s.marna till torr mark
30:12
med sina s.mar omflöto de platsen
31:4
jag hämmade s.marna där
31 :15
du for fram i dina s.mar
32:2
och grumlade dess s.mar
32:2
deras s.mar flyta bort ss. olja
32:14
en syn jag såg vid s.men Kebar
43:3
en s. som jag icke kunde gå över
47:5
en s. som man icke kunde gå över
47:5
förde mig tillbaka på s.mens strand
47:6
träd i myckenhet på s.mens strand
47:7
överallt dit den dubbla s.men kommer 47:9
allt får liv. där s.men kommer
47:9
vid s.men skola allahanda fruktträd
47:12
s.men omslöt mig
Jana 2:4
alla s.mar låter han sina bort
N ah. 1:4
hon som tronade vid Nilens s.mar .
3:8
Harmas då H. på s.mar
Hab. 3:8
är din vrede upptänd mot s.marna
3:8
länderna bortom Etiopiens s.mar Sef. 3:10
s.mar av levande vatten flyta
Joh. 7 :38
(stjärnan) föll ned över s.marna Upp. 8:10
vatten efter kvinnan ss. en s.
12:15
för att s.men skulle bortföra henne
12:15
jorden drack upp s.men
12:16
den tredje göt ut sin skål i s.marna
16:4
visade mig en s. med levande vatten
22:1
på båda sidor om s.men livsträd
22:2

STRÖMFÅROR
Till s. klyver du jorden

Hab. 3:9

STRÖMMA
regnet s.de icke mer på jorden 2.Mos. 9 :33
lät Röda havets vatten s. över 5.Mos.11:4
då s.de det från himmelen
Dom. 5:4
då s.de vatten ned ifrån molnen
5:4
till dess vattnet s.de ned
2.Sam.21 :10
s.de vatten till från Edomssidan 2.Kon. 3 :20
ss. vatten s. mina klagorop
Job 3:24
så att bäckar s.de fram
PS.78:20
låter han blåsa, då s.r vatten
147:18
dina flöden skola s. på gatan
Ords. 5:16
getter som s. nedför Gileads berg HV. 4:1
lät dess vällukt s. ut
4:16
getter som s. nedför Gilead
6:4
alla hednafolk skola s. dit
Jes. 2:2
bäckar rinna upp med s.nde vatten
30:25
låta rättfärdighet s. ned
45:8
lät vatten s. fram ur klippan
48 :21
vatten s.r från våra ögonlock
Jer. 9 :18
sina de friska vatten ut, som s.
18:14
s. dit där H. goda är
31 :12
folken skola icke mer s. till hm
51 :44
Vatten s. över mitt huvud
Klag. 3:54
flod av eld s.de ut från hm
Dan. 7:10
och folk skola s. ditupp
Mika 4:1
från alla städer s.de mskor
Mark. 6 :33
när J. såg folk s.de tillsammans
9 :25
när folket s.de till
Luk.11:29
s.de allt folket tillsammans
Apg. 3:11
titt och,pfta s.r ned
Hebr. 6:7

STRÖMPORTAR
s.na måste öppna sig

Nab. 2:6

STRÖVA
må du s. omkring lik en gasell
oxar och åsnor fritt s. omkring
Så s.de de från berg till höjd
så att rävarna s. omkring

HV. 2:17
Jes.32:20
Jer.50:6
Klag. 5:18

STRÖVSKARA
hövitsmän för sina s.or
2.Sam. 4:2
(Reson) hövitsman för en s.
1.Kon.ll :24
icke arameiska s.or in i
2.Kon. 6:23
moabitiska s.or plägade falla in
13:20
fingo de se en s.
13:21
Joela och Sebadja av s.n
1.Krön.12:7
Dessa bistodo David mot s.n
12:21

STRÖVTÅG
till Jefta och gjorde s. med hm Dom.1l:3
kommo Davids folk från ett s. 2.Sam. 3:22
en gång då de drogo ut på s.
2.Kon. 5:2

STUBBE
s. dör bort i mullen
Job 14:8
ek av vilken en s. lämnats kvar
Jes. 6:13
Den s.n skall vara en helig säd
6:13
må s.n med rötterna lämnas kvar Dan. 4:12
må s.n med rö tterna lämnas kvar
4:20
trädets s. med rötterna lämnas kvar
4:23

STUDERANDE
mycket s. gör kroppen trött

Pred.12:12

STUM

-stum
dövstum Matt.9:32,33
STUM
vem gör henne s. eller döv
2.Mos. 4:11
min klippa, var icke s. mot mig
Ps.28:1
jag är lik en s. som icke upplåter
38 :14
Jag blev s. och tyst
39:3
Den s.ma duvan i fjärran
56:1
Upplåt ... till fönnån för s.me
Ords.31:8
Sitten s.ma, I kustlandets
Jes.23:2
den s.mes tunga skall jubla
35:6
Väktarna här äro s.ma hundar
56:10
Sions äldste sitta s.ma
Klag. 2:10
så att du bliver s.
Hes. 3 :26
du skall tala och icke vara s.
24:27
upphörde att V8l'a s.
33:22
böjde mitt ansikte och var s.
Dan.10:15
han gör sig s.ma avgudar
Hab. 2:18
en som var döv och nästan s.
Mark. 7 :32
döva låter han höra och s.ma tala
7:37
min son besatt aven s. ande
9 :17
Du s.me och döve ande. jag befaller
9 :25
(Sakarias) förblev s.
Luk. 1:22
bort till de s.ma avgudarna
1.Kor.12:2
en s. arbetsåsninna begynte
2.Pet. 2:16

STUMHET
Talen I i eder s. vad rättfärdigt
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PS.58:2

STUND
-stund
måltidsstund Rut 2:14
Avgörande stunder, Joh.
I) Kallelsens stund, l :39 f. 2)
Levandegörelsens stund, 5 :25. 4) Uppståndelsens stund, 5 :28 f. 5) Förhärligandets stund, 12:23.
STUND
från den s. (Potifar) satt hm
l.Mos.39:5
från den s. då (Aron) går in
3.Mos.16:17
I samma s. kom Barak jagande
Dom. 4 :22
sedan i morse ända till denna s.
Rut 2:7
drivit mig tala till denna s.
1.Sam. 1 :16
för denna s. blev det undanlagt
9 :24
för en s. vill din tjänare
2.Sam.19:36
Från den s.en kommo de icke merNeh.13:21
från den s. då mskor sattes
Job 20:4
ja, s.en har kommit
Ps.102:14
solen vet s.en då den skall gå ned
104:19
vart företag har sin s.
Pred. 3:1
från den s. vi upphörde tända
Jer.44:18
din s. kommer
Hes. 7:7
S.en kommer, dagen nalkas
7 :12
så att din s. måste komma
22:3
hednafolkens s. är inne
30:3
låter tider och s.er omskifta
Dan. 2:21
i samma s. kastas i brinnande ugnen
3:6
i samma s. kastade i brinnande ugnen
3:15
stod Daniel en s. häpen
4:16
I samma s. gick ordet i fullbordan
4 :30
Då visade sig i samma s. fingrar
5:5
livslängd bestämd till tid och s.
7 :12
den s. då man förbinder sig med hm
11 :23
tillbaka mitt vin när s.en kommer Hos. 2:9
i samma s. blev tjänaren frisk
Matt. 8 :13
kvinnan var hulpen från den s.en
9 :22
bliva eder givet i den s.en
10:19
intill denna s. tränger himmelriket
11:12
hennes dotter frisk ifrån den s.en
15 :28
gossen var botad från den s.en
17 :18
I samma s. trädde lärj. fram till J.
18:1
den s.en vet ingen ngt
24:36
i en s. då I icke vänten det
24:44
en s. då han icke tänker sig det
24:50
veten icke dagen, ej heller s.en
25 :13
från den s.en sökte (Judas) efter
26:16
vaka en kort s. med mig
26 :40
Se, s.en är nära
26 :45
I samma s. sade J. till folkskaran
26 :55
bliver eder givet i den s.en
Mark.13:11
om dagen och s.en vet ingen ngt
13 :32
om möjligt den s.en hm besparad
14:35
Förmådde du icke vaka en kort s.
14:37
S.en är kommen
14:41
(Hanna) kom i samma s.
Luk. 2:38
ända ifrån den s. då jag kom hitin
7 :45
i frestelsens s. avfalla de
8 :13
I samma s. J.lppfylldes han av fröjd
10:21
den h.A. skall i samma s. lära eder
12:12
visste vilken s. tjuven skulle komma
12:39
i en s. då I icke vänten det
12:40
i en s. då han icke tänker sig det
12:46
I samma s. komma några fariseer
13 :31
velat i samma s. gripa (J.)
20:19
när s.en var inne, lade han sig till
22 :14
men detta är eder s.
22:53
i samma s. stodo de upp och vände
24:33
min s. är ännu icke kommen
Joh. 2:4
Den s. kommer, den är redan inne
5:25
den s. kommer då alla i gravarna
5 :28
en liten s. villen I fröjdas
5 :35
ty hs s. var ännu icke kommen
7 :30
ty hs s. var ännu icke kommen
8 :20
S.en är kommen att Människosonen
12 :23
Fader, fräls mig undan denna s.
12 :27
därför har jag kommit till denna s.
12:27
J. visste att s.en var kommen
13:1
ty hennes s. är kommen
16:21
den s. kommer, den är redan kommen 16:32
Fader, s.en är nu kommen
17:1
Från den s.en sökte Pilatus efter
19:12
från den s.en tog lärjungen henne
19 :27
s.er som Fadern i sin makt
Apg. 1:7
för en kort s. föra ut männen
5 :34
anden for ut i samma s.
16 :18
i samma s. fick jag min syn igen
22:13
i denna s. hela skapelsen
Rom. 8 :22
s.en inne för eder att vakna upp
13:11
Ännu i denna s. lida vi
1. Kor. 4:11
utsätta oss själva var s. för faror
15:30
Vad angår tid och s. härför
1. Tess. 5:1
En rök som synes en liten s.
Jak. 4:14
icke veta vilken s. jag kommer
Upp. 3:3
frälsa dig ut ur prövningens s.
3 :10
i samma s. en stor jordbävning
11 :13
s.en är kommen då han skall hålla dom14:7

S1'UNDA
-stunda
åstunda Matt.16:4
tillstundande Apg.24:2S
STUNDA
Den tid s.r då du skall höra
Skallighet s.r för Gasa
samla dem till s.nde striden

Jes.49:20
Jer.47:5
Upp.20:8

STUNDOM
-stundom
understundom l.Sam.17:1S
STUNDOM
S. kunde det hända molnskyn 4.Mos. 9 :20
S. kunde det ock hända att molnskyn 9 :21

STUPA
-stupa
framstupa Apg.l :18
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STUPA
Och de skola s. på varandra
de s.de utgjorde 120000 män
mycket folk har också S.t
många s.de där den dagen
Många av dem skola s. därpå
man s.r över döda
hästarna s. med sina ryttare

Se: Häst.

3.Mos.26:37
Dom. 8:10
1.Sam. 4:17
2.Sam.18:7
Jes. 8:15
Nab. 3:3
Hagg. 2:23

STUTERI

STUTERI
kungliga travare från s.erna

Est. 8:10

STYCKA
och (Abram) s.de dem itu
1.Mos.15:10
dock s.de han icke fåglarna
15:10
tog sin bihustru och s.de
Dom.19:29
tog jag min bihustru och s.de henne
20:6
(Saul) tog oxar och s.de dem
l.Sam.11:7
den ena tjuren och s. den
1.Kon.18:23
(Elia) s.de tjuren och lade på veden
18:33
s. ut hs kropp mellan krämare
Job 40:25
ditt rike har blivit S.t
Dan. 5:28
s. dem likasom det man kastar
Mika 3:3

STYCKE
-stycke
axelstycke 2.Mos.28:7
brödstycke Job 31:17
fettstycke 3.Mos.8:26
fotstycke 2.Mos.26:19,21,2S
jordstycke Joh.4:S
kalkstycke Jes.27:9
kransstycke l.Kon.7 :31
käkstycke S.Mos.18:3
köttstycke Hes.24:4
lårstycke l.Sam.9 :24
ryggstycke l.Kon.1O:19
sidostycke 2.Mos.30:4
silverstycke PS.68 :31
trästycke Jer.2 :27
åkerstycke Rut 2:3
STYCKE
Detta är S.t om Adams släkt
l.Mos. 5:1
gjorde i alla s.n som Gud bjudit
6 :22
Noa gjorde i alla s.n ss. H. bjudit
7:5
(Abram) lade s.na mitt emot varandra 15:10
flammande låga for mellan s.na
15 :17
Jag vill ock hämta ett s. bröd
18:5
(Hagar) satte sig ett s. därifrån
21 :16
H. välsignat Abraham i alla s.n
24:1
ännu var ett s. väg fram till Efrat
35:16
kommit ett litet s. utom staden
44:4
var ett s. väg fram till Efrat
48:7
ställde sig ett s. därifrån
2.Mos. 2:4
njuta sin rätt i dessa tre s.n
21 :11
I alla de s.n om vilja jag talat
23:13
I ett s. med nådastolen skolen I
25:19
kalkarna därpå i ett s. med den
25 :31
utgår från ljusstaken, i ett s.
25:35
kulor och armar i ett s. med den
25 :36
alltsammans ett enda s.
25 :36
ytterst på det hopfogade s. t
26:4
ytterst i det andra hopfogade s. t
26:4
motsvarande våd i det andra s. t
26:5
foga tillhopa till ett särskilt s.
26:9
de sex övriga våderna ett särskilt s.
26:9
ytterst i det ena hopvogade s.t
26:10
motsvarande våd i det andra s.t
26:10
i ett s. därmed skola hornen vara
27:2
i ett s. med (efoden)
28:8
väduren skall du dela i dess s.n
29 :17
lägga dem på s.na och huvudet
29 :17
i alla s.n ss. jag bjudit dig
29 :35
dess horn skola vara i ett s. därmed
30:2
i alla s.n ss. jag bjudit dig
31:11
slå upp det ett s. utanför lägret
33:7
i alla s.n ss. H. har bjudit
36:1
ytterst på det hopfogade s.t
36:11
våd ytterst i andra fopfogade S.t
36:11
motsvarande våd i det andra S.t
36:12
fogade tillhopa till ett särskilt s.
36:16
de sex övriga våderna till ett s.
36 :17
ytterst i det ena fogande S.t
36:17
motsvarande våd i det andra s. t
36 :17
I ett s. med nådastolen keruberna
37:8
kalkarna gjordes i ett s. med den
37 :17
En kula ... i ett s. med den
37 :21
en kula under det andra i ett s.
37 :21
en kula under det tredje i ett s.
37 :21
kulor och armar gjordes i ett s.
37:22
ett enda s. i drivet arbete
37 :22
dess hörn gjordes i ett s. därmed
37 :25
i ett s. därmed gjordes hornen
38:2
skärpet i ett s. med (efoden)
39:5
i alla s.n ss. H. bjudit Mose
39:32
Israels barn i alla s.n gjort allt
39 :42
i alla s.n ss. H. bjudit hm
40:16
dela det i dess s.n
3.Mos. 1:6
lägga s.na ovanpå veden
1:8
han skall dela det i dess s.n
1 :12
Du skall bryta sönder det i s.n
2:6
ådrager sig skuld i ngt av dessa s.n
5:4
ådragit sig skuld i ngt av dessa s.n
5:5
synd han begått i ngt av dessa s.n
5:13
ss. offrar ett spisoffer i s.n
6:21
Mose förbrände s.na och istret
8 :20
väduren delade han i dess s.n
8 :20
brännoffersdjuret. delat i sina s.n
9:13
Om ngn helgar åt H. ett s. åker
27 :16
i alla s.n ss. H. bjudit
4.Mos. 1 :54
i alla s.n ss. H. bjudit Mose
8 :20; 9:5
I alla s.n skall påskhögtiden hållas
9:12
återhållsamhet i ngt s.
30:3
i alla s.n göra vad hs mun talat
30:3
återhållsamhet i ngt s.
30:4.11
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Styckverk -Styggelse
du skall i alla s.n hålla och göra 5.Mos.17 :10
26:14
30;2
Jos. 1:7
att du i alla s.n håller det
1:8
att begära ett s. åkermark
16:18
att begära ett s. åkermark
Dom. 1 :14
till brännoffer på s.na av Aseran
6 :26
ett långt s. väg från Mikas hus
18:22
Vederkvick dig med ett s. bröd
19:5
styckade henne i 12 s.n
19:29
och sände s.na över hela Israels land
19:29
sände s.na omkring över Israels
20:6
Giv hit det s. jag gav dig
LSam. 9 :23
när du gått därifrån ett s.
10:3
sände s.na omkring över Israels land
11:7
högg Samuel Agag i s.n inför H.
15:33
givit hm ett s. fikonkaka att äta
30:12
gav (David) ett s. kött
2.Sam. 6:19
i alla s.n göra ss. konungen bjuder
9:11
ett litet s. från bergstoppen
16:1
mutna i ett s. med det övriga
1. Kon. 7 :24
bärarmarna gjorda i ett s.
7 :34
gjorda i ett s. därmed
7 :35
ryckte sönder den i 12 s.n
11 :30
Tag här 10 s.n för dig
11:31
Tag ock med dig ett s. bröd
17 :11
rev sönder dem i två s.n
2.Kon. 2:12
ett s. väg framåt
5:19
högg (Elisa) av ett s. trä
6:6
begynte H. skära bort s.n från Israel
10:32
bröt ned ett s. av Jerusalems mur
14:13
en kaka bröd. ett s. kött
1.Krön.16:3
gjutna i ett s. med det övriga 2.Krön. 4:3
bröt ned ett s. av Jerusalems mur
25:23
nästföljande S.t av Jerusalem
Neh. 3:8
sattes ett s. i stånd av Nehemja
3:16
s.t ända fram till platsen mitt emot
3:16
Pala] satte i stånd S.t från Vinkeln
3:25
sattes ett s. i stånd av Malkia
3 :31
tusentals s.n guld och silver
PS.119 :72
för ett s. bröd gör sig mången
Ords.28:21
dock är förmer än ett s. trä
Jes.l0:15
fallfärdigt s. på en hög mur
30:13
ett s. trä som icke ruttnar
40:20
falla ned för ett s. trä
44:19
hjordar avbeta var och en sitt s.
Jer. 6:3
av ett s. trä från skogen hugger
10:3
kalven huggen i två s.n
34:18
gingo mellan s.na av kalven
34:19
i alla s.n gjort ss. han bjudit
35:18
kastade S.t på elden i kolpannan
36:23
om vi icke i alla s.n göra efter
42:5
gör i alla s.n ss. jag befallt
50:21
på villoväg och rev mig i s.n
Klag. 3:11
hugga dem i s.n med svärd
Hes.23:4 7
Lägg sedan ... allahanda goda s.n
24:4
detta s. skall vara heligt
45:1
Av det tillmätta s.t skall du avmäta
45:3
ett s. tillhöra leviterna
45:5
gick mannen ett s. mot öster
47:3
skall ett s. tillhöra prästerna
48 :10
skolen I huggas i s.n
Dan. 2:5
han skall huggas i s.n
3 :29
När (J.) gått ett s. längre fram
Matt. 4:21
det isatta S.t skulle riva bort
9:16
samlade de överblivna s.na
14:20
de överblivna s.na samlade man upp
15:37
låta hugga hm i s.n
24:51
rämnade förlåten i templet i två s.n
27 :51
det isatta nya S.t riva bort
Mark. 2:21
(Herodes) betänksam i många s.n
6:20
begynte undervisa i mångahanda s.n
6 :34
samlade upp sju korgar överblivna s.n 8:8
huru många korgar fulla av s.n I
8:19
huru många korgar fulla av s.n
8 :20
icke ens i det S.t stämde deras
14:59
rämnade förlåten i templet i två s.n
15:38
huru tillförlitliga de s.n äro
Luk. 1:4
fönnanade i många andra s.n
3 :18
de s.n som blivit över
9 :17
i strid med (J.) om många s.n
11:53
han skall låta hugga hm i s.n
12:46
räckte de hm ett s. stekt fisk
24:42
var och en skulle få ett litet s.
Joh. 6:7
Samlen tillhopa de överblivna s.na
6 :12
fyllde tolv korgar med s.n
6:13
livklädnaden var vävd i ett s.
19:23
stora fiskar. 153 s.n
21 :11
i alla s.n göra min vilja
Apg.13:22
att de skulle slita Paulus i s.n
23:10
kommit ett litet s. längre fram
27 :28
rikligen begåvade i alla s.n
l.Kor. 1:5
återhållsamhet i alla s.n
9 :25
i alla s.n fogar mig efter alla
10:33
i alla s.n haven mig i minne
11:2
i detta s. prisar jag eder icke
11:22
icke i ngt s. till ngn anstöt
2.Kor. 6:3
då I nu utmärken eder i alla s.n
8:7
i många s.n funnit hålla provet
8 :22
icke i ngt s. står tillbaka
11 :5
i alla s.n lagt vår kunskap i dagen
11:6
icke i ngt s. stått tillbaka
12:11
i ngt s. blivit tillbakasatta
12:13
kanhända i det s.t att jag för min
12:13
i alla s.n i kärlek växa upp
Ef. 4:15
utan att i ngt s. låta skrämma
Fil. 1 :28
i ngt s. haven andra tankar
3 :15
Från dessa s.n somliga farit
1. Tim.. 1:6
i ngt s. förfara partiskt
5 :21
med undervisning i alla s.n
2.Tim. 4:2
i alla s.n bliva en prydnad
Tit. 2 :10
i alla s.n föra en god vandel
Hebr.13:18
utan brist i ngt s.
Jak. 1:4
I många s.n fela vi ju alla
3:2
i alla s.n gjort ss. du bjudit mig
i alla s.n ss. jag i dag bjuder dig
att i alla s.n hålla den lag

STYCKVERK
l vår kunskap är ett s.
loKor. 13:9
1 vårt profeterande är ett s.
13:9
1 skall det försvinna som är ett s.
13:10
1 Nu är min k'Llnskap ett s.
13:12

STYGGELIG
1) to'ebå, ilJlIin
avskyvä-rdhet, T ·~ederstygglighet; här
några gånger övers. vad styggeligt är
(el. var); plur. ibland övers. styggelig
sed, stygge liga avgudar el. styggeliga
synder. Se vidare: Styggelse l.
2) si~~u~, y 1 Dt;i
avskyvärdhet, något som är avskyvärt
el. motbjudande; i Nah.3:6 övers. vad
styggeligt är. I Jer.16:18 står plur. av
s*~u~ tillsammans med plur. av
to'e~å, se l; uttrycket är övers. styggeliga och skändliga avgudar. Se vidare:
Styggelse 5.
3) bdelyss6, ~8 €AUOOW
göra stinkande el. äcklig; göra motbjudande el. avskyvärd; av: bdeö,
stinka. I Upp.21:8 står verbet i perf.
part. pass. plur. de avskyvärda; övers.
de som hava gjort vad styggeligt är. Se:
Styggelse 11.
4) bdelygma, ~8 €AVrlla
något motbjudande el. avskyvärt,
styggelse; i Upp.21 :27 övers. vad styggeligt är; av: bdelyssö, se 3. Se: Styggelse 10.
STYGGELIG
1 icke efter de s.a stadgar
3.Mos.18:30
1 gm eld efter den s.a seden
2.Kon.16:3
1 (Manasse) gjorde efter s.a seden
21:2
1 efter den s.a seden hos
2.Krön.28:3
1 vad ont var efter den s.a seden
33:2
2 s.a och skändliga avgudars
Jer.16:18
1 gjorde därav sina s.a bilder
Hes. 7 :20
1 skändliga och s.a avgudar
11 :18
1 skändliga och s.a avgudarnas hjärtan 11 :21
1 bedrevo vad s.t var inför mig
16:50
1 bedriver vad S.t är
18:12
1 I bedriven vad S.t är
33:26
1 de s.a synder som de bedrivit
44:13
2 kasta på dig vad s. t är
N ah. 3:6
3 de som gjort vad S.t är
Upp.21:8
4 ingen som gör vad s. t är
21 :27

STYGGELSE
Se även: Styggelig, vederstygglig, avsky, vämjelig, oren, skamlig, skändlig,
ond, avgud, avgudadyrkan, förödelsens
styggelse.
-styggelse
avgudastyggelse Apg.lS:20

STYCKVERK
1) merOS, Il€POC;
del, stycke; här i uttrycket: ek merous,
(aven del el. ett stycke =) delvis,
styckevis. I LKor.13:9 står ordagrant:
Ty vi känna styckevis och profetera
styckevis; v.12 Nu känner jag styckevis. Se t.ex. Parti 2.

Styggelse
Grundtextens olika ord för styggelse
betecknar det som är avskyvärt och
motbjudande, i första hand därför att
det står i strid med Guds vilja och bud.
Orden används särskilt för att beteckna avgudar och avgudadyrkan, se t.ex.
S.Mos.32:16; 2.Kon.23:13; Jer.8:12
Ufr v.2); 32:34 Ufr v.3S); Hes.8:6,17
Ufr v.IO,14,16). Se: Avgudadyrkan.
I Dan.8:13 talas om en förödelse
som leder till att både helgedomen och
härskaran förtrampas, och i 9:26 f.
förutsägs Jerusalems och templets förstöring genom )len anryckande furstes
folk»; förödaren skall då komma »på
styggelsens vinge». Mot denna bakgrund bör man se profetian i 11 :31;
12:11, om förödelsens styggelse som
blir uppställd i templet samtidigt som
det dagliga offret avskaffas. Denna
profetia gick på ett föregripande sätt i
uppfyllelse när den seleukidiske konungen Antiokus IV Epifanes vanhelgade Jerusalems tempel. I sitt tal om
Jerusalems förstöring och om ändens
tid hänvisar Jesus till profeten DanieIs
utsaga om förödelsens styggelse, Matt.
24:15; Mark.l3:14. Se vidare: Förödelsens styggelse.
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STYGGELSE

l) to'ebå, il Jll i

n

avskyvä-rdhet, T ·~ederstygglighet; av:
[tå'ag], se 4. Se: Avgud 9, Styggelig l,
Vederstygglig 3.
2) S!t~ä~,

y 0?'

avsky; det rruin avskyr, vederstygglighet; av: [sål5.a~), se 3. Jfr 5. Se:
Vederstygglig 2.
3) [såkas), y iJtV
pi. av~ky, görä T avskyvärd; här övers.
göra till en styggelse, räkna såsom
styggelse.
4) [tå'aq), ]j,'n
pi. avsky, räk-ni såsom avskyvärd; hu.
göra avskyvärd; handla avskyvärt; nu.
vara avskyvärd el. föraktad. Se Lex.
Avsky l, Förakt 13, Ond 7.

5) s*~u~, y 1 Di?
avskyvärdhet, något som är avskyvärt
el. motbjudande; av: [säl5.a~], se 3.
Ordet brukas i synnerhet som beteckning för hedningarnas avgudar. Se:
Avgud 8, Styggelig 2.
6) miplii~!, n ~ ~ ~ ~
något man ryser· et bävar för, vederstygglighet; av: [påla~), rysa, bäva (end.
hithp., Job 9:6, övers. bäva). Ordet
betecknar ett föremål, som brukades i
avgudadyrkan. J fr pallå~u!, J ob 21 :11;
Ps.SS:6; Jes.21:4; Hes.7:18, och tiplä~ä!, Jer.49:16, övers. förfäran.
7) niddå, il l l
avskyvärdhet~ . orenhet. Se vidare:
Månadsrening l, Oren 4.
8) zånah, n l l
grundbet. sti~k;, vara motbjudande el.
avskyvärd; därav: förakta, förkasta; i
Hos.8:S här av svenska kyrkobibeln
uppfattat intransitivt: vara avskyvärd;
därav övers. vara en styggelse. Verbet
kan emellertid också här uppfattas
transitivt, varvid översättningen skulle
bli: Han (= Herren) har förkastat din
kalv, Samarien Ufr v.3, där verbet är
övers. förkasta). Se: Driva 25, Förkasta 5.
9) [tå'ab),JXn
= [tå 'a~ j, se - 4~ Verbet förekommer
end. i Am.6:8, där det står i pi. part.;
ordagrant: Jag avskyr (ego avskyende)
Jakobs stolthet.
10) bdelygma, ~8 €AVrJla
något motbjudande el. avskyvärt, styggelse; av: bdelyssö, se Il. Se: Styggelig 4.
11) bdelyss6, ~8 €AVOOW
göra motbjudande el. avskyvärd; med.
bdelyssomai, vända sig bort från
(något) på grund av (dess) stank,
känna äckel inför; finna motbjudande
el. avskyvärd; i Rom.2 :22 övers. hålla
för styggelser (om ta eidöla, avgudarna). Se vidare: Styggelig 3.
12) aschemosjme, aOXllll00VVll
det som är opassande el. otillbörligt,
skamlig handling; skam" det man
skäms över; av: aschemön, se
Ohövisk 2. Se: Skam 21.
13) theostyges, () €oorvr.qc;
hatad av Gud, förhatlig för Gud; av:
theos, Gud, och stygeö, avsky, hata.
En del uppfattar ordet aktivt i betydelsen: hatande Gud, gudshatare .
14) momos, IlwlloC;
tadel, klander; det som är klandervärt,
det som vållar skam, skamfläck, smu tsfläck. Ordet, som i N.T. endast förekommer i 2.Pet.2:13, står där tillsammans med spilos, se Skamfläck 2.
STYGGELSE
1 en s. för egyptierna
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1.MosA3 :32

1 fårherdar en s. för egyptierna
46 :34
1 för egyptierna är en s.
2.Mos. 8:26
l offra sådant som för dem är en s.
8:26
2 vilken oren s. det vara må
3.Mos. 7 :21
2 det skall vara en s. för eder
11:10
2 de skola vara en s. för eder
11:11
3 döda kroppar skolen I räkna ss. s. 11 :11
2 skall vara en s. för eder
11 :12
3 bland fåglarna dessa ss. s.
11:13
2 de äro en s.
11:13
2 flygande smådjur ... en s. för
11:20
2 andra flygande smådjur en s.
11 :23
2 smådjur på jorden äro en s.
11:41
2 ty de äro en s.
11:42
3 Gören eder icke själva till s.
11 :43
1 icke ligga hos man ... det är en s.
18:22
1 ingen må göra ngn av dessa s.r
18 :26
1 dessa s.r hava landets inbyggare
18 :27
1 som gör ngn av alla dessa s.r
18 :29
1 så göra de båda en s.
20:13
3 icke gören eder själva till s.
20:25
1 en s. är det för H.
5.Mos. 7 :25
1 icke låta ngn s. komma in
7 :26
3 räkna ss. skändlighet och s.
7 :26
1 allt som är en s. för H.
12:31
1 en sådan s. blivit förövad
13:14
1 icke äta ngt som är en s.
14:3
1 sådant är en s. för H .• din Gud
17:1
1 sådan s. blivit förövad i Israel
17:4
1 göra efter hedningarnas s.r
18:9
1 en s. för H. är var och en som
18:12
1 för sådana s.rs skull fördriver
18:12
1 de s.r som de själva bedrivit
20:18
1 som så gör är en s. för H.
22:5
4 Edomeen icke för dig vara s.
23:7
4 Egyptiern icke vara för dig s.
23:7
1 är en s. för H.
23:18
1 detta vore en s. inför H.
24:4
1 en s. för H. är var och en som
25:16
1 som gör beläte ... s. för H.
27:15
5 I sågen deras s.r och eländiga
29:17
1 med s.r förtörnade de hm
32:16
5 Milkom. ammoniternas s.
l.Kon.l1:5
5 offerhöjd åt Kemos. moabitemas s. 11:7
5 en åt Molok. Ammons barns s.
11:7
1 De gjorde efter alla s.r
14:24
6 satt upp en s. åt Aseran
15 :13
6 Asa högg nu ned s.n
16:13
4 Mycken s. förövade (Ahab)
21 :26
1 Manasse bedrivit dessa s.r
2.Kon.21:11
5 åt Astarte, sidoniernas s.
23:13
5 åt Kemos. Moabs s.
23 :13
5 skaffade Josia bort alla s.r
23 :24
4 kon. befallning en s.
l.Krön.21:6
5 (Asa) skaffade bort s.rna
2.Krön.15:8
6 satt upp en s. åt Aseran
15:16
6 Asa högg ned s.n och krossade
15:16
1 Josia skaffade bort alla s.r
34:33
1 om de s.r som (Joiakim) gjorde
36:8
1 försyndade med hedningarnas s.r
36 :14
1 de s.rs skull som bedrivits
Esr. 9:1
1 gm de s.r med vilka de i orenhet
9:11
1 med folk som bedriva sådana s.r
9:14
4 en s. är jag för alla dem
Job 19:19
4 blodgiriga och falska en s.
Ps. 5:7
4 Fördärv och s. är deras verk
14:1
3 (H.) höll det icke för en s.
22:25
4 Fördärv och s. är deras onda verk 53:2
1 du har gjort mig till en s.
88:9
4 hs arvedel blev hm en s.
106 :40
4 (lögnen) skall vara mig en s.
119:163
l en s. för H. är den vrånge
Ords. 3 :32
l ja, sju äro s.r för hs själ
6:16
1 en s. är ogudaktighet
8:7
1 Falsk våg är en s. för H.
11:1
1 En s. för H. äro vrånghjärtade
11:20
1 En s. för H. äro lögnaktiga läppar 12:22
1 fly det onda är s. för dårar
13:19
1 ogudaktigas offer är s. för H.
15:8
1 s. för H. är ogudaktiges väg
15:9
1 För H. äro ondskans anslag s.
15:26
1 En s. för H. är var högmodig
16:5
l En s. för konungar äro ogudaktiga 16:12
1 de äro båda en s. för H.
17:15
1 som det andra är en s. för H.
20:10
1 Tvåfaldig vikt är en s. för H.
20:23
1 ogudaktigas offer är en s.
21 :27
1 bespottaren är en s. för mskor
24:9
1 sjufaldig s. är i hs hjärta
26:25
1 så är hs bön en s.
28:9
1 orättfärdig man är en s.
29:27
1 är en s. för den ogudaktige
29 :27
1 ångan av dem är en s. för
Jes. 1 :13
1 som utväljer eder är en s.
41 :24
1 av återstoden göra en s.
44:19
4 som är en s. för mskor
49:7
5 deras själ har behag till s.r
66:3
2 som äta svinkött och annan s.
66:17
1 gjorden min arvedel till s.
Jer. 2:7
5 om du skaffar bort dina s.r
4:1
1 komma på skam, ty de övade s.
6:15
1 fortfara med alla dessa s.r
7 :10
5 satt upp sina s.r i det hus
7 :30
l komma på skam. ty de övade s.
8:12
5 på fältet har jag sett dina s.r
13:27
5 satte upp sina s.r i det hus
32:34
l bjudit dem göra sådan s.
32:35
1 Bedriven icke denna s.
44:4
1 för de s.rs skull I bedreven
44 :22
7 därför har hon blivit en s.
Klag. 1:8
7 Jerusalem har blivit en s.
1 :17
1 för alla dina s.rs skull
Hes. 5:9
l orenat min helgedom med s.r
5 :11
l onda de gjort med sina s.r
6:9
1 ve över de onda s.rna i Israels
6:11
1 låta alla dina s.r komma över
7:3
1 dina s.r skola vila på dig
7:4
1 låta dina s.r komma över dig
7:8
1 dina s.r skola vila på dig
7:9
1 Stora äro de s.r Israels hus
8:6
l få se ännu flera, större s.r
8:6
1 se vilka onda s.r de bedriva
8:9
1 få se ännu flera, större s.r
8:13
1 få se ännu flera s.r, större än
8:15
1 icke nog att bedriva de s.r
8:17
1 sucka och jämra sig över s.r
9:4
1 förtälja om alla sina s.r
12:16
1 edra ansikten bort ifrån s.r
14:6
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Stympa-Styrka
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5

förehåll Jerusalem dess s.r
vid alla dina s.r tänkte du icke
skiindligbet till alla dina s.r
att göra efter deras s.r
Du har gjort många flera s.r
gm de s.r du har hedrivit
hära på skiindligbet och s.r
han hedriver sådana s.r
sådana s.r som den ogudaktige
förehåll dem deras fäders s.r
kaste bort sina ögons s.r

16:2
16 :22
16:43
16:47
16:61
16:61
16 :68
18 :13
18 :24
20:4
20:7

5 kastade icke bort sina ögons s.r

20:8
20:30
22:2
22:11
23:36
33:29
36 :31
37 :23
43:8
44:6
1 för att icke nämna edra andra s.r 44:7
5 på S.ns vinge skall förödaren Dan. 9:27
6 och stäUa upp förödelsens s.
11 :31
5 förödelsens s. bliver uppställd
12:11
8 En s. är din kalv, Samarien
Hos. 8:6
6 blevo en s. lika hm de älskade
9 :10
4 räkna ss. en s. den som
Am. 5:10

S löpa efter deras s.r
1 FörehåU henne alla hennes s.r
1 bedriver s. med sin nästas hustru
1 Förehåll dem deras s.r
1 för alla de s.rs skuU
1 för missgärningars och s.rs skuU
l) icke orena sig med sina S.r
1 orenade med de s.r de bedrevo
1 nog med de s.r l haven bedrivit

9 Jakobs stolthet lir mig en s.
4 l som hållen för s. vad rätt
5 s.ma undan deras tänder
1 s. är bedriven i Israel
10 När l fån se förödelsens s.
10 när l fån se förödelsens s.
10 är en s. inför Gud
12 bedrevo S., man med man
13 förtalare, s.r för Gud
11 som håller avgudarna för s.r
14 De äro skamfläckar och s.r
10 en gyUene kalk, fuU av s.r
10 moder till s.ma på jorden

6:8
Mika 3:9
Sak. 9:7
Mal. 2 :11
Matt.24:15
Mark.13:14
Luk.16:15
Rom. 1:27

1:30
2:22
2.Pet. 2:13
Upp.17:4
17:5

STYMPA
i sitt överdåd s.de oxar

som är s.t ...icke offra

1.Mos.49:6
3.Mos.22 :22

STYMPNING
snöpt, gm krossning eller s.

5.Mos.23:1

STYNG
jag kände s. i mitt inre

kiinde de ett s. i hjärtat

Ps. 73:21
Apg. 2:37

STYR
hålla icke sina fötter i s.

Jer.14:10

STYRA
Se även: Leda, härska, regera, styresman.
STYRA
Sisera S.t sina steg till
Dom. 4:17
Denne skalls. mitt folk
1.Sam. 9:17
konungen s.de så att silver
I.Kon.l0:27
konungen s.de så. att silver
2.Krön. 1 :15
konungen s.de så att silver blev
9 :27
kan jag icke s. mina ord
Job 6:3
till vingårdarna ej mer s. sina steg
24:18
på vad sätt Gud styr deras gång
37 :16
han kan icke s. sig när basunen
39 :27
Hennes fötter s. mot döden
Ords. 5:5
som styr sina läppar är förståndig
10:19
H. är den som styr hennes steg
16:9
bättre den som styr sitt sinne
16:32
som icke kan s. sitt sinne
25:28
en konung som så. styr
Pred. 5:8
prästerna s. efter deras råd
Jer. 5 :31
rätt s. sina steg
10:23
skall du ock få s. mitt hus
Sak. 3:7
So våra fötter in på fridens väg
Luk. 1 :79
(~ömiinnen) s.de mot stranden
Apg.27 :40
H. s.e edra hjärtan till
2.Tess. 3:5
s. också hela deras övriga
Jak. 3:3
skeppen s.s av ett helt litet roder
3:4
ban skalls. dem med järnspira
Upp. 2:27
lossebarn som en gång skall s.
12:6
han skall s. dem med järnspira
19:15

STYRESMAN
l) peråzon, l i IlS
möjl. ledare, härsk'i~e; ledarskap, regering; enligt en annan förklaring: landsbygd, landsbygdsbefolkning; här övers.
styresmän. Se: Regera 2.
2) Sar, llq
befaIhavare, ledare. Se t.ex. Hövitsman l, Uppsyningsman l.
3) tä~in, l ' ~
domare; anförare; furste. Se: Anförare 4, Furste 10.
4) päråz, i ~~
möjl. anföl3re, befaIhavare; end. plur.,
övers. styresmän. LXX har plur. av
dynåstes, se Härskare 7; Vulgata har
plur. av bellator, krigare, hjälte.

I;

5) nageS, tv?)
en som driver på, pådrivare. Se vidare:
Fogde 1.
6) politdrches, 1roAtTåpX1/<;
styresman för en stad; av: polis, stad,
och årchö, vara först el. främst.
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7) kybernesis, Kv(3eplJ1/0t<;
styrande, styrelse; av: kybernåö (av lat.
guberno), styra (om skepp); även allmänt: styra, leda. Jfr kybernhes, i
Apg.27:11 övers. styrman; Upp.18:17
skeppare.
STYRESMAN
1 Inga styresmän funnas mer
Dom. 5:7
2 Dina styresmän äro upprorsmän Jes. 1 :23
3 du skall bliva vår s.
3:6
3 icke sätta till s. över folket
3:7
2 alla deras styresmiin äro
Hos. 9:16
4 Du genomborrar deras s.s
Hab. 3:14
6 från den allt vad s. heter
Sak.10:4
6 inför stadens styresmän
Apg.17:6
6 väckte oro bos stadens styresmän
17:8
7 eller att vara styresmän
l.Kor.12:28

STYRKA
Se även: Kraft, makt, stark, Starke,
starkhet, stärka, välde, väldig.
-styrka
mansstyrka 2.Krön.26:11

Fröjd i Herren, Neh.8:10 b. 5) Vishet,
Ords.24:S. 6) Tålamod, Jak.S:7 f. 7)
Vaksamhet, Upp.3:2 f.
STYRKA (subst.)

1) håzak, p l n
bli ·el. ~ara ra;t, hård el. stark; här
hithp. styrka sig, hämta styrka; visa sig
stark. Se vidare: Styrka (verb) 1.
2) 'on, l ix
styrka, kraft; makt, förmåga. Se t.ex.
Kraft 4, Makt 43, Vinning 3.
3) to'äpot, n i ~ V i n
plur. upphöjninga";, höjder; i 4.Mos.
23:22; 24:8 vanl. uppfattat i överförd
betydelse: styrka, kraft. J fr PS.9S :4,
övers. höjder.
4) 'o~m, D ;(V

STYRKA
1 tog Israel s. till sig
1.Mos.48:2
2 min kraft och min s.s förstling
49:3
3 deras s. ss. vildoxars
4.Mos.23:22
3 Hs s. är ss. en vildox.es
24:8
4 min bands s. förskaffat
5.Mos. 8:17
l) sådan mannen är ock bs s.
Dom. 8 :21
6 ingenting veta om (Simsons) ..
16:9
6 viker min s. ifrån mig
16 :17
6 och hs s. vek ifrån hm
16:19
1 David hämtade s. hos H.
I.Sam.30:6
7 sammansvärjningen växte i s.2.Sam.15:12
8 mätte ut åt vinden dess s.
Job 28:26
9 åter ss. under sin s.s dagar
33:25
6 du som giver åt hästen hs s.
39:22
2 vilken s. han bar i sin buks
40:11
10 konung segrar icke gm s.
Ps.33:16
10 med all sin s. rädda de icke
33:17
11 Israels Gud giver makt och s.
68 :36
6 icke sin lust i hästens s.
147:10
6 Väl är vishet bättre än s.
Pred. 9:16
12 Vår stad giver oss s.
Jes.26:1
13 förökar den maktlöses s.
40:29
14 giva s. åt benen i din kropp
68:11
5 starke berömme sig icke av s.
Jer. 9:23
5 bar sin s. i orättrådighet
23:10
5 deras s. bar försvunnit
51 :30
15 Gm vår elen s. berett oss horn Am. 6:13
10 Icke gm ngn mskas s. eUer
Sak. 4:6
16 Jag skall giva s. åt Juda hus
10:6
17 Jerusal~s invånare äro vår s.
12:5
18 hs fötter och fotleder s.
Apg. 3:7
18 undfått s. av (J.) namn
3:16
19 den väldiga s.s kraft
Ef. 1 :19

»Varen starka», 1.Kor.16:13.
Genom: 1) Guds nåd, Hebr.13:9. 2)
Kärlek, HV.8:6 b.; 1.Tess.3:l2 f. 3)
Stillhet och förtröstan, Jes.30:lS. 4)

styrka, makt. 'Se vidare: Stark 38.
5) g~l]urä, i1 ~ 1 J ~
styrka; makt; av: gäbar, se 16. Se t.ex.
Makt 8, Starkhet 5, Väldig 3.
6) k6a~, ~'J
kraft, styrka; energi, förmåga. Se t.ex.
Kraft 2, Makt 15, Stark 5.
7) 'ammi~, 1" l? ~
fast, stark; av: 'äma~, se Stark 16. I
2.Sam.lS:12 står ordagrant: sammansvärjningen blev stark. Se: Modig 1,
Väldig 9.
8) I Job 28:25 står ordagrant: När
han gav (eg. till att gÖl3) åt vinden
[dess] vikt. Jfr gamla kyrkobibelns
övers.: »Så att han gifwer wädrena sina
wigt».
9) älumim, D ' 1? 1 ';> E.
ungdomstid; ungdomskraft. Se vidare:
Ungdom 4.
10) ~djil, ';>:!:!
kraft, styrka; makt, förmåga. Se t.ex.
Kraft 6, Makt 18, Starkhet 6.
11) ta'aSUmO!, ni 1:) ~ E~
plur. (fullhet, överflöd åv) kraft, styr·
ka; av: 'ä~m, se Stark 32. Ordet, som
end. förekommer i Ps.68:36, står där
tillsammans med 'oz, se 12 (här övers.
makt).
12) 'oz, l'V
styrka, kraft; makt, välde. Se vidare:
Starkhet 1.
13) 'd~mä, n ~ ~ ~
styrka, kraft; av: 'ä~am, se Stark 32.
Ordet förekommer också i Jes.47:9, se
Stark 14.
14) ~äla~, l' 10
grundbet. trol. vara stark; väpna, rusta;
i Jes.S8:11 hif. i betydelsen: styrka,
stärka; övers. giva styrka åt. J fr tw
part. I)älu~, väpnad, t.ex. 4.Mos.32:30
(se även Här 7); nif. väpna sig, t.ex.
4.Mos.32:l7.
15) ~ozä~, p .l."n
styrka, makt;' av: l)äzalc, se 1. Se
vidare: Makt 35.
16) gåbar, l J •
vara st~k; vMa "';näktig; pi. göra stark;
här övers. giva styrka åt. Se t.ex.
Stark 11, Väldig 16.
17) 'dm~ä, i1 ~ 9~
styrka, kraft; av: 'äma~, se Stark 16.
18) stereoö, oTfpeow
göra fast el. stark, styrka. Se vidare:
Styrka (verb) 10.
19) krdtos, KpåTO<;
kraft, styr~a; makt, välde. I Ef.1 :1,9
står: katll ten emirgeian tOll kråtos tes
ischyos, ordagrant: i enlighet med den
styrkas krafts verksamhet; övers. i enlighet med den väldiga styrkas kraft.
Se t.ex. Kraft 32, Makt 64.

STYRKA (verb)
1) håzak, P l n
bli . el. . vara -f~t, hård el. stark; i
2.Sam.16:2l övers. styrkas; pi. göra
fast el. stark, styrka; i S.Mos.l :38;
3:28 övers. styrka (någon) att vara
frimodig; i Dan.1O:19 hithp. styrka sig,
hämta styrka; övers. känna sig styrkt.
Se t.ex. Frimodig 2, Mod 4, Stark 9,
Styrka (sub st.) 1, Stärka 1.
2) koa~, ~'J
kraft, styrka; energi, förmåga. I 1.Kon.
19:8 står ordagrant: och gick i denna
lll3ts kraft. Se vidare: Styrka (subst.)
6.
3) 'åma~, l' Q ~
vara fast el. stark; här pi. göra stark,
styrka. Se vidare: Stark 16.
4) så'ad, "1 V D
stödja, - håll; T uppe; i Ps. 104:1 5 om
bröd, därav övers. styrka. Se: Stödja 6,
Vederkvicka 1.
5) räpad, "1 ~ l
breda ei. -st~ä~ka ut; i HV.2:S pi. i
betydelsen: stödja, hålla uppe, styrka.
Verbet står här parallellt med pi. av
sämak, se Vederkvicka 10. Jfr kal i Job
41:22, övers. rista; pi. i 17:13, övers.
bädda.
6) Särä, i1 l tV
släppa lös; i J-;'r.lS:1l pi. befria; enligt
andl3: styrka Ofr Hårdhet 3). l,(al av
Särä är i Job 37:3 övers. sända åstad.
7) sterfzö, aT1/pl~w
göra filst, fästa, befästa, styrka; stödja;
jfr steringx, stöd. Verbet är i1.Pet.
5:10 övers. stödja; 2.Pet.l :12 (perf.
part. pass.) befäst. Jfr 10.
8) enischjö, elJWXvw
bli stark, bli styrkt; transitivt: styrka;
av: prep. en, i, på, och ischyö, se
Kraft 27. Verbet är i Apg.9:l9 övers.
bliva stärkt.
9) epistemö, e1fwT1/pl~w
dessutom (ytterligare) befästa el.
styrka; av: prep. epi, på; vid, och
sterlzö, se 7.
10) stereo ö, oTepeow
göra fast el. stark, styrka; av: stereos,
fast, hård, stark. Se: Styrka (subst.)
18.
11) utf.ord.
12) pherö, I/Jepw
bära, föra (fram). Beträffande Hebr.
9:16, se vidare: Död (adj.) 20. Se t.ex.
Leda (verb) 32.
13) bebaioö, (3e(3aww
göra fast, befästa, styrka; av: bebaios,
se Fast 48. Jfr 1.Kor.l:6; 2.Kor.l:21;
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Styrka, starkhet
Gud är stark
Den Starke i Jakob, 1.Mos.49:24.
Den Starke i Israel, Jes.1 :24. En stark
ledare, 2.Mos.13:3. En stark förlossare,
Jer.SO:34. En stark konung, PS.24:8.
Ett starkt tom, Ps.61:4. En stark
klippa, Ps.62:8. En stark tillflykt,
PS.71:7. En stark domare, Upp.18:8.
Gud är starkare
Än den frommes starke fiende,
2.Sam.22:18. Räddar den betryckte
från den som är honom för stark,
PS.3S:10.
Efter Johannes döparen kom den
som var starkare än han, Matt.3:l1;
Mark.I:7; Luk.3:16. Han var den som
kunde gå in i den starke mannens
(djävulens) hus och övermanna
honom, Matt.12:29; Mark.3:27.
Gud gör stark
Den vise så att han blir starkare än
tio väldiga i staden, Pred.7:20. Den
som är stilla och förtröstar, Jes.30:1S.
Daniel, till vilken han säger: Var stark,
ja, var stark, Dan.1O:19. Abraham,
som blir starkare, eftersom han ärar
Gud, Rom.4:20. Trons hjältar, som
blir starka från att ha varit svaga,
Hebr.11:34. Paulus, som kan betyga:
När jag är svag, då är jag stark,
2.Kor.12:10.
Gud förökar den lll3ktlöses styrka,
Jes.40:29. Han förmår styrka enligt
evangelium om Jesus Kristus, Rom.
16 :25. Han skall styrka och bevara,
2.Tess.3:3. Han skall fullkomna,
stödja, styrka och stadfästa, LPet.
5:10. Han styrke till allt vad gott är,
både i gärning och i ord, 2.Tess.2:17.
Kärlek från honom styrke hjärtana till
att vara ostraffliga, 1.Tess.3:13.
Gud är för den fromme
Hans starkhet, Ps.18:2; Jes.49:S;
Hab.3:19. Hans starkhet och lovsång,
2.Mos.1S:2; Jes.12:2. Hans tillflykt
och starkhet, PS.46:2. Hans starkhet
och prydnad, Ps.89:18. Hans starkhet
och värn, Jer.16:19.
Guds ord uppmanar oss
Att vara starka, 1.Kor.16:13. Att
bli allt starkare i Herren, Ef.6:1O. Att
bli allt starkare i Kristi Jesu nåd,
2.Tim.2:1. Att bära de svagas skröpligheter, Rom.1S:1.
Människor som styrkte andra
Jonatan, 1.Sam.23:16. Paulus, Apg.
15:41; 18:23. Paulus och Barnabas,
Apg.14:22. Judas och Silas, Apg.
15 :32. Timoteus, 1.Tess.3:2.

T

Stynnan-Stå

STA (allmänt)
träd som s.r mitt i lustgården
loMas. 3:3
till dig s.r hennes åtrå
4:7
där hs tält förut hade S.tt
13:3
se, från den plats där du s.r
13 :14
fick se tre män s. framför sig
18:2
han stod själv hos dem under trädet
18:8
(Sara) stod i ingången till tältet
18:10
Abraham stod ännu kvar inför H.
18 :22
män som stodo utanför husets port
19:11
där han hade s.tt inför H.
19:27
jag s.r här vid vattenkä1lan
24:13
där denne stod hos kamelerna
24:30
(Laban:) varför s.r du härute
24:31
när jag nu sor vid vattenkällan
24:43
där sor Rebecka inför dig
24:51
se, H. stod framför (Jakob)
28:13
stode i min makt göra ont
31 :29
min kärve reste sig och blev s.ende
37:7
alla fångar s. under Josefs uppsikt
39 :22
drömde att ett vinträd stod framför
40:9
tyckte sig s. vid Nilfloden
41:1
I min makt s.r det icke
41 :16
jag stod på stranden av Nilfloden
41:17
Josef 30 år när ban stod inför Farao 41:46
(Jakob:) Varför s.n I så rådlösa
42:1
inför alla dem som stodo omkring hm 45:1
platsen där du s.r är helig
2.Mos. 3:5
stodo där för att möta dem
5:20
';älva marken på vilken de So
8 :21
och livet stod i knopp
9 :31
vattnet stod SSo en mur
14:22
vattnet stod as. en mur till höger
14:29
s. de ss. förstenade
15:16
jag vill s. framför dig på Horebs
17:6
folket stod omkring Mose
18 :13
allt folket måste s. omkring dig
18:14
So på vittnesbördets ark
25 :22
s. på fyra fotstycken av silver
26 :32
korgen som sor inför Ho ansikte
29:23
så att det s.r framför nådastolen
30:6
blev s.ende vid ingången till tältet
33:9
moinstoden s. vid ingången
33 :10
min skönhet gå förbi die där du s.r
33:19
låta dig s. där i en klyfta
33:22
samma ord som stodo på de förra
34:1
H. dck förbi (Mose) där han stod
34:6
altare som s.r vid ingången
3.Mos. 1:5
brännoffersaJtaret som sor vid
4:7

altare som sor inför Ho ansikte
4:7,18
brännoffersaltaret som sor vid
4:18
korgen som stod inför Ho ansikte
8:26
På dem som s. mig nära vill jag
10:3
tabernakel som sor mitt ibland dem
15:31
altaret som s.r inför H. ansikte
16:12,18
var jungfru och stod hm närmare
21:3
låta dem so inför prästen Aran 40Moso 3:6
stodo i spetsen för de inmönstrade
7:2
blev s.ende vid ingången till tältet
12:5
din molnsky sor över dem
14:14
s. inför menieheten och betjäna
16:9
Israel som stod runt omkring dem
16:34
stod mellan döda och levande
16:48
alla som icke sott överbundna
19:15
såg H. ängel s. på vägen
22:23
(Bileam) såg H. ängel s. på vägen
22 :31
det s.r ingalunda i min egen makt
22 :38
(BaIak) s.ende vid sitt brännoffer
23:6
fann hm soende vid sitt brännoffer
23:17
Moabs furstar stodo där med hm
23 :17
stodo gråtande vid ingången
25:6
förrän han s.tt till rätta
35:12
den dag då du stod inför H.
5.Mos. 4:10
bleven soende nedanför berget
4:11
med oss ';ä1va som so här i dag
5:3
Jag stod då mellan H. och eder
5:5
vad där stod var alldeles lika
9:10
ord som stodo på de förra tavlorna
10:2
So inför Ho ansikte och göra tjänst
10:8
prästen som sor och a:ör tjänst
17 :12
so och göra tjänst i Ho namn
18:5
må det s. hm fritt att komma
18:6
leviterna som so inför Ho ansikte
18:7
N är I s.n färdiga att gå i striden
20:2
I son nu färdiga att gå i striden
20:3
Dessa stammar s. och välsigna folket 27 :12
skola s. och uttala förbannelsen
27 :13
I s.n i dag allassmmans inför H.
29:10
i dag s. här med oss inför H.
29:15
moinstoden blev s.ende vid ingången 31 :15
so stilla i Jordans vatten
Joso 3:13
(vattnet) s. ss. en samlad hög
3:13
blev soende sso en samlad hög
3 :16
prästerna.oostodo mitt i Jordan
3:17
där prästerna stado med sina fötter
4:3
där prästerna S.tt med sina fötter
4:9
prästerna blev soende mitt i Jordan
4:10
fick se en man där framför sig
5 :13
platsen där du s.r är helig
5 :15
stod på båda sidor om arken
8:33
Du sol, s. stilla i Gibeon
10:12
Då stod solen stilla
10:13
och månen blev soende
10:13
Solen blev s.ende mitt på himmelen
10:13
s.tt till rätta inför menigheten
20:6,9
altare som sor framför hs tabernakel
22:29
eken som stod vid H. helgedom
24:26
gingo de som stodo omkring
Domo 3 :19
hugg sönder Aseran som sor därinvid
6 :25
huggot sönder Aseran som stod
6 :30
Joas svarade alla som stodo omkring
6 :31
de stodo stilla, runt omkring lägret
7 :21
att de varken kunde gå eller s.
15:8
Den re ..... s.r under H. beskydd
18:6
prästen stod vid ingången till
18:17
Guds förbundssrk stod där (Betel)
20:27
jag är den kvinna som stod
l.Samo 1 :26
i H. tempel, där Guds ark stod
3:3
kvinnorna som stodo omkring henne
4 :20
jämte skrinet som stod därbredvid
6:15
stod (Saul) icke att finna
10:21
här sor jag, vittnen nu mot mig
12:3
när striden skulle s.
13:22
Son stilla. till dess vi komma fram.
14:9
Förvisso s.r Ho smorde inför hm
16:6
dina tjänare som s. inför dig
16:16
FiIisteema stodo på ena sidan
17:3
israeliterna stodo på andra sidan
17:3
Jag s.r här på filisteernas vägnar
17:8
David till de som stodo bredvid hm
17 :26
tingo se Samuel s. där
19 :20
din plats kommer ju att so tom
20:18
Men Davids plats stod tom
20:25
när Davids plats stod tom
20:27
alla (Sauls) tjänare stodo omkring
22:6
där de stodo omkring hm
22:7
Edomeen Doeg, som ock stod där
22:9
drabanterna som stodo där
22:17
spjutet som s.r vid bs huvudgärd
26:11
som stodo vid hs huvudgärd
26:16
det håll där bakaträden s.
2.Sam. 5 :23
alla hs tjänare stodo där
13 :31
mannen som stod på vakt
13:34
när han sor där övergiven
17:2
bättre att du sor redo att komma
18:3
striden stod i Efraims skog
18:6
en stod som sor iKonungsdalen
18:18
(Ahimaas) blev s.ende där
18:30
Konungen sor ju oss närmast
19 :42
en av Joabs tjänare stod kvar
20:11
stod åter en strid med filisteema
21 :18
Ater stod en strid med filisteerna
21 :19
Ater stod en strid vid Gat
21 :20
(Bat-Seba) stod inför konungen loKon. 1 :28
Joab stod invid altaret
2 :29
(havet) stod på 12 oxar
7 :25
havet stod ovanpå dessa . ~
7 :25
konung Salomo stod framför arken
8:5
över den plats där arken stod
8:7
för molnskyns skull icke kunde So
8 :11
Israels förssmling förblev s.ende
8:14
i det land där deras städer So
8 :37
kopparaltaret som stod inför Ho
8 :64
beständigt få s. inför dig
10:8
två lejon stodo utmed armstöden
10:19
12 lejon stodo där på trappstegen
10:20
när Jerobeam stod vid altaret
13:1
åsnan stod bredvid den
13 :24
lejonet stod också bredvid den döda 13:24
lejonet so bredvid den döda kroppen 13:25
åman och lejonet soende bredvid
13 :28
himmelens hela härskara so där
22:19
(Ahab) stod upprätt i sin vagn
22:35
de båda stodo vid Jordan
2.Kon. 2:7
och stodo nu vid gränsen
3 :21
däri (brevet) stod det
5:6
övergivit lägret sådant det stod
7:7

stodo allenast hästarna och åsnorna
7 :10
tälten as. de pläga s.
7 :10
väktaren som stod på tornet i Jisreel
9 :17
vari det stod: Om I hållen med mig
10:6
konungen so vid pelaren
11:14
Aseran fick också so kvar i Samaria
13:6
kopparaltaret som stod inför Ho
16:14
kopparoxarna som stodo därunder
16:17
inför folket som sor på muren
18:26
förfärades och stodo med skam
19 :26
angående det som sor i denna bok
22 :13
allt vad som s.r i den bok
22:16
allt vad som stod i förbundsboken
23:2
där (Aseroma) s.tt fyllde han med
23:14
stodo och förrättade tjänst
1.Krön. 6:32
Meraris barn stodo på vänstra
6:44
stodo därför vid portarna till Ho hus
9 :23
Dina äro vi David. med dig so vi
12:18
Guds arkooodär den stod i sitt eget
13:14
det håll där bakaträden s.
14:14
so framför Guds förbundsark
16:6
H. förbundssrk s.r under ett tält
~7:1
Ater stod en strid
20:5,6
H. ängel stod vid Ornans tröskplats
21 :15
Ho ängel soende mellan Jorden och
21 :16
H. tabernakel stod på offerhöjden
21 :29
Här skall H. Guds hus s.
22:1
stodo under sin faders ledning
25:6
stodo under konungens ledning
25:6
det s.r i din hand lIöra vad som helst 29 :12
huru ditt folk som s.r här
29 :17
stod Guds uppenbarelsetält
2.Krön. 1:3
stod vid uppenbarelsetältet
1 :6
de stodo på sina fötter
3 :13
två pelare att s. framför huset
3 :15
(havet) stod ock på 12 oxar
4:4
havet stod ovanpå dessa
4:4
Salomo stod framför arken
5:6
vingar över den plats där arken stod
5:8
sängarna stodo öster om altaret
0:12
prästerna icke kunde so och göra
5 :14
Israels församling förblev soende
6:3
på den stod (Salomo) nu
6:13
i det land där deras städer s.
6 :28
prästerna stodo i tjänstförrättningar
7:6
leviterna stodo med Ho musikinstro
7:6
prästerna stodo mitt emot dem
7:6
medan hela Israel förblev soende
7:6
som beständiet få s. inför dig
9:7
två lejon stodo utmed annstöden
9 :18
12 lejon stodo där på trappstegen
9:19
så stodo de mitt emot Juda män
13:13
Ho altare som stod framför Ho förhus 15:8
härskara s. på hs högra sida
18 :18
hela Juda stod där inför H.
20:13
och s. stilla och se på
20:17
s. på vakt vid trösklarna
23:4
konungen so vid sin pelare
23 :13
Under deras befäl stod krigshär
26:13
(Ussia) stod med rökelsekar
26:19
utvalt att s. inför hs ansikte
29:11
s. nu framför H. altare
29 :19
som stodo på muren
32 :18
på det berg där H. bus stod
33:15
det s.r i Israels konungars krönika
33:18
angående det som s.r i den bok
34:21
allt vad som stod i förbundsboken
34 :30
sångarna stodo på sin plats
35:15
dörrvaktarna stodo vid sin port
35:15
det som stod i skrivelsen
Esro 4:7
detta är vad som stod skrivet
4:11
vad som stod i Artasastas skrivelse
4:23
Detta är vad som stod skrivet
5:6
de män som stod o i spetsen för dem
5 :10
Så stod nu skrivet i den skrivelse
7 :11
man kan icke so härute
10:13
Må därför våra furstar s. redo
10:14
vin stod framsatt för konungen
Neho 2:1
Tobia som stod bredvid (Sanballat)
4:3
skola vi s. mitt ibland dem
4:11
andra hälften stod väpnad
4 :16
medan furstarna stodo bakOin Juda hus 4:16
bredvid mig stod en basunblåssre
4:18
hälften av folket stod väpnad
4:21
envar får so framför sitt eget hus
7:3
Esra stod på en hög trästä1ining
8:4
bredvid hm stodo
8:4
Esra stod högre än allt folket
8:0
medan folket stod där på sin plats
8:7
på skrivelsen stodo våra furstars
9 :38
Följande namn stodo på skrivelserna 10:1
Soffor av guld ... stodo på golv
Est. 1:6
I skrivelsen stod att ett påbud
3 :14
säg drottning Ester s. på gården
5:2
Haman s.r däm te på gården
6:5
som du begynt att so tillbaka för
6:13
Vid Hamans hus sor redan en påle
7:9
I skrivelsen stod...ett påbud
8 :13
allt vad som stod i detta brev
9 :26
Sor du I förbund
Job 5 :23
du får se huru din hydda s.r trygg
5 :24
icke råmar oxen då han sor vid foder
6:5
handfallna s.n I av förfäran
6 :21
bäst den sor grön, ej mogen för skörd
8:12
ss. skyldig måste j ag s. där
9 :29
icke sor jag tillbaka för eder
12:3
med förakt ses olyckan av den som sor 12:5
icke sor jag tillbaka för eder
13:2
ditt behag Sor till illfundigt tal
15:5
ofärd s.r redo, hm till fall
18:12
Deras hus so trygga
21:9
s.r ej deras lycka
21:16
hs stävor s. fulla med mjölk
21 :24
Av edra svar sor trolösheten kvar
21 :34
hs motpart s. här ss. redlig man
23:7
ss. ogudaktig må min fiende s. där
27:7
s.r ej att finna I de levandes land
28:13
mina barn stodo runt omkring mig
29:5
gamla reste sig och blevo soende
29:8
jag s.r här men du bespejar mig
30:20
s.tt på lur vid min nästas dörr
31:9
s. maktlös inför hs majestät
31 :23
mina dörrar lät jag s. öppna
31 :32
nu so de bestörta och svara ej
32:15
So där och ej mer hava ngt svar
32:16
måste jag so SSo lögnare
34:6
innan hon måste so till doms
34:23
"älv s. as. rättfärdig
40:3

Varför, Ho, sor du så långt
PSo10:1
min fot s.r på jämn mark
26:12
Min tid s.r i dina händer
31 :16
han bjöd, och det stod där
33:9
de som hata skola s. med skuld
34:22
ingen skall s. med skuld
34:23
fåfänglighet huru säkra de än s.
39:6
Till dig s.r mitt hopp
39:8
s. icke till att räkna
40:6
låter mig s. inför ditt ansikte
41 :13
en drottning sor vid din högra sida
45:10
när vi s. i ditt tempel
48:10
de s. ju i din bok
56:9
lät vattnet so sSo en hög
78:13
Gud s.r i gudaförsamlingen
82:1
vilkas håg s.r till dina vägar
84:6
Den stad ... s.r på de heliga bergen
87:1
nåd och ..nn!ng s. inför ditt ansikte
89:15
vi äro får som so under hs vård
95:7
Därför sor jordkretsen fast
96:10
uppöver bergen stodo vatten
104:6
låt en åklagare s. på hs högra sida
109:6
(ovännens synd) s. inför H. ögon
109 :15
han s.r på den fattiees högra sida
109:31
I som SoD om natten i Ho hus
134:1
I som s.n i H. hus
135:2
När våra söner So i sin ungdom
144:12
Säll den vilkens hopp s.r till H.
146:5
hs behag sor ej till mannens snabbhet 147:10
H. behag s.r till dem som frukta
147:11
det folk som s.r hm nära
148:14
när det s.r i din makt
Ords. 3 :27
vid vart gathörn stod hon på lur
7 :12
Uppe på höjderna s.r hon
8:2
bättre är en granne som s.r dig nära
27 :10
än en broder som s.r dig fjärran
27 :10
att du stode där med skam
30:10
Långt högre än pärlor s.r hon
31 :10
jorden Sol evinnerligen kvar
Predo 1:4
mången finnes som sor ensam
4:8
nu sor han där bakom vår vägg
HVo 2:9
vinträden s. redan i blom
2:13
nu då våra vingårdar s. i blom
2 :15
till mig s.r hs åtrå
7 :10
Allenast dottern Sion sor kvar
Jeso 1:8
H. s.r redo att gå till rätta
3:13
Serafer stodo omkring hm
6:2
där nu 1000 vinträd s.
7:23
samma dag s.r han i Nob
10:32
han sor SSo ett baner för folken
11 :10
skola s. där modlösa
19:8
Ss. idel dårar s. Soans furstar
19:11
s. vid sidan av Egypten och
19:24
H., här s.r jag på vakt beständigt
21:8
s. där nu med skam, du Sidon
23:4
främlingarnas palats sor ej mer
25:2
s.r vår själs trängtan
26:8
Son där med häpnad, varen häpna
29:9
Libanon blyges och sor förvissnat
33:9
inför folket som sor på muren
36:11
de förfärades och stodo med skam
37 :27
vika tillbaka och s. med skam
42:17
för att den skall s. där
46:7
kallar på dem, då s. de där
48 :13
dina murar so alltid inför mina ögon
49:16
ss. stode han redo att fördärva
51:13
där nässlor So skall myrten uppväxa
55:13
rättfärdigheten s.r långt borta
59:14
den plats där mina fötter s.
60:13
Främlingar skola s. redo att föra
61:5
jag stod där i förundran
63:5
vi stodo där as. syndare
64:5
Så hava vi länge s. tt
64:5
Sol upptecknat inför mina ögon
65:6
anförda aven som sor i mitten
66 :17
SSo tjuven s.r med skam
Jero 2:26
din håg s.r till allt sådant
2 :34
och profeterna so häpna
4:9
Llka fågelskrämmor på gurkfält s. de 10:5
I blått och rött purpurtyg s. de
10:9
SSo dårar so alla mskor och begripa
10:14
det sor icke i vandrarens makt
10:23
s. där med skam och blygd
14:3
so åkermännen med skam
14:4
vildåsnorna s. på höjderna
14:6
vid sitt slut s. ss. en dåre
17:11
huru jag s.tt inför ditt ansikte
18:20
so färdiga att draga över oss ont
26:19
det folk som stod i H. hus
28:5
Detta är vad som stod i det brev
29:1
palatset skall s. på sin rätta plats
30:18
So inför hm, öga mot öga
32:4
nödgas s. inför konungen i Babel
34:3
avkomling av Jonadab s.r inför mitt
35:19
När de då hörde allt som stod där
36:16
omtala för konungen allt som s.r
36:16
furstarna som stodo omkring kono
36 :21
kolpannan stod påtänd framför hm
36 :22
vad som fÖNt stod i den förra rullen 36:28
allt vad som hade s.tt i den bok
36 :32
stod där sSo vakthavande en man
37:13
kvinnorna som stodo där i en stor hop 44:15
Nekos här som stod invid floden Frat 46:2
~mak~ .. ~~
O~
så att de s. där ss. dårar
50:36
Ss. dårar s. då alla mskor
51 :17
härskare sor mot härskare
51 :46
hela dess land skall s. med skam
51:47
Vi s. här med skam
51 :51
föraktade låter du oss s.
Klag. 3 :45
fick jag se ett biul s.
Hes. 1 :15
när de stodo stilla
1 :21
stodo ock dessa (biulen) stilla
1 :21
Men när (väsendena) stodo stilla
1 :25
se, där stod H. härlighet
3:23
edra altaren So öde och förödda
6:6
folket skall So med darrande händer
7 :27
fick jag se avgudabelätet s. där
8:5
framför dem stodo 70 av de äldste
8:11
oc,h Jaasanja stod mitt ibland dem
8 :11
vid ingången stodo vid pass 25 män
8:16
män som stodo framför tempelhuset
9:6
keruberna stodo till höger om huset
10:3
fyra hiul s. invid keruberna
10:9
När de stodo stilla
10:17
stodo ock dessa stilla
10:17
25 män s. vid ingången till porten
11:1
s. de nu as; rättfärdiga
16:52
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Ko1.2:7, övers. befåsta (pass. bliva befåst, befåstas); I.Kor.l:8 göra ståndaktig. Se: Stadfåsta l.
14) sthen60, alJevow
styrka, stärka; av: sthcinos, styrka,
kraft.
STYRKA
1 styrk hm att vara frimodig 5.Mos. 1 :38
1 styrk hm att vara frimodig
3 :28
1 styrk mig allenast denna
Dom.16:28
1 Jonatan s.te hs mod i Gud loSam.23:16
1 s.es modet hos alla
2.Sam.16:21
2 (EIia) gick så, S.t av
1.Kon.19:8
1 (Josia) s.te dem till
2.Krön.35:2
1 Styrk i stället mitt mod
Neh. 6:9
3 Med munnen kunde jag s.
Job 16:5
3 min arm skall s. hm
Ps.89 :22
4 brödet s.er mskans bjärta
104:15
5 s.en mig med äpplen
HV. 2:5
3 Jag s.er dig
Jes.41 :10
6 jag skall s. die
Jer.15:11
1 s. modet hos dem som göra ont
23 :14
1 s.t den ogudaktiees mod
Hes.13:22
1 rörde han vid mig och S.te
Dan.10:18
1 kände jag mig s.t och ..de
10:19
1 Tsla, ty du har nu s.t mig
10:19
7 så styrk dina bröder
Luk.22 :32
8 ängel från himmelen som s.te (J_) 22:43
9 S.te lärjungarnas själar
Apg.14:22
9 Judas och Silas s. te dem
15 :32
9 (Paulus) s.te församlingarna
15 :41
10 Så s.tes nu församlingarna i tron
16:5
7 (Paulus) s.te alla lärjungarna
18:23
7 andlig nådegåva att s. eder
Rom. 1:11
7 hm som förmår s. eder
16 :25
7 att han skulle s. eder
1.Tess. 3:2
7 s.s till att vara ostraffliga
3:13
7 s.e eder till allt vad gott
2.Tess. 2:17
7 (H.) skall s. eder och bevara
3:3
11 s.es av två eller tre vittnen
l.Tim. 5:19
12 s.s som gjort testamentet
Hebr. 9:16
13 S.t i sitt bjärta gm nåd
13:9
14 s. och stadfästa eder
loPet. 5:10
7 s.en edra bjärtan
Jak. 5:8
7 styrk det som ännu är kvar
Upp. 3:2

STYRMAN
hövitsmannen trodde på s.nen
åt det håll elit s.nen vill

Apg.27:11
Jak. 3:4

STYV
sin svans s. ss. en ceder

Job 40:12

STYVSINT
jag visste att du var så s.

Jes.48:4

STÅ
-stå
bestå I.Sam.6:20
påstå 2.Pet.3:S
tillstå 2.Kor.11 :21
uppstå Matt. 11 :S
utstå 1.Tess.3:4
återstå Luk.18:22
kringstående Matt.26:73
STÅ
Uppdelning: allmänt; stå bi, stå efter (livet),
stå emot, stå fast, stå fram, stå till, stå upp,
stå ut.

Stå
konungen i Babel s.r vid vägskälet
21 :21
din håg stod åter till din ungdoms
23:21
låt den sedan s. tom på eldsg}öden
24:11
det stod ss. ditt baner
27:7
Anrads söner stodo med din här
27:11
deras konungar s. rysande
27:35
(cedern) stod med sin rot invid
31:7
icke ens de väldigaste skola s. och
31 :14
låta min helgedom s. bland dem
37:26
se, där stod en man
40:3
han stod vid porten
40:3
murpelare stodo vid yttre förgården
40:37
i portens förhus stodo två bord
40:39
vid yttre sidovägg stodo två bord
40:40
vid andra sidoväggen stodo ock två
40:40
stodo vid portens sidoväggar fyra
40:41
till brännoffret stodo där fyra bord
40:42
altaret stod framför huset
40:47
vid murpelarna stada pelare
40:49
det bord skall s. inför H. ansikte
41 :22
under det att en man stod bredvid
43:6
plats där mina fötter skola s.
43:7
stado de fyra hornen uppåt
43:15
de skola s. inför dem att betjäna
44:11
de skola s. inför mitt ansikte
44:15
träd s. på strömmens strand
47:7
fiskare skola s. utmed den
47:10
stor bildstod s. framför dig
Dan. 2 :31
när de stodo framför den bildstod
3:3
ett träd s. mitt på jorden
4:7
Då stod Daniel en stund häpen
4:16
(Belsassars) stonnän stodo bestörta
5:9
10000 gånger 10000 stodo till hs tjänst 7:10
gick fram till en av dem som stodo
7 :16
fick jag se en vädur s. framför
8:3
som jag sett s. framför floden
8:6
ss. en man s. framför mig
8:15
kom han intill platsen där jag stod
8:17
förbannelse som s.r skriven i
9 :11
I enlighet med vad som s.r skrivet
9 :13
fick jag se en man s. där
10:5
S.tt där allena mot Persiens konungar 10:13
sade till hm som stod framför mig
10:16
jag stod vid hs sida ss. hs stöd
11:1
s.r ss. försvarare för landsmän
12:1
fick jag se två andra s. där
12:5
som stod ovanför flodens vatten
12:6,7
låta henne s. där sådan hon var
Hos. 2:3
till missgärning s.r deras begär
4:8
Efraim s.r i förbund med avgudar
4 :17
Ss. en dåre s.r då profeten
9:7
där hava de förblivit s.ende
10:9
mitt folks håg s.r till avfall
11:7
Bäst han s.r där frodig
13:15
Akennännen s. med skam
Joel 1:11
förrådshusen s. öde
1 :17
Jag såg H. s. på en mur
Am. 7:7
Jag såg H. s. invid altaret
9:1
allenast det s.r i deras makt
Mika 2:1
Siarna skola s. där med skam
3:7
ände på platsen där staden s.r
Nab. 1:8
ditt lands portar s. vidöppna
3:13
Bäst du s.r där, skall elden förtära
3:15
häpnen, ja, s.n där med häpnad
Hab. 1:5
jag darrar på platsen där jag s.r
3:16
bakom hm stodo andra hästar
Sak. 1:8
mannen som stod bland myrtenträden 1 :10
H. ängel som stod bland myrtenträden 1 :11
Josua s.ende inför H. ängel
3:1
Aklagaren stod vid (Josuas) sida
3:1
där han stod inför ängeln
3:3
sade till dem som stodo där
3:4
H. ängel stod därbredvid
3:5
s. ss. tjänare inför hela jordens
4:14
den man som fick s. mig nära
13:7
s. med sina fötter på Oljeberget
14:4
plats där förra porten stod
14:10
medan de ännu s. på sina fötter
14:12
på hästarnas bjällror s. att läsa
14:20
s.r att vår ande bevaras
Mal. 2:15
skrymtarna vilka gärna s. i
Matt. 6:5
gräset på marken vilket i dag s.r
6 :30
som s.r under andras befäl
8:9
skulle det hava s. tt ännu i dag
11 :23
finner det s. ledigt
12:44
dina bröder s. härutanför
12:47
medan allt folket stod på stranden
13:2
s. mig icke i vägen
16 :23
Bland dem som här s. finnas några
16 :28
några andra s. sysslolösa på torget
20:3
fann då några andra s. där
20:6
Varför s.n I här hela dagen
20:6
en åsninna s. där bunden
21:2
komma att s. övergivet och öde
23:38
förödelsens styggelse s. på helig
24:15
han är nära och s.r för dörren
24:33
säga till dem som s. på hs högra sida
25:34
till dem som s. på hs vänstra sida
25 :41

några av dem som stodo där hörde
27:47
kvinnor stodo där på avstånd
27 :55
s. härutanför och frålla efter dig Mark. 3 :32
allt folket stod på land utmed sjön
4:1
som s. utanför meddelas i liknelser

där han stod vid sjön

s. mig icke i vägen

4:11

5 :21

Bland dem som här s. finnas några
fradgan s.r gossen om munnen
fradgan stod hm om munnen
finna en åsnefåle s. där bunden
funno en åsnefåle s. där bunden

8 :33
9:1
9 :18
9:20
11:2
11:4

några som stod där hredvld sade
när I s.n och bedjen, så förlåten
förödelsens stYllllelse s.
där han icke borde s.

11 :5
11 :26
13:14
13:14

han är nära och s.r för dönen
en av dem som stodo därbredvid
säga till dem som stodo bredvid

13:29
14:47

de som stodo därbredvid till Petrus

14:69
14:70

några av dem som stodo där bredvid
hövitsmannen som stod mitt emot

15:35
15:39

några kvinnor stodo på avstånd
15:40
meni&heten stod utanför och bad Luk. 1:10
H. ängel s.ende på högra sidan
1:11
Jag är Gabriel som s.r inför Gud
1 :19
folket stod och väntade på Sakarias
1 :21
stod en H. ängel framför dem

2:9

det ställe där det stod skrivet

4:17

där han stod vid Gennesarets sjö

5:1
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en man som s.r under andras befäl
7:8
dina bröder s. härutanför
8 :20
Bland dem som här s. finnas några
9 :27
två män stodo där och samtalade med 9 :30
de båda männen som stodo hos hm
9 :32
fradgan s.r hm om munnen
9 :39
gräset på marken vilket i dag s.r
12 :28
tre s. mot två och två mot tre
12:52
låt det stå kvar också detta år
13:8
edert hus komma att s. övergivet
13:35
en vattusiktig man stod framför (J.)
14:2
publikanen stod långt borta
18:13han sade till dem som stodo vid hs
19:24
finna en åsnefåle s. där bunden
19:30
de skola s. rådlösa vid havets och
21:25
skriftlärde stodo och anklagade (J.)
23 :10
Men folket stod och såg därpå
23:35
hs vänner stodo på avstånd
23:49
stodo två män i skinande kläder
24:4
stod han själv mitt ibland dem
24:36
s.r en som I icke kännen
Joh. 1:26
Dagen därefter stod Johannes åter
1 :35
Nu stodo där sex stenkrukor
2:6
brudgummens vän som s.r där och hör 3 :29
kvinnan lät sin kruka s. och gick
4:28
Folket som stod kvar på andra sidan
6 :22
stod J. där och ropade
7 :37
kvinnan som stod där kvar
8:9
på det ställe där offerkistorna stodo
8 :20
i sanningen s.r han icke
8 :44
därför s.r eder synd kvar
9 :41
för folkets skull som s.r här
11 :42
där de stodo i helgedomen
11 :56
Folket som stod där och hörde
12:29
Judas, förrädaren, stod också där
18:5
Petrus stod utanför vid porten
18:16
stod där och värmde sig
18 :18
bland dem stod också Petrus
18:18
en av rättstjänarna som stod där
18:22
Simon Petrus stod och värmde sig
18:25
vid J. kors stod hs moder
19 :25
Där stod ett kärl fullt av ättikvin
19:29
Maria stod och grät utanför graven
20:11
fick se J. s. där
20:14
kom J. och stod mitt ibland dem
20:19
kom J. och stod mitt ibland dem
20:26
stod J. där på stranden
21:4
stodo två män i vita kläder
Apg. 1:10
I galileiske män, varför s.n I
1:11
han sprang upp och stod upprätt
3:8
s.r inför eder frisk och färdig
4:10
mannen som blivit botad s. där
4:14
väktarna s.ende utanför portarna
5 :23
de s. nu i helgedomen och undervisa
5:25
platsen där du s.r är helig mark
7 :33
såg J. s. på Guds högra sida
7 :55
Människosonen s. på Guds högra sida
7 :56
stodo mållösa av skräck
9:7
en man i skinande klädnad s. framför 10:30
Då stod plötsligt en H. ängel där
12:7
att Petrus stod utanför porten
12:14
s. på dina fötter
14:10
macedonisk man som stod där
16:9
de stodo färdiga att dräpa (Paulus)
21 :31
gav Paulus från trappan där han stod 21:40
Paulus till den hövitsman som stod
22:25
befallde Ananias dem som stodo
23:2
sade de som stodo därbredvid
23:4
som jag s.r här inför rätta
23:6
kom H. och stod framför (Paulus)
23:11
när jag stod inför Stora rådet
24:20
där jag stod ibland dem
24:21
jag i dag s.r inför rätta här
24:21
där s. till rätta inför mig
25:9
Jag s.r här inför kejserlig domstol
25:10
s. ansikte mot ansikte med anklagare 25:16
där s. till rätta i denna sak
25:20
nu s.r jag till rätta för vårt hopp
26:6
s. på dina fötter
26:16
s.r jag ännu i dag ss. ett vittne
26 :22
kom en ängel och stod bredvid mig
27 :23
Du skall komma att s. inför kejsaren 27:24
förskeppet blev s.ende orörligt
27 :41
Må Gud s. ss. sannfärdig
Rom. 3:4
hela världen s. med skuld inför Gud
3:19
till den nåd vari vi nu s.
5:2
de många s. ss. syndare
5:19
de många s. ss. rättfärdiga
5:19
eftersom I icke s.n under lagen
6:14
eftersom vi icke s. under lagen
6:15
Om han s.r eller faller
14:4
han skall väl bliva s.ende
14:4
ty H. är mäktig hålla hm s.ende
14:4
de s. också i skuld hos dem
15:27
så att I icke s.n tillbaka
l.Kor. 1:7
den nöd som s.r för dörren
7 :26
s.r det henne fritt att gifta sig
7 :39
för dem som s. under lagen
9 :20
som själv icke s.r under lagen
9:20

blivit ss. stode illll under lagen

9 :20

för att vinna dem som s. under lagen
9:20
den som menar sig s., må se till
10:12
evangelium som I ännu S.r kvar i
15:1
det ord fullbordas som s.r skrivet
15:54
när jag s.r ansikte mot
2.Kor.10:1
att jag icke s.r tillbaka för dessa
11:5
dock icke i ngt stycke S.tt tillbaka
12:11
jag s.r redo att komma till eder
12:14
män som stodo högst i anseende Gal. 2:2,6
s. vi icke mer under uppfostrare
3 :25
han s.r under fönnyndare
4:2
friköpa dem som stodo under lagen
4:5
I som viljen s. under lagen
4:21
så s.n I icke under lagen
5:18
skiljemur som stod emellan oss
Ef. 2:14

S.n därför omejordade kring edra

6:14

visligt mot dem som s. utanför
Kol.
höviskt mot dem som s. utanför1.Tess.
H. dag redan stode för dörren 2.Tess.
om ngns håg s.r till
1. Tim.
vittnesbörd av dem som s. utanför
ett löfte ännu s.r kvar
Hebr.

4:5
4:12
2:2

3:1

hs verk slodo där färdiga
s.r kvar att några skola få komma

4:3
4:6

s.r en sabbatsvila ännu åter
denne som s.r där utan fader
välsignelse av den som s.r högre
rum vari stodo ljusstaken och bordet

4:9
7:3
7:7
9:2
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3:7
4:1

stodo härlighetskeruber
9:5
präster s. dag efter dag i tjänst
10:11
stod deras håg till ett bättre
11 :16
den nåd I s.n i är Guds rätta
l.Pet. 5:12
änglar som s. ännu högre
2.Pet. 2:11
tron s. tillsammans med att
Jak. 2:1
till den fattige: S. du där
2:3
domaren s.r för dörren
5:9
träd som s. nakna på senhösten
Jud. v.12
~ju andar som s. inför hs tron
Upp. 1:4
livets träd som s.r i Guds paradis
2:7
Se, jag s.r för dörren och klappar
3:20
omkring tronen stod o fyra väsenden
4:6
eller se vad som stod däri
5:3,4
mellan tronen och de äldste stod
5:6
fyra änglar s. vid jordens fyra hörn
7:1
en stor skara s. inför tronen
7:9
änglar som stodo runt omkring tronen 7:11
Därför s. de inför Guds tron och
7 :15
Lammet som s.r mitt för tronen
7 :17
de sju änglar som s. inför Gud
8:2
gyllene altare som stod framför
8:3
gyllene altare som stod inför Guds
9:13
ängeln som jag såg s. på havet och
10:5
ängeln som s.r på havet och jorden
10:8
ljusstakar som s. inför jordens H.
11:4
draken stod framför kvinnan
12:4
fick se Lammet s. på Sions berg
14:1
jag såg dem s. vid glashavet
15:2
De skola s.långt ifrån
18:10,15
alla andra s.långt ifrån
18:17
jag såg en ängel s. i solen
19 :17
jag såg troner s. där
20:4
jag såg de döda s. inför tronen
20:12
nu S.r Guds tabernakel bland mskorna 21:3
vid portarna stodo 12 änglar
21:12
på dem stodo 12 namn
21 :14
på båda sidor om strömmen stodo
22:2
Guds och Lammets tron skall s.
22:3
hs namn skall s. tecknat på deras
22:4
profetians ord som s. i denna bok
22;7
profetians ord som s. i denna bok 22:10,18
ord som s. i denna profetias bok
22:19

STA (bi)
våra läppar s. oss bi
Ps.12:5
H. skall på sjukbädden s. hm bi
41:4
det vet jag att Gud s.r mig bi
56:10
H., s. mig bi för ditt namns skull
109:21
H. s. mig bi
118:6
118:7
H. s.r mig bi
ingen enda s.r mig bi mot dessa
Dan.l0:21
2.Kor. 1:11
I s.n oss bi med eder förbön
Gal. 2:8
densamme som s. tt Petrus bi
2:8
hade ock S.tt mig bi
H. stod mig bi och gav kraft
2.Tim. 4:17

STA (efter)
som stodo efter ditt liv
2.Mos. 4:19
ingen skall s. efter ditt land
34 :24
du skall icke s. efter nästas
3.Mos.19:16
s.n I också efter prästadömet
4.Mos.16:10
din fader s.r efter mitt liv
l.Sam.20:1
den som s.r efter mitt liv
22 :23
han s.r ock efter ditt liv
22:23
hs som stod efter ditt liv
2.Sam. 4:8
Min son s.r mig ju efter livet
16 :11
s. efter att taga mitt liv
l.Kon.19:10,14
huru denne s.r efter vårt fördärv
20:7
blygas som s. efter mitt liv
Ps.35:4
ogudaktige s.r efter att döda hm
37:32
som s. efter mitt liv
38:13
s. efter mitt liv att förgöra det
40:15
våldsverkare s. efter mitt liv
54:5
roskor s. mig efter livet
56:2
Mina förföljare s. mig efter livet
56:3
ty de s. efter mitt liv
56:7
smädas av mskor som s. mig efter
57:4
dessa som s. efter mitt liv
63:10
som s. efter mitt liv
70:3
mitt hjärta s.r icke efter vad högt
131:1
hs hjärta s.r efter att förgöra
Jes.10:7
de som stodo efter fördärv
29 :20
Dina älskare s. efter ditt liv
Jer. 4 :30
Anatots män som s. efter ditt liv
11 :21
de mäns hand som s. efter deras liv
19:7
gm dem som s. efter deras liv
19:9
de mäns hand som s. efter deras liv
21:7
ditt hjärta s.r allenast efter vinning
22:17
de mäns hand som s. efter ditt liv
22 :25
de mäns hand som s. efter deras liv
34:20
de mäns hand som s. efter deras liv
34:21
dessa män som s. efter ditt liv
38:16
de mäns hand som s. efter hs liv
44 :30
och som stod efter hs liv
44:30
de mäns hand som s. efter deras liv
46 :26
för dem som s. efter deras liv
49:37
deras hjärtan s. efter vinning
Hes.33:31
s.n den fattige efter livet
Am. 8:4
domaren s.r efter vinning
Mika 7:3
som s.r efter att vinna sitt
Luk.17 :33
stodo judarna ännu mer efter
Joh. 5:18

Judarna stodo efter alt döda hm
Varför s.n I efter att döda mig
Vem s.r efter att döda dig

7:1
7 :19
7:20

denne som de s. efter att döda

7 :25

I s.n efter att döda mig

8 :37

nu s.n I efter att döda mig

8 :40

de s. efter mitt liv
Vad Israel s.r efter har det icke
S.r jag efter att vara mskor

s. efter köttslig lust

Rom.11:3
11:7
Gal. 1 :10

2.Pet. 2:10

stod'o efter annat umgänge

Jud. v. 7

STA (emot)
s.tt emot edra egna söner
2.Mos.32:29
visste icke du stod mig emot
4.Mos.22:34
uppsluka de folk som s. hm emot
24:8

Ingen akall s. dig emot

6.Mos. 7 :24

Vem kan s. emot Anaks barn
Ingen skall kunna s. eder emot

Ingen skall kunna s. dig emot

9:2
11 :25

Jos. 1:5

ingen mod att s. eder emot
icke längre mod s. emot Israels barn

Israels barn icke s. emot fiender
icke kunna s. emot dina fiender

2:11
5:1

7:12
7:13

ingen skall kunna s. dig emot

10:8

ingen kunde s. dem emot

21 :44
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ingen kunnat s. eder emot
23:9
icke mer s. emot sina fiender
Dom. 2:14
Rehabeam icke kunde s. emot 2.Krön.13:7
menen I eder kunna s. emot
13:8
ingen finnes som kan s. dig emot
20:6
bröder som stodo mitt emot
Neh.12:24
ingen kunde s. dem emot
Est. 9:2
som s. mig emot
Ps. 38 :21
de äro många som s. mig emot
55:19
förgås som s. emot min själ
71:13
de stod o icke emot hs ord
105:28
Till lön för kärlek s. de mig emot
109:4
leda vid dem som s. dig emot
139:21
då de nu s. emot H.
Jes. 3:8
själv s. emot dina motståndare
49:25
msk or som jag ej kan s. emot
Klag. 1 :14
ingen kan s. emot hs hand
Dan. 4:32
intet djur kunde s. hm emot
8:4
väduren icke hade kraft att s. emot
8:7
Fursten för Persiens rike stod emot
10:13
ingen skall kunna s. emot hm
11 :16
icke s. emot en oförrätt
Matt. 5 :39
ingen skall kunna s. emot
Luk.21 :15
icke s. emot den vishet
Apg. 6 :10
I s.n alltid emot den h.A.
7 :51
Elymas stod emot dem
13:8
när dessa stodo emot (Paulus)
18:6
Kan väl ngn s. emot hs vilja
Rom. 9:19
han s.r emot vad Gud förordnat
13:2
men de som s. emot detta ... sin dom
13:2
icke att I skolen s. emot
l.Kor. 4:6
s. emot på den onda dagen
Ef. 6:13
stodo emot Moses
2.Tim. 3:8
s. dessa män emot sanningen
3:8
den som s.r oss emot måste blygas Tit. 2:8
icke S.tt emot ända till blods
Hebr.12:4
Gud s.r emot de högmodiga
1.Pet. 5:5
S.n hm emot, fasta i tron
5:9
Gud s.r emot de högmodiga
Jak. 4:6
s.n emot djävulen
4:7
han s.r eder icke emot
5:6

STA (fast)
s.n fasta, skolen I se frälsning
2.Mos.14:13
Om han s.r fast och säger
5.Mos.25:8
Då hon såg denna stod fast
Rut 1:18
jordkretsen s.r fast
l.Krön.16:30
du s.r fast och har intet
Job 11 :15
därför s.r jordkretsen fast
Ps.93:1
Din tron s.r fast ifrån fordom tid
93:2
De s. fasta alltid och för evigt
111:8
Evinnerligen, H., s.r ditt ord fast
119:89
som s.r fast i rättfärdighet
Ords.11:19
änkans råmärke låter han s. fast
15:25
där H. hus är skall s. fast
Jes. 2:2
s.r fast vid det som ädelt är
32:8
människoson som s.r fast därvid
56:2
s. fast vid mitt förbund
56:4,6
Visst s.r det fast plan terat
Hes.17:10
det påbudet s.r fast
Dan. 6:12
som känna sin Gud skola s. fasta
11:32
det berg skall s. fast grundat
Mika 4:1
Ja, domen s.r fast
Nab. 2:7
förbund vill jag låta s. fast
Hagg. 2:6
när de stodo fast vid sin fråga
Joh. 8:7
Apg.14:22
förmanade dem s. fasta i tron
s.n fasta i tron
l.Kor.16:13
i tron s.n I fasta
2.Kor. 1:24
S.n därför fasta
Gal. 5:1
s.n fasta i en och samme A.
Fil. 1:27
s.n fasta i H. med detta sinne
4:1
för att I skolen s. fasta
Kol. 4:12
eftersom I s.n fasta i H.
1.Tess. 3:8
S.n alltså fasta, käre bröder
2.Tess. 2:15
s.r han troget fast vid sitt
2.Tim. 2:13
Så mycket fastare s.r nu
2.Pet. 1:19

STA (fram)
till slut s. fram över stoftet
då lät han henne s. fram
tingen s. fram ss. klädda i skrud
stod han fram ss. en ovän
domen över dig s. fram i ljuset

Job 19:25
28:27
38:14
Klag. 2:4
Hos. 6:5

STA (till)
(Jakob:) S.r det väl till med
1.Mos.29:6
om det s.r väl till med dina bröder
37 :14
om det s.r väl till med fåren
37 :14
(Josef:) S.r det väl till med eder
43:27
det s.r väl till med vår fader
43 :28
Allt s.r väl rätt till
l.Sam.16:4
om det s.r väl till med dina bröder
17:18
om det stod väl till med Joab
2.Sam.ll:7
S.r det väl till med Absalom
18:29,32
S.r det väl till med dig, min broder
20:9
Allt s.r väl rätt till med dig
2.Kon. 4:26
Allt s.r väl rätt till
5 :21; 9 :11
fråga om allt stode rätt till
9:17
Allt s.r väl rätt till
9:18,19,22
Huru skulle det kunna s. rätt till
9 :22

Allt s.r väl rätt till, Silnr!
9 :31
huru det stod till med Ester
Est. 2:11
s.r allt härligt till
Ords.28 :12
Allt s.r väl till
Jer. 6:14
allt s.r väl till
6:14
dock s.r icke allt väl till
6 :14
Allt s.r väl till, allt s.r väl till
8:11
dock s.r icke allt väl till
8:11
fri", om det s.r väl till med dig
15:6
sade: Allt s.r väl till
Hes.13:10
dock stod icke allt väl till
13 :10
om alt allt stod väl till
13:16
dock stod icke allt väl till
13:16
som ropa: Allt s.r väl till
Mika 3:6
Bäst de siiga: Allt s.r väl till
l.Tess. 11:3
I allt må s. väl till med dig
3.Joh. v.2
ss. det

s.r väl till med din själ

v.2

STA (upp)
S. upp och drag igenom landet 1.Mos.13:17

stodo upp för att gå därifrån
stod (Lot) upp och gick emot dem
(Lot:) S.n upp och gån bort
S. upp och tag med dig

18:16
19:1
19:14
19:111
ej heller när hon stod upp
19:33,35
stod Abimelek upp bittida
20:8
stodo upp och vände tillbaka
21:32
stodo upp och gingo till Beer-Seba
22:19
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stod Abraham upp och gick bort
23:3
Abraham stod upp och bugade sig
23:7
stod upp och drog till Nabors stad
24:10
om morgonen när de S.tt upp
24:54
stodo upp och satte sig på kamelerna 24:61
(Esau) stod upp och gick sin väg
25 :34
(Esau:) Må min fader s. upp och äta
27 :31
s. upp och fly till min broder Laban
27 :43
s. upp och begiv dig till Paddan-Aram 28:2
bittida om morgonen stod Jakob upp 28:18
S. nu upp och drag ut ur detta land
31 :13
stod Jakob upp och satte sina barn
31 :17
om morgonen stod Laban bittida upp 31 :55
under natten stod (Jakob) upp
32;22
S. uPP. drag till Betel
35;1
låt oss s. upp och draga till
35:3
(Tamar) stod upp och gick därifrån
38:19
vilja vi s. upp och begiva oss
43:8
s.n upp och faren tillbaka
43:13
stado upp och foro till Egypten
43:15
(Josef:) S. upp och sätt efter männen 44:4
Mose stod upp och hjälpte
2.Mos. 2;17
Då stod Farao upp om natten
12:30
S.n upp och dragen ut från mitt folk 12:31
följande morgon stod han bittida upp 24:4
Dagen därefter stado de bittida upp
32:6
därpå stodo de upp att leka
32;6
stod allt folket UPP
33;8
För grått huvud s. upp
3.Mos.19:32
sade Mo.. ; S. uPP. H.
4.Mos.10;35
Då stod folket UPP
11 ;32
de stodo upp bittida följande
14:40
Mose stod upp och gick till Datan
16:25
när Bileam hade S.tt upp
22:13
Då stado Moabs furstar upp
22:14
s. upp och följ med dem
22 :20
när Bileam hade S.tt upp
22:21
(Bileam;) S. uPP. Balak. och hör
23;18
folk som s.r upp likt en lejoninna
23 :24
Bileam stod upp och vände tillbaka
24;25
stod (Pinehas) upp
25;7
S.n nu upp och gån över
5.Mos. 2 :13
S.n upp och gån över bäcken Arnon
2 :24
när du s.r upp
6:7
S. upp och gå med hast härifrån
9:12
S. upp och gå åstad framför folket
10:11
lära när du s.r upp
11:19
s. upp och begiva dig till den plats
17:8

stod konungen upp och satte sig i
19:8
Då David stod upp om morgonen
24 :11
de inbjudna stodo upp
loKon. 1 :49
Adonia stod upp och gick bort
1 :60
stod konungen (Salomo) upp
2:19
Då stod Simei upp och begav sig
2 :40
Då stod hon upp om natten
3 :20
stod han upp från H. altare
8 :54
Jerobeam stod upp och flydde
11 :40
Jerobeam till sin hustru: S. upp
14:2
Jerobeams hustru stod upp
14:4
s. du nu upp och gå hem igen
14:12
stod Jerobeams hustru upp
14:17
S. upp och gå till Sarefat
17;9
Han stod upp och gick till Sarefat
17:10
stod (Elia) upp och begav sig
19:3
S. UPP och ät
19;5.7
stod han upp och åt och drack
19:8
stod (Elisa) UPP
19 ;21
~I.~~~;) S. upp och ät
~U5

s. upp, ropa högt i natten
Klag. 2:19
evad de sitta eller s. upp
3:63
Du människobarn, s. upp
Hes. 2:1
S. upp och gå ut på slätten
3 :22
Då stod jag upp och gick ut på
3:23
förskräckt och stod upp med hast Dan. 3 :24
om morgonen stod konungen upp
6 :19
S. upp och sluka mycket kött
7:5
Sedan stod jag upp och förrättade
8 :27
tredje dagen låta oss s. upp
Hos. 6:2
Fallen och kan icke mer s. upp
Am. 5:2
De skola falla och icke mer s. upp
8 :14
Upp, låt oss s. upp och strida
Ob. v.1
S. upp och begiv dig till
Jona 1:2
Jona stod upp och ville fly
1:3
S. upp och åkalla din Gud
1:6
S. upp och begiv dig till Nineve
3:2
stod Jona upp och begav sig till
3:3
stod han upp från sin tron
3:6
S.n upp och gån eder väg
Mika 2:10
S. upp och utför din sak inför bergen
6:1
fallit, skall jag dock s. upp igen
7:8
jag s.r upp för att taga byte
Sef. 3:8
(H.) har S.tt upp och trätt
Sak. 2;13
S. upp och tag barnet
Matt. 2:13
Då stod (Josef) upp och tog barnet
2;14
S. upp och tag barnet och dess moder 2 :20
stod (Josef) upp och tog barnet och
2;21
hon stod upp och betjänade (J.)
8:15
stod (J.) upp och näpste vindarna
8 :26
eller att säga: S. upp och gå
9:5
s. upp - sade (J.) till den lame
9:6
Då stod han upp
9;7
stod (Matteus) upp och följde hm
9;9
Då stod J. upp och följde hm
9;19
Då stod hon upp
9 ;25
S.n UPP. varen icke förskräckta
17:7
stodo alla jungfrurna upp och redde
25:7
S.n uPP. låt oss gå
26;46
stod översteprästen upp och sade
26 :62
avsomnade heligas kroppar stodo upp 27 :52
stod (J.) upp och gick åstad
Mark. 1 ;35
S. upp~ tag din säng och gå
2:9
S. upp, tag din säng och gå hem
2:11
Då stod han upp och tog strax
2:12
Då stod (Levi) upp och följde hm
2;14
S. upp, och kom fram
3:3
Flicka. jag säger dig, s. upp
5 :41
strax stod flickan upp och begynte
5 :42
(J.) stod upp och begav sig bort
7 ;24
och han stod upp
9 :27
stod upp och begav sig därifrån
10:1
Var vid gott mod. s. upp
10:49
stod upp med hast och kom till J.
10:50
S.n uPP. låt oss gå
14;42
några stodo upp och vittnade falskt
14:57
Då stod översteprästen upp
14:60
stod Maria upp och begav sig
Luk. 1 :39
där stod (J.) upp till att föreläsa
4;16
stod o upp och drevo (J.) ut ur staden 4:29
han stod upp och gick ur synagogan
4:38
strax stod hon upp och betjänade dem 4:39
eller att säga: S. upp och gå
5 :23
S. uPP. tag din säng och gå hem
5;24
Då stod han strax upp i deras åsyn
5 :25
lämnade (Levi) allt och stod upp
5 :28
S. upp och träd fram
6:8
Då stod han upp och trädde. fram
6:8
Unge man, jag säger dig: S. upp
7 :14
Flicka. s. upp
8 :54
(Jairus' dotter) stod strax upp
8 :55
en lagklok stod upp och ville snärja
10:25
jag kan icke s. upp och giva dig ngt
11:7
vill s. upp och giva hm ngt
11:8
kommer han likväl att s. upp
11 :8
Om husbonden har s.tt upp
13:25
Jag vill s. upp och gå till min fader
15;18
stod han upp och gick till sin fader
15:20
S. upp och gå dina färde
17 ;19
När (J.) sedan stod upp från bönen
22;45
S.n upp, och bedjen att I icke
22:46
de stodo upp hela hopen
23:1
Petrus stod upp och skyndade till
24;12
i samma stund stodo de upp
24:33
S. uPP. tag din säng och gå
Joh. 5:8
Din broder skall s. upp igen
11 :23
Jag vet att han skall s. upp
11 ;24
stod hon strax upp och gick åstad
11 :29
att (Maria) så hastigt stod upp
11 ;31
(J.) stod upp från måltiden
13;4
S.n uPP. låt oss gå härifrån
14;31
En av de dagarna stod Petrus upp Apg. 1 :15
I JK., nasareens, namn: s. upp
3:6
stodo upp och begrovo (Ananias)
5:6
Då stod översteprästen upp
5 :17
Gamaliei stod då upp i Rådet
5 :34
stodo några upp för att disputera
6:9
S. UPP och begiv dig ut på den väg
8:26
Då stod (Filip pus) upp och begav sig
8 ;27
s. nu upp och gå in i staden
9:6
S. upp och fråga i Judas' hus efter
9;11
(Saulus) stod upp och lät döpa sig
9 :18
Eneas. S. upp och lä" ihop din bädd
9 ;34
Då stod han strax upp
9 :34
Petrus stod då upp och föijde med dem 9 ;39
Tabita, s. upp
9 :40
S. uPP. Petrus. slakta och ät
10;13
S. uPP. och gå ditned
10;20
Dagen därefter stod (Petrus) upp
10:23
S. uPP. också jag är en mska
10;26
S. uPP. Petrus. slakta och ät
11;7
S. nu strax upp
12:7
Då stod Paulus upp
13;16
ifrån fariseernas parti stodo upp
15:5
stod Petrus upp och sade
15:7
S. upp och gå in i Damaskus
22 :10
S. upp och låt döpa dig
22;16
några akriftlärde stodo upp
23;9
stod konungen (Agrippa) upp
26 ;30
som skall s. upp för att råda
Rom.15:12
därpå stodo de upp att leka
loKor.10;7
s. upp ifrån de döda
Ef. 5 ;14
H. skall låta hm s. uPP igen
Jak. 5;15
S. upp och mät Guds tempel
Upp.11;l

Må de s. upp och hjälpa eder
32;38
s. upp och gå över Jordan
Jos. 1:2
stod Josua bittida upp
6:12
!Qunde dagen stodo de bittida upp
6:15
H. svarade Josua: S. upp
7:10
S. nu upp och helga folket
7:13
s. upp och drag åstad mot Ai
8:1
må s. upp och draga omkring i landet 18:4
männen stodo upp och gingo åstad
18:8
stod (Eglon) upp från sin stol
Dom. 3;20
stod Debora upp och gick med Barak.
4:9
(Debora;) S. upp
4;14
Inga styresmän förrän du stod upp
5:7
stod upp ss. en moder i Israel
5:7
S. UPP. Barak
5;12
S. upp (Gideon) och drag ned i lägret
7;9
(Gideon;) S.n upp
7 ;15
S. upp och dräp dem
8 :20
S. upp och stöt ned oss
8:21
stod Gideon upp och dräpte Seba
8 :21
Manoa stod upp och följde sin hustru 13 :11
vid midnattstiden stod han upp
16:3
Då stod hennes man upp
19:3
När de fjärde dagen stodo upp
19:5
På femte dagen stod han åter upp
19;8
När nu hennes herre stod upp
19:27
S. upp och låt oss gå
19 ;28
Då stod allt folket upp ss. en man
20:8
stod folket bittida upp
21;4
stod (N oomi) upp med
Rut 1;6
därefter stod upp för att plocka ax
2:15
fick s. uPP. innan ännu ngn kunde
3:14
hände sig att Hanna stod upp
1.Sam. 1:9
Samuel stod upp och gick till Eli
3:6
(Samuel) stod upp och gick till Eli
3;8
s. upp och sök efter åsninnorna
9:3
S. uPP. så vill jag ledsaga dig
9;26
Då stod Saul uPP. och de gingo
9 ;26
Därefter stod Samuel upp och gick
13:15
bittida om morgonen stod Samuel upp 15:12
H. sade: S. upp och smö!j hm
16;12
stod Samuel upp och gick till Rama
16 ;13
Israels och Juda män stodo upp
17 :52
stod David upp och drog åstad
18 :27
Jonatan stod upp
20:25
Jonatan stod upp från bordet
20:34
Sedan stod (David) UPP
20;43
David stod upp och nydde för Saul
21 ;10
S. upp och drag ned till Keglla
23;4
Jonatan stod upp och gick till David 23;16
Då stodo de upp och gingo till Sif
23;24
stod David upp och skar aven flik
24:5
när Saul hade S.tt UPP
24;8
då stod ock David upp
24;9
David stod upp och drog till öknen
25:1
om nan s.r upp för att förfölja dig
25;29
Då stod hon (Abigail) upp
25;41
Därefter stod Abigail UPP med hast
25;42
(Saul) stod upp från jorden
28;23
Därefter stodo de upp
28:26
när I haven s.tt bittida upp
29:10
s. nu upp bittida i morgon
29 :10
Då stod David bittida upp
29;11
stodo de upp, alla stridbara män
31 :12
låta några unga män s. upp
2.Sam. 2;14
Då stodo de upp
2;15
Abner sade till David; Jag vill s. UPP
3 ;21
när David hade s. tt upp från sitt
11;2
stodo de äldste i hs hus upp
12:17
Då stod David upp från marken
12 :20
s.r du upp och äter
12:21
(Amnon;) S. upp och gå din väg
13;15
stodo alla konungens söner upp
13:29
Då stod konungen upp
13;31
Joab stod upp och begav sig till
14;23
stod Joab upp och gick till Absalom
14;31
stod han upp och begav sig till Hebron 15:9
(Ahitofel) stod upp och for hem
17 ;23
Men s. nu upp och gå ut
19:7

stod (Ahab) upp och begav sig
21;16
S. UPP. gå åstad och möt Ahab
21;18
S. upp och gå emot konungens 2.Kon. 1:3
stod (Elia) UPP och gick med hm
1 ;15
Då stod (Elisa) UPP och följde
4;30
bittida om morgonen stod upp
6:15
Så stodo de upp i skymningen
7:5
Konungen stod då upp om natten
7 :12
S. upp och drag bort med ditt husfolk 8:1
Då stod kvinnan upp och gjorde ss.
8:2
bed (Jehu) s. upp, där han sitter
9:2
Då stod (Jehu) upp och gick in
9:6
Därefter stod han upp och begav sig
10:12
stod (AtaJja) och och förgjorde
11:1
stodo de uPP. alla stridbara
l.Krön.10:12
s.n upp och byggen H. Guds helgedom 22:19
David stod upp från sin plats
28:2
S. UPP. H. Gud. kom till
2.Krön. 6 ;41
leviterna stodo upp och lovade H.
20:19
stod (Atalja) upp och förgjorde
22;10
Några av huvudmännen stodo upp
28:12
männen stodo upp och toga sig an
28:15
stodo leviterna upp
29 :12
de stodo upp och skaffade bort
30:14
de levitiska prästerna stodo upp
30:27
stodo huvudmännen för Judas och Esr. 1:5
stodo upp och byggde Israels Guds
3:2
stodo upp och begynte bygga på
5;2
stod jag upp från min bedrövelse
9:5
S. uPP. ty dig åligger denna sak
10;4
Då stod Esra upp och tog en ed
10:5
Esra stod upp från platsen framför
10:6
prästen Esra stod upp
10:10
stod jag upp om natten
Neh. 2:12
Vi vilja s. upp och bygga
2 ;18.20
stodo upp och byggde Fårporten
3:1
sedan jag besett allt. stod jag upp
4:14
stod allt folket upp
8;5
de stodo upp och man föreläste
9:3
S.n upp och löven H.
9:5
denne varken stod upp eller
Est. 5:9
konungen stod upp i vrede
7:7
Ester stod upp och trädde fram
8:4
Då stod Job upp och rev sönder Job 1 :20
När skall jag då få s. upp
7;4
ligger mannen där och s.r ej mer upp 14:12
så snart jag s.r UPP. tala de ohöviskt
19:18
Vid dagningen s.r mördaren upp
24:14
de få s. upp, när de redan förlorat
24:22
mitt i församlingen s.r jag upp
30:28
Vad skulle jag e:öra när Gud stode upp 31 :14
S. uPP. H .• fräls mig
Ps. 3;8
S. upp, H., i din vrede
7:7
S. uPP. H.
9;20; 10;12
vill jag nu s. upp, säger H.
12:6
S. uPP. H .• träd emot hm
17 ;13
s. upp till min hjälp
35;2
s. upp för att skaffa mig rätt
35 :23
skall icke mer s. upp
41:9
S. upp till vår hjälp
44;27
Gud s.r upp
68;2
S. uPP. o Gud. utför din sak
74;22
då när Gud stod upp till dom
76;10
s. upp och förtälja det för sina barn
78:6
s. UPP. o Gud, håll dom över jorden
82:8
kunna skuggorna s. upp och tacka
88:11
Vem s.r upp till att försvara mig
94:16
s. upp och förbarma dig över Sion
102:14
Mitt i natten s.r jag upp att tacka
119:62
fåfängt att I bittida s.n upp
127;2
S. uPP. H .• och kom till din vilostad 132;8
s. upp ifrån din sömn
Ords. 6:9
rättfärdige faller och s.r åter upp
24:16
Medan det är natt s.r hon upp
31:15
Hennes söner s. upp och prisa henne 31 :28
s.r upp när fågeln begynner
Pred.12:4
S. uPP. min älskade
HV. 2;10
S. upp, min älskade, min sköna
2:13
Jag vill s. upp och gå omkring i
3;2
Jag stod upp för att öppna för min
5:5
s.r upp att förskräcka jorden
Jes. 2:19
S.l upp att förskräcka jorden
2 :21
Ve dem som s. bittida upp
5:11
folkens alla konungar måste s. upp
14:9
De få ej s. upp -och besitta jorden
14:21
jag akall s. upp emot dem
14;22
s.n upp, I furstar
21:5
S. uPP. och drag bort
23 ;12
den faller och kan icke mer s. upp
24:20
skuggorna s. ej åter upp
26 :14
mina dödas kroppar må åter s. upp
26;19
H. akall s. upp lIkasom på Perasims
28;21
I kvinnor som åren så säkra, s.n upp
32:9
nu vill jag s. upp, säger H.
33:10
och kunna icke s. upp
43:17
Konungar skola se det och s. upp
49:7
s. upp, Jerusalem
51:17; 52:2
S. upp, var ljus, ditt ljus kommer
60:1
s. upp och tala till dem
Jer. 1 :17
Må de (gudarna) s. upp
2;28
Om ngn faller, s.r han ju upp igen
8:4
s. upp och gå bort till Frat
13;4
S. upp och gå bort till Frat
13;6
S. upp och gå till krukmakarens hus
18;2
fallen omkull utan att kunna s. upp
25 :27
några av de äldste i landet stodo upp 26;17
och s.n upp till strid
49;14

STA (ut)
vem s.r ut med att höra på hm
Joh. 6 :60
icke S.D ut med att höra på mitt ord
8:43
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detta folk s. upp och i trolös

31:16

STÅND
-stånd
avstånd l.Mos.37: 18
välstånd 3.Mos.2S :47
änkestånd Jes.S4:4

STÅND
Uppdelning; falta stånd. hålla stånd, (sätta) i

stånd, komma till stånd.
ST AND (fatta)
ryttarna hade fattat s. vid

Jes.22;7

ST AND (hålla)
kunde icke hålla s. mot Mose
icke kunde hålla s. mot fiender
(Eleaser) höll s.
icke kunde hålla s. i striden
icke kunnat hålla s. mot hm
håller (svärdet) ej s.
hålla två s. mot angriparen
De kunde ej hålla s.
de kunna icke hålla s.
ingen ... skall kunna hålla s.
Söderlandets makt icke hålla s.
dock skall han icke kunna hålla
Bågskytten håller icke s.
hålla s. emot djävulens listiga

2.Mos. 9:11
3.Mos.26:37
2.Sam.23;10
2.Kon. 3 :26
10:4
Job 41 :17
Pred. 4:12
Jer.46:15
46 :21
Hes. 7 :13
Dan.11:15
s.
11 :25
Am. 2:15
Ef. 6:11

ST AND (sätta i)
1.Kon.18;30
satte (Ella) i s. H. altare
2.Kon.12;5
sätta i s. vad som är förfallet
12;6
prästerna ännu icke satt i s.
12;7
Varför sätten I icke i s. förfallet
12;8
befatta sig med att sätta i s.
12;12
sätta i s. vad som var förfallet
12;12
för att sätta huset i s.
12;14
dessa satte därför H. hus i s.
sätta i s. vad som är förfallet
22;5
22;6
för att sätta huset i s.
2.Krön.24;5
sätta eder Guds hus i s.
till att sätta H. hus i s.
24;12
satte det i gott s.
24;13
satte dem i s.
29;3
för att sätta H., sin Guds, hus is.
34;8
laga huset och sätta det i s.
34;10
35;20
Josia försatt templet i gott s.
(judarna) sätta murarna i s.
Esr. 4;12
4;13
murarna bliva satta i s.
dess murar bliva satta i s.
4;16
5;3
sätta denna mur i s.
5;9
och att sätta denna mur i s.
sätta muren i s.
Neh. 3;4
Gamla porten sattes i s. av Jojada
3;6
3;11
En annan sträcka sattes i s. av
3;13
Dalporten sattes i s. av Hanun
Dyngporten sattes i s. av Malkia
3;14
Källporten sattes i s. av Sallun
3;15
sattes ett stycke i s. av Nehemja
3;16
3;19
sattes en annan sträcka i s. av Eser
3;20
sattes en annan sträcka i s. av Baruk
sattes en annan sträcka i s. av
3;21.24
Papal satte i s. stycket
3;25
sattes en annan sträcka i s. av
3;27.30
sattes ett stycke i s. av Malkia
3;31
arbetade på att sätta muren i s.
3;32
i s. jämväl att förmana varandl'a Rom.15;14
ST AND (komma till)
helt oväntat kommit till s.
2.Krön.29;36
låta det komma till s.
Jer.33;2
gm vår försorg kommer till s.
2.Kor. 8;19
gm vår försorg kommer till s.
8;20
det understöd som kommer till s.
9;12
en ordning skulle komma till s.
Ef. 1;10
icke kommit till s. utan edlig
Hebr. 7;20
STÅNDAKTIG

Se

även: Uthärda, härda llt. hålla (ut),

uthållig, tåla, tålamod, tålig, tro, trofast. trogen, trohet. hopp, fast, stadig,
vaka.
Ståndaktighet, tålamod
Vår

kyrkobibels

»ståndaktighet».

ord
resp.

»ståndaktig»,
»tålig»,

»tåla-

mod», återger ofta samma ord i grundtexten. Se ordanalyserna under resp.
ord. Ståndaktighet och tålamod kan
betraktas som olika uttryck för samma
livshållning hos den troende människan.

All

ståndaktighet, allt tålamod, har

sin grund i Guds tålamod och långmodighet

mot

syndare,

2.Mos.34:6;

Ps.103:8; Rom.2:4; l.Tim.I:16; 2.Pet.
3:9. Se: Långmodig.
I

G. T.

är ståndaktig i viktiga sam-

manhang en synonym till trogen och
trofast. Israel skulle vara ståndaktigt i
att hålla och göra efter den lag som
Gud hade givit genom Mose, Jos.23:6.
Endast om konungen var ståndaktig i
att göra efter Guds bud och rätter,
skulle

Gud

beflista

konungamakten,

I.Krön.28:7. Ståndaktighet betecknar
även eljest förbundstrohet mot Herren,
se t.ex. 2.Krön.19:11; 27:6; Ps.78:8.
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Ståndaktig - Ståthållare
behöver ståndaktighet för att kunna
göra Guds vilja och få vad utlovat är,
10:36, jfr Rom.2:7. Också frestelser
kan tjäna till att befasta deras ståndaktighet, som i sin tur skall föra med
sig fullkomlighet i gärning, J ak.1 :2-4,
och den som är ståndaktig i frestelsen
får livets krona, vilken Gud har lovat
åt dem som älskar honom, v.l2. Det är
därför betecknande att Paulus om kärleken (Guds kärlek utgjuten i våra
hjärtan genom den helige Ande, Rom.
5 :5) säger att »den fördrager allting,
den tror allting, den hoppas allting,
den uthärdar allting», I.Kor.13:7.
Ståndaktigheten utgör en organisk del
av det kristna livet och nämns därför
ofta tillsammans med tro och kärlek,
t.ex. I.Tess.I:3; I.Tim.6:11; Tit.2:2.
Den hör till den Guds gåva som Petrus
kallar »allt det som leder till liv och
gudsfruktan», 2.Pet.1 :3-7. Framför allt
sammanhänger ståndaktigheten och
tålamodet med väntan på Kristus och
hans tillkommelse, 2.Tess.3:5; Jak.
5:7 f. Det är endast Herren själv som
kan styrka de troende, så att de med
ståndaktighet och tålamod kan göra
hans vilja och med glädje kan skåda
mot det himmelska målet, Kol.! :9-12,
jfr Rom.8:33-39; l.Pet.1 :5.
I Bibelns sista bok talas det ofta om
ståndaktighet. Johannes skriver, att
han med sina medkristna har del i
bedrövelsen och riket och ståndaktigheten i Jesus, Upp.1 :9. Församlingsföreståndarna (»änglarna») i Efesus och
Tyatira prisas för sin ståndaktighet,
samtidigt som de förebrås för sin
försummelse i andra väsentliga ting i
sina församlingar, 2:2·4,19 f. Föreståndaren (»ängelm» i Filadeifia får det
löftet att han skall bli skonad från den
prövning som skall drabba jorden, och
motiveringen är: »eftersom du har tagit
vara på (bevarat) mitt bud om ståndaktighet (eller: ordet om min stånd·
aktighet )), 3 :10. Två ting är framför
allt nödvändiga för de heliga i den
yttersta tidens nöd: ståndaktighet och
tro, 13:10; 14:12.

sättning av flera olika hebr. uttryck. Se
ordanalyser. En följd av konunga·
dömets införande blev en helt ny
förvaltning, utövad av ämbetsmän å
konungens vägnar. För skatteuppbörden tillsattes fogdar (se Fogde) och för
krigsväsendet härhövitsmän (se d.o.).
Bland konungens tjänare var dessutom
speciella rådgivare, ibland kallade rådsherrar. Inflytelserika var även konungens mest betrodda hovmän. Styrelsen i
enskilda landsdelar kunde på konungens uppdrag och under hans kontroll utövas av hans ställföreträdare
(ståthållare, landshövdingar). I I.Kon.
10:15 och 2.Krön.9:14 omtalas »ståthållarna i landet» på konung Salomos
tid, och enligt I.Kon.22 :48 hade judakonungen Josafat en ståthållare som
regent i Edom.
Ben·Hadad, konungen i Aram, regerade genom lydkonungar, men hans
rådgivare föreslog att han skulle avsätta dem och i deras ställe insätta
ståthållare, I.Kon.20:24. Både ståt·
hållare och landshövdingar nämns som
befallningshavande för storkonungar,
t.ex. Assyriens, Mediens och Babyloniens, Hes.23:6,23; Jer.51 :23,28,57.
Den persiske storkonungen regerade
dessutom även genom satraper (se
d.o.), Est.8:9; 9:3; Dan.3:2 f.; 3:27;
6:7. Med ståthållare »i landet på andra
sidan flodem>, Neh.2:7,9; 3:7, avses
persiska guvernörer väster om Eufrat.
En av dessa är namngiven, Tattenai,
Esr.5 :3,6; 6:6,13. Bland den persiske
konungens ståthållare i Juda nämns
särskilt Sesbassar, Esr.5:14 Ufr 1:8),
samt Nehemja, Neh.5:14 ff.; 12:26.
I nytestamentlig tid hade nabateernas konung Aretas (se d.o.), som
under romersk överhöghet regerade
över sitt folk, en »ståthållare», grek.
ethruirches, i Damaskus, 2.Kor.ll:32.
Kvirinius, som enligt Luk.2:2 var
»Iandshövding» i Syrien, innehade en
tid ställningen som kejserlig legat, dvs.
ståthållare. Se för övrigt: Kvirinius. Av
övriga namngivna »Iandshövdingam var
Pilatus och Felix (se dessa ord) kejserliga prokuratorer - enligt ordets betydelse »ombesöIjare», »förvaltare», nämligen av skatteuppbörden, i en kejserlig
provins. Den judeiska provinsens litenhet motiverade emellertid att dess
prokuratorer även fick hand om den
högsta civila och militära makten inom
området. För »Iandshövding» i denna
och i allmän mening har N.T.s grekiska
text benämningen hegemon, anförare,
ledare. Om Sergius Paulus på Cypern,
Apg.l3:7 ff., och Ga1lio i Akaja,
18:12 ff., brukas däremot ordet anthypatos, den grekiska motsvarigheten till
Vulgatas proconsul, ståthållare i en
senatorisk provins.

I N. T. betecknar ståndaktighet och
tålamod den uthållighet som präglar
ett sant gudsförhållande. Den troende
är uthållig också i svåra förhållanden,
medan han väntar på Guds rikes full·
bordan. Den kristna ståndaktigheten är
icke präglad av resignation, utan av
positiv tro på Guds makt att leda och
bevara de sina. Se: Bevara.
I Jesu undervisning möter vi uppmaning till ståndaktighet (uthållighet)
t.ex. i Luk.21 :19: »Genom att vara
ståndaktiga skolen I vinna edra själaD>.
Detta sägs med tanke på den nöd som
hör ändens tid till, v.12,16 f., och
samma tanke uttrycks i Matt.24:13
med orden: »Men den som är ståndaktig in till änden, han skall bliva
frälst», jfr 10:22; Mark.13:13. Till
grund för ståndaktigheten ligger Guds
bevarande och uppehållande makt,
Luk.21 :14 f.,18. I Luk.8:15 förklarar
Jesus sin liknelses ord om den säd som
föll i den goda jorden, och han säger
att de syftar på dem som hör ordet,
behåller det i rättsinniga och goda
hjärtan och bär frukt i ståndaktighet i motsats till stengrundens människor
som tror endast till en tid för att i
frestelsens stund avfalla, v.13, jfr Matt.
13 :20 ff. Det har därför stor betydelse
på vilket sätt en människa lyssnar, tar
emot och tillämpar Guds ord, Luk.
8:18,21. Jämför även Joh.15 :16, där
Jesus försäkrar sina vänner, dvs. dem
som gör vad han bjuder dem, v.l4, att
han har utvalt dem och bestämt om
dem att de skall gå åstad och bära
frukt, »sådan frukt som bliver beståndande».
I de nytestamentliga breven talas
det ofta om ståndaktighet. Ståndaktigheten kommer från Gud. Gud är
»ståndaktighetens och tröstens Gud»,
Rom.15 :5, och de heliga skrifterna,
Guds ord, ger ståndaktighet och tröst,
v.4. Jesus är de troendes förebild
genom det tålamod han visade i sitt
lidande och sin död på korset, och
genom att se på honom kan de med
uthållighet löpa framåt i trons tävlingskamp utan att tröttna och uppgivas,
Hebr.12:1-3, jfr I.Pet.2:20-25. Som
exempel på ståndaktiga och tåliga
människor i gamla förbundet nämns
Abraham, Hebr.6:15, profeterna, Jak.
5:10, och Job, v.11. Paulus visade som
Guds tjänare mycken ståndaktighet i
trångmål, 2.Kor.6:4. Han uthärdade
ståndaktigt allting för de utvaldas
skull, 2.Tim.2:10, i vissheten om att
»äro vi ståndaktiga, så skola vi ock få
regera med honom», v.12. Han tackar
Gud för den ståndaktighet som kom
till synes bland de troende i Tessalonika, I.Tess.I:3; 2.Tess.I:4, och sin
andlige son Timoteus ger han det
vittnesbördet att han har blivit hans
efterföljare i tålamod och ståndaktighet, 2. Tim.3 :1O.
De troende uppmanas ofta att vara
ståndaktiga. I Rom.12: 12 ger aposteln
en uppmaning till ståndaktighet el.
tålamod i bedrövelsen, något som sätts
i nära relation till glädje i hoppet och
uthållighet i bönen. Jfr 5:2-5, där det
också är tal om hoppet, och där
aposteln säger att lidandet verkar
ståndaktighet och ståndaktigheten beprövad fasthet och fastheten hopp. Se
också 8:24 f.; Hebr.6:11 f. De troende

STANDAKTIG
1 Allenast skall du vara s.
5.Mos.12:23
1 Men varen I DU s.a
Jos.23:6
1 s. i att göra mina bud
l.Krön.28:7
1 Varen s.a i vad I gören
2.Krön.19:11
2 (Jotam) vandrade S.t inför H.
27:6
2 du gör deras hjärtan s.a
Ps.lO:!7
2 som Icke höll sitt hjärta S.t
78:8
2 höllo sig icke S.t vid hm
78:37

STATHALLARE
Se även: Landshövding, hövding,
furste, fogde, satrap, landsfurste, her·
re, härska, regera.
Ståthållare, landshövding
Ordet »ståthållare» är i G.T. en över-

persisk titel, som' kan återges: hans
excellens el. den vördnadsvärde.
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STÅNDAKTIG

l) håzak, p l n
bli ~l. v~ra fas~ hård el. stark. Se t.ex.
Stark 9, Styrka (verb) I, Stärka l.
2) [kun],

1 1J

nif. vara fast, ha ett fast el. riktigt läge;
vara redo el. färdig; i PS.78:37 nif.
part. nåJs:on, fast, stadig (om lel;>,
hjärta); hif. göra fast, ge ett fast el.
riktigt läge. Se t.ex. Fast I, Grunda 3,
Stadig 7, Strid 10, Säker 4.
3) hypomenö, V1TO!.u!VW
stanna kvar; hålla stånd, vara ståndaktig. Se vidare: Lidande 14.
4) hypomone, V1TOf.lOVft
uthållighet, ståndaktighet; av: hypomenö, se 3. Ordet är på övriga ställen
övers. uthållighet, Rom.2:7; 2.Kor.
12:12; Hebr.12:1.
5) bebaioö, (le(laww

göra fast, befasta; av: bebaios, se
Fast 48. Se: Stadfasta l, Styrka (verb)
13.

2
3
3
3
4
5
4
3
3
3
3
3
4
4

redlige vandrar sina vägar S.t
Ords.2l :29
den som är s. intill änden
Matt.l0:22
Men den som är s. intill änden
24:13
den som är s. intill änden
Mark.13:13
Gm att vara s.a skolen I vinna Luk..21 :19
göra eder s.a intill änden
l.Kor. 1:8
s. t uthärden samma lidanden 2.Kor. 1:6
Därför uthärdar jag s.t
2.Tim. 2:10
äro vi s.a, skola vi ock få regera
2:12
s.t uthärdaden lidandets
Hebr.10:32
som är s. i frestelsen
Jak. 1 :12
saliga som hava varit s.a
5 :11
du är s. och har burit
Upp. 2:3
huru du tjänat och varit s.
2:19

STÅNDAKTIGHET
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

och bära frukt i s.
Luk.. 8 :15
veta att lidandet verkar s.
Rom. 5:3
och s.en beprövad fasthet
5:4
bida vi därefter med s.
8 :25
gm s. skola bevara vårt hopp
15:4
s.ens och tröstens Gud give eder
15:5
ss. Guds tjänare i mycken s. 2.Kor. 6:4
bevisa s. och tålamod i allt
Kol~ 1 :11
eder s. i hoppet
1.Tess. 1:3
i fråga om eder s.
2.Tess. 1:4
H. styre ... till K. s.
3:5
far efter kärlek. s.
l.Tim. 6:11
efterföljare i kärlek. i s.
2.Tim. 3:10
vara sunda i kärlek. i s.
Tit. 2:2
behöven s. för att kunna
Hebr.10:36
i återhållsamheten s.
2.Pet. 1:6
i s.en gudsfruktan
1 :6
så verkar detta s.
Jak. 1:3
låten s.en hava med sig
1:4
Om Jobs s. haven I hört
5:11
del i s.en i J.
UPP. 1:9
Jag känner ditt arbete och din s.
2:2
tagit vara på mitt bud om s.
3:10
gäller för de heliga att hava s.
13:10
gäller för de heliga att hava s.
14:12

STÅNG
-stång
mätstång Hes.40:3; Upp. 11 :1
tvärstång 2.Mos.26:28
STANG
göra stänger av akacieträ
2.Mos.25:13
stängerna skall du skjuta in i
25 :14
stängerna sitta kvar i ringarna
25 :15
stänger må skjutas in i dem
25:27
du skall göra stängerna av akacieträ
25 :28
du skall göra stänger till altaret
27:6
stänger av akacieträ
27:6
stängerna skola skjutas in i ringarna
27:7
stängerna sitta på altarets båda
27:7
att stängerna må skjutas in i dem
30:4
du skall göra stängerna av akacieträ
30:5
arken med dess stänger
35 :12
bordet med dess stänger
35:13
rökelsealtaret med dess stänger
35 :15
dess stänger och alla dess tillbehör
35:16
han gjorde stänger av akacieträ
37:4
stängerna skö t han in i ringarna
37 :5
för att stängerna skulle skjutas in
37 :14
han gjorde stängerna av akacieträ
37:15
för att stänger skulle skjutas in
37 :27
han gjorde stängerna av akacieträ
37 :28
för att stängerna skulle skjutas in
38:5
han gjorde stängerna av akacieträ
38:6
sköt stängerna in i ringarna
38:7
vittnesbördets ark med dess stänger
39 :35
stänger och alla dess tillbehör
39 :39
(Mose) satte stängerna på arken
40:20
sätta in stängerna
4.Mos. 4:6.8.11,14
bars på en s. av två man
13:24
Gör en orm. och sätt upp den på en s. 21:8
och satte upp den på en s.
21:9
dess stänger betäcktes av
1.Kon. 8:7
stängerna vara så långa
8:8
Guds ark med stänger
l.Krön.15:15
stänger övertäcktes av
2.Krön. 5:8
stängerna voro så långa
5:9
benen ... likna stänger av järn
Job 40:13
ss. en ensam s. på bergets topp
Jes.30:17
en s., och dess höjd: en s.
Hes.40:5
portens ena tröskel: en s. bred
40:6
den andra tröskeln: en s. bred
40:6
vaktkammare en s. lång och en s.
40:7
porttröskeln mätte en s.
40:7
portens förhus: det mätte en s.
40:8
sidokamrarnas grundvalar en s. höga 41:8
efter mätstången 500 stänger runt
42:16
efter mätstången 500 stänger
42:17,18
mätte med mätstången 500 stänger
42:19
utefter platsens längd 500 stänger
42 :20
utefter dess bredd 500 stänger
42 :20
med s.en mätte han staden
Upp.21 :16

STÅNGA
Om en oxe S.r ngn till döds
2.Mos.21:28
om oxen förut haft vanan att s.s
21 :29
som blivit s.d av oxen
21 :31
om oxen s.r en träl eller trälinna
21 :32
ägaren giva åt den s.des herre
21 :32
Om ngns oxe s.r en annans oxe
21 :35
oxen förut hade vanan att s.s
21 :36
s.r han ned alla folk
5.Mos.33:1 7
skall (Ahab) s. arameerna
l.Kon.22:11
skall du s. arameerna
2.Krön.18:10
och med edra hom s.en dem
Hes.34 :21

STÅT
skall H. taga bort deras s.
Agrippa och Bemice med stor s.

Jes. 3:18
Apg.25 :23

STÅTIIÅLLARE
l) pähå, i1 n 9

(plur.. p~00'" assyriskt låneord med
betydelsen: herre över ett område,
ståthållare.
2) ni~~å!J, ) ~ 1
en som är tillsatt el. förordnad (till
ledare, uppsyningsman osv.). Se vidare:
Fogde 3.
3) tirså!ä', 1\ O~

"! I:i

4) päl;tå, i1 Q&
aram. = hebr. päl,1å, se l.

Ståthållarekost - Ställe
S) ethnilrches, €O vapXT/~
ego folkledare; ståthållare; av: ethnos,
se Folk 29, och archö, vara först el.
främst. Det är i 2.Kor.11 :32 tal om
den nabateiske konungen Aretas IV.s
ståthållare i Damaskus, se Aretas.

ST ÄLLA (allmänt)
Abraham s.de sju lamm avsides I.Mos.21 :28
sju lammen som du s.t avsides
21:29
edra kärvar s.de sig runt omkring
37:7
de s.de sig bredvid de förra koma
41:3
han s.de sig främmande mot dem
42:7
s.er hm inför ditt ansikte
43:9
s.de i ordning sina skänker
43:25
dem s.de han fram inför Farao
47:2
hs syster s.de sig ett stycke
2.Mos. 2:4
att det var illa s.t för dem
5:19
ställ dig i (Faraos) väg
7:15
skolen I s. i förvar hos eder
16:23
de s.de det i förvar till följande
16:24
16:33
ställ det inför H. att förvaras
Aron s.de det framför vittnesbördet
16:34
s. mig överst på höjden
17:9
de s.de sig nedanför berget
19:17
skall hs herre s. hm vid dörren
21:6
de skola s.s upprätt
26:15
s. den innanför förlåten
26:33

bordet skall du s. utanför förlåten
26:35
bordet skall du s. på norra sidan
26 :35
du skall s. det framför den förlåt
30:6
s. det mellan uppenbarelsetältet
30:18
s.de han sig i porten till lägret
32:26
s.de sig vid ingången till sitt tält
3'3:8
ställ dig där på klippan
33 :21
s. dig på toppen av berget (Sinai)
34:2
han s.de sig där nära intill hm
34:5
och s.de (bräderna) upprätt
36:20
s. det gyllene rökelsealtaret framför
40:5
brännoffersa.ltaret skall du s.
40:6
du skall s. bäckenet mellan
40:7
s.de ljusstaken i uppenbarelsetältet
40:24
s.de det gyllene altaret in i
40:26
brännoffersaltaret s.de han vid
40 :29
han s.de bäckenet mellan
40:30
s. fram ett felfritt djur
3.Mos. 3:1
s. fram inför H. ansikte
3:7
s. fram denna inför H. ansikte
3:12
menigheten s.de sig inför H. ansikte
9:5
prästen skall s. den som skall renas
14:11
s. dem inför H. ansikte
16:7
den bock skall s.s levande
16 :10
s. fram inför prästen
27:8,11
och s. därpå faten
4.Mos. 4:7
s. henne inför H. ansikte
5:16
s. kvinnan fram inför H. ansikte
5:18
s. hustrun fram inför H. ansikte
5 :30
s. leviterna inför Aron och hs söner
8 :13
låt dem s. sig där hos dig
11:16
lät dem s. sig runt omkring tältet
11 :24
s.de sig vid ingången till
16:18
S.t sig vid ingången till sina tält
16:27
H. ängel s.de sig på vägen
22:22
s.de sig H. ängel i en smal gata
22:24
s.de sig på ett trångt ställe
22:26
Ställ dig vid ingången
Dom. 4:20
dem skall du s. för sig
7:5
(Jotam) s.de sig på toppen av Gerissim 9:7
Gaal s.de sig vid ingången
9 :35
Abimelek S.de sig vid ingången
9 :44
S.t (Simson) mellan pelarna
16:25
gudabild ... s.des in i Mikas hus
17:4
s.de sig vid ingången till porten
18:16
må s.s fram inför H. ansikte
l.Sam. 1 :22
jordkretsen har han S.t på dem
2:8
Då kom H. och s.de sig där
3:10
och s.de (arken) bredvid Dagon
5:2
S.en I eder på ena sidan
14:40
jag med min son Jonatan s. mig på
14:40
i 40 dagar kom han och s.de sig där
17:16
David s.de sig invid filisteen
17 :51
19:3
s. mig bredvid min fader
s.de han sig vansinnig inför deras
21 :13
s.de han sig på toppen av berget
26 :13
s.de de (arken) på dess plats
2.Sam. 6 :17
S.en Uria längst fram
11:15
AbsaIom plägade s. sig vid sidan av
15:2
konungen s.de sig vid sidan av porten 18:'4
Gå åt sidan och ställ dig där
18 :30
du som S.de mig på mina höjder
22:34
s.de (Samma) sig på åkerstycket
23:12
man s.de fram en stol
l.Kon. 2:19
att där s. H. förbundsark
6:19
(Salomo) s.de keruberna i det innersta 6:27
han s.de fem av bäckenställen
7 :39
havet s.de han på högra sidan
7 :39
skall hon s. sig främmande
14:5
Varför s.er du dig främmande
14:6
Gå ut och ställ dig på berget
19:11
s.de sig vid ingången till grottan
19:13
och S.de sig i konungens väg
20:38
S.de sig inför H. och sade
22:21
s.de sig på ngt avstånd
2.Kon. 2:7
(Elisa) s.de sig vid Jordans strand
2:13
gick (Jebu) ut och s.de sig där
10:9
Jehu hade därutanför S.t 80 man
10:24
I skolen s. eder runt omkring kon.
11:8
s.de (kistan) bredvid altaret
12:9
s.de det på norra sidan
16:14
s.de (havet) på ett stengolv
16:17
s.de sig mitt på åkerstycket
l.Krön.11:14
s.de de den i tältet
16:1
s.de fem på högra sidan
2.Krön. 4:6
och s.de dem i tempelsalen
4:7
havet s.de han på högra sidan
4:10
S.t den mitt på yttre förgården
6:13
kom anden fram och s.de sig inför H. 18 :20
s. sig runt omkring konungen
23:7
han s.de dörrvaktarna vid portarna
23:19
s.de dem utanför porten till H. hus
24:8
s. in i dem Guds hus' kärl
Neh.13:9
jag s.de några av mina tjänare
13:19
Vem s.er mig till ansvar
Job 9:19
ställ nu säkerhet och borgen
17:3
till dig vill jag s. min bön
Ps. 5:3
du som s.de mig på mina höjder
18 :34
s.er mina fötter på rymlig plats
31:9
s.de sig vansinnig inför Abimelek
34:1
mina närmaste hava s.t sig långt
38 :12
han s.de mina fötter på en klippa
40:3
straffa dig och s. dig det för ögonen
50:21
på slipprig mark s.er du dem
73:18
Du s.er våra missgärningar inför dig
90:8
H. har S.t sin tron i himmelen
103:19
H. s.de mig på rymlig plats
118:5
dina rätter har jag s.t framför mig
119:30
där äro s.de domstolar
122:5
vill jag s. min tron
Jes.14:,13
hm likt att S. vid hs sida
40:18
Må de s. fram sina vittnen
43:9
S. sin bön till dig
45:14
På dina murar har jag S.t väktare
62:6
S.en eder vid vägarna
Jer. 6:16
Ställ dig i porten till H. hus
7:2
ställ dig i Menighetsporten
17 :19
s.de sig i förgården till H. hus
19:14
Ställ dig i förgården till H. hus
26:2
Ställ dig vid vägen och speja
48:19
vem kan s. mig till ansvar
49:19; 50:44
s.de sig vid kopparaltaret
Hes. 9:2
s.de sig bredvid ett av hjulen
10:6
du har där s. t fram min rökelse
23 :41
fursten s. sig vid portens dörrpost
46:2
det blev s. t på två fö tter
Dan. 7:4
Till (avgudar) s. de sina böner
Hos.13:2
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ST A THALLARE
1 inkom från s.na i landet
l.Kon.l0:15
1 insätt s. i deras ställe
20 :24
2 en s. regerade där (Edom)
22 :48
1 slå tillbaka en enda s.
2.Kon.18:24
1 s.na i landet förde guld
2.Krön. 9 :14
3 s.n tillsade dem att de icke
Esr. 2:63
4 Tattenai. s.n i landet på andra
5:3,6
4 Sesbassar s han satt till s.
5:14
4 Tattenai som är s. i landet på
6:6
4 Judarnas s. må bygga detta Guds
6:7
4 Tattenai. s.n i landet på andra
6 :13
1 s.na i landet på andra sidan floden
8 :36
1 brev givas mig till s.na
N eho 2:7
1 När jag så kom till s.na i landet
2:9
1 s.n i landet på andra sidan
3:7
1 s. över dem i Juda land
5 :14
1 De förra s.na hade betungat folket
5 :15
3 s.n tillsade dem att icke äta av
7 :65
3 S.n gav till kassan i guld 1000
7 :70
3 N ehemja, han som var s.
8:9
3 Nehem,ia, s.n, HakaJjas son
10:1
1 levde i Nehemjas, s.ns, tid
12:26
1 en skrivelse till s.na
Est. 3:12
1 en skrivelse utfärdades till s.na
8:9
1 s.na understödde judarna
9:3
1 slå tillbaka en enda s.
Jes.36:9
1 krossade s. och landshövding
Jer.51 :23
1 strid mot (Mediens) s.
51 :28
1 druckna, så ock dess s.
51 :57
1 där (assyrierna) voro s.
Hes. 23:6
1 Assurs söner. de voro ju s.
23:12
1 s. och landshövdingar allasammans 23 :23
41ät församla satraper och s.
Dan. 3:2
4 församlade sig satraperna och s.na
3:3
4 s.na församlade sig där
3 :27
6:7
4 Alla rikets ... s.na hava rådslagit
1 Serubbabel, Juda S.
Hagg. 1:1
1 H. uppväckte Juda s.s ande
1 :14
1 Säg till Serubbabel, Juda S.
2:3,22
1 Kom med ngt sådant till din s. Mal. 1:8
5 lät Aretas' s. sätta ut vakt
2.Kor.11 :32

STATHALLAREKOST
varken jag eller ... åto av s.en
likväl krävde jag icke ut s.en

Neh. 5:14
5:18

STATLIG
Baul, en s. och fager man
tre finnas som skrida S.t fram
ja, fyra som hava en s. gång
s. är han ss. en ceder
med s.a huvudbonader

I.Sam. 9:2
Ords.30:29
30:29
HV. 5:15
Hes.23:15

STÄCKA
Hs väldiga steg skola S.S
Ty han s.er furstarnas övermod

Job 18:7
Ps.76:13

STÄD
bleckslagaren som hamrar på s.

Jes.41 :7

STÄDSE
Dock förbliver jag s. hos dig

s. draga eder till minnes

PS.73:23
2.Pet. 1:15

STÄLL
-ställ
bäckenställ ler.S2:17
STÄLL
Vart s. var fyra alnar långt
l.Kon.
på följande sätt voro dessa s.
Vart s. hade fyra hjul av koppar
Fyra bärarmar funnos på vart s.
bärarmarna i ett stycke med sitt s.
överst på vart s. en rund uppsats
ovantill på vart s. dess hållare

7 :27
7 :28
7 :30
7 :34
7 :34
7 :35
7 :35

STÄLLA
-ställa
fastställa Apg.I:7
hemställa Apg.23:IS
likställa Hebr.7:3
uppställa Dan.12:1l
vanställa lob 30:18
återställa 3.Mos.6:4
STÄLLA
Uppdelning: allmänt; ställa fast, ställa (sin)
färd, ställa till, ställa till freds, ställa till

rätta, ställa upp, ställa ut.

Ställ dig icke vid vägskälet
Ob. v.14
och s. mig på muren
Hab. 2:1
s.de (barnet) mitt ibland
Matt.18:2
du har ändå s.t dem lika med oss
20:12
Också jag vill s. en fråga
21 :24
vidare S. ngn fråga på hm (J.)
22:46
fåren skall han s. på sin högra sida
25 :33
J. s.des fram infar landshövdingen
27 :11
ett barn och s.de det mitt
Mark. 9:36
Jag vill s. en fråga till eder
11 :29
vidare s. ngn fråga på hm
12:34
s.s fram inför landshövdingar
13:9
s.de hm på helgedomens mur
Luk. 4:9
J. s.de det bredvid sig
9:47
s.en eder därutanför och klappen
13:25
jag vill s. en fråga till eder
20:3
att vidare s. ngn fråga på (J.)
20 :40
s.de ganska många frågor på J.
23:9
s.de (J.) sig som om han ville
24:28
Därefter s.de de fram två
Apg. 1 :23
s.de (Tabita) levande fram
9 :41
hs avsikt var att s. (Petrus) fram
12:4
Jason och de andra s. borgen för sig
17:9
s.de (Paulus) inför dem
22 :30
lät jag s. hm inför deras Stora råd
23:28
S.t fram ss. försoningsmedel
Rom. 3:25
s.en icke edra lemmar i syndens
6:13
när I s.en eder i ngns tjänst
6 :16
s.den edra lemmar i orenhetens
6:19
s. edra lemmar i rättfärdighetens
6 :19
Gud har S.t oss apostlar här
l.Kor. 4:9
s. oss inför sig
2.Kor. 4:14
s. fram inför hm en ren jungfru
11 :2
och s.d under lagen
Gal. 4:4
s. fram församlingen inför sig
Ef. 5 :27
s. eder fram inför sig
Kol. 1 :22
s. fram var mska ss. fullkomlig i K.
1 :28
s.er jag nu denna förmaning
l.Pet. 5:1
s. eder inför sin härlighet
Jud. v.24
en annan ängel s.de sig vid
Upp. 8:3
s.de sig på sanden invid havet
12:18
ST ÄLLA (fast)
(Mose) s.de fast dess bräder

2.Mos.40:18

ST ÄLLA (sin färd)
s.de sin färd mot Gileads
l.Mos.31 :21
Om I s.en eder färd till
Jer.42:15
mskor som s. sin färd till Egypten
42 :17
av Juda som S.t sin färd till Egyptens 44:12
S.en icke eder färd till
Matt. 10:5
s. sin färd till Jerusalem
Luk. 9 :51
STÄLLA (till)
s.de till folkskockning
s.de till dolkmännens uppror
funnit mig s. till folkskockning

Apg.17:5
21:38
24:12

ST ÄLLA (till freds)
skola vi s. hm till freds

Matt.28:14

ST ÄLLA (till rätta)
om du vill s. till rätta

Ords.19:19

STÄLLA (upp)
s.de upp sig i Siddimsdalen
I.Mos.14:8
Dans barn s.de upp gudabilden Dom.18:30
s.de upp åt sig gudabild
18:31
Israels män s.de upp sig till strid
20:20
s.de upp sig ännu en gång till strid
20:22
där de s.t upp sig första dagen
20:22
Israels barn s.de upp sig mot Gibea
20:30
s. t upp sig vid BaaI-Tamar
20 :33
Filisteerna s.de upp sig
l.Sam. 4:2
s.de upp sig till strid
17:2
Varför dragen I ut och s.en upp
17:8
s.de upp sig i slagordning
17 :21
Ammons barn s.de upp sig
2.Sam.10:8
s.de sedan upp sig mot arameerna
10:9
s.de upp sig mot Ammons barn
10:10
arameerna s.de upp sig mot David
10:17
Pelarna s.de han upp vid
l.Kon. 7 :21
pelare han s.de upp på högra sidan
7 :21
den han S.de upp på vänstra sidan
7 :21
han s.de upp den ena i Betel
12 :29
drabanterna s.de upp sig
2.Kon.11:11
s.de Hasael sitt täg upp mot
12:17
s.de upp denne i de offerhöjdsbus
17 :29
hästar som Juda konungar S.t upp
23:11
Ammons barn s.de upp sig
1.Krön.19:9
S.de upp sig för sig själva
19:9
s.de sedan upp sig mot arameerna
19:10
tingo s. upp sig mot Ammons barn
19:11
s.de han upp sig i slagordning
19 :17
när David s.t upp sig till strid
19:17
kopparaltaret man s.t upp
2.Krön. 1:5
pelarna s.de han upp framför
3 :17
Jerobeam s.de upp sig till strid
13:3
de s.de upp sig till strid
14:10
s.de han upp män som skulle sjunga
20:21
(Jojada) s.de upp allt folket
23:10
Amasia lät dem s. upp sig
25:5
Amasja s.de upp dem till gudar
25:14
(Hiskia) lät leviterna s. upp sig
29 :25
leviterna s.de upp sig med Davids
29 :26
s.de upp sina Aseror och beläten
33:19
s.des prästerna upp i ämbetsskrud Esr. 3:10
då S.de jag upp folket
Neb. 4:13
jag s.de upp dem efter släkter
4:13
Kaldeema s.de upp sitt manskap Job 1 :17
förskräckelser s. sig upp mot mig
6:4
s.en upp eder, med hjälmarna på Jer.46:4
s.t upp framför sig
HeS.14:3
s.er upp framför sig
14:4
s.er upp ... en stötesten
14:7
(bildstoden) lät han S. upp
Dan. 3:1
bildstod låtit S. upp
3:2,3,3,5,7
bildstod du har låtit S. upp
3:12
bildstod jag har låtit S. upp
3:14
bildstod du har låtit s. upp
3:18
denne skall s. upp en stor härskara
11:11
Konungen skall s. upp en ny härskara 11:13
s. upp förödelsens styggelse
11 :31
kunna vi s. upp sju herdar
Mika 5:5
STÄLLA (ut)
man hade just S.t ut vakterna
s.de prästen ut vakter
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Dom. 7 :19
2.Kon.11 :18

s.de Jojada ut vakter
2.Krön.23:18
I skolen s. ut vakter
Neh. 7:3
Gå och ställ ut en väktare
Jes.21:6
Resen upp ... och s.en ut väktare
Jer.51:12

STÄLLE
-ställe
böneställe Apg.l6:13,16
lägerställe 4.Mos.10:34
vadställe Jos.2:7
vaktställe l.Krön.26:16
viloställe 2.Mos.4:24
STÄLLE
Uppdelning: allmänt; i stället, i någons ställe; i stället för.
ST ÄLLE (allmänt)
det S. där hs tält stått
l.Mos.13:3
för dem bort ifrån detta s.
19:12
vi skola fördärva detta s.
19 :13
och gån bort ifrån detta s.
19:14
Därav kallades det S.t Beer-Seba
21:31
S.t heter nu Bet-Lehem
48:7
fick s.t namnet Abel-Misraim
50:11
Därav fick s.t namnet Mara
2.Mos.15:23
gav s.t namnet Massa och Meriba
17:7
avtvå det bestänkta s. t
3.Mos. 6 :27
beser det angripna S.t på hs kropps
13:3
angripna s.t djupare än
13:3
angripna S.t visar sig oförändrat
13:5
finner att det angripna s.t bleknat
13:6
förändrar sig och s.t bliver vitt
13:16
angripna s.t blivit vitt
13:17
på det s. där bulnaden var
13:19
finner att s.t visar sig lägre
13:20
när han beser S.t
13:21
att s.t icke är lägre
13:21
när han beser s.t finner att håret
13:25
beser s.t, finner att vitt hår saknas
13:26
s.t icke lägre än övriga huden
13:26
ngt s. bliver angripet
13:29
beser det angripna S.t
13:30,32
när han beser det angripna s.t
13:31
utan att raka det skorviga S.t
13:33
svart hår vuxit upp på s.t
13:37
när på det skalliga S.t en rödvit
13:42
spetälska som brutit ut på S.t
13:42
fläcken på det skalliga S. t
13 :43
angripna s.t visar sig grönaktigt
13:49
då är s. t engripet av spetälska
13 :49
prästen besett det angripna S.t
13:50
på sjunde dagen beser angripna s.t
13:51
s.t angripet av elakartad spetälska
13:51
när han beser s.t
13:53
på vilken det angripna s.t finnes
13:54
efter tvagningen beser angripna s.t
13:55
finner att angripna S.t icke
13:55
när han beser det angripna S.t
13:56
på vilken det angripna S.t finnes
13:57
går in för att bese det angripna S.t
14:36
när han beser det angripna S.t
14:37
angripna s.t på husets vägg
14:37
till ngt s. utanför lägret
4.Mos. 5:3
till ett s. utanför lägret
5:4
det s. där molnskyn stannade
9 :17
detta s. fick namnet Tabeera
11:3
detta s. tick namnet Kibrot-Hattaava 11 :34
Detta S. blev kallat Druvdalen
13:25
fick s.t namnet Horma
21:3
ställde sig på ett trångt S.
22 :26
Följ nu mig till ett annat s.
23 :13
Från det s.t må du förbanna dem
23:13
taga dig med till ett annat s.
23 :27
gå ut till ngt s. utanför
5.Mos.23:10
på det s. som han utväljer
23:16
det s. där I skolen lägra
Jos. 4:3
detta s. fick namnet Gilgal
5:9
skola stadsmurarna falla på s. t
6:5
då föllo murarna på S.t
6:20
fick det s. t namnet Akors dal
7 :26
vad gör du på detta s.
Dom.18:3
kallar det s.t för Dans läger
18:12
Läggen fram förslag och råd på S.t
20:7
från det s. där hon vistats
Rut 1:7
när gossen kom till det s.
l.Sam.20 :37
har jag visat till det och det S.t
21:2
på vilket s. (David) nu vistas
23 :22
fick det S.t namnet Sela-Hammalekot 23:28
begav sig till det s. där Saul
26:5
detta S. kallat Helkat-Hassurim 2.Sam. 2:16
(Asael) föll ned och dog på S.t
2:23
fick det s.t namnet Baal-Perasim
5:20
(David) kallade S.t Peres-Ussa
6:8
gömt sig ... på ngt annat s.
17:9
bränner upp dem i eld på s. t
23:7
det s. där han uppehöll sig
l.Kon. 4 :28
föra det (virket) till det s.
5:9
det s. där vägen går till Hamat
8:65
befästa det blottade S.t
11:27
På samma s. där hundarna slickat
21 :19
föra sin hand över S.t
2.Kon. 5:11
visade (gudsmannen) s. t
6:6
På det och det s.t vill jag lägra mig
6:8
för att tåga fram vid det S.t
6:9
sände Israels konung till det s.
6 :10
från det S. där vägen går till Hamat
14:25
till detta s. för att fördärva det
18:25
(David) kallade S.t Peres-Ussa l.Krön.13:11
fick S.t namnet Baal-Perasim
14:11
på det s. som David utsett
2.Krön. 3:1
det s. där vägen går till Hamat
7:8
fick s. t namnet Berakadalen
20 :26
slå ned de ogudaktiga på s.t
Job 40:7
ligger i försåt på lönnligt s.
Ps.10:9
ty till detta S. bar jag lust
132:14
trolöse sättes i redligas s.
Ords.21 :18
och ej vika från s. t
Jes.46:7
från det s. där jag gömt den
Jer.13:7
gömma sig på ett så lönnligt S.
23:24
åstad fråR det s. där du bor
Hes.12:3
ett s. där mycket vatten fanns
17:5,8
det s. där vägen går till Hamat
47:20
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Ställning-Stöd
uppslukar dem på s.t
Hos.13:8
det s. där vägen går till Hamat
Am. 6:14
över det s. där barnet var
Matt. 2:9
på ngt s. icke tager emot eder
10:14
kom J. till ett s. som hette Getsemane 26 :36
på ngt s. icke tager emot eder
Mark. 6 :11
det s. där det talas om törnbusken
12 :26
till ett s. som kallades Getsemane
14:32
det s. där det stod skrivet
Luk. 4:17
när (leviten) kom till det s.t
10:32
uppehöll sig på ett s. för att bedja
11:1
När J. nu kom till det s.t
19:5
på det s. där det talas om törnbusken 20 :37
på det s.t var mycket gräs
Joh. 6:10
det s. där folket bespisades
6:23
på det s. där offerkistoma stado
8:20
till det s. på andra sidan Jordan
10:40
J. var kvar på det s. där Marta
11 :30
När så Maria kom till det s.
11 :32
också Judas kände till det s.t
18:2
s.n där judar komma tillsammans
18:20
det s. som kallades Huvudskalleplatsen 19 :17
det s. där J. var korsfäst
19:20
det s. där han blivit korsfäst
19 :41
duken ... på ett särskilt s.
20:7
det s. i skriften han liiste
Apg. 8 :32
I närheten av detta s. en lantgård
28:7
på ett annat s. säger
Hehr. 5:6
på ett s. i skriften
LPet. 2:6
STÄLLE (i stället; i någons ställe)
offrade i sin sons s.
l.Mos.22:13
äkta henne i din broders s.
38:8
stanna kvar i ynglingens s.
44:33
gån i s.t till edert arbete
2.Mos. 5:18
präst i hs (Arons) s.
29 :30
som bliver smord i hs s.
a.Mos. 6 :22
sätta in dem i de förras s.
14:42
vara präst i sin faders s.
16:32
nu har du i s.t välsignat
4.Mos.23:11
du har i s.t välsignat dem
24:10
i s.t låta dem komma över
5.Mos. 7 :15
hs son Eleasar präst i hs s.
10:6
äkta henne i sin broders s.
25:5
icke äkta mig i sin broders s.
25:7
låtit uppstå i deras s.
Jos. 5:7
i S.t skulle de förgöra,s
11 :20
I s.t församlade sig Benjamins
Dom.20:14
i s.t Davids tron upprest
2.Sam. 3:10
du som blivit konung i hs s.
16:8
satt Amasa i Joabs s. över hären
17 :25
Ack att jag fått dö i ditt s.
18 :33
härhövitsman hos mig i Joabs s.
19:13
sitta på min tron i mitt s.
loKon. 1 :30
skall ban vara konung i mitt s.
1 :35
Benaja i (Joabs) s. över bären
2:35
Sadok i Ebjatars s.
2 :35
kommit upp i min fader Davids s.
8 :20
I deras s. sköldar av koppar
14:27
blev så !Ilälv konung i hs s.
15:28
(Simri) blev så konung i hs s.
16 :10
till profet i ditt s. Elisa
19:16
insätt ståthållare i deras s.
20:24
giva dig bättre vingård i s.t
21:2
giva dig en annan vingård i s.t
21:6
konung i hs fader Amasjas s.
2.Kon.14:21
blev så konung i (Sakarjas) s.
15:10
blev så konung i (Sallums) s.
15 :14
(Peka) blev konung i hs s.
15 :25
Hosea blev konung i (Pekas) s.
15:30
bosätta sig i Israels barns s.
17:24
konung i hs fader Josias s.
23 :34
Nattanja konung i hs s.
24:17
fingo i s.t plats vid Arons
1.Krön.23:28
i min fader Davids s.
2.Krön. 6:10
I deras s. sköldar av koppar
12:10
konung i hs fader Amasjas s.
26:1
I s. t kommo hm pi fall
28 :23
Styrk i s.t mitt mod
Neh. 6:9
blive i drottning Vastls s.
Est. 2:4
till drottning i Vastis s.
2:17
iudama i S.t skulle bliva övermäktiga
9:1
jag ville att I voren i mitt s.
Job 16:4
låter andra träda fram i deras s.
34:24
I dina fäders s. skola dina söner
Ps.45 :17
i förtrognas s. har jag nu mörkret
88 :19
ogudaktige får träda i hs s.
Ords.11:8
träda i den förres s.
Pred. 4:15
cederträd sätta vi i deras s.
Jes. 9:10
Etiopien och Seba i ditt s.
43:3
skall du i s. t bliva för trång
49 :19
Fruktade (Hiskia) icke i s.t H.
Jer.26:19
i dess s. skaffat ett ok av järn
28:13
präst i prästen Jojadas s.
29:26
I s.t bjöd konungen Jerameel
36:26
konung i s.t för Konja
37:1
I s.t togo med sig alla kvarblivna
43:6
Tala i s.t så till dem
Hes.12:23
i s.t övar rätt och rättfärdighet
18:27
I s. t äten I upp det feta
34:3
horn sköto upp i dess s.
Dan. 8:8
fyra andra (horn) uppstodo i dess s.
8:22
fästenas gud skall han i s. t ära
11 :38
i s.t ävlades de att göra
Sef. 3:7
giver jllll i s.t ss. offergåva
Matt.15:5
broder i hs s. äkta hs hustru
22:24
det giver JIlII i s.t ss. korban
Mark. 7:11
skulle i s.t du hava bett hm
Joh. 4:10
Måste i s.t den ene brodern
loKor. 6:6
I s.t gören I själva orätt och skada
6:8
i S.t få överkläda oss
2.Kor. 5:4
så gläder jllll mig nu i s.t
7:9
I s. t for jllll bort till Arabien
Gal. 1:17
Varen i s.t goda och barmhärtiga
Ef. 4:32
i s. t när och omhuldar man det
5 :29
i vårt s... trogen K. tjänare
Kol. 1:7
öva dig i s. t i gudsfruktan
1. Tim. 4:7
i s.t vända sig till fabler
2.Tim. 4:4
bättre hopp sättes i s.t
Hebr. 7 :19
I s.t har han uppenbarats en gång
9:26
sätta det andra (förbundet) i s.t
10:9
i s.t för dessas skull prisa
LPet. 2:12
Växen i s.t till i nåd och
2.Pet. 3:18
hoppas i s.t få komma till eder 2.Joh. v.12
STÄLLE (i stället för)
förbannelse i s.t för
i s.t för allt förstfött

1.Mos.27:12
4.Mos.3:12,41,45
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leviternas boskap i s.t för dessas
3:45
i s.t för allt som öppnar moderlivet
8:16
leviterna i S.t för förstfött
8 :18
i s.t för att I haven
5.Mos.28:62
förgöra eder, i s.t för att
Jos.24:20
tag denna i s.t för den andra
Dom.15:2
avkomma i S.t för den hon utbad1.Sam. 2:20
i s.t för att tänka på åsninnorna
9:5
i s.t fär att understödja hm
2.Krön.28:20
i s.t för att vända om
35:22
i s.t för att förrätta sysslor
Neh.13:10
ogräs i s.t för korn
Job 31:40
förhärjar i s.t för giva bröd
Ords.28:3
stank i s.t för vällukt
Jes. 3:24
rep i s.t för bälte
3:24
skalligt huvud i s.t för krusat hår
3:24
säcktyg i s.t för högtidsmantel
3:24
brännjärn i s.t för skönhet
3:24
i s.t hängåven I eder åt fröjd
22:13
I s.t för att du var övergiven
60:15
guld komma i s.t för koppar
60:17
silver komma i S.t för järn
60:17
och koppar i S.t för trä
60:17
och järn i s.t för sten
60:17
huvudprydnad i s.t för aska
61:3
glädjeoija i s.t för sorg
61:3
högtidskläder i s.t för bedrövad ande 61:3
tillbaka i s. t för att gå framåt
Jer. 7 :24
kospillning i S.t för mskoträck
Hes. 4:15
i s.t för den man du hade tog andra
16:32
otukt i s.t för att hålla sig till
23:5
i S.t för att det legat ss. ödemark
36:34
i S.t för att det sades
Hos. 1 :10
I s.t för att giva dig bröd
Ob. v. 7
Med skam ... i s.t för med ära
Hab. 2:16
i s.t för en fick räcker hm
Luk.11:11
hednisk sed i s.t för judisk
Gal. 2:14
mjölk i s.t för stadig mat
Hebr. 5:12
i s.t för att taga den glädje
12:2

STÄLLNING

-ställning
träställning Neh.8:4

STÄLLNING
intogo en s. på toppen
2.Sam. 2:25
med mannens s. till hustrun
Matt.19:1O
förbliva i samma s. som jag
1.Kor. 7:8
i den s. vari Gud kallat hm
7:17
så behåll hellre din s.
7:21
i den s. vari han blivit kallad
7:24
maten skall icke avgöra vår s. till
8:8
kommit i en så god s.
Fil. 4:10
Med vilken s ... som helst
4:12
de vinna en aktad s.
loTim. 3:13

STÄMMA

-stämma
uppstämma Am.S:l
STÄMMA

Uppdelning: stämma upp, stämma överens.
STÄMMA (upp)
sångarna s.de upp H. lov
2.Krön. 5 :13
De s. upp med pukor och harpor Job 21 :12
S.en upp lovsång
Ps.81:3
s. upp denna visa
Jes.14:4
s.en uPP. du öken och I byar
42:11
stäm upp en klagosång
Jer. 7 :29
med hast s. upp sorgesång över oss
9 :18
stäm upp en klagosång
Hes.19:1
De s. upp en klagosång över dig
26:17
stäro upp en klaeosång över Tyrus
27:2
Med jämmer s. de upp klagosång
27 :32
stäm upp en klagosång över konungen 28:12
stäm upp en klagosång över Farao
32:2
s. upp en visa över eder,
Mika 2:4
s. upp en visa över hm
Hab. 2:6

för detta ändamål s. t verksam
under s. åkallan och bön
s. uthållighet och s. bön
s.a tvister mellan msk or
gå prästerna s. t in
gm de offer som s.t frambäras

Rom.13:6
Ef. 6:18
6:18
loTim. 6:5
Hebr. 9:6
10:1

-stänkelse
bestänkelse l.Pet.1:2
s. som talar bättre än Abels

Hebr.12:24

STÄNKELSEVA TIEN

STÄNGA
H. s.de igen om hm

loMos. 7 :16
och s.de dörren efter sig
19:6
och s.de dörren
19:10
icke s. hm inne, han är oren
a.Mos.13:11
prästen s. huset för sju dagar
14:38
den tid det skulle vara s.t
14:46
när porten skulle s.s
Jos. 2:5
man s.de stadsporten
2:7
Jeriko hade sina portar s.da
6:1
s.de han igen dörrarna till
Dom. 3 :23
och s.de igen om sig
9 :51
s. eder inne och förbliva utan
Rut 1 :13
han har själv S.t in sig
l.Sam.23:7
med kedjor av guld s.de han
loKon. 6 :21
Gå så in, stäng igen dörren
2.Kon. 4:4
sedan hon s.t igen dörren om sig
4':5
s.de igen om hm och gick ut
4:21
s.de igen dörren om de båda
4 :33
sen till att I s.en igen dörren
6 :32
Ahas s.de igen dörrarna till
2.Krön.28:24
s.de igen dörrarna till förhuset
29:7
s. igen templets dörrar
Neh. 6:10
skall man s. dörrarna
7:3
att man skulle s. dörrarna
13:19
var utväg har blivit mig s.d
Job 6 :13
under dagen s. de sig inne
24:16
dörrarna åt gatan s.s till
Pred.12:4
vart hus är S.t
Jes.24:10
stäng igen dörrarna om dig
26 :20
inga portar mer äro s.da
45:1
varken dag eller natt s.s
60:11
stäng dig inne i ditt hus
Hes. 3:24
skall s. vägen för andra
39:11
yttre port ... den var nu s.d
44:1
Denna port skall förbliva s.d
44:2
skall den vara s.d
44:2
s.d under de sex arbetsdagarna
46:1
porten icke s.s förrän om aftonen
46:2
sedan skall man s. porten
46 :12
s. din väg med tömen
Hos. 2:6
som ville s. tempeldörrarna
Mal. 1 :10
stäng igen din dörr och bed
Matt. 6:6
dörren s.des igen
25:10
dörren är redan s.d
Luk.11:7
voro samlade inom s.da dörrar
Joh.20:19
kom J., medan dörrarna voro s.da
20:26
Fängelset funno vi s.t
Apg. 5:23
portama genast s.des igen
21 :30
i avgrunden och s.de igen
Upp.20:3
Dess portar skola aldrig s.s
21 :25

-stängel
isopstängel Joh.19:29
STÄNGSEL
och satte s. däromkring

Hebr. 9:13
9:21

STÄNKELSEBLOD

STÄNGA

-stänga
kringstängd Job 3:23
tillstänga J os.6: 1
utestänga Rom.3:27

han satte s. omkring den

s.t på dem som blivit orenade
s.te han blod på tabernaklet

Matt.21:33
Mark.12:1

STÄNKA

-stänka
bestänka Hebr.lO:22

Israels barns menighet till s.
4.Mos.19:9
s. icke blivit stänkt
19:13
s. har icke blivit stänkt på hm
19:20
Mannen som stänkte s.net
19:21
om ngn annan kommer vid s.net
19:21
bör det tillika renas med s.
31:23

STÄRKA
1) hazak, p l n
bli ~l. v~ra fa~t~ hård el. stark; här pi. (i
Hes.30:2S hif.) göra fast el. stark,
stärka. Se t.ex. Styrka (verb) 9, Ståndaktig 1, Stöd S, Stödja 4.
2) lJöS"a'] , lJ tV '
hif. befria, fräl~, bringa hälsa el. välgång. Se t.ex. Frälsa 1, Seger 1.
3) enischyo, EVtOXVW
bli stark, bli styrkt. Se vidare: Styrka
(verb) 8.

4) anorthOo, åvopOow
räta el. resa upp; återupprätta. Se
vidare: Upprätta 18.
STÄRKA
1 maktlösa händer har du S.t
Job 4:3
2 har du ei s.t den maktlöses arm
26:2
1 S.en maktlösa händer
Jes.36:3
1 konungens armar skall jag s.
Hes.30:24
1 s. babyloniska konungens armar
30:26
1 De svala s.ten I icke
34:4
1 det svaga skall jag s.
34:16
1 undervisade och s.te deras
Hos. 7 :15
3 tog (Saulus) mat och blev s.t
Apg. 9 :19
4 s.en maktlösa hånder
Hebr.12:12

STÄVA
hs s.or fått stå fulla med mjölk

Job 21:24

STÄVJA
vars brånad ingen kan s.

Jer. 2:24

STÖD
Se även: Kraft, makt, styrka, frälsning,
bevara, stödja, hjälpa, uppehålla.

-stöd
ryggstöd HV.3:1O
sidostöd HV.3:lO
understöd Apg.ll :29
STÖD

1) miS'än, 1 ))tV~
det man lutarT ~l.. stöder sig på el. mot,
stöd; av: [Sä'an], se Stödja 3. Ordet
förekommer även två gånger i Jes.
3:1 b, övers. uppehälle. Jfr 3, Stav 3.
2) sö.mak, l ~ D
här nif. -med- prep. 'al, luta sig mot,
stödja sig på; ordagrant: Mot dig har
jag lutat mig från moderlivet. Se
vidare: Stödja S.

s. t upphäva sig till domare
1.Mos.19:9
s. t underhåll gavs (Jojakin)
2.Kon.25:30
skall (Asa) hava s.a strider
2.Krön.16:9
avoghet får mitt öga s.t skåda
Job 17:2
Min ära bliver s. t ny
29:20
bliver agad gm s. oro
33:19
försmäktade vid min s.a klagan
Ps.32:3
hs pris skall S.t vara i min mun
34:2
s. t säger man till mig: Var är nu
42:4
dig gäller s. t mitt lov
71:6
S.t bedje man för (konungen)
72:15
Han går icke s.t till rätta
103:9
s. trängtan efter dina rätter
119:20
i hennes kärlek s. din lust
Ords. 5:19
gott mod är ett s. t gästabud
15:15
mska som s.t tager sig till vara
28:14
dit rinna de S.t åter
Pred. 1:7
och icke s.t förtörnas
Jes.57:16
s.t beskär skördeveckorna
Jer. 5:24
blivit ett s.t åtlöje
20:7
ett s. t underhåll gavs hm.
52:34
förskräckelse varder s. t ny
Hes.26:16
s.t behållit sin förgrymmelse
Am. 1:11
s. t. var dag. voro de endräktigt
Apg. 2:46
höll han sig s. t till Fillppus
8:13

STÄNKA
s.te han på altaret
2.Mos.24:6
blodet och s. te därav på folket
24:8
s. på altaret runt omkring
29 :16
övriga blodet s. på altaret
29 :20
du skall s. på Aron och hs kläder
29 :21
s. blodet runt omkring
3.Mos. 1:6
prästerna skola s. dess blod
1:11
s. blodet på altaret
3:2
s. dess blod på altaret runt omkring
3:8
s. dess blod på altaret
3:13
s. blodet sju gånger inför H. ansikte
4:6
s. !Ilu gånger inför H. ansikte
4:17
s. nit av syndoffrets blod
5:9
ngt av blodet s.es på ngns kläder
6 :27
man skall s. dess blod på altaret
7:2
präst som s.er tackoffrets blod
7:14
s.te därmed sju gånger på altaret
8:11
Mose s.te blodet på altaret
8:19
det övriga blodet s.te Mose
g:~4
Mose tog av blodet och s.te på Aron
8:30
s. te det på altaret runt omkring
9 :12
s.te det på altaret runt omkring
9:18
s. sju gånger på den som skall renas
14:7
s. ngt av oijan med sitt finger
14:16
prästen skall s. ngt av oljan
14:27
s. på huset sju gånger
14:51
s. med sitt finger på nådastolen
16 :14
s. blodet sju gånger
16 :14
s. därmed på nådastolen
16:16
s. blodet med sitt finger sju gänger
16:19
prästen skall s. blodet på H. altare
17:6
s. reningsvatten på dem
4.Mos. 8:7
Deras blod skall du s. på altaret
18 :17
och s. med hennes blod
19:4
stänkelsevatten icke blivit s.t
19:13
isop och s. på tältet
19 :18
stänkelsevatten har icke blivit s.t
19:20
som s.te stänkelsevattnet skall två
19:21
(Isebels) blod s.te på väggen
2.Kon. 9:33
blodet s.te han på altaret
16:13
allt blodet skall du s. därpå
16:15
s.te det på altaret
2.Krön.29:22
s.te blodet på altaret
29 :22,22
prästerna s.te med blodet
30:16; 36:11
s.te deras blod på mina kläder
Je•. 63:3
s. rent vatten på eder
Hes.36:25
offra brännoffer och s. blod därpå
43:18

föreståndarinna; beskyddarinna, hjälp,
stöd; fem. av proståtes, en som står
framför; föreståndare, ledare; beskyddare, väktare (av: profsterni, ställa
framför; med. stå framför).
7) diå, Ota.
prep. genom, här övers. med stöd av.
Se: Kraft 38.

5362

5363

5364

STÄMMA (överens)
låt dina ord s. överens
loKon.22:13
ditt tal s. överens med deras
2.Krön.18:12
vittnesbörden s.de icke överens Mark.14:56
icke ... s.de vittnesbörd överens
14:59
s.er ock. överens vad profeterna Apg.15:15

STÄMPLA
uppeggat att s. mot mig
1.Sam.22:8
och s. mot mig
22:13
Saul s.de ont mot (David)
23:9
Den man s.de mot oss
2.Sam..21:5
s.r vishet ss. mörker
Job 38:2
s. för att taga mitt liv
Ps.31 :14
Den ogudaktige s.r mot rättfärdige
37 :12
S. intet ont mot din nästa
Ords. 3 :29

STÄMPLING
märkte att Hosea förehade s.ar 2.Kon.17:4

STÄNDIG

3) maS'en, llJtV~
1:· Ordet förekommer end.
i Jes.3:l a, där det står tillsammans
med maS'enä (fem.·form av mas'en);
de båda orden har återgivits med: stöd
och uppehälle.

=miS'än, se

4) zeroa', ~ i ., !
arm; makt, styrka. Se t.ex. Kraft 22,
Makt 32, Väldig 11.
S) hazak, p l n
bli ~l. v~ra fast~ hård el. stark; hif. göra
stark, stärka, styrka; här hif. part. en
som stärker. Se t.ex. Stärka 1, Stödja
4.

6) proståtis, rrpooTa.Ttr;

Stödja-Stöta
STöD
1 men H. blev mitt s.
2.Sam.22:19
Ps.18:19
1 men H. blev mitt s.
71:6
2 Du har varit mitt s. allt ifrån
3 allt slags s. och uppehälle
Jes. 3:1
Hes.31:17
4 de som varit dess s.
5 vid hs sida ss. hs s. och värn
Dan.ll:1
6 hon har varit ett s. för många Rom.16:2
7 med s. av profetiska skrifter
16:26

STÖDJA
Se även: Stöd.
-stödja
understödja 1.Tim.5:16
STÖDJA

l) tiimak, l Q n
gripa, fatta; hålla, hålla fast; uppehålla,
stödja. Se t.ex. Stadig 3, Uppehålla 4.
2) utf.ord.
3) [sa 'an], 1
nif. med prep~ Tal el. 'äl, luta el. stödja
sig mot el. på. Jfr Stav 3, Stöd 1,3. Se:
Förlita 3, Vila (verb) 3.
4) hiizak, p 1 n
bli ~l. v~ra fa;t~ hård el. stark; hif. göra
fast, hård el. stark; stödja; här (med
prep. be) i betydelsen: hålla fast (i),
gripa tag (i), stödja sig (på). Jfr hif. av
\låzaJ.<; (med prep: be) i Neh.4:17,
övers. hålla. Se t.ex. Stärka I, Stöd 5,
Trygga 2, Understödja 3.
5) siimak, l Q D
placera (någ~)T på (något), så att det
stöder sig el. vilar därpå; stödja, uppehålla; här nif. med prep. 'al, luta sig
mot, stödja sig på. Se Lex. Fast 9,
Stöd 2, Trygga l, Understödja 6, Uppehålla 3, Vederkvicka 3, Vila (verb) 18.
6) sii'ad, "'1 V D
stödja, hålla-uTppe. Se: Styrka (verb) 4,
Vederkvicka 1.
7) kul, ';> 1 J
grundbet. trol. fatta, gripa; mäta
(upp); i Ps.1l2:S pilp. i betydelsen:
uppehålla, upprätthålla, vidmakthålla;
ordagrant: han upprätthåller sina saker
i rätten (el. med rätt). Se Lex. Sörja 5.
8) [rii[iak], p El "'1
grundbet. stödja; hithp. stödja el. luta
sig. Verbet förekommer end. i HV.8:S,
där det står i hithp. part. med prep. 'al;
övers. stödd på. Jfr jud.-aram. marpe~a', armbåge.
9) stenzö, UT1/pi~w
göra fast, fästa, befästa, styrka; stödja.
Se: Styrka (verb) 7.

vw

3) jiirerj, "'1 ~ :
pinne, plugg; i Sak.lO:4 i betydelsen:
pelare, stöd. Ordet står här parallellt
med pinna, se Hörnsten 3. Jfr jå!eg i
Esr.9:8, övers. fotfäste. Se: Stadig 8.
4) stylas, UTV"AO<;
pelare, kolonn (särskil t som stöd el.
underlag). Ordet är i LXX ofta en
återgivning av hebr. 'ammUlJ, pelare,
kolonn; stolpe, stöd, t.ex. 2.Mos.
26:32; 27:10 (sv. övers. stolpe); Job
9:6; Ps.7S:4; Ords.9:l (sv. övers. pelare). Stylos förekommer i N.T. också i
Upp.3:12 (övers. pelare); 10:1 (styloi
pyras, eldpelare).
STöDJEPELARE
1 Landets s. bliva krossade
2 fallna äro hennes s.
3 från den en s.
4 som räknades för själva s.na
4 sanningens s. och grundfäste

Jes.19:10
Jer.50:15
Sak.10:4
Gal. 2:9
1.Tim. 3:15

STÖLD
Se även: Tjuv, stjäla.
STöLD
som predikar.o.du begår själv s.

Rom. 2:21

STÖNA
Joel 1:18

Huru s.r icke boskapen

STÖRA
-störa
ostörd Esr.6:7
STöRA
Varför har du S.t min ro
s. folket i deras arbete
Oroen icke kärleken, s.en den
Oroen icke kärleken, s.en den
Dödsriket därnere s.es i sin ro

1.Sam.28:15
Neh. 4:8
HY. 2:7
3:5; 8:4
Jes.14:9

STÖRRE (Se även: Stor, Störst)

Min Fader är s. än alla
10:29
ännu s. än dessa skall han göra
14:12
Fadern är s. än jag
14:28
Ingen har s. kärlek än att han
15:13
blev (Pilatus) fruktan ännu s.
19:8
Därför har den s. synd
19:11
Saulus uppträdde med s. kraft
Apg. 9 :22
fallet bliva så mycket s.
Rom. 5:20
där synden blev s .. där överflödade
5 :20
nåden skall bliva så mycket s.
6:1
bekläda med så mycket s. heder l.Kor.12:23
skyla med så mycket s. blygsamhet
12:23
ringare få en så mycket s. heder
12:24
huru mycket s. härlighet
2.Kor. 3:8
en ännu mycket s. härlighet
3:11
nåden må bliva så mycket s.
4:15
med så mycket s. iver
Gal. 4:17
med allt s. dristighet våga
Fil. 1 :14
eder må H. giva en allt s.
1. Tess. 3 :12
du har en ännu s. skuld till
Filem. v.19
(J.) så mycket s. än änglarna
Hebr. 1:4
så mycket s. härlighet än Moses
3:3
åtnjuter s. ära än själva huset
3:3
gm det s. och fullkomligare tabernakel 9:11
höll K. smälek för s. rikedom
11 :26
så är Gud s. än vårt bjärta
I.Joh. 3:20
han som är i eder är s.
4:4
Jag har ingen s. glädje
3.Joh. v.4
så mycket s. är den nåd han
Jak. 4:6

s.s ned i jordens djup
31:18
klipporna s. omkull
38 :20
s.des från sin konungatron
Dan. 5 :20
s. över hm i förbittring
8:7
efter några dagar skall han s.s
11 :20
som äta hs bröd skola s. hm
11 :26
mitt igenom vapnen s. de fram
Joel 2:8
det skall s.s ned
Am. 3:11
skulle jag s. dem ned därifrån
9:2
Vem kan s. mig till jorden
Db. v.a
skulle jag dock s. dig därifrån
v.4
ss. vattnet när det s.r utför
Mika 1:4
de s. överända, där de rusa
Nab. 2:5
ss. ömen . .,s.r sig över rov
Hab. 1:8
s.de sig hela hjorden i sjön
Matt. 8 :32
hjorden s.de sig utför branten
Mark. 5:13
Härskare har han S.t från troner Luk. 1 :52
ville s. hm därutför
4:29
s.de sig vattenströmmen mot huset
6:48
vattenströmmen S.de sig emot det
6:49
hjorden s.de sig utför branten
8:33
han s.de framstupa ned
Apg. 1:18
mannen s.de sig på dem
19:16
(Eutykus) s.de ned från tredje
20:9
s.de dem ned i avgrunden
2.Pet. 2:4
s.t sig i Balaams villfarelse
Jud. v.11
hästar med sina vagnar s. fram
Upp. 9:9
tiondedelen av staden s.de samman
11 :13
folkens städer s.de samman
16:19
skall Babylon med fart s.s ned
18:21

STÖRST
Se även: Stor, större.

STÖRTFLOD

Gud är störst
l) Förmer än en människa, Job
33:12. 2) Större än djävulen, l.Joh.
4:4. 3) Större än alla andra gudar,
2.Mos.18:11. 4) Större än alla, Joh.
10:29.
Det största, 1.1 oh.
1) Guds hjärta - större än vårt
hjärta, 3:20. 2) Guds Ande - större än
Antikrists ande, 4:2-4. 3) Guds vittnesbörd - förmer än människors vittnesbörd, 5:9.

harm (är) en s.
skall denne få sin ände i s.en
gm en s. gör han ände på

Ords.27:4
Dan. 9:26
Nah. 1:8

STÖRTSKUR
Av s.ar från bergen genomdränkas Job 24:8
tillflykt och värn mot s.ar
Jes. 4:6
en tillflykt mot s.ar
25:4
likasom ,~fl s. mot vägg
25:4
lik en s. med översvämmande vatten 28:2
huru hs arm drabbar med s.ar
30:30
ss. ett skydd mot s.en
32:2
ss. en s. far vattnet ned
Hab. 3:10

STÖT
-stöt
basunstöt Job 39:28
jordstöt Apg.16:26
STöT
det skall ske gm en enda s.
I.Sam.26:8
gav Abner en s. i underlivet
2.Sam. 2:23
till döds med en s. i underlivet
3:27
sårade hm med en s. i underlivet
4:6
gav denne hm en s. i underlivet
20:10
giva hm ngn ytterligare s.
20:10
Han bryter ned mig med s. på s. Job 16:14
stötte ... i mortel med en s.
Ords.27:22
Sin murbräckas s.ar rikta mot
Hes.26:9

STÖDJEPELARE
l) satat, n j mo
plur. -(t~ol. assy;. låneord) grundvalar,
fundament. Se vidare: Grundval 4.
2) 'å$jii, n 'wx
(trol. assyr.l~;ord) pelare, stöd.

det s. ljuset råda över dagen
I.Mos. 1 :16
Min missgärning är s. än jag kan bära
4:13
(Isaks) makt blev s. och s.
26:13
(Slkem) hade s. myndighet än ngn
34:19
i detta hus icke s. makt än jag
39:9
hungersnöden blev allt s.
41 :56
hungersnöden blev allt s. i alla
41 :57
yngre broder bliva s. än ban
48:19
H. är s. än alla andra gudar
2.Mos.18:11
giva så mycket s. avkastning
3.Mos.19:25
ett folk, s. och mäktigare
4.Mos.14:12
S. än Agag skall hs konung vara
24:7
At en s. stam s. arvedel
26:64
var stam, s. eller mindre
26:56
åt en s. stam en s. arvedel
33:54
flera ur den stam som är s.
35:8
ett folk s. och resligare
5.Mos. 1 :28
folk. som voro s. och mäktigare
4:38
sju folk, s. och mäktigare än du
7:1
att Ivoren s. än alla andra folk
7:7
Dessa folk äro s. än jag
7:17
folk, s. och mäktigare än du
9:1
ett folk som är mäktigare och s.
9:14
folk som äro s. och mäktigare än
11:23
ett folk som är s. än du
20:1
ett s. slag och ett mindre
25:13
efamått, ett s. och ett mindre
25:14
(Gibeon) var s. än Ai
Jos.10:2
givit s. bevis på din kärlek
Rut 3:10
männens synd så mycket s.
1.Sam. 2:17
huru mycket s. filisteemas nederlag
14:30
hade David s. framgång än ngn
18 :30
motvilja s. än den kärlek
2.Sam.13:15
icke får göra olyckan s.
14:11
I allt s. myckenhet gick folket till
15:12
för dig bliva en s. olycka
19:7
Tio gånger s. del än I hava vi
19:43
läte Salomos namn bliva s.
l.Kon. 1:47
Salomos vishet var s.
4 :30
Salomo blev s. än ngn annan konung 10:23
moln, icke s. än en mans hand
18:44
Och när gossen blev s.
2.Kon. 4:18
hs konungsliga härlighet s.
l.Krön.29 :25
vår Gud är s. än alla andra
2.Krön. 2:5
Salomo blev s. än ngn annan konung
9:22
en som är s. än den som är med hm
32:7
dragen l ännu s. vrede över
Neb.13:18
Mordokai blev allt s. och s.
Est. 9:4
glädje i bjärtat, s. än andras
Ps. 4:8
boskap ... i s. myckenhet än ngn Pred. 2:7
s. än ngn som före mig bade varit
2:9
de två få s. vinning av sin möda
4:9
ödmjuka känna allt s. glädje
Jes.29:19
missgärning s. -än Sodoms synd
Klag. 4:6
ännu flera, s. styggelser
Hes. 8 :6,13
ännu flera styggelser, s. än dessa
8 :15
Din s. syster var Samaria
16:46
systrar, de s. jämte de mindre
16:61
Avståndet upp till den s. var
43:14
ännu s. makt blev mig given
Dan. 4:33
var s. att skåda än de övriga
7 :20
förvärva sig s. rikedomar än ngn
11:2
ny härskara, s. än den förra
11 :13
deras område s. än edert område Am. 6:2
tillkommande härligheten s.
Haga:. 2:10
tillräkna sig s. ära än Juda
Sak.12:7
ingen. .,s. än Johannes döparen
Matt.11:11
minst i himmelriket är s. än han
11:11
Intet annat bud är s. än
Mark.12:31
ingen varit s. än Johannes
Luk. 7 :28
är likväl s. än han
7 :28
riva ned lador och bygga upp s.
12:18
s. syndare än alla andra galileer
13:2
vad är s.: deJ;l som ligger till bords
22 :27
S. ting än vad detta är
Joh. 1:50
s. gärningar än de ... skall han
5 :20

STöRTA
han vill nu s. sig på oss
l.Mos.43:18
Häst och man s.de han i havet 2.Mos.15:1
Häst och man s.de han i havet
15:21
när solen går upp s. mot staden Dom. 9 :33
Abimelek s.de nämligen fram
9:44
s.de fram mot alla som voro på fältet
9:44
tog Saul svärdet och s.de sig
I.Sam.31:4
s.de han sig ock på sitt svärd
31:5
Ahasia s.de ned gm gallret
2.Kon. 1:2
S.en ned (Isebel)
9:33
Och de s.de ned henne
9:33
tog Saul svärdet och s.de sig
I.Krön.10:4
s.de han sig ock på sitt svärd
10:5
s.de dem ned från klippspetsen2.Krön.25:12
s.r sig ned på sitt byte
Job 9 :26
s.r han dock icke till marken
Ps.37 :24
Därför skall ock Gud s. dig ned
52:7
s. dem ned i gravens djup
55:24
du s.r dem ned i fördärv
73:18
deras ledare skola s.s utför klippan
141:6
ogudaktig budbärare s.r i olycka Ords.13:17
han s.r de ogudaktiga i olycka
21 :12
de ogudaktiga s. över ända i olyckan 24:16
när han s.r över ända
24:17
de höga träden s. ned
Jes.10:33
så s.r han i fallgropen
24:18
dina murars höga fäste s.r han omkull 25 :12
dem s.r han ned
26:5
med hast s.r ned och krossas
30~13
ss. gräshoppor s. fram, så s.r man
33:4
så s.r han i fallgropen
Jer.48:44
dock s. dig ned därifrån, säger H.
49 :16
stolta stoder s. till jorden
Hes.26:11
då s.r jag dig ned
26:20
De skola B. dig ned i graven
28:8
stolta makt skall s.s ned
30:6
när jag s.de det ned i dödsriket
31 :16

STöT A (allmänt)
barnen s. te varandra
l.Mos.25 :22
s.er till havande kvinna
2.Mos.21 :22
ren olja, av s. ta oliver
27 :20
fjärdedels hin olja av s.ta oliver
29:40
en del av den s. till pulver
30:36
med s.t, välluktande rökelse
3.Mos.16:12
ren olja, av s.ta oliver
24:2
s.te sönder (manna) i mortel
4.Mos.11:8
olja av s.ta oliver
28:5
om ngn av hat s.er till en annan
35:20
om ngn av våda s.er till en annan
35 :22
S.te det i (Eglons) buk
Dom. 3:21
Stå upp och stöt ned oss
8:21
icke siälva vllien s. ned mig
15:12
(Saul) S.te spjutet i väggen
1.Sam.19:10
s. ned H. präster
22:17
Träd fram och stöt ned prästerna
22:18
Doeg trädde fram och S.te ned
22:18
Kom hit och stöt ned hm
2.Sam. 1:15
S.te svärdet i sidan på varandra
2:16
s.te dem i Absaloms bröst
18:14
jag S.te dem sönder till stoft
22:43
s.te ned (Adonla)
I.Kon. 2:25
Gå och stöt ned hm
2:29
Stöt ned hm (Joab)
2:31
(Joab) s.te ned två män
2:32
Benaja s.te ned (Joab) och dödade hm 2:34
s.te ned (Simei) så att han dog
2:46
20 korer olja av s.ta oliver
5:11
S.te sönder (Aseran)
2.Kon.23:6
s.te sönder den till stoft
23:15
Från ljus s.es han i mörker
Job 18 :18
mina fötter vilja de s. undan
30:12
S.te dem sönder till stoft
PS.18:43
Med din bjälp s. ned ovänner
44:6
rådslå om att s. hm ned från hs höjd 62:5
icke s.er din fot mot ngn sten
91:12
Man s.er mig hårdeligen
118:13
din fot skall du då icke s.
Ords. 3:23
de s. mia, men jag känner det icke
23:35
s. te den oförnuftige i mortel
27 :22
S.te jag härskarna från tronen
Jes.10:13
s. dig bort ifrån din plats
22:19
Edra bröder som s. eder bort
66:5
skola på den s. emot och falla
Jer.23:12
ty H. s. te den bort
46 :15
han s.te mig tillbaka
Klag. 1:13
s.en undan alla de svaga
Hes.34:21
Jag såg väduren s. med hornen
Dan. 8:4
han s. te till väduren
8:7
S.te han henne åter i skäppan
Sak. 5:8
icke s.er din fot mot ngn sten
Matt. 4:6
han s.te omkull växlarnas bord
21 :12
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STöDJA
l s.de Aron och Hur hs händer 2.Mos.17:12
2 gå ute, stödd vid sin stav
21 :19
3 s.er sig mot Moabs gräns
4.Mos.21 :15
3 Saul s. sig mot sitt spjut
2.Sam. 1:6
4 män som s. sig på krycka
3:29
3 s.er sig vid min hand
2.Kon. 6:18
3 vid vilkens band konungen s.de sia
7:2
3 vid vilkens hand kon. plägade s. sig
7 :17
5 när ngn s.er sig på den
18 :21
2.Krön.13 :18
3 de s.de sig på H.
3 ty på dig s. vi oss
14:11
3 s.de dig på konungen i Aram
16:7
3 och icke s.de dig på H.
16:7
3 att du (Asa) då s.de dig på H.
16:8
6 din högra hand s.de mig
Ps.18:36
6 (H.) s.e dig från Sion
20:3
6 då s.de mig din nåd, o H.
94:18
7 den som s.er all sin sak på rätt
112:6
6 Stöd mig, så att jag varder frälst 119:117
6 gm mildhet s.er han sin tron
Ords.20:28
8 från öknen, s.d på sin vän
HY. 8:5
6 s.s med rätt och rättfärdighet
Jes. 9:7
3 ej vidare s. sig vid hm som slog
10:20
3 i trohet skola de s. sig vid H.
10:20
3 och s.en eder på sådant
30:12
5 men se, när ngn s.er sig på den
36:6
5 medan I s.en eder på Israels Gud
48:2
3 s.e sig vid sin Gud
50:10
3 när de s. sig på (Farao)
Hes.29:7
3 under det de s. sig på H.
Mlka 3:11
9 s .. styrka och stadfästa eder
1.Pet. 5 :10

STöRST
Kirjat-Arba efter den s.e
Jos.14:l5
så stort som de s.es namn
2.Sam. 7:9
ifrån minste till den s.e
2.Kon.23:2
från den minste till den s.e
25 :26
som de s.es namn på jorden
1.Krön.17:8
den minste likasåväl som den s.e
25:8
den minste såväl som den s.e
26:13
den minste såväl som den s.e 2.Krön.31 :15
ifrån den s.e till den minste
34:30
är den s.e i rättfärdighet
Job 34:17
De s.a vatten fönnå ej utsläcka
HV. 8:7
från den minste till den s.e
Jer.al:34
mordsvärd jämväl för den s.e
Hes.21 :14
är det s. bland kryddväxter
Matt.13:32
Vilken är den s.e i himmelriket
18:1
han är den s.e i himmelriket
18:4
den som vill bliva s. bland eder
20:26
Den som är s. bland eder
23:11
bliver s. bland alla kryddväxter Mark. 4:32
talat om vilken som vore s.
9 :34
den som vill bliva s. bland eder
10:43
tanken på vilken som vore s.
Luk. 9 :46
minst bland eder alla. han är s.
9 :48
som skulle räknas för den s.e
22:24
Den som är s. bland eder
22:26
de nådegåvor som äro de s.a
l.Kor.12:31
s. bland dem är kärleken
13 :13
från den minste till den s.e
Hebr. 8:11

STÖRTA
-störta
kullstörta 2.Sam.20:1S
omstörta Hes.21 :27

STÖTA
-stöta
nedstöta Ps.36:13
sönderstö ta 3 .Mos.2: 14
utstöta Job 24:12
STÖTA
Uppdelning: allmänt; stöta i basun.

Stötesten - Suck
han s. te omkull växlarnas bord
icke s.er din fot mot ngn sten
s. te omkull deras bord
vandrar om dagen, s.er sig icke
vandrar om natter.., han s.er sig
som gjorde orätt s.te bort
våra fäder s. te bort (Moses)
(ängeln) s. te Petrus i sidan
r s.en det bort ifran eder
s. på ngt skarpt grund
De s. te då på ett rev
De s.te sig mot stötestenen
icke hörsamma ordet, s. sig

Mark.11:15
Luk. 4:11
Joh. 2:15
11:9
11:10
Apg. 7:27
7:39
12:7
13:46
27:29
27:41
Rom. 9:32
LPet. 2:8

STöTA (i basun)
När man s.er i dem båda
4.Mos.10:3
när man s.er allenast i den ena
10:4
skolen I s. i trumpeterna
10:7,10
prästerna skola s. i basunerna
Jos. 6:4
de sju präster S.te i basunerna
6:8
prästerna som s. te i basunerna
6 :9
alltjämt s.te i basunerna
6:9
de sju präster s.te i basunerna
6:13
alltjämt s.te i basunerna
6:13
sjunde gången s.te i basunerna
6:16
hov upp härskri och s. te i basunerna
6 :20
lät (Ehud) s. i basun
Dom. 3 :27
(Gideon) S.te i basun
6:34
alla jag har med s. i basunerna
7:18
skolen ock I s. i basunerna
7 :18
Så S.te de i basunerna och krossade
7:19
De tre hoparna s. te i basunerna
7 :20
fattade .. .i basunerna och s.te i dem
7:20
när de S.te i de 300 basunerna
7 :22
Saullät s. i basun
l.Sam.13:3
lät Joab s. i basunen
2.Sarn. 2 :28
Joab lät s. i basunen
18:16
(Seba) s.te i basun och sade
20:1
Då s.te (Joab) i basunen
20:22
sedan skolen I s. i basun
l.Kon. 1 :34
Därefter s.te de i basun
1:39
och de s.te i basun
2.Kon. 9:13
jublade och s.te i trumpeterna
11:14
jublade och s.te i trumpeterna 2.Krön.23:13
S.en i basun vid nymånaden
PS.81:4
när man s.er i basun, så lyssnen
Jes.18:3
s.er i en stor basun
27 :13
s.en i basun i landet
Jer. 4:5
Banjamins barn, s.en i basun i Tekaa
6:1
s.en i basun ibland folken
51 :27
Man s.er i basun
Hes. 7 :14
s.er i basunen och varnar
Hes.33:3
om väktaren icke s.er i basunen
33:6
S.en i basun i Gibea
Hos. 5:8
S.en i basun på Sion
Joel 2:1.15
Eller s.er man i basun i en stad
Am. 3:6
H. skall s. i basunen
Sak. 9:14
låt icke s. i basun för dig
Matt. 6:2
redo att s. i sina basuner
Upp. 8:6
s.te i sin basun
8:7.8.10.12
änglar som skola s. i basun
8:13
ängeln s.te i sin basun
9:1,13
sker att han s.er i sin basun
10:7
sjunde ängeln s.te i sin basun
11:15

J esus framstod icke sådan som judarna hade väntat sin Messias; därför
blev han en stötesten för det judiska
folket, J oh.6 :61 ,66. I synnerhet är
Jesu död i förnedring en stötesten för
judarna, liksom ordet om korset också
är en dårskap för den icke-troende
hednavärlden, LKor.1 :18 fL; GaLS:! L
Att Kristus skulle bli en stötesten för
dem som icke trodde. var förutsagt av
profeterna, Jes.8:14, jfr l.Pet.2:8;
Rom.9:33.

för honom en stötesten till fall, Rom.
14:13. Givakt på dem som vållar
tvedräkt och kan bli eder till fall,
Rom.16:17. Den som älskar sin broder, förblir i ljuset, och i honom är
intet som länder till fall, 1.1oh.2:10,
jfr Ps.119:165. De kristna skulle ej
vara någon till anstöt, vare sig jude.
grek eller Guds församling. I.Kor.
10:32, jfr FiLl :10. Paulus ville icke i
något stycke vara till anstöt, så att
hans ämbete bleve smädat, 2.Kor.6:3.
STÖTESTEN

står: hassuf:zi, mannen frän Sua, suaiten.
Platsen har icke med säkerhet kunnat
lokaliseras. Några forskare förbinder
Sua med det assyriska distriktet Suhu,
på Eufrats västra sida; andra menar att
Bildads hemort bör sökas i norra
Arabien. Job 2:11; 8:1; 18:1; 25:1;
42:9.

SVA
hebr. (nr 1) nedsjunken, nedböjd;
(nr 2,3) välstånd, rikedom; rop (om
hjälp eL befrielse); (nr 4) möjL bortsopad, avskräde.

2. Stötesten för otron. I en annan
betydelse brukas ordet, när det talas
om att otron tar anstöt av det gudomliga därför att det uppenbaras i en
ringa skepnad. Detta gäller såväl Kristi
person som hans verk, evangelium och
folk, l.Kor.l :26-29.

3. Stötesten för den svaga tron. Det
talas i N.T. också om anstöt i betydelsen: det som förstör eller skadar den
begynnande tron, den svaga tron, det
skröpliga eller oupplysta samvetet. Här
kan missbruk av den kristna friheten
bli en stötesten för andra. Det varnas
för ett sådant bruk av friheten, Rom.
14:13.20; l.Kor.8:9.
Jesus själv var mån om att icke i
onödan bli någon till en stötesten,
Matt.17:27, och Paulus uppmanar sina
läsare att icke ge sin omgivning. vare
sig den judiska eller hedniska eller
Guds församling. anledning att ta anstöt. LKor.l0:32.
Stötesten
Stötestenar till missgärning
Vissa män i Israel hade släppt avguderi in i sina hjärtan och satt upp för
sina ögon det som var dem en stötesten till missgärning, Hes.14:3. Leviter
som tjänade avgudarna blev för folket
en stötesten till missgärning, Hes.
44:12.
Stötestenar som Gud lägger
I det avfalliga folkets väg för att
straffa det, Jer.6:2l. I dens väg som
vänder sig bort från rättfärdigheten
och gör vad orätt är. till hans dom,
Hes.3:20.
Hörnstenen- stötestenen
Herren Sebaot skall bli för de avfal·
liga en stötesten och klippa till fall,
Jes.8:14. Den sten, som byggningsmännen förkastade. har blivit en hörnsten,
Matt.21 :42, jfr Jes.28:16. Se, denne
(Jesus) är satt till fall eller upprättelse
för många, Luk.2 :34. Israel stötte sig
mot stötestenen, Rom.9:32 L För den
som icke tror blir hörnstenen en stötesten och en klippa till fall, LPet.2:7 f.
Hur Jesus blev till anstöt
Genom sitt enkla ursprung som
nasare, J oh.l :46. som galile. J oh.
7:41 L, som timmerman, Mark.6:3.
Genom sitt umgänge med publikaner
och syndare, Luk.5:29 L; 15:1 L
Genom sin nitälskan, då han rensade
templet, Matt.21:12 L; Mark.ll:15-18;
Luk.l9:45 f.; Joh.2:14 L Genom sitt
förhållande till sabbatsbudet, Luk.
13:14. Genom sitt anspråk på gudomlighet, Joh.l0:30-39, och på att vara
livets bröd, J oh.6 :51 L Genom sina
stränga krav på sina efterföljare, Joh.
6:60 L,66; Luk.18:22 L
Människor som tog anstöt av Jesus
Folket i Nasaret, Matt.13:53-57;
Mark.6:3. Fariseerna, Matt.15:12.
Judar i Kapemaum, Joh.6:41,52. Den
rike överhetspersonen, Luk.18:18-23.
Många av hans läIjungar, Joh.6:61,66.
De judar som icke trodde och för vilka
en korsfäst Kristus var en stötesten,
l.Kor.1:23.
Själv sade Jesus: »Salig är den, för
vilken jag icke bliver en stötesten»,
Matt.11 :6; Luk.7:23.
Var icke din broder till anstöt!
Den som dömer sin broder, lägger

SVA
Jobs vän Bildads hemort. I grundtexten

l) ['änah], n )x
nif. suck·a, stö;a~
2) niihä, il il )
klaga, I!jung; ~rgesäng; här nif. med
prep. 'ai).1ire. efter; därav övers. sucka
efter. Se: Sjunga 10, Sorgesång 2.
3) näham, D il l
ryta (t.ex. o~ kjon, Ords.28:15; Jes.
5:29); vråla, stöna. Jfr Jämmer S.
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STÖTESTEN
Se även: Fall, förförelse, frestelse, anstöt, hinder, snara, snäIja, giller.
Stötesten, anstöt
Uttrycket är oftast att förstå bildligt
och hänför sig då till en sak eller en
person, som kan föra till fall. fördärv
eller förförelse. Anstöt omtalas i
Bibeln i tre betydelser:
L »Stötesten till missgärning», Hes.
7:19. Det talas ofta om anstöt i betydelsen: förförelse till synd och villfarelse. Som sådana stötestenar nämns i
G.T. avgudar, Hes.14:3. och silver och
guld, Hes.7:19.
I N.T. förkunnas den svåraste dom
över sådana som förför andra till synd,
Matt.18:6 L Guds församling skall se
upp med söndrare som kan bli de
troende till fall, Rom.16:17. Den
yttersta tiden skall särskilt bli en förförelsetid, då många kommer på fall
(enligt grundtexten: tar anstöt), och
många föras vilse, Matt.24:10 L Dessa
den yttersta tidens förförelser måste
(enligt Guds vilja) komma. Luk.17:1;
Matt.18:7, men ve dem som blir Guds
vredes redskap att verkställa dem;
Matt.18:7 b. Vid Kristi tillkommelse
skall »alla stötestenar» (grt.) rensas ut
ur Kristi rike, dvs. alla dem som är
andra till fall, Matt.13:4L

l) pukä, il i) 1 9

vackla~de, stapplande, något som får
en att vackla eL stappla; av: pu~, se
Falla 37. Ordet står tillsammans med
miksolleb, se 3, Hjärta 1, övers. hjärteångest. 2) 'iiqän nligäp, 'l
1:1!'
stötesten; ·ä!?än. st~n; nägä se Hemsökelse 2. Uttrycket står parallellt med
~ur mi!dol, se Klippa 2.
3) mi~sol, '7 i t7 J D
stötesten, anstöt,- orsak till falL Se
vidare: Fall 8, Falla 7.
4) skandallzö, oKavDaAi~w
förarga, bli eL vara till anstöt; pass. bli
förargad, stöta sig (På); av: skåndalon,
se 5. Se t.ex. Förförelse 2.
5) skdndalon. OK aVD aAov
urspr. den stång, på vilken man placerade lockbetet i en snara; därav betydelsen: snara, fälla; anstöt, orsak till
fall eL förargelse. Se t.ex. Fall 21.
Giller 4.
6) proskomma, rrpOOKOJlJla
något som man kan stöta sig mot eller
snubbla på, hinder. anstöt; av: proskoptö, se 7_ I Rom.9:32,33; LPet.2:8
står: lithos proskommatos, anstötssten.
Proskomma står i Rom.14:13 tillsammans med skandalon, se 5 (här övers.
något som bliver till fall). Beträffande
Rom.9:33; LPet.2:8, se Klippa 8. Jfr
Anstöt l.
7) proskoptö, rrpooKorrTw
slå eL stöta emot, stöta sig mot eL på;
av: prep. pros, till, mot, och koptö, slå,
stöta. Verbet är i Matt.4:6; Luk.4:11
(med prep. pros) övers. stöta mot;
Matt.7:27 slå mot; Joh.ll:9,1O; LPet.
2:8 stöta sig; Rom.9:32 stöta sig mot.
8) aproskopos, fl1rpOOKOrroc;
fri från sådant som man kan stöta sig
mot eL på; utan anstöt; i l.Kor.10:32
övers. icke för någon till en stötesten;
Fil.l:1O för ingen till stötesten; av:
neg. a- och proskoptö, se 7. Jfr Apg.
24:16, övers. okränkt.

n.

p,

STöTESTEN
1 s. eller till hjärteångest
l.Sam.25:31
2 för de två Israels hus en s.
Jes. 8:14
3 s.arn.a från mitt folks väg
57 :14
3 lägga s.ar för detta folk
Jer. 6 :21
3 lägga en s. i hs väg
Hes. 3 :20
3 blivit en s. till missgärning
7 :19
3 är dem en s. till missgärning
14:8
3 är hm en s. till missgärning
14:4,7
3 missgärning icke till en s.
18 :30
3 för Israels hus s. till missgärning
44:12
4 icke bliver en s.
Matt.11:6
4 blev (J.) för dem en s.
13:57
4 var det för dem en s.
15:12
5 du är för mig en s.
16:23
4 icke skola bliva dem till en s.
17 :27
4 blev han för dem en s.
Mark. 6:3
4 för vilken jag icke bliver s.
Luk. 7 :23
4 Är detta för eder en s.
Joh. 6:61
6 De stötte sig mot s.en
Rom. 9 :32
6 Se, jag lägger i Sion en s.
9:33
6 ingen för sin broder lägga en s.
14:13
6 om ätandet för ngn är en s.
14:20
7 som för din broder bliver en 8.
14:21
5 K., för judarna är en s.
l.Kor. 1 :23
6 eder frihet icke bliver s. för svaga
8:9
8 Bliven icke för ngn till en 8.
10:82
5 korsets s. röjd ur vägen
Gal. 5:11
8 rena och för ingen till s.
Fil. 1 :10
6 en s. och en klippa till fall
l.Pet. 2:8
5 lägga en s. till fall
Upp. 2:14

1. En av Abrahams sex söner med
Ketura. I.Mos.25 :2; l.Krön.l :32.
2. En kanane. fader till Judas hustru.
l.Mos.38:2,12; l.Krön.2:3.
3. Aseriten Hebers dotter. l.Krön.
7:32.
4. En son till aseriten Sofan. LKrön.
7:36.
SVAL
hebr. su 'äl, räv eL schakal. En av
aseriten Sofans elva söner. LKrön.
7:36.
SVALSLANDET
hebr. 'ärä~ su 'ål, räv- eL schakalIandel.
Från sitt läger i Mikmas sände fllisteerna u t en härskara, delad i tre hopar,
för att häIja, och en av hoparna »tog
vägen till Ofra i Sualslandet». Området
är troligen att söka ett fåtal kilometer
nordost om BeteL Om Ofras läge, jfr
Ofra l. l.Sam.13:17.

SVAR
hebr. liten. Fader till huvudmannen
Netanel i Isaskars stam. 4.Mos.1 :8; 2:5;
7:18,23; 10:15.
SUBAEL
hebr. möjL fångad av Gud eL Gud har
återvänt.
1. Son eller efterkommande till Amram, Levis son_ LKrön.24:20.
2. En levit och sångare, son till Heman.
Jfr Sebuel2. l.Krön.25:20.
SVCK
Se även: Klaga, knorra, stöna, försmäkta, sorg, jämmer, lidande, längta.
Suck, suckan
Guds Ande suckar. Rom.8:26. Jesus
suckade, Mark.7:34; 8:12.
Suckande människor
Israel suckade under träldomsoket i
Egypten. 2.Mos.2:23; Apg.7:34. Jerusalems invånare suckade över stadens
ödeläggelse, Klag.l :8,11,21,22. Hela
Israels hus suckade efter. Herren,
l.Sam.7:2. Jobs suckan var för honom
dagligt bröd, Job 3:24; 23:2. Davids
suckar kom ur ett botfardigt hjärta,
Ps.5:2; 6:7; 31:11; 38:10. Liksom hela
skapelsen suckar de troende efter förlossningen, Rom.8:23,jfr 2.Kor.5:2.
Trefaldig suckan, Rom.8.
l) Skapelsens suckan, v.22. 2) De
troendes suckan, v.23_ 3) Andens
suckan, v.26.
SUCK

Sucka-Supa
4) häga, il J il
grundbet. m~;rua, surra; (om duvor)
kuttra; (om människor) sucka; meditera, begrunda, tänka. Jfr Jes.31:4 (om
lejon), övers. ryta. Se t.ex. Ljud 2.

5) 'anal}a, il Q~~.
suck, suckande, stönande; av: ['äna1:t],
se 1.
6) [nahai]. J il J
pi. sucka, stön; Jfr 4.
7) hägig, J' J il
mummel; sqck,T suckande; mediterande, tänkande; aven i G.T. icke använd
rot med samma betydelse som hägä, se
4. Ordet förekommer även i Ps.39:4
(ordagrant: i mitt suckande el. i mitt
begrundande).
8) 'anhata, il n n J x
= 'anrujä: se 5. T T : 9) Mgä, il.J il
mummel; suck; tanke; av: hägä, se 4.
Jfr Job 37:2, övers. dån.
10) stenagmos, aT€lJarJ.l6~
suckande, stönande, suck; av: stenazö,
se Il.
Il) stenazö, aT€lJå~w
= stenö, sucka, stöna; av: stenos, trång.
12) anastenazö, alJaaT€lJå~w
(sucka el. stöna upp =) sucka från
djupet av sitt bröst, sucka djupt; av:
ana, upp, uppåt, och sten:izö, se 11.
13) systenazö, aVaT€lJa~W
sucka el. stöna tillsammans (samfallt);
av: prep. syn, (tillsammans) med, och
sten:izö, se 11.
SUCK
9 lykta våra år ss. en s.
5 många äro mina s.ar
10 med outsägliga s.ar

PS.90:9
Klag. 1:22
Rom. 8:26

SUCKA
1 s.de over sin träldom
2.Mos. 2:23
2 Israels hus s.de efter H.
l.Sam. 7:2
3 på sistone måste s.
Ords. 5 :11
1 ogudaktige till välde, s.r folket
29:2
4 s. i djup bedrövelse
Jes.16:7
1 som voro hjärteglada s. nu alla
24:7
4 jag s.de ss. en duva
38:14
4 s. alltjämt ss. duvor
59:11
4 över Kir-Heres' män må man s. Jer.48:31
1 hennes präster s.
Klag. 1:4
1 Därför s.r hon ock själv
1 :8
1 Väl hör man huru jag s.r
1:21
1 s. och jämra sig över alla
Hes. 9:4
1 Men du, mskobarn. må s.
21 :6
1 du må s. inför deras ögon
21:6
1 fråga dig: Varför s.r du
21:7
3 och s. med varandra
24 :23
6 tärnor s. likasom duvor
Nab. 2:7
11 s.de och sade: Effata
Mark. 7:34
12 Då s.de (J.) ur sin andes djup
8:12
13 hela skapelsen samfällt s.r
Rom. 8:22
11 också vi s. inom oss och bida
8 :23
11 s. vi av längtan att få
2.Kor. 5:2
11 vi s. och äro betungade
5:4
11 S.en icke mot varandra
Jak. 5:9

SUCKAN
5 S. mitt dagliga bröd
Job 3:24
5 Min hand matt för min s.s skull
23:2
7 H., förnim min s.
Ps. 5:2
5 och mina år i s.
31:11
5 min s. är dig icke fördold
38 :10
5 För min högljudda s.s skull
102:6
8 På all s. vill jag göra slut
Jes.21:2
5 sorg och s. skola fly bort
35:10; 51:11
1 med s. tigga sitt hröd
Klag. 1:11
9 voro uppskrivna. .. s.
Hes. 2:10
10 och deras s. har jag hört
Apg. 7 :34
11 med glädje och icke med s.
Hebr.13:17

SUCKANDE
5 Jag är så trött av s.
5 Jag är så trött av s.

Ps. 6:7
Jer.45:3

Gads stam som arvedel, J oS.13:27 .
Redan under patriarktiden omtalas
platsen; Jakob drog till Suckot och
byggde sig där ett hus åt sig själv och
lövhyddor åt sin boskap, 1.Mos.33:17.
Under domartiden styrdes staden av
77 äldste, som alla straffades av
Gideon, därför att de icke hade velat
ge hans män mat, Dom.8:4 ff.
Staden är troligen identisk med
nuv. Tell el-Achsas eller Tell Der-Alla,
ca 10 km nordost om floden Jabboks
utmynnande i Jordan.
SUCKOT
Jakob bröt upp och drog till S. l.Mos.33:17
därav fick platsen namnet S.
33:17
(Gad) i dalen: S.
Jos.13:27
(Gideon) sade till männen i S.
Dom. 8:5
de överste i S. svarade
8:6
svar som männen i S. givit
8:8
en ung man, en av invånarna iS.
8:14
måste skriva upp .•. de överste i S.
8:14
När (Gideon) kom till männen i S.
8:15
lät männen i S. få känna (törnen)
8:16
lerformar, mellan S. och Saretan 1.Kon. 7 :46
mellan S. och Sereda
2.Krön. 4:17
jag skall avmäta S.S dal
Ps.60:8; 108:8

2. Israels första lägerplats efter uttåget
ur Egypten. Namnet betecknar snarare
ett område än en stad. Några har
uppfattat namnet Suckot som en mo·
difikation av Thuku, det egyptiska
namnet på området kring staden
Pitom, se d.o. Oftast identifieras emellertid Suckot numera med Tell elMashuta, ca 18 km väster om nuv.
Ismailia vid Suezkanalen. I så fall är
Pitom i stället identiskt med det längre
västerut belägna Tell er-Retabe, ca 30
km väster om Ismailia.
SUCKOT
drogo från Rameses till S.
2.Mos.12:37
bröto de upp från S.
13:20
Israels barn lägrade sig i S.
4.Mos.33:5
de bröto upp från S. och lägrade sig
33:6

SUCKOT-BENOT
Babylonisk gudom av oviss identitet,
vars dyrkan infördes i Samarien av de
kolonister från Babel som inkom i de
bortförda israeliternas ställe. Man har
sökt tolka Suckot-Benot som en hebreisk form av assyr. Sakkut binuti, »Universums högste domare», en av benämningarna på Babels skyddsgud Marduk
el. Bel, se d.o. Enligt en annan förmodan skulle Suckot-Benot vara
gudinnan Sarpanitu, Marduks gemål.
Se även: Sickut. 2.Kon.17:30.
SUF
hebr. säv, vass el. sjögräs, tång. Ort
som sätts i relation till platsen där
Mose talade till Israel, öster om J or·
dan. Suf har sammanställts med det
Sufa (i trakten av floden Arnon), som
omtalas i 4.Mos.21 :14. Den gamla sv.
bibeln översatte Suf med Sävhavet
(Röda havet, se d.o.), en tolkning som
återgår både på Vulgata och på Septuaginta. S.Mos.l:1.
SUF
hebr. flytande el. honungskaka. En
efraimit, fader till Tohu och stamfader
till profeten Samuel. 1.Sam.l:1.

SUFSLAND
hebr. 'ärä~ ~up, honungslandet. Ett
område som Saul kom till under
sökandet efter sin faders åsninnor. Hit
kom han efter att ha gått genom
Salisalandet, Saalimslandet och Benjamins land. En jämförelse med I.Sam.
1:1,19; 7:17; 9:6 visar att Sufs land var
trakten runt profeten Samuels hemstad Rama eller Ramataim-Sofim (se
d.o.) i Efraim. Namnet har av somliga
satts i förbindelse med Samuels stamfader Sofai, se d.o. l.Sam.9:S.
SUGA
-suga
utsuga Mark.l2 :40
SUGA
s. honung ur hälleberget
Ty havens rikedom få de s.
s. med lust av hennes barm

5.Mos.32 :13
33:19
Jes.66:11

SUHA
hebr. nedsjunken, nedböjd; klyfta,
gap. En broder till Kelub, av Juda
stam. I.Krön.4:11.
SUHAM
hebr. nedsjunken, nedböjd. En son till
Dan och stamfader till suhamiterna. I
I.Mos.46 :23 kallas han Husim, se
Husim l. 4.Mos.26:42.
SUHAMITER
Efterkommande till Dans son Suham.
De som inmönstrades av suhamiternas
släkter före intåget i Kanaans land
utgjorde tillsammans 64.400. 4.Mos.
26:42,43.
SUKATlTER
En släkt av skriftlärde som bodde i
J abes. De är möjligen avkomlingar till
en okänd israelit vid namn Suka.
1.Krön.2:SS.
SULEM
Troligen en annan namnform för
Sunem, se d.o. Ordet förekommer
endast i uttrycket »bruden från
SuleIID), hebr. hassulammi!, sulemi·
tiskan, jfr LXX.s övers. hi: Soulamitis
och den äldre sv. bibelöversättningens
»Sulamitll)). Se även: Sunem, Sunemi·
tiska. - Enligt en annan förklaring är
hassulammit en hederstitel för bruden,
anspelande på den i HV.3:7 ff.; 8 :11 f.
omnämnde konung Salomo. Betydelsen skulle då vara: den salomonitiska
kvinnan, Salomos kvinna. HV.6:12.
SUMATITER
En av de släkter som härstammade
från Kalebs avkomling Kirjat-Jearim.
I.Krön.2:S3.
SUMMA
-summa
huvudsumma Pred.l2:13
lösesumma 4.Mos.3 :49 ,51
penningsumma Est.4:7
slutsumma 2.Sam.24:9
SUMMA
den s. som Efron uppgivit
1.Mos.23:16
tagen dubbla s.n penningar
43:12
togo med sig dubbla s.n penningar
43:15
s.n av dem som skulle göra
4.Mos. 4:37
s.n av dem som skulle göra tjänst
4 :41
s.orna av det väpnade krigsfolk l.Krön.12:23
S.n av ditt ord är sanning
PS.119:160
en ganska stor s. penningar
Matt.28:12
lovade giva (Judas) en s.
Mark.14:11
villiga giva (Judas) en s.
Luk.22:5
var det för den s. I sålden
Apg. 5:8
Hon svarade: Ja, för den s.n
5:8
Abraham för en s. penningar köpt
7 :16
kostat en stor s. penningar att köpa
22 :28

SUCKEER
Ett afrikanskt folkslag som följde konung Sisak på dennes tåg från Egypten
upp mot Jerusalem. Suckeerna kan
möjligen ha samband med den av den
grekiske geografen och historikern
Strabo omnämnda »Suchus' fåstning»,
ca 60 km söder om nuv. Port Sudan på
Röda havets västra strand. 2.Krön.
12:3.
SUCKOT
hebr. (löv)hyddor el. tält.
1. Stad i Ostjordanlandet, tilldelad

SUFA
hebr. stonn, stonnvind. Ett område på
östra sidan av J ordan, i gränstrakterna
mellan amoreernas land och Moab.
Somliga uppfattar emellertid hebr.
besupa i betydelsen »med storm» i
stället för »i Sufa». Meningen skulle då
kunna vara, att israeliterna tog V aheb
och Arnons dalar med storm. 4.Mos.
21:14.
SUFAMITER
En släkt i Benjamin, efterkommande
till Sefufam, se d.o. 4.Mos.26:39.

SUND
Se även: Helbrägda, frisk, hälsa, bota,
hela, läka, liv.
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SUMPSJÖ
jag skall fylla (Babel) med s.ar

Jes.14:23

Sunda ting
I) Sund lära, 1.Tim.l:lO; 2.Tim.
4:3; Tit.2:1. 2) Sunda ord, 2.Tim.1 :13.
3) Sund tro, Tit.! :13; 2:2.
SUND

l) rapå', 1-.:~ l
laga, repareTa~ hela, läka, bota, göra
frisk; i 2.Kon.2:21 pi. (om vatten),
övers. göra sund; på övriga här förekommande ställen nif. bliva helad el.
botad; (om vatten) övers. bliva sund.
Se t.ex. Bota l, Frisk 4, Hela I, Skona
10.
2) Beträffande Ords. l :12, se Frisk 9.
3) hygia{nö, VrtailJw
vara frisk el. sund; som particip: frisk,
sund; av: hygies, se 4. Med hi: hygiainousa didaskalia, den sunda läran, avses den äkta, oförfalskade, rena evangeliska undervisningen. Se: Frisk 11,
Hälsa 4, Välbehållen 3.
4) hygiJs, VrL7)~
hel, helbrägda, frisk, sund. Se: Bota 5,
Frisk 14.
SUND
1 Jag har gjort vatten sunt
2.Kon. 2:21
1 vattnet (i Jeriko) blev sunt
2:22
2 uppsluka dem friska och s.a
Ords. 1 :12
1 så bliver vattnet där sunt
HesA 7:8
1 bliver havsvattnet sunt
47:9
1 gölar och dammar icke bliva s.a
47:11
3 strider mot den s.a läran
l.Tim. 1:10
3 icke håller sig till s.a ord
6:3
3 förebild i fråga om s.a ord
2.Tim. 1 :13
3 icke längre fördraga den s.a läran
4:3
3 förmana medelst den s.a läran
Tit. 1:9
3 så att de bliva s.a i tron
1 :13
3 vad som är den s.a läran värdigt
2:1
3 Förmana . .,att vara s.a i tro
2:2
4 med sunt, ostraffligt tal
2:8

SUNEM
hebr. möjl. viloplats. Stad tillhörande
Isaskars stam, ca 5 km norr om Jisreel
vid Gilboa berg (se JisreeI2). Filisteerna lägrade sig här före det avgörande
slag på Gilboa, där konung Saul blev
dödad, I.Sam.28:4. Härifrån kom
Abisag (se d.o.), som vårdade konung
David på hans ålderdom, I.Kon.l :3.
Profeten Elisa besökte ofta Sunem (se:
Sunemitiska). Staden var på Eusebius'
tid känd under namnet Sulem och
identifieras med nuv. Solem, sydväst
om Nasaret. Jfr Sulem.
SUNEM
([saskars) gräns omfattade S.
Jos.19:18
filisteema lägrade sig vid S.
l.Sam.28:4
de funno Abisag från S.
l.Kon. 1:3
Abisag från S. betjänade konungen
1 :15
giver mig Abisag från S. till hustru
2:17
Låt giva Abisag från S. åt Adonia
2:21
Varför begär du endast Abisag från S. 2:22
En dag kom Elisa till S.
2.Kon. 4:8

SUNEMITISKA
Sunemitiskan, hebr. hassunammi!, är i
Elisas historia beteckningen på den ej
namngivna, rika kvinna från Sunem (se
d.o.), hos vilken profeten ofta tog in
och vilkens avlidne son han åter gjorde
levande. I fråga om Abisag återges
det hebr. ordet med uttrycket »från
Sunem». 2.Kon.4:12,2S,36.
SUNI
hebr. möjl. lugn, stilla. En son till Gad,
suniternas stamfader. I.Mos.46:16;
4.Mos.26:IS.
SUNITER
Efterkommande till Gads son Suni.
4.Mos.26:1S.
SUNNANSTORM
med s.ar skall han draga fram

Sak. 9:14

SUNNANVIND
låter jorden domna under s.en
gm sin makt förde s.en fram
kom, du s.
när I sen s. blåsa, sägen I
då en lindrig s. blåste upp
Dagen därefter fingo vi s.

SUPA

Job 37:17
Ps.78:26
HV. 4:16
Luk.12:55
Apg.27:13
28:13

(in)

s.er in vattnet i fulla drag
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PS.73:10

Suppim - Svag
SUPPIM
hebr. möjl. omzar.
t. En av Benjamins efterkommande,
troligen identisk med Muppim och
Sefufam, se d.o. 1.Krön.7:12,IS.
2. En levit som tillsammans med Hosa
hade ansvaret för vakthållningen vid
Salleketporten, en av portarna i temp·
let. 1.Krön.26:16.
SUR
S.t till sött och sött till S.t
Fäderna hava ätit s.a druvor
var man som äter s.a druvor
Fäderna äta s.a druvor

Jes. 5:20
Jer.31:29
31:30
Hes.18:2

SUR
hebr. mur. Ort eller ökenområde utan
exakt lokalisering norr om Röda havet,
vid karavanvägen mellan Beer-Seba och
Egypten. Skriften placerar Sur »gent
emot Egyptern>, 1.Mos.2S :18, eller
»öster om Egyptern>, 1.Sam.1S:7. Man
har i det hebreiska ordets betydelse
velat se en anspelning på den »mUD> av
befästningar som tänks ha skyddat
Egyptens nordöstra gräns mot angripare österifrån. Jfr Etam, möjl. »fäste»,
namnet på Israels andra lägerplats efter
uttåget ur Egypten.
SUR
källa vid vägen till s~
(Abram) mellan Kades och S.
(Ismaels) boningspJatser till S.
drogo ut i öknen S.
Saul förföljde dem emot S.
stammar bodde fram emot s.

l.Mos.16:7
20:1
25:18
2.Mos.15:22
l.Sam.15:7
27:8

SUR
hebr. klippa.
t. Fader till kvinnan Kosbi och hövding för en midjanitisk stamfamilj.
Jämte fyra andra hövdingar dödades
han, när Israel hämnades på midjanitema. 4.Mos.2S :15; 31 :8; Jos.13:21.

2. En av benjaminiten J eguels söner.
I.Krön.8:30; 9:36.
SURDEG
Se även: Osyrad, syra, deg, bröd, baka,
påsk, ondska.

denna tidsålder har en tendens att
genomsyra allt. Denna symboliska användning av surdegen känner vi till
från Jesu och Paulus' undervisning (se
nedan). I detta sammanhang är väl värt
att märka Jesu ord om att himmelriket
(Guds rike) är »likt en surdeg, som er.
kvinna tager och blandar in i tre
skäppor mjöl, till dess alltsammans
bliver syrat», Matt.13:33; Luk.13:21.
Enligt en tolkning symboliserar surdegen här himmelriket som ett ferment, som till sist skall genomsyra
världen med sitt goda inflytande.
Emot detta talar emellertid, enligt
andra bibeltolkare, både det enhetliga
bruket av surdegen som symbol för det
onda och N.T.s framställning av den
kristna trons villkor i denna värld, se
t.ex. Luk.18:8. Vad Jesus varnar för,
är ondskan, som - om den kommer in
i församlingen - breder ut sig och
växer, så att den till sist genomsyrar
hela degen; jfr Rom.12:1 f.
Surdeg
En bild för: l) Skrymteri, Luk.
12:1. 2) Falsk lära, Matt.16:12. 3)
Elakhet och ondska, I.Kor.S:8. 4)
Lagträldom, GaI.S:9.
Olika »surdegar»
I) Fariseernas surdeg - skrymteri,
Matt. 16:6. 2) Sadduceernas surdeg falsk lära, Matt.16 :6. 3) Herodes' surdeg - världslighet, Mark.8:IS.
SURDEG
I) se 'or, 1'X ~
surdeg.
.

2) I,zäme~, Y ~ ~
något som är syrat; av: verbet /;läme~,
vara sur, bli el. vara syrad, se t.ex.
2.Mos.12:34,39; Hos.7:4. Ordet förekommer t.ex. också i 2.Mos.12:IS;
S.Mos.16:3, övers. något syrat; 2.Mos.
23:18 något som är syrat.
3) zyme, \v/.l1j
surdeg (som jäsmedel använd deg från
tidigare bak); trol. av: zeö, koka, sjuda;
jäsa. Av zyme kommer verbet zymoö,
syra (= få deg att jäsa genom att
blanda den med surdeg), Matt.13:33;
Luk.13:21; I.Kor.S:6; Gal.S:9.

Surdeg
Surdeg är jäst deg, som särskilt i äldre
tider förvarades i vatten för att senare
användas som jäsämne i nygjord deg.
Sin syrliga smak får den från de syror,
som bildas under jäsningsprocessen. I
den gamla Orienten var det vanligt att
baka syrat bröd.
Under det osyrade brödets högtid,
som firades till minne av uttåget ur
Egypten, fick ingen surdeg finnas i
husen, 2.Mos.12:8,IS-20. Detta är bl.a.
ett uttryck för den brådska, som präglade Israels första påsk, v.11; man hade
ej tid att baka syrat bröd. Men framför
allt var surdegen en symbol för den
synd och orenhet som präglade träldomslandet, och som Israel skulle ta
avstånd ifrån, jfr v.12,IS,17,19. Man
skulle enligt lagen icke offra blodet av
Herrens slaktoffer tillsammans med
syrat bröd, 23:18; 34:25. I I.Kor.S:6-8
åsyftas det judiska påskfirandet. Se:
Högtid, Påsk.
Det var också förbjudet att frambära spisoffer av surdeg, 3.Mos.2:11.
Som tackoffer kunde israeliterna däremot frambära syrade kakor, 7:13 f.,
och som förstlingsgåva viftoffersbröd
bakade med surdeg, 23 :17, ett uttryck
för att man trots sin synd kunde
närma sig Gud i kraft av hans godhet
och nåd.
I hela Skriften används surdeg som
en bild för orenhet och ondska, som i

SURPORTEN
hebr. Så 'ar sur, möjl. den avfälliges
port. En port i templet eller konungshuset i Jerusalem. Jfr Jesodporten.
2.Kon.11 :6.
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SURDEG
1 skaffa bort all s.
2.Mos.12:15
1 må ingen s. finnas i edra hus
12:19
1 ej heller skall man se s. hos dig
13:7
1 varken av s. eller honung
a.Mos. 2:11
2 Det skall icke bakas med s.
6 :17
2 två kakor bakade med s.
23:17
1 I sju dagar icke se s.
5.Mos.16:4
3 Himmelriket är likt en s.
Matt.13:33
3 fariseemas och sadduceernas s.
16:6,11
3 att det icke var s. i bröd
16:12
3 till vara för fariseemas s.
Mark. 8:15
3 och för Herodes' s.
8:15
3 till vara för fariseemas s.
Luk.12:1
3 Det är likt en s.
13:21
3 litet s. syrar hela degen
l.Kor. 5:6
3 Rensen bort den gamla s.en
5:7
3 högtid. icke med gammal s.
5:8
3 icke med elakhetens och ondskans s. 5:8
3 Litet s. syrar hela degen
Gal. 5:9

SURIEL
hebr. Gud är min klippa. Son till
AbihaiJ och hövding för de meraritiska
släkternas stamfamilj vid tiden för
uttåget ur Egypten. 4.Mos.3 :35.
SURISADDAI
hebr. den Allsmäktige är min klippa.
Fader till Simeons staniliövding Selumiel. 4.Mos.1 :6; 2:12; 7:36,41; 10:19.

SURRA
Hör, du land där flygfän s.

Jes.18:1

SUS
du hör dess

S.,

men du vet icke

Joh. 3:8

SUSA
dess frukt s. likasom Libanons

PS.72:16

SUSAN
Stad på slätten mellan floderna Kercha
och Karun i östra delen av EufratTigrisdalen, ca 240 km norr om Persiska viken. Staden var sedan gammalt
huvudstad i Elam, se d.o. På perserrikets tid hade de persiska konungarna
här sitt vinterresidens.
Utgrävningar i Susan har bragt i
dagen fynd, som man menar förskriver
sig från en bosättning ca 4000 år f.Kr.
Staden nämns ofta i babyloniska inskriptioner från tredje årtusendet f.Kr.
Jämfört med Babylon och Nineve har
Susan varit att betrakta som en mindre
stad. Forskare menar att den har haft
en areal av 60-70 km 2 •
Det elamitiska Susan förstördes ca
640 f.Kr. av den assyriske konungen
Assurbanipal. Senare återuppbyggdes
och befästes staden av perserkonungen
Darejaves. Det praktfullaste av dennes
många byggnadsverk var konungspalatset, byggt av cederträ från libanon och smyckat med mängder av
silver och guld samt elfenben från
Indien. Efter Alexander den stores tid
avtog Susan snabbt i betydelse. Praktfulla ruiner vittnar om dess forna
storhet. Ruinstaden går nu under
namnet Shusha.
SUSAN
när jag var i S.s borg
Neh.
på konungatronen i S.s borg
Est.
gästabud för det folk i S.S borg
jungfrur till fruhuset i S.s borg
I S.s borg fanns en judisk. man
unga kvinnor samlades till S.s borg
påbudet utfärdat i S.s borg
bestörtning rådde i staden S.
påbud som blivit utfärdat i S.
församla alla judar som finnas i S.
påbudet utfärdat i S.s borg
staden S. jublade och var glad
I S.s borg dräpte judarna 600 män
som blivit dräpta i S.s borg
I S.s borg hava judarna dräpt 500
tillstädjas av judar som äro i S.
påbudet blev utfärdat i S.
judar som voro i S. församlade sig
och dräpte i S. 300 män
judar som voro i S. hade församlat
tyckte mig vara i S.s borg
Dan.

1:1
1:2
1:5
2:3
2:5
2:8
3:15
3:15
4:8
4:16
8:14
8:15
9:6
9:11
9 :12
9:13
9:14
9 :15
9 :15
9:18
8:2

SUSANITER
deras medbröder s.na

Esr. 4:9

SUSANNA
grek. av hebr. lilja. En av de många
kvinnor som Jesus botade och som
med sina ägodelar tjänade honom och
hans lärjungar. Luk.8:3.
SUSEER
Ett folk som på Abrallams tid bodde i
Ham och som besegrades av KedorIaomer och hans förbundna. Somliga
forskare menar att grundtextens ord
zuzim här är en förkortning för zamzummim, samsummiter, se d.o. I.Mos.
14:5.
SUSI
hebr. trol. till häst, ryttare. Fader till
spejaren Gaddi av Manasses stam.
4.Mos.13:12.
SUSNING
I) demämä, n t) t) 1
lugn, stillhet, tystn~d; av: dämam, se
Stilla (verb) 8. Beträffande I.Kon.19:
12, se Ljud l. Se: Tystna 3.
SUSNING
1 kom ljudet aven sakta s.
1 jag hörde en s. och en röst

SUTELA
hebr. möjl. stickling, skott.
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l.Kon.19:12
Job 4:16

t. En av Efraims tre söner, sutelaiternas stamfader. 4.Mos.26 :35 ,36; l.Krön.
7:20.
2. Efraimiten Sabads son, en avkomling till Efraims son med samma namn,
se nr l. l.Krön.7:21.
SUTELAITER
Efterkommande till Efraims
Sutela, se Sutela l. 4.Mos.26:3S.

son

SVAG
Se även: Skröplig, sjuk, späd, eländig,
ringa, fattig, maktlös, vanmäktig, sjukdom, smärta, krankhet.
Svag, svaghet
Jesus och vår svaghet
Han botade allt slags svaghet
(skröplighet), Matt.4:23. Tog på sig
våra svagheter (krankheter), Matt.8:17.
Har medlidande med våra svagheter,
Hebr.4:IS. Blev korsfäst på grund av
svaghet, 2.Kor.13:4. - Anden kommer
vår svaghet till hjälp, Rom.8 :26.
Omsorg om de svaga
Vi skall: l) Taga oss an dem,
Apg.20:3S. 2) Lida med dem, 2.Kor.
II :29. 3) Icke bli dem till en stötesten,
l.Kor.8:9. 4) Bli svaga för att kunna
vinna de svaga för Gud, I.Kor.9:22.

SVAG
l) 'ätap, ~ ~ ~
vara matt, vara vanmäktig el. svag; här
hithp. inf. och J.<:al part. pass.
2) räpä, np' ~
slapp, lös; maktlös, svag. I4.Mos.13:19
står ordet som motsats till håzäk, se
Stark 3. Se vidare: Maktlös 2. .
.
3) [l,zäS'a/J, 'i t§ O
trol. = /;lälas, se 10; end. nif. part. plur.
de svaga el. utmattade. Somliga förknippar verbet med aram. /;läsal, splittra, sönderslå (detta verb förekommer i
Dan.2:40).
4) hälä, n'i n
J.<:al ~ch nif.~;ra utmattad el. svag; vara
sjuk. Se t.ex. Krank 2, Maktlös 6.
S) dal, 'i 1
svag, eländig, ringa, obetydlig; av:
dålal, hänga slappt el. löst ned; vara
matt, svag el. undertryckt. Ordet står
här i omedelbar anslutning till part. av
hålaJ.<:, gå; uttrycket är övers. (bliva)
allt svagare och svagare. Jfr Stark 6. Se
t.ex. Ringa 5.
6) rak, 11
mjuk: vek; späd, svag; av: räJ.<:aJ5:, vara
mjuk el. vek. Ordet är ofta övers. späd,
t.ex. I.Mos.33:13; l.Krön.22:S; Hes.
17:22. Jfr Ords.IS:I; 25:15, övers.
mjuk. Se: Ord 9a.
7) 'en k6a1,z, Q'J l' ~
(som är) utan kraft, kraftlös, svag; 'en,
det finns icke; koa/;l, se t.ex. Kraft 2,
Styrka (subst.) 6. Uttrycket bildar här
motsats till ral;>, se Stark 17.
8) 10'- 'az, l!~ -:( 'i
icke stark, kraftlös, svag; lo', neg. icke;
'az, se Stark 4. Detta uttryck i Ords.
30:25 kan jämföras med lo' 'ä~um i
v.26, se Kraft IS. Jfr Maktlös 3.
9) tegar, 1 ~ l!
aram. = hebr. säl;>ar, bryta sönder; end.
i Dan.2:42, part. pass. sönderbruten;
bräcklig, svag. Ordet står i motsats till
taJ.<:t<ii>, se Stark 30.
10) I,zalliis, tV ~ Q
svag; av: /;lålas, vara svag el. utmattad;
göra svag, försvaga, utmatta (se Förgörare l). Beträffande Joel 3:10, se
Känna 5.
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Svaghet -Svara
11) sitar, l II l
vara' liten eC ~inga; i Sak. 13 :7 part.
plur. de små el. ringa. Se t.ex. Ringa
23.

12) asthenJs, åa(J €vr,c;
kraftlös, svag; av: neg. a· och sthenos,
(kroppslig) styrka, kraft. Ordet brukas
här vanligen i betydelsen: andligen
svag, svag i tron osv. Se t.ex. Sjuk 12,
Svaghet 3.

13) astheneä, åa(J €v€w
vara kraftlös, vara svag; som particip:
svag; av: asthen~s, se 12. Se: Sjuk Il.

14) adynatos, ålivvaTOC;
utan makt (fönnåga) el. styrka (kraft),
ofönnögen, svag; av: neg. a- och dynatos, se Mäktig 27. Jfr Apg.14:8, övers.
ofönnögen; Matt.19:26; Luk.18:27
omöjlig.

15) gynaikarion, 'YvVatKapwv
ego liten kvinna; plur. övers. svaga
kvinnor. Se vidare : Kvinna 17.

16) astheneia, åa(J€v€ta
kraftlöshet, svaghet; av: asthen~s, se
12. I Hebr.ll :34 står ordagrant: från
svaghet. Se t.ex. Sjukdom Il, Svaghet 2.
SVAG
1 det var de s.are djuren
1.Mos.30:42
1 tillföllo de s.a Laban
30:42
2 folket är starkt eller S.t
4.Mos.13:19
3 (Amalek) slog de s.a
5.Mos.25 :18
4 (Simson:) så blev jag S.
Dom.16:7
4 så bleve jag s. och ss. vanlig
16:11
4 bliver s. ss. alla andra
16:17
5 Sauls hus s.are och s.are
2.Sam. 3:1
6 jag är ännu s.
3:39
7 mellan starke och s.e
2.Krön.14:11
8 myrorna äro S.t folk
Ords.30:25
4 ingen skall säga: Jag är S.
Jes.33:24
4 De s.a stärkten I icke
Hes.34:4
4 det s.a skall jag stärka
34:16
4 stöten undan alla de s.a
34:21
9 delvis starkt och delvis S. t
Dan. 2 :42
10 den s.aste ss. en hjälte
Joel 3:10
11 vända min hand mot de s.a
Sak.13:7
4 som är lytt eller 8. t
Mal. 1:8
4 vad som är lytt och s.t
1:13
12 A. villig, köttet 8.t
Matt.26:41
12 A. villig, köttet s.t
Mark.14:38
13 bör taga sig an de 8.a
Apg.20:35
12 medan vi ännu vore s.a
Rom. 5:6
13 Om ngn är s. i tron, upptagen hm 14:1
13 den som är s. äter vad som
14:2
14 bära de s.as skröpligheter
15:1
12 det som i världen var s.t
I.Kor. 1:28
12 vi äro S.a., men l ären starka
4:10
12 eftersom deras samvete är s.t
8:7
12 frihet Icke en stötesten för 8.a
8:9
12 skalJ icke bs samvete om ban är s.
8:10
13 går ju den 8.e förlorad
8:11

13 såren deras s.a samveten
8:12
12 För de s.a har jag blivit s.
9:22
12 för att kunna vinna de s.a
9:22
12 mänp som äro 8.a och sjuka
11 :30
12 lemmar som tyckas vara s.ast
12:22
13 för vår del varit för s.a
2.Kor.11 :21
13 Vem är s.
11:29
13 utan att också j ... bliver s.
11 :29
13 när j ... är s., då är jag stark
12:10
13 (K.) som Icke är S. mot eder
13:3
13 Också vi äro ju s.a I (K.)
13:4
13 vi glädja oss, när vi äro s.a
13:9
12 till s.a och arma makter
Gal. 4:9
12 tagen eder an de s.a
1.Tess. 5:14
15 fånga s.a kvinnor
2.Tim. 3:6
12 den var S. oeh gagnlös
Hebr. 7:18
16 8tarka från att ha varit s.a
11 :34
12 hustrun är det .. are kärlet
1.Pet. 3:7

SVAGHET
l) ma(iillä, i1 ~ [I}2
svaghet; sjukdöm; av: i).älå, se Svag 4.
Se: Sjukdom 1.
2) astheneia, åa(J€v€ta
kraftlöshet, svaghet; av: asthen~s, se 3.
Se t.ex. Svag 16.
3) asthenJs, åa(J €vr,_
kraftlös, svag; i 1.Kor.l :25 neutr. tö
asthenes = astheneia, se 2. Se t.ex.
Svag 12.
4) utf.ord.

2
2
2
2
2
4
2

blev korsfäst i följd av s.
13:4
på grund av kroppslig s.
Gal. 4:13
1.Tim. 5:23
du så ofta lider av s.
Hebr. 4:15
medlidande med våra s.er
han själv är behäftad med s.
5:2
5:3
för denna sin S.s skull offra
mskor som äro behäftade med s.
7:28

SVAJA
att s. över de andra träden
för att s. över de andra träden

Dom. 9:9
9:11,13

av väduren s.en så ock njurarna
9:19
till huvud och icke till s.
5.Mos.28 :13
och du skall bliva s.en
28:44
band ihop rävar med s.arna
Dom.15:4
fackla mitt emellan de två s.arna
15:4
bär sin s. styV ss. ceder
Job 40:12
avhugger H. både huvud och s.
Jes. 9:14
profeterna ... de äro s.en
9:15
evad han är huvud eller s.
19:15
Deras s.ar liknade ormar
Upp. 9 :19
hästarnas makt i deras s.ar
9:19

SVAL
stanna.o.så länge det är s. t

Nah. 3:17

SVALA
I Bibelns länder förekommer olika
svalor, av vilka några är flyttfåglar.
Grund tex tens ord fö r »svala» i Ps.84:4
och Ords.26:2, deror, har troligen samband med en rot som betyder: hasta i
väg, vara snabb, göra sig fri. ~ror
skulle i så fall kunna återges med
»frihetsfågelm>. Svaloma, i synnerhet
ladusvalan, lat. Hirundo rustica, är
kända för sin snabbhet och sina outtröttliga vingar samt för sin kärlek till
frihet och sin avsky för fångenskap. De
kan flyga med en fart av mer än 125
km i timmen och tillryggalägga
sträckor på mer än 1000 km under
loppet aven natt.
I Jes.38:14; Jer.8:7 har grundtexten
ett annat ord, sus, som kanske hellre
borde återges med »tomsvala». Tornsvalan, lat. Apus apus, tillhör en annan
familj än de egentliga svalorna, från
vilka den skiljer sig genom sin nästan
sotsvarta dräkt, sina långa lieformade
vingar och sin korta, kluvna stjärt. Den
vistas mestadels i luften och har liksom
ladusvalan en snabb, outtröttlig flykt.
Den galileiska tornsvalans läte är mjukt
och melodiskt, klingande och klagande, varför konung Hiskia mycket väl
kan ha liknat sin klagan i sjukdomen
vid denna fågels vemodiga sång.
SVALA
s.n ett bo åt sig
ss. s.n flyger bort
Jag klagade ss. en 8.
s.n och tranan taga i akt tiden

Ps.84:4
Ords.26:2
Jes.38:14
Jer. 8:7

SVALG
Grundtextens ord för svalg, grek.
chasma, betecknar ett gap el. en klyfta. Det förekommer i Bibeln endast i
Jesu liknelse om den rike mannen och
Lasarus, där det uttrycker avståndet
eller skillnaden mellan paradiset och
pinorummet i dödsriket. Luk.16:26.
SVALKA
när dagen begynte s.s

Ss. snöns s. på en skördedag

sänd Lasarus att s. min tunga

1.Mos. 3:8
Ords.25:13
Luk.16:24

-svall
SVALL
vattensvall Ps.69:16
vågsvall Apg.27:41
översvall Jes.54:8
SVALL
s.et vill fört!ränka mig
dina böijors s. låter du lå över
över de stora vattnens s.

Ps.69:3
88:8
Hab. 3:15

SVAR
Se även: Fråga, tal, tala, säga, höra,
bönhörelse.
-svar
ansvar Jer.49:19
gensvar PS.38:15
Gudasvar Ords.16:10
-svara
ansvara 1.Mos.43:9
försvara Job 13:7
motsvarande Hes.48:21
Svar, svara

Gud svarar
På sina tjänares rop, Jer.33 :3. Innan
hans återupprättade folk ropar, Jes.
65:24. Till frälsning, Ps.118:21. Till
frimodighet, PS.138:3. Till räddning ur
förskräckelse, Ps.34:5. Till seger åt sin
smorde, Ps.20:7.

Gud svarar icke
Sina och sin smordes motståndare,
PS.18:42. Israels orättfärdiga furstar,
Mika 3:4. Siare och spåmän, Mika 3:7.

Jesus svarade icke
På de judiska ledarnas fråga om
hans myndighet, Mark.ll:27-33. På
översteprästens fråga om vittnesmålen
mot honom, Matt.26:62; Mark. 14:60.
På Pilatus' uppmaning att yttra sig om
anklagelserna mot honom, Matt.27:
13 f.; Mark.15:4 f. På Pilatus' fråga:
Varifrån är du? Joh.19:9. På Herodes'
många frågor, Luk.23:9.

Dåliga svar
Kvinnan som du gav mig, förledde
mig, så att jag åt, 1.Mos.3 :12. Onnen
bedrog mig, så att jag åt, 1.Mos.3:13.
Skall jag ta vara på min broder, 1.Mos.
4:9. Min fader gav eder ett tungt ok,
jag skall ge eder ett ännu tyngre,
1.Kon.12:13 f. Hårda ord av den rike
som svar på den fattiges bönfallande
tal, Ords.18:23. Nej aven olydig son
som trotsar, Matt.21:29. Ja aven som
lovar men icke gör, Matt.21 :30.

Goda svar
Den gudfruktiges svar till smädaren,
Ps.119 :41 f. Ett mjukt svar som stillar
vrede, Ords.15:1. Ett rätt svar, Ords.
24:26. Jesu förståndiga svar, Luk.2:47;
20:26. Den lagklokes svar, Luk.
10:26-28. Svar avpassade efter den
frågandes behov, KoI.4:6. Svar till den
som begär skäl för de kristnas hopp,
1.Pet.3 :15.

SVAGHET
1 Mod uppehåller...i hs S.
Ords.18:14
2 för eder köttsliga S.S
Rom. 6:19
2 kommer ock A. vår 8. till hjälp
8:26
3 Guds S. starkare än mskor
l.Kor. 1 :25
2 jag uppträdde hos eder i s.
2:3
2 vad som bliver sått i s.
15:43
2 berömma mill av min S.
2.Kor.11:30
2 icke berömma m.ig, om icke av s.
12:6
2 kraften fullkomnas i S.
12:9
2 med glädje berömma mig av s.
12:9
2 därför finner jag behag i s.
12:10

du skall taga s.en
2.Mos.29:22
offra dess fett, hela s.en
3.Mos. 3:9
s.en och det· fett som omsluter
7:3
(Mose) tog s.en
8:25

SVAR
kom tillbaka till mig med S.
1.Mos.37 :14
Gud skall giva Farao lyckosamt S.
41 :16
eftersom de fått det s.et
2.Mos. 5:19
Mose gick till H. med folkets s.
19:8
Mose framförde folkets s. till H.
19:9
så vill jag &iva eder s.
4.Mos.22:8
gm urlms dom hämta S. åt hm
27:21
då giver dig ett fridsamt S.
5.Mos.20:11
giver sig detsamma s.et
Dom. 5 :29
Männen i Penuel gåva samma s.
8:8
gåvo männen i staden det s.et
14:18
fingo de det s.et: Det har Simson
15:6
Men bon gav intet s.
19:28
(Gud) gav hm intet S.
1.Sam.14:37
folket lav (David) samma s.
17 :30
om din fader giver ett hårt S.
20:10
vilket S. j ... skall giva hm
2.Sam.24:13
Salomo &av henne s. på alla
l.Kon.10:3
han kunde liva, henne s. på allt
10:3
Vilket S. råden I mig att giva
12:6
Vilken S. råden I oss att giva
12:9
pv konungen folket ett hårt S.
12:13
pv folket (Rehabeam) detta S.
12:16
såDdebuden vände med detta 8.
20:9
Så snart Ben-Hadad hörde (Ahabs) s. 20:12
Ahab vred för det S.S skull
21:4
tillbaka till kon. med detta S.
2.Kon.22:20
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SVALLA
alla dina s.nde böljor gå
Ps.42:8
om än dess vågor brusade och s.de
46:4
över vår själ, de s.nde vattnen
124:5
huru de än S., intet förmå
Jer. 5:22
vatten s. ss. strömmar
46:7
ss. strömmar s. hs vatten
46:8
alla dina s.nde böljor över
Jona 2:4

SVALLKÖTT
s. bildar sig i upphöjningen
så snart S. visar sig på hm
När prästen ser s.et
s.et är orent, det är spetälska
om s.et förändrar si&

3.Mos.13 :10
13:14
13:15
13:15
13:16

SVAMP
en av dem tog en s.
fyllde en s. med ättikvin
Med vinet fyllde de en s.

Matt.27:48
Mark.15:36
Joh.19:29

SVANS

frågat en ande och sökt s.
l.Krön.l0:13
(Saul) hade icke sökt S. hos H.
10:14
Eftersinna vilket S. jag skall giva
21:12
Salomo gav henne s. på alla
2.Krön. 9:2
han kunde giva henne s. på allt
9:2
Vilket s. råden I mig att giva
10:6
Vilket s. råden I oss att giva
10:9
Då gav konungen dem ett hårt s.
10:13
gav folket konungen detta s.
10:16
till konungen med detta s.
34:28
Då sände konungen föJjande s.
Esr. 4:17
detta var det s. de gåva oss
5:11
Då gav iag dem detta s.
Neh. 2:20
var gång gav jag dem samma s.
6:4
man skulle giva Ester detta s.
Est. 4:13
lät Ester giva Mordokai detta s.
4:15
ur sina hjärtan hämta fram s.
Job 8:10
sådant ordflöde bliva utan s.
11:2
jag som fick s. så snart jag ropade
12:4
klagar över våld, men får intet s.
19:7
giva mina tankar mig ett s.
20:2
Av edra s. står trolösheten kvar
21 :34
icke funna ngt s. varmed de kunde
32:3
stå där och ej mer bava ngt s.
32:16
ss. gAve han aldrig S. i sin sak
33:13
S. härpå vill jag giva dig
35:4
Därför är det man får ropa utan s.
35:12
Gud skall höra och giva s.
PS.55:20
kan jag giva den s. som smädar mig
119 :42
Ett mjukt s. stillar vrede
Ords.15:1
gläder sig när bs mun kan giva s.
15:23
Om ngn giver s. förrän ban hört
18:13
han skall själv ropa utan att få s.
21 :13
när ngn giver ett rätt s.
24:26
mer än sju som giva förståndiga s.
26 :16
giva den s. som smädar mig
27 :11
giva ett S. på min fråga
Jes.41 :28
som bade givit hm detta s.
Jer.44:20
H. giva s. ss. förtjänat
Hes.14:4
vill jag, H., själv giva hm s.
14:7
behöva icke giva dig ngt s.
Dan. 3:16
då intet s. mer kommer från Gud Mika 3:7
vilket S. på mitt klagomål
Hab. 2:1
uppfyllda av häpnad över hs s.
Luk. 2:47
förundrade sig över hs s. och tego
20 :26
så a.tt vi kunna giva dem s.
Joh. 1 :22
J. gav (Pilatus) intet s.
19:9
vad får (Elias) till S. av Gud
Rom.11:4

SVARA
Uppdelning: A. allmänt; Gud/Herren svarar.
Jesus svarar. B. svara (; ansvara); svara
mot/emot (= motsvara).
SV ARA (allmänt)
Kvinnan s.de ormen: Vi få äta l.Mos. 3:2
Han s.de: Jag hörde dig i lustgården
3:10
Mannen s.de: Kvinnan som du givit
3:12
Kvinnan s.de: Ormen bedrog mi&:
3:13
(Kain) s.de: Jag vet icke
4:9
Abram s.de konungen iSodorn
14:22
(Abram) s.de: varav skall jag veta
15:8
(Hagar) s.de: Jag är på flykt
16:8
(Abraham) s.de: Därinne i tältet
18:9
De s.de: N ej, vi vilja stanna
19:2
Men de s.de: Bort med dig!
19:9
Då s.de (ängeln) hm
19:21
(Abimelek) s.de: H., vill du
20:4
Abraham s.de: Jag tänkte
20:11
Abimelek s.de: Jag vet icke vem som 21:26
(Abraham) s.de: Dessa sju lamm
21:30
(Abraham) s.de: Här är jag
22:1
Han s.de: Vad vill du, min son
22:7
Abraham s.de: Gud utser nog fåret
22:8
(Abraham) s.de: Här är jag
22:11
Då s.de Hets barn Abraham
23:5
Efron, hetiten, s.de Abraham
23:10
Då s.de Efron Abraham och sade
23:14
Abraham s.de hm: Tag dig till vara
24:6
och hon då s.r: Drick
24:14
(Rebecka) s.de: Drick, min herre
24:18
(Rebecka) s.de hm: Jag är dotter
24:24
Laban s.de: Så tala då
24:33
(Abraham) s.de mig
24:40
och hon då s.r mig: Drick du
24:44
Hon s.de: Jag är dotter till Betuel
24:47
Då s.de Laban och Betuel och sade
24:50
Men han s.de dem: Uppehållen
24:56
(Rebecka) s.de: Ja
24:58
Tjänaren s.de: Det är min herre
24:65
Esau s.de: Jag är ju döden nära
25:32
Isak s.de hm: J ... fruktade att
26:9
De s.de: Vi hava tydligt sett
26:28
(Esau) s.de hm: Vad vill du
27:1
(Isak) s.de: Vad vill du
27:18
(Jakob) s.de: H. skickade det
27:20
(Jakob) s.de: Ja
27:24
Han s.de: Jag är Esau
27:32
(Isak) s.de: Din broder
27:35
lsak s.de och sade till Esau
27:37
s.de hs fader Isak och sade
27:39
De s.de: Vi äro från Haran
29:4
De s.de: Ja
29:5
De s.de: Ja, där kommer hs dotter
29:6
Men de s.de: Vi kunna icke göra det
29:8
Laban s.de: Det är bättre
29:19
Laban s.de: Det är icke sed
29:26
och (Jakob) s.de: Håller du då mig
30:2
(Lea) s.de: Är det Icke nog att du
30:15
Laban s.de hm: Låt mig finna nåd
30:27
(Jakob) s.de hm: Du vet själv
30:29
(Laban) s.de: Vad skall jag giva
30:31
(Jakob:) Jag s.de: Här är jag
31:11
Då s.de Rakeioch L ... och sade
31:14
Då s.de Jakob och sade till Laban
31:31
Då s.de Laban och sade till Jakob
31:43
(Jakob:) då skall du s.: De tillhöra
32:18
(Jakob) s.de: Jag släpper dig icke
32:26
Vad är ditt namn? Han s.de: Jakob
32:27
(Jakob) s.de: Det är barnen som Gud 33:5
(Jakob) s.de: Jag ville finna nåd
33:8
Jakob s.de: Ack nei, om jag funnit
33:10
(Jakob) s.de: Min herre
33:13
Men (Jakob) s.de: Varför så
33:15
Då s.de Jakobs söner Sikem
34:13
(Jakobs söner) s.de: Skulle man
34:31
(Josef) s.de hm: Jag är redo
37:13
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Svara
(Josef) s.de: Jag söker efter
37:16
Mannen s.de: De hava brutit upp
37 :17
(Tamar) s.de: Vad vill du giva mig
38:16
(Tamar) s.de: Ja, om du giver pant
38 :17
(Tamar) s.de: Din signetring, snodd
38:18
De s.de: Här har ingen tempeltärna
38 :21
De s.de hm: Vi hava haft en dröm
40:8
s.de Josef: Detta är uttydningen
40:18
Josef s.de Farao och sade: I min makt 41:16
De s.de: Från Kanaans land
42:7
De s.de hm: Nej, herre
42:10
De s.de: Vi äro tolv bröder
42:13
Ruben s.de dem: Sade jag icke
42:22
mannen som var herre i landet s.de
42:33
Då s.de Ruben sin fader och sade
42:37
(Jakob) s.de: Min son får icke fara
42:38
Juda s.de hm: Mannen betygade
43:3
De s.de: Mannen frågade noga om oss 43:7
s.de deras fader Israel dem
43 :11
Då s.de han: Varen -vid gott mod
43 :23
De S.de: Ja, det står väl till med
43:28
s.de (Josefs bröder) hm: Varför
44:7
Han s.de: Ja, vare det
44:10
Juda s.de: Vad skola vi säga till
44:16
vi s.de min herre: Vi hava en åldrig
44:20
vi s.de min herre: Ynglingen
44:22
s.de vi: Vi kunna icke fara
44:26
hs bröder kunde icke s. hm
45:3
Jakob! Jakob! Han s.de: Här är jag
46:2
(Josef) skolen I s.
46 :34
De s.de Farao: Dina tjänare äro
47:3
Jakob s.de Farao: Min vandringstid
47:9
Josef s.de: Fören hit eder boskap
47:16
De s.de: Du har behållit oss vid liv
47:25
(Josef) s.de: Jag skall göra ss. du
47:30
Josef s.de sin fader: Det är mina
48:9
Farao s.de: Far ditupp och begrav
50:6
Hjälpkvinnorna s.de Farao
2.Mos. 1 :19
Faraos dotter s.de henne: Ja, gå
2:8
Han s.de: Vem har satt dig till
2:14
De s.de: En egyptisk man hjälpte oss
2:19
(Mose) s.de: Här är jag
3:4
(Mose:) vad skall jag då s. dem
·3:13
Mose s.de: Men om de nu icke
4:1
(Mose) s.de: En stav
4:3
Men Farao s.de: Vem är H.
5:2
Men konungen'i Egypten s.de dem
5:4
(Farao) s.de: I åren lata
5 :17
(Farao) s.de: Till i morgon
8:10
Mose s.de: Det går icke an att vi
8:26
Mose s.de: Ja, när jag kommer ut
8 :29
Mose s.de: När jag kommer ut ur staden 9:29
Mose s.de: Vi vilja gå
10:9
Mose s.de: Du har talat rätt
10:29
skolen I s.: Detta är ett påskoffer
12:27
skall du s. hm så
13:14
Då s.de Mose folket: Frukten icke
14:13
Mose s.de dem: Varför tvisten I
17:2
Mose s.de sin svärfader
18:15
Då s.de allt folket med en mun
19:8
Mose s.de H.: Folket kan icke stiga
19:23
s.de allt folket med en mun
24:3
(Mose) s.de: Det är varken segerrop
32:18
Aron s.de: Min herres vrede må
32:22
(Mose) s.de: Om du icke själv vill
33:15
(H.) s.de: Jag skall låta min skönhet
33:19
Mose s.de dem
4.Mos. 9:8
(Hobab) s.de (Mose)
10:30
Edom s.de (Mose): Du får icke
20:18
(Edom) s.de: Nej
20:20
Bileam s.de Gud: Balak
22:10
Då S.de Bileam till Balaks tjänare
22:18
Bileam s.de åsninnan
22 :29
(Bileam) s.de: Nej
22:30
H. ängel s.de Bileam
22:35
Bileam s.de Balak
22 :38
han s.de och sade
23:12
Bileam s.de Balak
23:26; 24:12
Mose s.de dem (Gad och Ruben)
32:20
Gads barn och Rubens barn s.de
32 :31
5.Mos. 1 :14
I s.den mig: Ditt förslag är
s.de jag eder: I skolen icke
1 :29
Då s.den I och saden till mig
1 :41
då skall du s. din son
6 :21
allt folket skall s. och säga: Amen
27:15
man skall s.: Därför att de övergåvo
29:25
s.de de Josua: Allt ...vilja vi
Jos. 1 :16
Sedan s.de (Rahab)
2:4
(Rahab) s.de: Vare det ss. I sagt
2:21
skolen I s. dem så
4:7
Han s.de: jag är hövitsman över
5:14
Akan s.de Josua ...jag har syndat
7 :20
Israels män s.de hiveerna
9:7
(hiveerna) s.de hm
9:9
(hiveerna) s.de Josua
9 :24
Då s.de Josua (Josefs barn)
17:15
Då s.de Rubens barn och Gads barn
22:21
då kunna vi s.: Sen på den bild av
22:28
Då s.de folket och sade
24:16
De s.de: Ja
24:22
Folket s.de Josua: H. vilja vi tjäna
24:24
Då S.de (Debora): Ja, jag skall
Dom. 4:9
frågar om ngn är här, s. nej
4:20
Då s. de klokaste av hovtärnor
5 :29
Gideon s.de (ängeln): Ack min herre
6:13
(Gideon) s.de: varmed
6:15
(Gideon) s.de hm: Om jag funnit nåd
6:17
Joas s.de alla som stodo omkring hm
6 :31
s.de den andre: Detta betyder
7 :14
(Gideon) s.de: Vad har jag uträttat
8:2
de överste i Suckot s.de
8:6
(Seba och Salmunna) s.de
8 :18
Gideon s.de: Jag vill icke råda
8 :23
De s.de: Ja, vi vilja giva dig
8:25
Men olivträdet s.de dem
9:9
Men fikonträdet s.de dem
9:11
Men vinträdet s.de dem
9:13
Törnbusken s.de träden
9 :16
Sebul s.de (Gaal): Det är skuggan
9:36
Jefta s.de de äldste i Gilead
11:7,9
s.de Ammons barns konung Jeftas
11 :13
Hon s.de: Min fader
11 :36
(Jefta) s.de: Du får gå åstad
11 :38
Jefta s.de: Jag och mitt folk
12:2
Om han då s.de nej
12:5
Han s.de (Manoa): Ja
13:11
H. ängel s.de Manoa: Din hustru
13:13
H. ängel S.de Manoa: Om du håller
13:16

(Manoas) hustru s.de: Om H. velat
13 :23
(Simson) s.de: Icke ens åt min fader
14:16
Simson s.de: Denna gång är jag utan
15:3
(filisteerna) s.de: Vi hava dragit
15:10
(Simson) s.de: Ss. de gj ort mot mig
15 :11
De s.de hm: Nej, vi vilja allenast
15:13
Simson s.de: Om man bunde mig
16:7
(Simson) s.de: Om man bunde mig
16:11
(Simson) s.de: Jo, om du vävde in
16:13
Han s.de (Mika): Jag är en levit
17:9
Prästen s.de dem: Gån i frid
18:6
s.de: Upp,låt oss draga åstad
18:9
de s.de: Tig,lägg handen på din mun 18:19
(Mika) s.de: I haven tagit de gudar
18 :24
hs herre s.de: Vi skola icke taga in
19:12
Han s.de: Vi äro på genomresa
19:18
Noomi s.de: Vänden om
Rut 1:11
Rut s.de: Sök icke intala mig
1 :16
(Noomi) s.de: Ja, gå, min dotter
2:2
De s.de hm: H. välsigne dig
2:4
Tjänaren s.de och sade
2:6
Boas s.de och sade till henne
2:11
(Rut) s.de: Allt vad du säger vill
3:5
Hon s.de: Jag är Rut
3:9
Då s.de hon: Bida, min dotter
3:18
Bördemannen s.de: Då kan jag icke
4:6
folket, så ock de äldste, s.de
4:11
Hanna s.de: Nej, min herre
l.Sam. 1:15
Då s.de Eli och sade: Gå i frid
1 :17
Om då mannen s.de: Först skall man
2:16
(Samuel) s.de: Här är jag
3:4
(Eli) s.de: Jag har icke ropat
3:5,6
Samuel s.de: Tala, din tjänare hör
3:10
(Samuel) s.de: Här är jag
3:16
Budbäraren s.de: Israel har flytt
4:17
hon s.de intet och aktade icke
4:20
De s.de: Israels Guds ark må flyttas
5:8
De s.de: Om I viljen sända bort
6:3
De s.de: Fem bölder av guld
6:4
(tjänaren) s.de: Se, i denna stad
9:6
Tjänaren s.de Saul ännu en gång
9:8
De s.de och sade: Ja, helt nära
9:12
Samuel s.de Saul: Jag är siaren
9:19
Saul s.de: Jag är ju en benjaminit
9:21
en av männen därifrån s.de
10:12
(Saul) s.de: Borta att söka
10:14
Saul s.de sin farbroder
10:16
ammoniten Nabas s.de dem
11:2
De s.de: Du har icke förtryckt oss
12:4
De S.de: Ja, vare det så
12:5
Saul s.de: När jag såg att folket
13:11
(Jonatans) vapendragare s.de hm
14:7
Jonatan s.de: Min fader har dragit
14:29
De s.de: Gör allt vad dig täckes
14:36
ingen bland folket s.de hm
14:39
Folket s.de Sau1: Gör vad dig täckes
14:40
Sau} s.de: Ja, Gud straffe mig nu
14:44
Saul s.de: Från amalekiterna
15:15
Saul s.de Samuel: Jag har ju hört
15:20
(Saul) s.de: Jag har syndat
15:30
(Samuel) s.de: Jag har kommit
16:5
(Isai) s.de: Ännu återstår den
16:11
En av männen s.de då och sade
16:18
David s.de: Vad har jag då gjort
17:29
David s.de Saul: Din tjänare har
17 :34
David s.de filisteen: Du kommer mot 17 :45
Abner s.de: Så sant du lever, konung 17:55
David s.de: Din tjänare Isais son
17 :58
David s.de Sau1: Vem är jag
18:18
Mikal s.de Saul: Han sade till mig
19 :17
Man s.de: De äro i N ajot vid Rama
19 :22
(Jonatan) s.de hm : Bort det
20:2
Jonatan s.de Saul: David utbad sig
20:28
Jonatan s.de sin fader Saul
20:32
David s.de prästen Ahimelek
21:2
Prästen s.de David: Vanligt bröd
21:4
David s.de prästen och sade
21:5
Prästen s.de: Jo, det svärd som
21:9
Edomeen Doeg s.de då och sade
22:9
(Ahimelek) s.de: Jag hör dig, min
22:12
Ahin. '.:lek s.de konungen och sade
22:14
Nabal ,..de Davids tjänare och sade
25:10
Då s.de Abisai: Jag vill gå med dig
26:6
David s.de Abisai: Du får icke
26:9
David s.de: Vill du icke s., Abner
26:14
Abner s.de: Vem är du som ropar
26:14
David s.de: Ja, min herre konung
26 :17
David s.de och sade: Se här är spjutet 26:22
När Akis sade ... s.de David
27 :10
David s.de Akis: Välan, då skall du
28:2
(Sauls) tjänare s.de hm: I En·Dor
28:7
kvinnan s.de: Du vet ju själv
28:9
(Saul) s.de: Mana upp Samuel åt mig 28:11
Kvinnan s.de Saul: Jeg ser gudaväsen 28:13
Hon s.de: Det är en gammal man
28:14
Saul s.de: Jag är i stor nöd
28:15
Samuel s.de: Varför frågar du mig
28:16
Akis s.de fllisteernas furstar
29:3
Akis s.de David: Jag vet bäst
29:9
Han s.de: Jag är en egyptisk yngling
30:13
Han s.de: Lova mig med ed vid Gud
30:15
David s.de: Så skolen I icke göra
30:23
Han s.de: Jag kommer ss.
2.Sam. 1:3
Han s.de: Folket har flytt ur striden
1:4
Den unge mannen s.de
1:6
ropade och jag s.de: Här är jag
1:7
jag s.de (Saul) att jag var amalekit
1:8
Han s.de: Jag är son till amalekit
1 :13
Joab s.de: Må så ske
2:14
(Asael) s.de: Ja
2:20
Joab s.de: Så sant Gud lever
2 :27
(David) s.de: Gott!
3:13
vad I funnit lämpligt att s.
3:19
s.de David Rekab och hs broder Baana 4:9
(Siba) s.de: Ja, din tjänare
9:2
Siba s.de konungen: Ännu finnes
9:3
Siba s.de konungen: Han är i Makirs
9:4
(Mefiboset) s.de: Ja, din tjänare hör
9:6
Ja, s.de (David), Mefiboset skall äta
9:11
Uria s.de David: Arken och Israel
11:11
(Davids tjänare) s.de: Ja
12:19
(David) s.de: Så länge barnet levde
12:22
Amnon s.de: Jag har fattat kärlek
13:4
Men konungen s.de Absalom
13:25
Hon s.de: Ack, jag är änka
14:5
s.de konungen och sade till kvinnan
14:18
Kvinnan s.de: Så sant du lever
14:19
Absalom s.de Joab: Jag sände till dig 14:32

När han s.de: Din tjänare är från
15:2
Konungens tjänare s.de konungen
15:15
Ittai s.de konungen och sade
15:21
Siba s.de: Asnorna skola vara
16:2
Siba s.de konungen: Han är kvar
16:3
Siba s.de: Jag faller ned för dig
16:4
konungen s.de: Vad haven I med mig 16:10
Husai s.de Absalom: Nej, den H. som 16:18
Husai s.de AbsaIom: Det råd Ahitofel 17:7
s.de hon: De gingo över bäcken där
17 :20
folket s.de: Du får icke draga ut
18:3
Men mannen s.de Joab
18:12
Joab s.de (Ahimaas): I dag bliver du
18:20
(Ahirnaas) s.de: Vad än må ske
18:23
Ahimaas s.de: Jag såg en stor hop
18:29
Etiopiern s.de: Må det så gå
18:32
David s.de: Vad haven I med mig att 19:22
(Mefiboset) s.de: Min herre konung
19:26
Barsillai s.de konungen: Huru många 19:34
Alla Juda män s.de Israels män
19:42
Då s.de Israels män Juda män
19:43
(Joab) s.de: Ja
20:17
(Joab) s.de: Jag hör
20:17
Joab s.de: Bort det, bort det
20:20
Kvinnan s.de Joab: Hs huvud skall
20:21
Gibeoniterna s.de (David): Vi fordra 21:4
De s.de konungen: Den man som ville 21:5
Joab s.de konungen: Må H. föröka
24:3
David s.de Gad: Jag är i stor vånda
24:14
David s.de: För att köpa tröskplatsen 24:21
konungen s.de Arauna: Nej, jag vill
24:24
Då s.de konung David
l.Kon. 1 :28
Då s.de Benaja och sade: Amen
1:36
Jonatan s.de Adonia: Nej, vår herre
1:43
(Adonia) s.de: Ja.
2:13
(Bat-Seba) s.de: Tala
2:14,16
Bat-Seba s.de: Gott! Jag skall själv
2:18
(Salomo) s.de henne
2 :20
han s.de: Nej, här vill jag dö
2:30
så har (Joab) s.t mig
2:30
Och du s.de mig: Vad du har sagt
2:42
Salomo s.de: Du har gjort stor nåd
3:6
den första s.de: Din son är den som
3 :22
då skall man s.: Därför att de
9:9
(Hadad) s.de: Hindra mig icke
11 :22
(Rehabeam) s.de: Gån bort och vänten 12:5
De s.de (Rehabeam): Om du i dag
12:7
De unga männen s.de hm: Så bör du 12:10
gudsmannen s.de kon.: Om du vill
13:8
Han s.de: Ja
13:14
han s.de: Jag kan icke vända om
13:16
(änkan) s.de: Så sant H. lever
17 :12
(Elia) s.de: Ja. Gå och säg till
18:8
om man har S.t: Han är icke här ,
18:10
Ella s.de: Så sant H. Sebaot lever
18:15
(Elia) s.de: Det är icke jag som
18:18
Och folket s.de hm icke ett ord
18:21
Den gud som då s.r med eld
18:24
Allt folket s.de: Ditt förslag är gott
18:24
Baal, s. oss
18:26
icke ett ljud hördes, ingen s.de
18:26
ingen s.de
18:29
(Elia:) S. mig, H., s. mig
18:37
(Elia) s.de: Jag har nitälskat
19:10,14
Israels konung (Ahab) s.de
20:4
Så s.de (Ahab) Ben-Hadads sändebud 20:9
Israels konung (Ahab) s.de
20:11
Han s.de: Så säger H.
20:14
Han (profeten) s.de: Du själv
20:14
(Ahab) s.de: Är han ännu vid liv
20:32
Nabot s.de Ahab: H. låte det vara
21:3
(Ahab) s.de henne: Därför att när
21:6
s.de (Nabot): Jag vill icke låta dig
21:6
(Ella) s.de: Ja, jag har funnit dig
21 :20
Josafat s.de Israels konung (Ahab)
22:4
De s.de: Drag ditupp, H. skall giva
22:6
Israels konung s.de Josafat
22:8
Mika s.de: Så sant H.lever
22:14
(Mika) s.de: Drag ditupp, H. skall
22:15
(anden) s.de: Jag vill gå ut
22:22
Mika s.de: Du (Sidkia) skall få se
22 :25
Mika s.de: Om du (Aham) kommer
22:28
(sändebuden) s.de (Ahasja)
2.Kon.1 :6,8
Men Elia s.de underhövitsmannen
1 :10
Men Elia s.de och sade till dem
1 :12
Men Eliaa s.de (Elia)
2:2
(Elisa) s.de: Ja, jag vet det
2:3
Men (Eliaa) s.de
2:4
(Eliaa) s.de: Ja, jag vet det
2:5
Men (Elisa) s.de
2:6
(Elia) s.de: Du har bett om ngt
2:10
(Elisa) s.de: Sänden ingen åstad
2:16
(Josafat) s.de: Ja, jag vill draga
3:7
(Joram) s.de: Vägen gm Edoms öken
3:8
Då s.de en av Israels konungs
3 :11
Israels konung s.de (Elisa)
3:13
Hon s.de: Din tjänarinna har intet
4:2
han s.de: Här finnes intet kärl mer
4:6
hon s.de: Nej, jag bor här mitt
4:13
Gehasi s.de: Jo, hon har ingen son
4:14
Hon s.de: Nej, min herre, inbilla
4:16
Hon s.de: Oroa dig icke
4:23
Hon s.de: Ja
4:26
Konungen i Aram s.de: Far dit
5:5
Men (Elisa) s.de: Så sant H. lever
5:16
(Gehasi) s.de: Ja, min herre har sänt
5:22
Naaman s.de: Värdes taga tio talenter 5:23
(Gehasi) s.de: Din tjänare har
5:25
(Eliaa) s.de: Gån åstad
6:2
(Elisa) s.de: Ja, jag skall gå med
6:3
s.de en av hs tjänare: Icke så
6:12
(Elisa) s.de: Frukta icke
6:16
(Elisa) s.de: Du skall icke hugga
6 :22
Han s.de: Hjälper icke H. dig
6:27
Hon s.de: Kvinnan där sade till mig
6:28
Men Elisa s.de: Hören H. ord
7:1
Den kämpe ... s.de då gudsmannen
7:2
Men en av hs tjänare s.de
7:13
då S.de kämpen gudsmannen
7:19
Elisa s.de (Hasael)
8:10
Han s.de: jag vet huru mycket ont
8:12
Elisa s.de (Hasael)
8:13
(Hasael) s.de: Han sade till mig
8:14
Han s.de: Till dig siälv, hövitsman
9:5
(Jehu) s.de: I kännen den mannen
9 :11
Då S.de Jehu: Vad kommer saken dig
9:18
Jehu s.de (den andre ryttaren)
9:19
(Jehu) s.de: Huru skulle det stå
9:22

De s.de: Vi äro Ahasjas bröder
10:13
Jonadab s.de (Jehu): Ja
10:15
Joas lät s.: Törnbusken på Libanon
14:9
Rab-Sake s.de dem
18:27
folket teg och s.de hm icke ett ord
18:36
bjudit och sagt: S.en hm icke
18:36
Hiskia s.de: Dehava kommit ifrån
20:14
Hiskia s.de: Allt i mitt hus
20:15
Folket i staden s.de (Jo sia)
23:17
hela församlingen s.de
1.Krön.13:4
Joab s.de: Må H. än vidare föröka
21:3
David s.de Gad: Jag är i stor vånda
21 :13
konung David s.de Ornan: Nej
21:24
Salomo s.de Gud
2.Krön. 1:8
Härpå s.de Huram i ett brev
2:11
skall man s.: Därför att de övergåvo
7 :22
(Rehabearn) s.de: Vänten tre dagar
10:5
De s.de: Om du visar dig god mot
10:7
De unga männen s.de (Rehabeam)
10:10
(Josafat) s.de: Jag ss. du och mitt
18:3
(profeterna) s.de: Drag ditupp
18:5
Israels konung s.de Josa.fat
18:7
Mika S.de: Så sant H.lever
18:13
(Mika) s.de: Dragen ditupp
18:14
(anden) s.de: Jag vill gå ut
18:21
Mika s.de: Du (Sidkia) skall få se
18:24
Mika s.de: Om du kommer välbehållen 18 :27
Gudsmannen s.de: H. kan väl giva dig 25:9
s.de (Amasja) hm
25:15
Joas sände till Amasja och lät s.
25:18
Då s.de (Hiskia) översteprästen Asarja 31:10
Då s.de (Hulda): Så säger H.
34:23
Då s.de hela församlingen
Esr.10:12
tego de och hade intet att s.
Neh. 5:8
De s.de: Vi vilja giva det tillbaka
5:12
Då sände jag bud och lät s.
6:8
jag s.de: Skulle en man sådan som jag
6:11
allt folket s.de: Amen, Amen
8:6
Memukan s.de inför konungen
Est. 1 :16
Ester s.de: Om det täckes konungen
5:4
Ester s.de: Min bön och min begäran
5:7
Konungens män som betjänade hm s.de 6:3
Så s.de hm konungens tjänare
6:5
Drottning Ester s.de: Om jag funnit
7:3
s.de konung Ahasveros: Vem är den
7:5
Ester s.de: Om det så täckes kon.
9:13
AkIagaren s.de H.
Job 1:7
Aklagaren s.de H.: Är det då för intet 1:9
Aklagaren s.de H.: Från en vandring
2:2
Aklagaren s.de H.: Hud för hud
2:4
(Job) s.de: Du talar ss. dåraktig
2:10
Ropa fritt: vem finnes som s.r dig
5:1
ej s. hm på en sak bland tusen
9:3
huru skulle jag då våga s. hm
9 :14
om jag hade rätt, tordes jag ej s.
9:15
om han än s.de mig på mitt rop
9:16
ej min like så att jag vågar s. hm
9 :32
upplåta sina läppar till att s. dig
11:5
Sedan må du åklaga, jag vill s.
13:22
ropa på mig och jag skulle s. dig
14:15
Kallar på min tjänare, s.r han icke
19:16
man s.r mig med munväder
20:3
höra vad han kunde s. mig
23:5
Jag ropar till dig, du s.r icke
30 :20
Gud stode upp ... vad kunde jag s.
31 :14
Den Allsmäktige må nu s. mig
31 :35
De tre männen upphörde att s. Job
32:1
de tre männen icke mer ngt att s.
32:5
ingen bland eder som kunde s. på
32:12
nu stå de bestörta och s. ej mer
32:15
också jag vill s. i min ordning
32:17
jag vill upplåta mina läppar och s.
32:20
Om du förmår, så må du nu s. mig
33:5
häri har du orätt, s.r jag dig
33:12
har du ngt att säga, så s. mig
33 :32
så att de s. dig: Ja, vi äro redo
38:35
S. då, du som så klagar på Gud
39:35
Job s.de H. och sade
39:36
vad skulle j ag s. dig
39 :37
Job s.de H. och sade
42:1
konungen s.e oss på den tid
Ps.20:10
var mig nådig och s. mig
27:7
Akta på mig och s. mig
55:3
skynda att s. mig
69 :18
Jag s.r: Nej, detta är min plågas
77:11
(H.:) jag s.de dig, höljd i tordön
81:8
åkallar dig, ty du skall s. mig
86:7
Han åkallar mig och jag skall s.
91 :15
när jag ropar, skynda att s. mig
102:3
Jag tackar dig för att du s.de
118 :21
Jag förtäljde ... och du s.de mig
119:26
När jag ropade, s.de du mig
138:3
ropa, men jag skall icke s.
Ords. 1 :28
rättfärdiges hjärta betänker vad s.s
15:28
från H. kommer vad tungan s.r
16:1
den rike s.r med hårda ord
18:23
rätt kan s. den som sänt dig
22 :21
S. icke dåren efter hs oförnuft
26:4
S. dåren efter hs oförnuft
26:5
men han s.de mig icke
HV. 5:6
då skall denne s. och säga
Jes. 3:7
Ahas s.de: Jag begär intet
7:12
så s.en: Skall icke ett folk fråga
8 :19
Vad skall man då s. främmande
14:32
Väktaren s.r: Morgon har kommit
21 :12
s.r ban: Jag kan icke, den är
29:11
så s.r han: Jag kan icke läsa
29:12
Rab-Sake s.de: Är det till din herre
36:12
de tego och s.de icke ett ord
36 :21
S.en hm icke
36 :21
HisIda s.de: De hava kommit
39 :"3
Hisida s.de: Allt i mitt hus hava
39:4
en annan s.r: Vad skall jag predika
40:6
ropar ngn så s.r den icke
46:7
Varför s.de ingen när jag ropade
50:2
I icke s.den när jag kallade
65 :12
eftersom ingen s.de när jag kallade
66:4
Men jag s.de: Ack H., H.
Jer. 1:6
Jag s.de: Jag ser en gren
1 :11
Jag s.de: Jag ser en sjudande gryta
1 :13
du s.r: Du mödar dig förgäves
2:25
så skall du s.: Ss. I övergivit mig
5:19
Men de s.de: Vi vilja icke vandra
6:16
s.dede: Vi vilja icke akta därpå
6:17
och -icke haven velat s.
7 :13
så skola de dock icke s. dig
7 :27
jag s.de: Ja, amen, H.
11:5
så s. dem: Så säger H.
13:13
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Svara
så skall du s. dem
15:2
då skall du s. dem: Jo. edra fäder
16:11
de skola s.: Du mödar dig förgäves
18:12
Jeremia s.de: Så skolen I säga
21:3
man skall då s.: Därför att de
22:9
Vad ser du. Jeremia? Jag s.de: Fikon 24:3
Jeremia s.de alla furstarna
26:12
Jeremia s.de profeten Hananja
28:5
Ropa till mig. så vill jag s. dig
33:3
de s.de: Vi dricka icke vin
35:6
icke s.de när jag kallade på dem
35:17
Baruk s.de: Han dikterade för mig
36:18
Så skolen I s. Juda konung
37:7
Jeremia s.de: Det är icke sant
37:14
Jeremia s.de: Ja
37 :17
Konung Sidkia s.de: Välan, han är
38:5
Konung Sidkia s.de Jeremia: Jag rädes 38:19
s. dem: Jag bönföll inför konungen
38:26
han s.de ss. konungen bjudit hm
38 :27
Jeremia s.de: Jag vill lyssna
42:4
Då s.de Asarja och.o.fräcka männen
43:2
dessa s.de Jeremia
43:2
Då s.de alla männen ... de s.de Jeremia 44 :15
så skall du s. (Baruk): Så säger H.
45:4
Men jag s.de: Ack H., H.
Hes. 4:14
Så s. dem nu: Så säger H.
12:10
då skall du s.: För ett olycksbyd
21:7
Jag s.de dem: H. ord kom till mig
24:20
(H.:) Men s. dem
33:11
Jag s.de: H .• H •• du vet det
37:8
så s. dem: Så säger H., H.
37:19
Konungen s.de kaldeema
Dan. 2:5
De s.de för andra gången
2:7
Konungen s.de: Jag märker nogsamt
2:8
s.de kaldeema: Det finns ingen
2:10
Konungen s.de Daniel: Förmår du
2:26
Daniel s.de: Den hemlighet som kon.
2 :27
konungen s.de Daniel: I sanning
2:47
Då s.de Sadrak, Mesak ocb Abed-Nego 3:16
(rådsherrarna) s.de: Jo förvisso
3:24
Beltesassar s.de: Min herre
4:16
s.de Daniel: Dina gåvor må du själv
5:17
Konungen s.de: Jo, och påbudet står
6:12
s.de de: Daniel aktar varken på
6 :13
s.de Daniel: Må du leva evinnerligen
6:21
han s.de mig och sade uttydningen
7 :16
Då s.de han så: Det fjärde djuret
7 :23
Då s.de han mig: 2300 aftnar
8 :14
(Lo-Ammi) skaJl du s.: Du är
Hos. 2:23
då måste denne s.: Ingen
Am. 6:10
Jag s.de: Ett sänklod
7:8
Då s.de Amos och sade till Amasja
7:14
Jaa: s.de: En korg med mogen frukt
8:2
Han s.de: Jag är en hebre
Jona 1:9
Då s.de (Jona): Tagen mig och kasta
1 :12
(Jona) s.de: Jag må väl hava skäl
4:9
varmed betungat dig? S. mig
Mika 6:3
kom ihåg vad Bileam s.de
6:5
bjälkarna i trävirket s. dem
Hab. 2:11
Prästerna s.de: Nej
Hagg. 2:13
Prästerna S.de och sade: Ja
2:14
Ängeln s.de mig
Sak. 1:9
Han s.de mig: Detta är de horn
1 :19
Han s.de: De förra voro de horn
1 :21
Han s.de mig: Till att mäta Jerusalem
2:2
Jag s.de: Jag ser en Jjusstake
4:2
Men ängeln s.de och sade till mig
4:5
Jag s.de: Nej, min herre
4:5,13
Jag s.de: Jag ser en bokrulle flyga
5:2
Han s.de: Det är en sädesskäppa
5:6
Han s.de mig: De hava i sinnet
5 :11
Ängeln s.de och sade till mig
6:5
så skall han s.: Dem har jag fått
13:6
det skall s.: H. är min Gud
13:9
De s.de (Herodes): I Betlehem
Matt. 2:5
Hövitsmannen s.de: H., jag är icke
8:8
De s.de (J.): Ja, H.
9:28
Han s.de dem: En ovän har gjort detta 13:28
han s.de: Nej, då kunden I rycka upp 13:29
De s.de hm: Ja
13:51
De s.de hm: Vi hava icke mer än fem 14:17
Då s.de Petrus: H., är det du
14:28
De s.de: Sju (bröd)
15:34
De s.de: Somliga säga Johannes
16:14
Simon Petrus s.de: Du är Messias
16:16
(Petrus) s.de: Jo
17 :25
Han s.de: Av andra mskor
17 :26
De s.de: Därför att ingen lejt oss
20:7
Då s.de han: Min vän, jag gör ingen
20:13
Hon s.de: Säg att i ditt rike
20:21
De s.de: Det kunna vi
20:22
De s.de: H.,låt våra ögon bliva
20:33
så skolen I s.: H. behöver dem
21:3
om I s.en mig på den
21 :24
Om vi s.: Från himmelen
21 :25
Men om vi s.: Från mskor
21 :26
De s.de J.: Vi veta det icke
21 :27
Han S.de: Jag vill icke
21 :29
Då s.de denne: Ja, herre
21 :30
De s.de: Den förste
21 :31
De s.de hm: Eftersom de illa gjort
21:41
Ocb han kunde intet s.
22 :12
De s.de: Kejsarens
22:21
De s.de: Davids (son)
22 :42
Och ingen förmådde s. (J.) ett ord
22:46
Men de förståndiga s.de och sade
25:9
han s.de: Jag känner eder icke
25 :12
Hs herre s.de: Rätt så, du gode
25:21,23
Då s.de hs herre: Du onde och late
25 :26
skola de rättfärdiga s. hm
25:37
skall Konungen s.: Vadbelst
25:40
skola också de s.: H., när sågo vi
25:44
skall han s. dem: Vadhelst I
25 :45
s.de Petrus: Om än alla andra
26 :33
Petrus s.de hm: Om jag än måste dö
26:35
S.r du intet
26 :62
De s.de: Han är skyldig till döden
26:66
de s.de: Vad kommer det oss vid
27:4
Du får själv s. därför
27:4
så s.de de: Barabbas
27:21
De s.de alla: Låt korsfästa hm
27:22
folket s.de: Hs blod komme över oss 27 :25
Pilatus s.de: Där haven I vakt, gån
27 :65
Han s.de: Legion
Mark. 5:9
Hon s.de: Johannes döparens huvud
6 :24
De s.de: Skola vi gå bort och köpa
6 :37
s.de de: Fem (bröd) ocb därtill
6:38

Hon s.de: Ja, H., också äta hundarna
7:28
Då s.de hs lärjungar: Varifrån
8:4
Huru många bröd? De s.de: Sju
8:5
huru många korgar ... De s.de: Tolv
8:19
huru många korgar ... De s.de: Sju
8:20
Han s.de: Jag kan urskilja mskor
8:24
De s.de: Johannes döparen, andra säga 8 :28
Petrus s.de: Du är Messias
8 :29
en man i folkhopen s.de hm
9:17
Han s.de: Alltsedan han var barn
9 :21
Då s.de han: Mästare, allt detta
10:20
s.de hm: Låt den ene av oss
10:37
De s.de hm: Det kunna vi
10:39
Den blinde s.de: Rabbuni, låt mig
10:51
så skolen I S.: H. behöver den
11:3
de s.de dem ss. J. bjudit
11:6
Jag vill ställa en fråga, s.en mig
11 :29
S.en mig härpå
11 :30
Om vi s.: Från himmelen
11 :31
Eller skola vi s.: Från mskor
11:32
De s.de alltså J.: Vi veta icke
11:33
De s.de hm: Kejsarens
12:16
Då s.de den skriftlärde: Mästare
12:32
märkte att han S.t förståndigt
12:34
Då S.de Petrus: Om än alla andra
14:29
visste icke vad de skulle s.
14 :40
S.r du intet
14:60
Pilatus frågade: S.r du intet
15:4
Pilatus s.de dem: Viljen I att jag
15:9
Ängeln s.de: Jag är Gabriel
Luk. 1:19
Ängeln s.de (Maria): Helig ande skall
1 :35
(Johannes) s.de: Den som har två
3:11
(Johannes) s.de: Kräven icke ut
3:13
(Johannes) s.de: Tilltvingen eder icke
3:14
s.de Simon: Mästare. vi hava arbetat
5:5
Han s.de: Mästare, säg det
7 :40
Simon s.de: Jag menar åt vilken
7 :43
Han sade: Legion
8 :30
De S.de: Vi hava icke mer än fem
9 :13
De S.de: Johannes döparen
9:19
Petrus s.de: Guds Smorde
9:20
Men denne s.de: Tillstäd mig först
9 :59
Han s.de: Du skall älska H., din Gud 10:27
Rätt s.de du
10:28
s.de: Den som bevisade barmhärtighet 10:37
så s.r den andre inifrån huset
11:7
vingårdsmannen S.de: Herre, lAt det
13:8
skall han s.: Jag vet icke varifrån
13 :25
han skall s.: Jag säger eder
13:27
de förmådde icke s. ngt bärpå
14:6
Denne s.de: Din broder har kommit
15:27
han s.de och sade till sin fader
15:29
Han s.de: Hundra fat olja
16:6
Denne s.de: Hundra tunnor vete
16:7
Abraham s.de: Min son, kom ihåg
16:25
Han s.de: Nej, fader Abraham
16:30
Då s.de han: Allt detta har jag
18:21
han s.de: H., låt mig få min syn
18:41
Han s.de: Rätt så, du gode tjänare
19:17
Han s.de: Jag säger eder
19:26
skolen I s. så: H. behöver den
19:31
De s.de: H. behöver den
19:34
(J.:) s.en mig på den
20:3
Om vi s.: Från himmelen
20:5
Om vi s.: Från msk or
20:6
De s.de alltså att de icke visste
20:7
De s.de: Kejsarens
20:24
De s.de några av de skriftlärde
20 :39
(lärjungarna) s.de: Intet
22 :35
Petrus s.de: Nej, det är jag icke
22:58
s.de Petrus: Jag förstår icke
22 :60
om jag frågar, så s.en I icke
22:68
tillrättavisade den andre och s.de
23 :40
Kleopas s.de och sade till (J.)
24 :18
De S.de: Det som har skett med J.
24:19
s.de öppet och förnekade icke
Joh. 1:20
Elias? Han s.de: Det är jag icke
1:21
Är du Profeten? Han s.de: Nej
1:21
(Johannes) s.de: Jag är rösten aven
1 :23
Johannes s.de dem
1 :26
De s.de hm: Rabbi, var bor du
1 :38
Filippus s.de hm: Kom och se
1 :46
Natanael s.de: Rabbi. du är Guds Son 1:49
Nikodemus s.de: Huru kan detta ske
3:9
Johannes s.de: En mska kan intet taga 3:27
Kvinnan S.de: Jag har ingen man
4:17
De s.de: I går vid sjunde timmen
4:52
De sjuke s.de: H .• jag har ingen
5:7
han s.de: Den som gjorde mig frisk
5:11
Filippus s.de: Bröd för 200
6:7
Simon Petrus s.de: H., till vem
6:68
Folket s.de: Du är besatt av ond ande
7 :20
Tjänarna s.de: Aldrig har ngn mska
7 :46
Då S.de fariseema: Haven också I
7 :47
De s.de: Kanske också du är från
7 :52
Hon s.de: H .. ingen
8:11
De s.de: Vi äro Abrabams säd
8 :33
De s.de: V år fader är ju Abraham
8 :39
Judarna s.de: Hava vi icke rätt
8 :48
Somliga s.de: Det är han
9:9
Han s.de: Den man som heter J.
9 :11
Han s.de: Det vet jag icke
9 :12
s.de han: Han lade en deg på mina ögon 9:15
Han s.de: En profet är han
9:17
Då s.de hs föräldrar: Att denne är
9:20
Han s.de: Om h~ (J.) är en syndare
9 :25
Han s.de: Jag har ju redan sagt eder
9 :27
Mannen s.de och sade till dem
9 :30
De s.de: Du är född i synd
9 :34
Han s.de: H .. vem är han då
9:36
Judarna s.de (J.): Det är ickd för
10:33
Marta s.de: Jag vet att han
11 :24
(Marta) s.de: Ja, H .. jag tror
11 :27
De s.de hm: H., kom och se
11:34
Då s.de folket: Vi hava hört av lagen 12:34
De s.de: J. från Nasaret
18:5,7
(Petrus) s.de: Nej, det är jag Icke
18:17
Skall du så s. översteprästen
18 :22
De s.de (Pilatus) Vore han icke en
18:30
Judarna s.de: För oss är det icke
18:31
Pilatus s.de: Jag är väl icke jude
18 :35
Judarna s.de: Vi hava själva en Jag
19:7
S.r du mig icke
19:10
översteprästerna s.de: Vi hava ingen 19:15
Pilatus s.de: Vad jag har skrivit
19:22
(Maria) S.de: De hava tagit bort
20:13
(Maria) trodde ... och s.de hm
20:15

s.de (Tomas): Om jag icke ser hålen
20:25
Tomas s.de: Min H. och min Gud
20:28
haven I ngt att äta? De s.de: Nej
21:5
(Petrus) s.de: Ja, H .. du vet
21:15,16
(Petrus) s.de: H., du vet allting
21 :17
Petrus s.de: Gören bättring
Apg. 2:38
Petrus och Johannes s.de och sade
4:19
(Safira) s.de: Ja, för den summan
5:8
Petrus och de andra apostlarna s.de
5 :29
s.de Simon och sade: Bedjen I till H.
8:24
(hovmannen) s.de: Huru skulle jag
8:31
(rösten) s.de: Jag är J .. den du
9:5
(Ananias) S.de: Här är jag, H.
9:10
s.de Ananias: H., jag har av många
9 :13
Petrus s.de: Bort det, H.
10:14
De s.de: Hövitsmannen Komelius
10:22
Då s.de Komelius: Det är nu fjärde
10:30
jag s.de: Bort det, H. Aldrig
11:8
De s.de: Tro på H.J.
16:31
De s.de: Nej vi hava icke ens hört
19:2
De s.de: Vi döptes med Johannes'
19:3
den onde anden s.de: J. känner jag
19:15
då s.de Paulus: Varför gråten I så
21 :13
Han s.de: Kan du tala grekiska
21:37
s.de Paulus: N ej. jag är en judisk
21 :39
Då s.de jag: Vem är du, H.
22:8
(Paulus) s.de: Ja
22:27
Paulus s.de: Jag visste icke
23:5
(ynglingen) s.de: Judarna bava
23 :20
Festus s.de att Paulus hölls i förvar
25:4
Paulus s.de: Jag står här inför
25:10
s.de (Festus) : Till kejsaren har du
25 :12
s.de att det icke var romersk sed
25 :16
(Festus) s.de: I morgon skall du
25:22
Paulus s.de: Jag är icke från mina
26:25
Paulus s.de (Agrippa): Vare sig det
26 :29
Då s.de de: Vi hava icke från Judeen 28 :21
så s.r jag detta
1.Kor. 7:1
att s. dem som berömma sig
2.Kor. 5:12
det vill jag att I skolen s.
Gal. 3:2
I bören förstå huru I skolen s.
Kol. 4:6
vara redo att s. var och en
l.Pet. 3:15
Jag s.de: Min herre, du själv
Upp. 7 :14
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SVARA (Gud/Herren svarar)
(H.) s.de: Jag skall då icke
l.Mos.18:29
(H.) s.de: Om jag där finner 30
18:30
(H.) s.de: Jag skall då icke
18:31,32
(Gud) s.de: Varför frågar du
32:29
(Gud) S.de: Jag vill vara med
2.Mos. 3 :12
H. s.de Mose: Gå framför folket
17:5
Gud s.de (Mose) med hög röst
19:19
H. s.de till Mose: Den som syndat
32:33
H. s.de Mose: Vad du nu begärt
33 :17
(H.) s.de: Välan, jag vill sluta
34:10
H. s.de Mose: Är då H. arm
4.Mos.11 :23
H. s.de Mose: Om hennes fader
12:14
H. s.de Mose: Tag till dig Josua
27 :18
H. s.de Josua: Stå upp
Jos. 7 :10
H. s.de: Juda först
Dom.20:18
H. s.de: Dragen ut mot (Benjamin)
20:23
H. s.de: Dragen uPP. ty i morgon
20 :28
då skall H. icke s. eder
l.Sam. 8 :18
H. s.de: Han har gömt sig bland
10 :22
H. S.de: Tag en kviga med dig
16:2
H. s.de David: Drag åstad
23:2
H. s.de (David): Stå upp
23:4
H. s.de: (Saul) skall komma hitned
23:11
H.s.de:Deskolautlämnaeder
23:12
H. s.de (Saul) icke
28:6
Gud s.r mig icke mer
28:15
(H.) s.de (David): Sätt efter dem
30:8
H. s.de (David): Drag upp
2.Sam. 2:1
H. s.de David: Drag upp
5 :19
När David frågade H .. s.de han
5:23
H. s.de: För Sauls skull sker detta
21:1
efter H., men han s.de icke
22 :42
(Elia:) S. mig, H., s. mig
l.Kon.18:37
H. s.de (David): Drag upp
l.Krön.14:10
s.de Gud (David)
14:14
ropade till H. och han s.de med eld
21 :26
bad (Hiskia) till H .. han s.de
2.Krön.32:24
Gud upplåta sina läppar att s.
Job 11:5
H. s.de Job ur stormvinden och sade 38:1
Så s.de nu H. Job och sade
39 :34
(H.) s.r från sitt heliga berg
Ps. 3:5
s. mig, du min rättfärdighets Gud
4:2
Skåda ned, s. mig, H., min Gud
13:4
ty du, Gud, skall s. mig
17:6
ropade till H., men han s.de icke
18:42
(H.) s.r från sin heliga himmel
20:7
Min Gud, jag ropar men du s.r icke
22:3
Jag sökte H .. och han s.de mig
34:5
du skall s., H .. min Gud
38:16
Gud, s. mig i din frälsande trofasthet 69:14
S. mig, H., ty god är din nåd
69:17
H. s. mig
86:1
De ropade till H., han s.de dem
99:6
H., vår Gud, du s.de dem
99:8
åkallade H., och H. s.de mig
118:5
ropar av allt hjärta, s. mig, H.
119:145
Jag ropar till H. och han s.r mig
120:1
H. s. mig i din rättfärdighet
143:1
H., skynda att s. mig
143:7
(H.) s.de: Till dess städerna
Jes. 6:11
hör din röst, skall (H.) s. dig
30:19
skall H. s .. när du åkallar hm
58:9
(H.:) förrän de ropa, skall jag s.
65:24
H. s.de: Jo, därför att de
Jer. 9:13
Men H. s.de: Sannerligen
16:11
Vad bar H. s.t
23:35
Vad har H. s.t dig
23:37
vadhelst H. s.r eder skall jag
42:4
H. s.de och sade
Joel 2:19
Jag åkallade H. och han s.de
Jona 2:3
därför skall H. icke s. dem
Mika 3:4
H. s.de: Skriv upp din syn
Hab. 2:2
H. s.de ängeln som talade
Sak. 1 :13
så s.r H. Sebaot: Väl må de
Mal. 1:4
s.de H.: Marta, Marta
Luk.10:41
H. s.de: Finnes ngn trogen
12:42
Då s.de H.: I skrymtare
13:15
H. s.de mig: Stå upp ocb gå
Apg.22:10
H. s.de: Jag är J.
26:15
SVARA (Jesus svarar)
s.de J.: Låt det nu så ske

Matt. 3:15

Men (J.) s.de: Det är skrivet
4:4
Då s.de J.: Rävarna hava kulor
8:20
Då s.de J.: Följ du mig, låt de döda
8:22
J. s.de dem: Icke kunna väl
9:15
s.de J. ocb sade: Gin tillbaka
11:4
(J.) S.de dem: Haven I icke läst
12:3
(J.) s.de: Ett ont och trolöst släkte
12:39
Men (J.) s.de: Vilken är min moder
12:48
(J.) S.de: Eder är givet lära känna
13:11
(J.) s.de: Den som sår den goda säden 13:37
(J.) s.de: Varför överträden I
16:3
(J.) s.de: Var planta
15:13
Men (J.) s.de henne icke ett ord
15:23
(J.) s.de: Jag är icke utsänd
15:24
Då s.de (J.): Det är otillbörligt
15:26
Då s.de J.: O kvinna, din tro är stor
15:28
Men (J.) s.de: Om aftonen
16:2
Då s.de J.: Salig är du, Simon
16:17
(J.) s.de: Elias måste visserligen
17:11
Då s.de J.: O du otrogna
17 :17
(J.) s.de: För eder otros skull
17 :20
J. s.de (Petrus): 70 gånger 7 gånger
18:22
Men (J.) S.de: Haven I icke läst
19:4
(J.) s.de: För edra hjärtans hårdhets
19:8
Men (J.) s.de: Icke alla kunna
19:11
J. s.de: Du skall icke dräpa
19:18
J. s.de: Viii du vara fullkomlig
19:21
J. s.de: När världen födes på nytt
19:28
J. s.de: I veten icke vad I begären
20:22
Då s.de J.: Ja, haven I aldrig läst
21:16
Då s.de J.: Om I haven tro
21:21
J. s.de: Också jag vill ställa fråga
21 :24
om I s.en mig på den, skall ock jag
21 :24
J. s.de: I faren vilse
22:29
Då s.de han: Du skall älska H.
22:37
Då s.de (J.): Ja, I sen nu allt
24:2
Då s.de J.: Sen tili att ingen
24:4
(J.) s.de: Gån in i staden
26:18
Då s.de (J.): Den som jämte mig
26:23
(J.) s.de: Du har själv sagt det
26 :25
J. s.de: Du har själv sagt det
26:64
J. s.de: Du säger det själv
27 :11
s.de (J.) intet
27 :12
Men (J.) s.de hm icke på en enda
27:14
J. s.de: Kunna bröllopsgästerna Mark. 2:19
(J.) s.de (fariseerna)
2:25
Då s.de (J.) dem och sade
3:33
Men (J.) s.de: Given I dem att äta
6:37
Men (J.) s.de: Rätt profeterade
7:6
(J.) s.de: Ären då också I utan
7 :18
(J.) s.de: Elias måste visserligen
9:12
Då s.de (J.) dem: O du otrogna
9:19
(J.) s.de dem
9 :29
(J.) s.de: Vad har Moses bjudit eder
10:3
(J.) s.de: Den som skiljer sig
10:11
J. s.de (Petrus): Sannerligen säger
10:29
J. s.de: Haven tro på Gud
11 :22
J. s.de dem: Jag vill ställa en fråga
11:29
J. s.de: l faren vilse
12:24
förstått att (J.) S.t dem väl
12:28
J. s.de: Det förnämste (budet) är
12:29
J. s.de: Ja. du ser nu
13:2
Men (J.) teg och S.de intet
14:61
J. s.de: Jag är det (Messias)
14:62
(J.) s.de hm (Pilatus)
15:2
Men J. s.de intet mer
15:5
J. s.de: Det är skrivet
Luk. 4:4.8
Då s.de J.: Det är sagt
4:12
J. fömam deras tankar och s.de
5:22
Då s.de J.: Det är icke de friska
5:31
J. s.de: Icke kunnen I väl ålägga
5 :34
J. s.de: Haven I icke läst om
6:3
(J.) s.de: Gån tillbaka
7 :22
Men (J.) s.de: Min moder
8:21
Då s.de J.: O du otrogna och vrånga
9 :41
Då s.de J.: Rävarna hava kulor
9:58
Då s.de J.: Ingen som ser sig tillbaka
9:62
J. s.de: En man begav sig från Jerus.
10:30
(J.) s.de: Ja, saliga äro de
11 :28
(J.) s.de: Ja, ve ock eder, I lagkloke
11 :46
(J.) s.de: Min vän. vem har satt
12:14
s.de (J.): Menen I att dessa galileer
13:2
Då s.de (J.): Kämpen för att komma 13:23
Då s.de (J.): Gån och sägen den räven 13:32
Då s.de J.: Blevo icke alla tio
17 :17
när Guds rike skulle komma, s.de (J.) 17:20
(J.) s.de: Där den döda kroppen är
17 :37
(J.) s.de: Vad som är omöjligt för
18:27
(J.) s.de: Sannerligen säger jag eder
18 :29
(J.) s.de: Om än dessa tiga
19:40
(J.) s.de: Också jag vill ställa
20:3
J. s.de (saduceerna)
20:34
(J.) s.de: Sen till att I icke
21:8
(J.) s.de dem: När I kommen
22:10
Men (J.) s,de: Jag säger dig, Petrus
22:34
(J.) s.de: Det är nog
22:38
s.de J. och sade: Låten det gå
22:51
Men (J.) s.de: Om jag säger eder det
22:67
(J.) S.de: I sägen det själva
22:70
(J.) s.de: Du säger det själv
23:3
s.de (J.) hm (Herodes) intet
23:9
(J.) s.de hm: I dag skall du vara
23:43
J. s.de och sade till (Natanael)
Joh. 1:48
J. s.de: Eftersom jag sade dig
1:50
J. s.de henne: Låt mig vara, moder
2:4
J. s.de: Bry ten ned detta tempel
2:19
J. s.de och sade till (Nikodemus)
3:3
J. s.de: Om en mska icke bliver född
3:5
J. s.de: Är du Israels lärare och
3:10
J. s.de: Förstode du Guds gåva
4:10
J. s.de: Var och en som dricker av
4:13
J. s.de: Jag som talar med dig, är
4:26
(J.) s.de: Jag har mat att äta
4:32
J. s.de hm: Gå. din son får leva
4:60
(J.) s.de dem: Min Fader verkar ännu
5:17
J. s.de dem: I söken mig icke
6 :26
J. s.de: Detta är Guds gärning
6 :29
Då s.de J. dem: Det är icke Moses
6:32
J. s.de: Jag är livets bröd
6 :35
J. s.de: Knorren icke eder emellan
6 :43
J. s.de: Har icke jag själv utvalt
6:70
J. s.de: Min lära är icke min
7:16
J. s.de: En gärning allenast gjorde
7 :21
J. s.de: Om jag än vittnar om mig
8:14
J. s.de: I kännen varken mig eller
8:19
(J.) s.de: I ären härnedifrån
8:23
J. s.de dem: Det som jag redan från
8 :25
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J. s.de: Var och en som gör synd
8:34
J. s.de: Vore Gud eder fader
8:42
J. s.de: Jag är icke besatt
8:49
J. s.de: Om jag själv ville skaffa
8:54
J. s.de: Det är varken denne som
9:3
J. s.de: Voren I blinda, haden I icke
9:41
J. s.de: Jag har sagt eder det
10:25
J. s.de: Det är ju så skrivet
10:34
J. s.de: Dagen har ju 12 timmar
11:9
J. s.de (Marta): Sade jag dig icke
11:40
J. s.de dem: Stunden är kommen
12:23
Då s.de J.: Denna röst kom icke för
12:30
J. s.de (Petrus): Vad jag gör
13:7
J. s.de: Om jag,,icke tvår dig
13:8
J. s.de: Den som är helt tvagen
13:10
Då s.de J.: Det är den åt vilken
13:26
J. s.de: Dit jag går. dit kan du icke
13:36
J. s.de: Ditt liv vill du giva för
13:38
J. s.de (Tomas): Jag är vägen
14:6
J. s.de hm: Så lång tid har jag varit
14:9
J. s.de (Judas): Om ngn älskar mig
14:23
J. s.de dem: Nu tron I
16:31
J. s.de: Jag har öppet talat för
18:20
J. s.de: Har jag talat orätt
18:23
J. s.de: Säger du detta av dig själv
18:34
J. s.de (Pilatus): Mitt rike är icke
18:36
J. s.de: Du säger det själv
18:37
J. s.de: Du hade alls ingen makt
19:11
J. s.de (Petrus): Om jag vill att
21:22
(J.) s.de: Det tillkommer icke
Apg. 1:7
SVARA (= ansvara)
Med vårt eget liv s. vi
(Judas) får själv s. därför
(Pilatus:) I fån själva s. därför

Jos. 2:14
Matt.27:4
27:24

SV ARA (mot/emot)
öglorna s. emot varandra 2.Mos.26:5; 36:12
mot var horner utsädeskom s. 3.Mos.27:16
städer som s.r mot den arvedel 4.Mos.35:8
slag som s.r emot brottslighet
5.Mos.25:2
förutom vad som s.de emot
2. Krön. 9:12
hs fröjd s.r ej mot rikedom
Job 20:18
40 dagar, var dag s.nde mot
Hes. 4:6
deras ände s. emot gärningar
2.Kor.11:15
Sina s.r emot nuvarande Jerus.
Gal. 4:25

SVARSLÖS
gjorde judar i Damaskus s.a

Apg. 9:22

SVART
alla s.a djur bland fåren
l.Mos.30:32
alla får som icke äro s.a
30:33
avskilde alla s.a djur bland fåren
30:35
vände huvudena mot allt som var s.
30 :40
s. hår likväl saknas
3.Mos.13:31
s.hårvuxitupppåstället
13:37
golv inlagt med ... s. sten
Est. 1:6
det s.a mörkret räknas ss.
Job 24:17
är natt och s.aste skugga
28:3
S. är jag, dock är jag täck
HV. 1:5
Sen icke därpå att jag är så s.
1:6
hs lockar s.a ss. korpen
5:11
ansikten mörkare än s. färg
Klag. 4:8
Jag lät Libanon kläda sig i s.
Hes.31 :15
förvandla s.a mörkret till
Am. 5:8
för den andra vagnen s.a hästar
Sak. 6:2
Vagnen med de s.a hästarna drager
6:6
icke ett hår vitt eller s.
Matt. 5:36
det s.a mörkret är förvarat
2.Pet. 2:17
det s.a mörkret förvarat till
Jud. v.13
fick jag se en s. häst
Upp. 6:5
solen blev s. ss. en sorgdräkt
6 :12

SVARTGLÄNSANDE
s. och brokiga stenar

1.Krön.29 :2

SVARTKONST
som befattar sig med s.
övade teckentyderi och s.
övade teckentyderi, s.

5.Mos.18:10
2.Kon.21:6
2.Krön.33 :6

SVARTKUMMIN
Se: Kummin.

sv AR TKUMMIN
strör han ju där s.
tröskar ej s. med tröskvagn
utan klappar ut s. med stav

Jes.28:25
28:27
28:27

SVARTNA
Min hud har S.t och lossnat

Job 30:30

SVARTSJUK
l) /fin 'a, Il x J iJ
iver, avund:: ~vartsjuka. Se
Avund 2, Iver 2, Nitälskan l.

2) phthOnas,

t.ex.

q,IJovo,

avund, missunnsamhet; i Jak.4:5 övers.
svartsjuk kärlek; se vidare Kärlek 16.
SVARTSJUK
1 s. är mannens vrede
2 Med s. kärlek trängtar den A.

Ords. 6 :34
Jak. 4:5

SVARTSJUKA
1 vem kan bestå mot s.

Ords.27:4

SVAVEL
Se även: Dom, fördärv, Gehenna, eld,
eldsjö, vrede.
Svavel
Svavel är ett icke-metalliskt grundämne, som i naturen uppträder dels
fritt, dels bundet imetallföreningar.
Det är gult och av fast konsistens.
I Palestina fanns sedan gammalt heta
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svavelkällor i Jordandalen och vid
Döda havet.
I Bibeln nämns svavel - ofta jämte
eld - i samband med Guds straffdomar över de ogudaktiga. Det mest
kända exemplet härpå är det regn av
svavel och eld som föll över Sodom
och Gomorra, I.Mos.19:24; jfr 5.Mos.
29:23. På detta pekar också Jesus i sin
undervisning om ändens tid, Luk.
17 :29. Om Assur sägs, att det skall
drabbas aven brand lik en svavelström,
Jes.30:33, och om Edom profeteras att
dess jord skall förvandlas till svavel,
34:9. Eld och svavel skall Herren låta
regna ned över fursten Gog och hans
härar, Hes.38:22; jfr 39:6; Upp.20:9.
Som en manifestation av Guds slutliga
seger över all ondska och synd, blir
djävulen och alla hans tjänare kastade i
eldsjön - en sjö som brinner med eld
och svavel, Upp.14:1O; 19 :20; 20:10;
21 :8;jfr 20:14 f.
SVAVEL
lät H. s. och eld regna
l.Mos.19:24
förvandlad till s. och salt
5.Mos.29:23
s. utströs över hs boning
Job 18:15
eld och s. och glödande vind
Ps.11:6
Edoms jord till s.
Jes.34:9
eld och s. skall jag låta regna
Hes.38:22
regnade eld och s. ned
Luk.17 :29
ur deras gap eld och rök och s.
Upp. 9 :17
av elden och röken och s.1et dödades
9:18
bliva plågad med eld och s.
14:10
eldsjön, som brann med s.
19:20
i samma sjö av eld och s.
20:10
den sjö som brinner med eld och s.
21:8

SVAVELGUL
eldröda och mörkblå s.a pansar

Upp. 9 :17

SV AVELSTRÖM
lik en s. sätta den i brand

Jes.30:33

SVEDA (subst.)
Du slog dem. de kände ingen s.

Jer. 5:3

SVEDA (verb)
svedda av östanvinden
l.Mos. 41:6
tunna och svedda av östanvinden
41 :23
de som voro svedda av östanvinden
41 :27
utan att hs fötter varda svedda
Ords. 6:28
så skall du ej bliva svedd
Jes.43:2
vad däremellan finnes är svett
Hes.15:4
endels förtärt av elden endels svett
15:5
håret på deras huvuden icke svett Dan. 3:27

SVEK
Se även: Bedraga, hal, svika, fö rråda,
falsk, oärlig, illfundig, ränker, trolös.
Svek, svekfull

Utan svek
Gud är trofast och utan svek,
5.Mos.32:4. l Jesu mun fanns intet
svek, l.Pet.2:22,jfr Jes.53:9.
Full med svek
Inifrån, från hjärtat, kommer svek,
Mark.7:21 f. Svek bär en fördärvlig
människa i sitt hjärta, Ords.6 :14. En
fiende förställer sig i sitt tal, men i sitt
hjärta bär han på svek, Ords.26:24.
En ränkfull man blir hatad, Ords.
14:17. Den ränkfulle blir fördömd av
Herren, Ords.12:2. Förbannad vare be·
dragaren, Mal.l :14.
Fri från svek
Säll är den människa, i vilkens ande
icke är något svek, Ps.32:2. Herrens
folk är barn som icke sviker, Jes.63 :8.
Apostlarnas undervisning sker ej med
svek, l.Tess.2:3.
Förmaningar
Låt läpparnas falskhet vara fjärran
ifrån dig, Ords.4:24. Den som vill älska
livet, han avhålle sina läppar från att
tala svek, l.Pet.3 :10. Må ingen bli
förhärdad genom syndens makt att
bedraga, Hebr.3:13. Lägg bort all ondska och allt svek, l.Pet.2:1.

i [<.al) övers. göra sig skyldig till svek; i
3.Mos.l9:11 pi. övers. begå svek
(mot). Se: Ljuga 4, Svika 5.
2) m irma, ilO lO
svek, bedräge~i, :f~lskhet, lömskhet; av:
rärna, kasta, skjuta; vara slapp, svikta,
svika; pi. bedraga, förråda. Se t.ex.
Falskhet 4, Förräderi l, List 6, Orätt
24, Svika 3.
3) 'dwäl, '7 .1. ~
förvändhet, orättfardighet. Se vidare:
Orä ttfärdig 5.
4) remija, il' O l
slapphet, lättj;, .fÖrsumlighet; svek, be·
drägeri, falskhet; av: rama, se 2. Se:
Falsk 4, Lat 3, Oärlig l, Svika 7.

4.Mos.5:19,20 står verbet med uttrycket tiliat 'isek, under din man
(= då du är·under din man), i v.29 med
tål).a! 'isåh, under hennes man (= då
hon är under sin man). Jfr såtå i
Ords.4:15; 7:2S, övers. vika av; sut i
Ps.40:5, övers. vika av. Jfr Orättfärdig 12.

5) tarmi!, 11' 9 l !:!

4) kazab, :1 1J

svek, bedrägeri, falskhet, lömskhet; av:
räma, se 2. Se: Falsk 6.
6) tahpulsa!, 11 i J ~ il ~

plur. förvändheter, . fÖrvända ting. Se
vidare: Vrång 4.
7) dbias, ooA
grund bet. agn, (lock)bete; därav: list,
bedrägeri, svek. Se: List 8.
8) daliOö, OOALOW
vara bedräglig el. svekfull, handla bedrägligt el. svekfullt; av: dolios, bedräglig, svekfull (av: dolos, se 7). I Rom.
3:13 står det ordagrant: med sina
tungor äro de svekfulla (handla de
svekfullt).

o,

SVEK
1 icke skyldig till ngt s.
l.Mos.21 :23
2 Din broder har kommit med s.
27 :35
1 icke begå ngt s.
3.Mos.19:11
3 En trofast Gud och utan s.
5.Mos.32:4
2 har min fot varit snar till s.
Job 31:5
2 full av förbannelse. av s.
Ps.10:7
4 i vilkens ande icke är ngt s.
32:2
2 Avhåll dina läppar från att tala s.
34:14
2 s.ets ord tänka de ut
35:20
2 Hs muns ord äro fördärv och s.
36:4
2 på s. tänka de hela dagen
38:13
2 och din tunga hopspinner s.
50:19
2 från dess torg vika icke s.
55:12
4 får icke bo i mitt hus som övar s. 101:7
5 ty förgäves är deras s.
119:118
6 S. bär en sådan
Ords. 6 :14
2 ogudaktigas rådklokhet går ut på s. 12:5
2 ett falskt vittne talar s.
12:17
2 dårars oförnuft, att de öva s.
14:8
2 som främjar lögn är full av s.
14:25
2 i sitt hjärta bär han på s.
26 :24
2 fastän s. icke fanns i hs mun
Jes.53:9
2 så äro deras hus fulla av s.
Jer. 5:27
5 Varför hålla de fast vid sitt s.
8:5
2 vad den talar är s.
9:8
5 sina egna hjärtans s. de profetera
14:14
5 profeter gm sina egna hjärtans s.
23 :26
2 lyckas så väl med sitt s.
Dan. 8 :25
2 skall han bedriva s.
11 :23
2 omvärvt ... lsraels hus med s.
Hos.11:12
2 sin herres hus med våld och s.
Sef. 1:9
7 girighet, ondska, s.
Mark. 7 :22
7 i vilken icke finnes ngt s.
Joh. 1 :47
7 du som är full av allt slags s.
Apg.13:10
7 de äro fulla av s.
Rom. 1 :29
8 sina tungor bruka de till s.
3 :13
7 ej heller sker det med s.
1. Tess. 2:3
7 läggen bort ondska och s.
l.Pet. 2:1
7 intet s. fanns i hs mun
2:22
7 avhålle från att tala s.
3:10

2) Msal, '; t:' J
vara förlam;l el. försvagad i ben el.
vrister; vackla; snubbla, falla; här om
koaJ:!, kraft; därav övers. svika. Se
vidare: Skröplig l.
3) mirma, ilO ll.:i
svek, bedräge;i,: falskhet; i J ob 15 :35
övers. sviket hopp. Se vidare: Svek 2.
ljugll, v~ra iÖgnaktig; här nif. (om
tol;tälä!, se Hopp 6) övers. bliva sviket.
Se t.ex. Ljuga 2, Skrymta l.
S) sakar, l p iV
här pi. svika: bedraga, ljuga. Se: Ljuga
4,Svek l.
6) bagad, 1 J J

vara trolÖs el.-a~fallig; här i betydelsen:
vara trolös mot, svika. Se: Avfalla 4,
Trolös l.
7) remija, il ~ O ~

slapphet, lättja, försumlighet; svek, bedrägeri; falskhet. Ordet förekommer
här i uttrycket l5-äSä! remija, slapphets
båge, slapp båge; övers. båge som
sviker. Se vidare: Svek 4.
8) [nasa'], x t:i J
hif. vilseleda, TföTra vilse, bedraga. Se:
Bedraga l.
9) [talal], '7 '7 11
grund bet. mö]I.Tbli kastad el. slagen till
marken; hif. bedraga, narra, gyckla
med, driva gäck med; här övers. handla
svikligt. Se: Bedraga 4, Dåra 2.
SVIKA
1 Om en hustru s.it sin man
4.Mos. 5:12
1 Om du icke s.it din man
5:19
1 om du har s.it din man
5:20
1 när en kvinna har s.it sin man
5:29
2 Bärarnas kraft s.er
Neh. 4:10
3 livsfrukt är ett s.et hopp
Job 15:35
4 hs hopp bliver s.et
40:28
5 ej heller sjt ditt förbund
Ps.44:18
6 då hade jag sJt dina barns släkte
73:15
7 vände om, lika en båge som s.er
78:57
5 jag skall icke s. i trofasthet
89:34
5 mitt folk. barn som ej s.
Jes.63:8
7 de äro lika en båge som s.er
Hos. 7:16
8 dina vänner skola s. dig
Ob. v.7

SVIKLIGT
9 eder fader har handlat s.
9 må Farao icke mer handla s.
9 handlar s.t mot sin vän

l.Mos.31:7
2.Mos. 8:29
Jer. 9:5

SVIN
Se även: Oren, ogudaktig, avgudadyrkan, ondska, synd.
-svin
vildsvin Ps.80:14

-sven
bröllopssven Dom.l4:11
följesven Dom.14:20
körsven Jer.Sl :21
legosven Jes.42:19

SVEK

SVIKA

l) sakar, l p~
svika: bedräga, ljuga; i I.Mos.21 :23
(det enda ställe där verbet förekommer

vika ~v (frå~ Tden rätta vägen); här (om
kvinna) vara otrogen (mot sin man). I

Svin
Svinet räknades i Israel till de orena
djur som icke fick ätas, 3.Mos.ll:7;
5.Mos.14:8. Detta stod i stark kontrast
till vad som var sed och bruk hos
många av de hedniska folk som omgav
Israel, t.ex. kananeerna, vilkas land
Israel intog. Offrande och ätande av
svinkött var i äldre tid ofta förbundet
med avgudadyrkan, Jes.65 :4; 66:17.
Under mackabeertiden uppstod svåra
konflikter i denna sak, på grund av
konung Antiokus Epifanes' profanering av Israels religion, l.Mack.l :47;
2.Mack.6:18 ff.
Svinvaktarens yrke betraktades i
Israel som det lägsta och föraktligaste
som en jude kunde få, jfr Luk.lS:lS.
Den enda svinhjord som omtalas i N.T.
hörde hemma i gadarenernas land, ett
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SVEPA
(Jakob) s.te säck tyg om
(Ahab) s.te säcktyg om sin
täcket för knappt att s. in sig
s. te den i en ren linneduk
s.te (J.) i linneduken
s. te den i en linneduk

l.Mos.37 :34
l.Kon.21 :27
Jes.28:20
Matt.27:59
Mark.15:46
Luk.23:53

SVETI
I ditt anletes s. skall du äta
ngt som framkallar s.
(J.) s. blev ss. blodsdroppar

l.Mos. 3:19
Hes.44:18
Luk.22:44

SVIDA
Sår som s. rena från ondska

Ords.20:30

-svika
SVIKA
osviklig Ps.132:11

l) sata, il ~b

Svinblod - Svärd
hellenistiskt område öster om Galileiska sjön, Matt8:28 ff. med par. l vara
dagars Palestina bedrivs svinavel endast
av eller för icke·judar, främst av
kristna araber. Om vildsvin, se d.o.
l Skriften används svinet som bild
för orenhet och ogudaktighet, Ords.
11:22; Matt.7:6; 2.Pet.2:22.
SVIN

3.Mos.11:7
5.Mos.14:8
Ords.11:22
Ss. gyllene ring i s.ets tryne
Jes.65:4
som äter s.ens kött
kasten icke edra pärlor för s.en Matt. 7:6
8:32
de foro in i s.en
Sänd oss åstad in i s.en
Mark. 5:12
5:13
orena andarna foro in i s.en
5:13
hjorden, vid pass 2000 S., störtade
5:16
vad som hade skett med s.en
Luk. 8:32
tillstädja dem fara in i s.en
8:33
ut ur mannen och foro in i s.en
15:15
sände hm ut för att vakta s.
15:16
med de fröskidor som s.en åta
2.Pet. 2:22
tvaget s. vältrar sig åter i
s.et, ty det har väl klövar

s.et ... gälla för eder ss. orent

SVINBLOD
men därvid frambär s.

SVINGA
att falken s.r sig upp

Jes.66:3
Job 39:29

SVIMUORD
gick en stor s. i bet
låt oss fara in i s.en
gick vid berget en stor s.
gick en ganska stor s. i bet

Matt. 8:30
8:31
Mark. 5:11
Luk. 8:32

SVINKÖTT
de som äta s. skola förgås

Jes.66:17

SVULLNA
din fot s.de icke under dessa

deras fötter s.de icke

5.Mos. 8:4

Neh. 9:21

SVULST
med avbildningarna av s.erna
LSam. 6:11
De s.er av guld som filisteerna gåvo
6:17

SVÅGER

hennes s. gå in till henne
Min s. vägrar upprätthålla sin

5.Mos.25:5
25:7

SVÅR
hungersnöden var så s.
1.M08.12:10
och deras synd är mycket s.
18:20
barnsnöden blev (Rakel) s.
36:16
Då nu hennes barnsnöd var som s.ast 35 :17
ty (hungersnöden) skall bliva s.
41 :31
Men hungersnöden var s. i landet
43:1
hungersnöden är s. i Kanaans land
47:4
ty hungersnöden var mycket s.
47:13
eftersom hungersnöden s. t tryckte
47:20
skall H. hand med en s. pest
2.Mos. 9:3
låta ett mycket s.t hagel komma
9:18
haglet var så s. t
9 :24
det blev dem s.t att komma framåt
14:25
sådant förfaringssätt är dig för S.t
18 :18
Alla s.are ärenden hänskjuta till
18 :26
komma till denna s.a plats
4.Mos.20:5
om ngt ärende bliver för S.t
5.Mos. 1 :17
ingen av Egyptens s.a sjukdomar
7 :15
för s.t att själv döma i en blodssak
17:8
H. skall slå dig med s.a bulnader
28 :35
s.a och långvariga krankheter
28 :59
det bud är dig icke_ för S.t
30:11
vandrarna färdas s.a omvägar
Dom. 5:6
låga is. feid med Ammans barn
12:2
i det att folket s.t ansattes
l.Sam.13:6
s.t brott som att driva bort
2.Sam.13:16
stannade Tamar i s. sorg
13:20
sätta hm på prov med s.a frågor l.Kon.10:1
Din fader gjorde vårt ok för S.t
12:4

lätta nu du det s.a arbete
12:4
hs sjukdom blev mycket s.
17 :17
(Elia:) Du har bett om ngt s.t 2.Kon. 2:10
drabbades Israel av s. hemsökelse
3:27
om profeten förelagt dig ngt S.t
5 :13
H. såg att Israels betryck var s.t
14:26
Salomo på prov med s.a frågor 2.Krön. 9:1
Din fader gjorde vårt ok för s. t
10:4
lätta nu du det s.a arbete
10:4
sjukdomen blev övermåttan s.
16:12
(Joram) träffas av s. siukdom
21 :15
så s. att dina inälvor falla ut
21:15
(Joram) dog i s.a plågor
21 :19
ty jag är S.t sårad
35:23
Vi hava S.t förbrutit oss
Neh. 1:7
eftersom arbetet tyngde så S.t
5:18
slog Job med s.a bulnader
Job 2:7
s.are är förvärva vishet än pärlor
28:18
huru s.t du än har måst plikta
36:18
intet du besluter är dig för S.t
42:2
fri ifrån s. överträdelse
Ps.19:14
ss. en s. börda äro de för tunga
38:5
syntes det mig alltför S.t
73:16
med ting som äro mig för s.a
131:1
S. tuktan drabbar den
Ords.15:10
s.are att vinna än en fast stad
18:19
Sten är tung, sand är s. att bära
27:3
Kan du plåga oss så s. t
Jes.64 :12
Ack H., s.t bedrog du detta
Jer. 4:10
av ett S.t och oläkligt sår
14:17
Av s.a sjukdomar skola de dö
16:4
i s. pest skola de dö
21:6
några s.t sårade män bleve kvar
37:10
elände och s.a vedermödor
Klag. 1:3
S. t hade Jerusalem försyndat sig
1:8
mina stigar har (H.) gjort s.a
3:9
sänder mina fyra s.a straffdomar Hes.14:21
ohelgade ock s.t mina sabbater
20:13
ådragit sig s. skuld gm hämnd
25:12
förrätta ett S.t arbete mot Tyrus
29:18
det kon. begär är alltför s.t
Dan. 2:11
ingen hemlighet är dig för s.
4:6
S.t förtörnad var H. på edra
Sak. 1:2
H., min tjänare ... lider s.t
Matt. 8:6
Min dotter plågas s.t aven ond ande 15:22
han är månadsrasande och plågas S.t
17 :15
För den som är rik är det s.
19:23
slet och ryckte gossen s. t
Mark. 9:26
Huru S.t är det icke för dem som
10:23
huru s.t är det icke att komma in
10:24
en tid av vedermöda, så s. att
13:19
var ansatt aven s. feber
Luk. 4:38
hade han farit s. t fram med mannen
8 :29
läggen bördor, s.a att bära
11 :46
kom en s. hungersnöd över landet
15:14
jag pinas s.t i dessa lågor
16:24
Huru S.t är det kke för dem som
18:24
Men (J.) hade kommit i s. ångest
22:44
Samma dag utbröt s. förföljelse
Apg. 8:1
s.a ulvar skola komma in bland eder
20:29
framställde många s.a beskyllningar
25:7
Det är dig S.t att spjärna mot udden
26:14
huru övermåttan s.t det blev
2.Kor. 1:8
Fastän de varit prövade av s. nöd
8:2
men kvinnan blev s.t bedragen l.Tim. 2:14
i de yttersta dagarna s.a tider
2. Tim. 3:1
som är s.t göra tydligt i ord
Hebr. 5:11
huru mycket s.are straff tron I icke
10:29
Lot som s.t pinades av gudlösa 2.Pet. 2:7
som är s.t att förstå
3:16
Då komma onda och s.a sårnader Upp.16:2

SVÄGERSKA
icke vill taga s. till äkta
5.Mos.25:7
skall s.n gå upp i porten
25:7
så skall hs s. träda fram till hm
25:9
din s. har vänt tillbak.a
Rut 1:15

SVÄUA
l.Mos.41 :21
när de hade svälj t ned dem
Sak. 9:15
s. sina fiender ss. vin
silen myggan och s.en kamelen Matt.23:24

SVÄLLA
4.Mos. 5:21

och din buk s. upp

må det komma din buk att s. upp
5 :22
sin man otrogen ... hennes buk s.er upp 5:27
väntade (Paulus) skulle s. upp
Apt.28:6

SVÄLT
Utmärglade av brist och s.
under mödor, vakor o(~h s.
under s. titt och ofta

Job 30:3
2.Kor. 6:5
11:27

SVÄLTA
så låter han den hungrige s.

Jes.32:6
44:12

till äventyrs får han därvid s.

SVÄMMA
tränga fram i Juda, s. över
Jes. 8:8
lik en ström som s.r över
30:28
rycka fram och s. över
Dan.11 :10
härar skola s.s bort och krossas
11:22
hs här skall s. över
11:26
in i främmande länder och s. över
11:40

SVÄNGA
Saul s.de spjutet och tänkte
l.Sam.18:11
Då s.de Saul spjutet mot (Jonatan)
20:33
han som s.de sitt spjut över
2.Sam.23:8
(Abisai) s.de sitt spjut över 300
23:18
Sväng om vagnen och för mig l.Kon.22:34
Då s.de Joram om vagnen
2.Kon. 9:23
Jasobeam s.de sitt spjut
l.Krön.l1:11
(Absai) s.de sitt spjut över 300
11:20
(Ahab:) Sväng om vagnen
2.Krön.18:33
När tungor s. gisslet
Job 5:21
H. Sebaot skall s. sitt gissel
Jes.10:26
s. (svärdet) mot Egyptens land
Hes.30:25
i deras åsyn s.er mitt svärd
32:10
dina söner, Sion. skall jag s.
Sak. 9 :13

SVÄRD
Se även: Vapen, rustning, krig.
-svärd
hämndesvärd 3.Mos.25:25
mordsvärd Hes.2 \:14
stridssvärd 2.Sam.l :27
Svärd
Svärdet är det vapen som nämns oftast
i Skriften. Det är ett av de äldsta
stridsvapnen och användes av alla forn·
tidens folk. Det egyptiska svärdet var
kort och rakt, ca 70-90 cm, och
vanligen tveeggat. Assy riska svärd var
ibland böjda som en sabel och ofta rikt
utsmyckade. Grekernas och romarnas
svärd hade vanligen en tveeggad, för·
hållandevis bred klinga och bars i en
skida vid vänstra sidan.
Israeliternas svärd liknade de kring·
boende folkens och synes ha varit kort
och rakt. Ehuds svärd var tveeggat och
endast en aln långt, Dom.3 :16. Eftersom han var vänsterhänt, bar han
svärdet vid sin högra sida, v.2 L
Klingan tillverkades av järn, Joel 3: 10,
jfr LSam.13:19. Att dra sitt svärd ur
skidan var signalen till krig, Hes.21 :3.
Soldater är »män som drar svärdet». De
kallas )>det härjande svärdet», Jer.
46:16.
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Olika typer av svärd Iran Bibelns tid.
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I bildspråket är svärdet en symbol
för krig, 3.Mos.26:25, för Guds domshandlingar, Ps.17:13; Jer.12:12, för
makt och myndighet, Rom.13:4. Guds
ord kallas »Andens svärd», Ef.6:17.
Vidare illustrerar svärdet Kristus, Upp.
1:16, jfr Jes.49:2, Guds beskärm,
5.Mos.33 :29, sorg, Luk.2:35, Guds
dom, Sak.l3 :7, stora olyckor, Hes.5 :2;
14:17,
de
ogudaktigas ondska,
Ps.3 7: 14, eller den som bär falskt
vittnesbörd mot sin nästa, Ords.
25:18.
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SVÄRD
Uppdelning: allmänt; falla för svärd.
SVÄRD (allmänt)
jämte ljungande s.ets lågor
l.Mos. 3:24
Av ditt s. skall du leva
27 :40
likasom vore de tagna med s.
31 :26
toga Dinas bröder var sitt s.
34:25
med mitt s. tagit från amoreema
48 :22
icke med pest eller med s.
2.Mos. 5:3
s.et i hand till att dräpa oss
5 :21
jag vill draga ut mitt s.
15:9
räddade mig ifrån Faraos s.
18:4
jag skall dräpa eder med s.
22 :24
binde sitt s. vid sin länd
32 :27
intet s. skall gå fram gm
3.Mos.26:6
jag skall förfölja eder med draget s.
26:33
fly, ss. flydde de för s.
26 :36
stupa på varandra, likasom för s.
26 :37
draga ut emot dig med s.
4.Mos.20:18
H. ängel stå med ett draget ~.
22 :23
om jag haft ett s. i min hand
22:29
H. ängel stå med ett draget s.
22 :31
Bileam dräpte de ock med s.
31:8
H. skall slå dig med s.
5.Mos.28:22
Ute skall s.et förgöra deras barn
32:25
när jag har vässt mitt ljungande s.
32:41
mitt s. skall mätta sig av kött
32:42
seger gm H. som är ditt ärorika s.
33:29
med ett draget s. i sin hand
Jos. 5 :13
de som Israels barn dräpte med s.
10:11
slog (Hasors) konung med s.
11 :10
Bileam dräptes med s.
13 :22
icke gm ditt s. eller din båge
24:12
gjorde sig Ehud tveeggat s.
Dom. 3:16
Ehud tog s.et från sin högra länd
3 :21
(Ehud) drog icke ut s.et ur hs buk
3:22
veka tillbaka för Baraks s.
4 :15
Detta betyder Gideans s.
7 :14
de ropade: H. och Gideons s.
7 :20
vände H. den enes s. mot den andre
7 :22
(Jeter) drog icke ut sitt s.
8 :20
Drag ut ditt s. och döda mig
9:54
hebreema låta göra sig s.
l.Sam.13:19
ingen enda hade ett s.
13 :22
den ene hade lyft sitt s. mot
14:20
Ss. ditt s. gjort kvinnor barnlösa
15:33
David omgjordade sig med hs s.
17 :39
Du kommer mot mig med s. och spjut 17:45
förnimma att det icke är gm s.
17 :47
utan att David hade ngt s. i sin hand
17 :51
David fattade i hs s.
17 :51
åt David ... ända till sitt s.
18:4
här till hands ngt spjut eller s.
21:8
varken mitt s. eller mina andra vapen 21:8
det s. som tillhört filisteen Goljat
21:9
gav hm ock filistern Goljats s.
22:10
du har givit hm bröd och s.
22:13
omgjorde sig med sitt s.
25:13
omgjordade sig med sitt s.
25:13
David själv omgjordade sig med s.
25:13
Drag ut ditt s. och genomborra mig
31:4
t.og Saul s.et och störtade sig
31:4
störtade han sig ock på sitt s.
31:5
vände Sauls s. ej omättat åter 2.Sam. 1 :22
stötte s.et i sidaa på varandra
2:16
Skall s.et få oavlåtligen frossa
2:26
s.et förtär än den ene
11 :25
Uri.a har du låtit slå ihjäl med s.
12:9
har du dräpt med Ammans barns s.
12:9
skall nu icke heller s.et vika
12:10
förgjorde mer folk än s.et
18:8
ett bälte med ett s. i skidan
20:8
icke tog sig till vara för det s.
20:10
ss. faststelnad vid s.et
23:10
icke döda sin tjänare med s.
l.Kon. 1 :51
Jag skall icke döda dig med s.
2:8
(Joab) dräpte dem med s.
2:32
Tagen hit ett s.
3 ;24
burit s.et fram till konungen
3:24
ristade sig med s. och spjut
18:28
dräpt alla profeterna med s.
19:1
dräpt dina profeter med s.
19:10.14
som kommer undan Hasaels s.
19:17
den som kommer undan Jehus s.
19:17
den som omgjordar sig med s.et
20:11
tagit till fånga med s.
2.Kon. 6:22
deras unga män skall du dräpa med s.
8:12
så må han dödas med s.
11 :15
Atalja hade de dödat med s.
11:20
blev (Sanherib) dräpt med s.
19:37
krigsdugliga och buro s.
l.Krön. 5 :18
Drag ut ditt s.
10:4
tog Sau) s.et och störtade sig
10:4
störtade sig ock på sitt s.
10:5
kan undkomma dina fienders s.
21 :12
H. s. och pest i landet
21 :12
H. ängel med blottat s. i sin hand
21 :16
stack ängeln sitt s. tillbaka
21 :27
förckräckt för H. ängels s.
21 :30
Om ont kommer, s.
2.Krön.20:9
dräpte (Joram) sina bröder med s.
21:4
så må han dödas med s.
23:14
AtaUa hade de dödat med s.
23:21
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dräpte deras unga män med s.
36 :17
dem som undsluppit s.et
36 :20
och drabbats av s.
Esr. 9:7
med sina s., spjut och bågar
Neh. 4:13
sitt s. bundet vid sin länd
4:18
anställde med s. ett nederlag
Est. 9:5
frälsar från deras tungors s.
Job 5:15
i krig under s.ets våld
5 :20
ty s.et lurar på hm
15 :22
mån I taga eder till vara för s.et
19:29
de synder som straffas med s.
19:29
så är vinningen s.ets
27 :14
han ryggar icke tillbaka för s.
39 :25
Angripes han med ett s.
41 :17
så vässer han sitt s.
Ps. 7 :13
rädda med ditt s. min själ
17 :13
Rädda min själ från s.et
22:21
De ogudaktiga draga ut s.et
37 :14
deras s. gå in i deras hjärta
37:15
icke med sitt s. intogo de landet
44:4
mitt s. kan icke giva mig seger
44:7
Omgjorda din länd med ditt s.
45:4
dock äro de dragna s,
55 :22
vilkas tungor äro skarpa s.
57 :5
Se s. äro på deras läppar
59:8
skola givas till pris åt s.et
63:11
de vässa sina tungor likasom s.
64:4
bröt sönder sköld och s.
76:4
han gav sitt folk till pris åt s.et
78:62
frälste David från det onda s.et
144:10
ett tveeggat s. i deras hand
149:6
skarp ss. ett tveeggat s.
Ords. 5:4
ord som stinga likasom s.
12:18
En stridshammare och ett s.
25:18
ett släkte vars tänder äro s.
30:14
Alla bära de s.
HV. 3:8
Var och en har sitt s. vid sin länd
3:8
skolen I förtäras av s.
Jes. 1 :20
smida sina s. till plogbillar
2:4
Folken skola ej mer lyfta s. mot
2:4
de fly'undan s., undan draget s.
21:15
Dina slagna icke slagna med s.
22:2
H. med sitt s .• det hårda
27:1
Assur falla, men icke för en mans s.
31:8
ett s. som icke är en mskas
31:8
Han skall ny för s.
31:8
mitt s. har druckit sig rusigt
34:5
ett s. har H.
34:6
dräpt med s. av sina söner
37:38
Vem gör deras s. till stoft
41:2
lösa s.et från konungarnas länd
45:1
gjorde min mun lik ett skarpt s.
49:2
Här är s. Huru skall jag trösta dig
51 :19
eder har jag bestämt åt s.et
65:12
med sitt s. skall han slå aUt kött
66:16
Edert s. har förtärt
Jer. 2:30
S.et är ju nära taga vårt liv
4:10
s. och hunger skola vi icke se
5 :12
städer skola de förstöra med s.
5:17
vandra ej på vägen, ty fienden bär s.
6 :25
sända s.et efter dem
9 :16
deras unga män skola dö gm s.
11 :22
H. s. förtär allt
12:12
förgöra dem med s .• hungersnöd
14:12
I skolen icke se ngt s.
14:13
gm s. och hunger profeter förgås
14:15
s. och hungersnöd icke skola komma 14 :15
slagna av hunger och s.
14:16
i s.ets våld den som hör s.et till
15:2
s.et som skall dräpa dem
15:3
till pris åt deras fienders s.
15:9
gm s. och hunger skola de förgås
16:4
giva dem själva till pris åt s.et
18:21
deras ynglingar slagna med s.
18:21
till Babel och dräpa dem med s.
20:4
dem som äro kvar efter pesten, s.et
21 :7
han skall dö gm s.
21:9
sända s., hungersnöd och pest
24:10
mista sansen när det s. kommer
25:16
fallen, när det s. kommer
25:27
jag skall båda upp ett s.
25 :29
giver han till pris åt s.et
25:31
(Jojakim) lät dräpa hm med s.
26 :23
det folket skall jag hemsöka med s.
27:8
Icke vilien I dö gm s.
27 :13
jag skall sände mot dem s.
29 :17
jag skall förfölja dem med s.
29:18
Det folk som undslipper s.et
31:2
gm s .• hungersnöd och pest
32:24
gm s. given i babyloniske konungens 32:36
husen som brytas ned för s.en
33:4
Du skall icke dö gm s.
34:4
frihet att hemfalla åt S., pest
34:17
han skall dö gm s. eller
38:2
och slog (Gedalja) till döds med s.
41:2
s.et I frukten för hinna upp eder
42:16
skola alla dö gm s.
42:17
veten nu att I skolen dö gm s.
42 :22
i s.ets våld den som hör s.et till
43 :11
gm s. och hunger skola de dö
44:12
hemsöka dem med s .• hunger och pest 44:13
förgåtts gm s. och hunger
44:18
skola förgås gm s. och hunger
44:27
allenast några som undkomma s.et
44:28
nu skall s.et frossa sig mätt
46:10
s.et frossar runt omkring dig
46:14
tillbaka undan det härjande s.et
46 :16
Du H. s., när skall du äntligen få ro
47:6
s.et skall följa dig i spåren
48:2
som dröjer att bloda sitt s.
48:10
Jag skall sända s.et efter dem
49 :37
Undan det härjande s.et må envar
50:16
S. komme över kaldeema, säger H.
50:35
S. komme över lögnprofetema
50:36
S. komme över dess hjältar
50:36
S. komme över dess hästar och
50 :37
S. komme över dess skatter
50:37
som lyckats rädda eder undan s.et
51 :50
Ute har s.et förgjort mina
Klag. 1 :20
Lyckligare voro de som dräptes med s. 4:9
bärga det undan öknens s.
5:9
tag dig ett skarpt s.
Hes. 5:1
taga ut och slå den med s.et
5:2
mitt s. skall jag draga ut
5:2,12
s. skall jag låta komma över dig
5 :17
jag skall låta s. komma över eder
6:3
somliga av eder räddas undan s.et
6:8
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gm s., hunger och pest måste de
6:11
Ute härjar s.et och därinne pest
7 :1.5
den som är ute på marken dör gm s.et 7:15
I frukten för s., s. skall jag låta
11:8
mitt s. skall jag draga ut
12:14
låta bliva kvar efter s.
12:16
om jag läte s. komma över landet
14:17
S.et fare fram gm landet
14:17
s .. hungersnöd, vilddjur och pest
14 :21
stena dig och hugga sönder dig med s. 16:40
draga ut mitt s. ur skidan
21:3
skall mitt s. fara ut ur skidan
21:4
att jag. H., har dragit ut mitt s.
21:5
Ett s .• ja. ett s. har blivit vässt
21:9
s.et har blivit vässt och fejat
21 :11
med mitt folk hemfallna åt s.et
21 :12
må s.et fördubblas
21 :14
s.et som drabbar dem från alla håll
21 :14
sända det blänkande s.et mot
21 :15
på vilka konungens s. kan gå fram
21 :19
Märk ut s..<;. det håll dit s.et kan gå
21 :20
Ett s .• ja, ett s. är draget
21 :28
dräpte henne själv med s.
23:10
hugga dem i st y cken med s.
23:47
dess döttrar skola dräpas med s.
26:6
Dina döttrar skall han dräpa med s.
26:8
ditt folk skall han dräpa med s.
26 :11
de skola draga ut sina s.
28:7
ett s. som skall drabba henne
28 :23
jag vill låta s. komma över dig
29:8
Ett s. kommer över Egypten
30:4
de skola draga sina s. mot Egypten
30:11
stark nog till att föra s.et
30:21
låta s.et falla ur hs hand
30:22
jag skall sätta mitt s. i hs hand
30:24
sätter mitt s. i konungens hand
30:25
till dem som voro slagna med s.
31 :17
hos dem som äro slagna med s.
31 :18
i deras åsyn svänger mitt s.
32:10
Den babyloniske konungens s.
32:11
S.et är redo
32 :20
Bland män som äro slagna med s.
32 :20
de oomskurna, slagna med s.
32:21.25,26
sina s. lagda under sina huvuden
32:27
bland dem som äro slagna med s.
32:28.29
bland dem som blivit slagna med s.
32 :30
Farao och hs här slagna med s.
32:31
Farao hos dem som äro slagna med s. 32:32
Om jag vill låta s.et komma
33:2
denne ser s.et komma över landet
33:3
s.et sedan kommer och tager hm bort 33:4
om väktaren ser s.et komma
33:6
s.et sedan kommer och tager bort
33:6
I trotsen på edra s.
33 :26
till pris åt s.et under ofärds tid
35:5
allasammans med s. i hand
38:4
som då har fått ro efter s.et
38:8
jag skall båda upp s. mot hm
38:21
den enes s. vänt mot den andre s
38:21
hemsökta med s. och eld
Dan.11:33
icke gm båge och s.
Hos. 1:7
båge och s. skall jag bryta sönder
2:18
Deras furstar skola falla gm s.
7 :16
s.et skall rasa i deras städer
11:6
Smiden edra plogbillar till s.
Joel 3:10
förföljt sin broder med s.
Am. 1:11
jag dräpte edra unga män med s.
4:10
skall jag uppresa mig med s.et
7:9
Jerobeam skall dö för s.
7 :11
kvarleva skall jag dräpa med s.
9:1
bjuda s.et komma och dräpa dem
9:4
Alla syndare skola dö för s.et
9:10
smida sina s. till plogbillar
Mika 4:3
ej mer lyfta s. mot varandra
4:3
skola avbeta Assurs land med s.
5:6
vad du räddar skall jag giva åt s.et
6:14
unga lejon skall s.et förtära
Nab. 2:13
s.en ljunga, spjuten blixtra
3:3
elden förtära dig och s.et utrota
3:15
av mig bliven slagna med s.
Sef. 2:12
göra dig lik en hjältes s.
Sak. 9 :13
Må ett s. träffa hs arm
11:17
S., upp mot min herde
13:7
icke att sända frid, utan s.
Matt.10:34
stor folkskara. med s. och stavar
26:47
förde handen till sitt s.
26:51
Stick ditt s. tillbaka i skidan
26 :52
som taga till s. förgöras gm s.
26:52
haven I gått ut med s. och stavar
26:55
en folkskara med s. och stavar Mark.14:43
Men en av dem drog sitt s.
14:47
haven I gått ut med s. och stav
14:48
gm din själ skall ett s. gå
Luk. 2:35
den som icke har ngt s.
22 :36
H .• se här äro två s.
22 :38
H., skola vi hugga till med s.
22 :49
haven I gått ut med s. och stavar
22:52
Simon Petrus, som hade ett s.
Joh.18:10
Stick ditt s. i skidan
18:11
Jakob lät han avrätta med s.
Apg.12:2
drog (fångvaktaren) sitt s.
16:27
skilja oss från K. kärlek ... s.
Rom. 8:35
överheten bär icke s.et förgäves
13:4
A. s., som är Guds ord
Ef. 6:17
skarpare än ngt tveeggat s.
Hebr. 4:12
undkommo s.ets egg
11 :34
de blevo stenade. dödade med s.
11 :37
utgick ett skarpt tveeggat s.
Upp. 1 :16
han som har det skarpa tveeggade s.et 2:12
strida mot dem med min muns s.
2:16
ett stort s. blev hm givet
6:4
att de skulle få dräpa med s.
6:8
den som dräper andra med s.
13:10
skall själv bliva dräpt med s.
13:10
vilddjuret som var sårat med s.
13:14
från hs mun utgick ett skarpt s.
19:15
de andra dräpta med ryttarens s.
19:21

våra fäder fallit för s.
2.Krön.29:9
Deras präster föllo för s.
PS.78:64
Dina män skola falla för s.
Jes. 3:25
envar som gripes faller för s.
13 :15
låta tSanherib) falla för s. i hs
37:7
falla för deras fienders s.
Jer.19:7
falla för sina fienders s.
20:4
du skall icke falla för s.
39:18
unga män hava fallit för s.
Klag. 2 :21
en tredjedel skall falla för s.
Hes. 5:12
den som är nära skall falla för s.
6 :12
För s. skolen I falla
11 :10
alla flyktingar skola falla för s.
17 :21
som bliva kvar skola falla för s.
23:25
söner och döttrar falla för s.
24:21
skola de falla för s.
25:13
skola med dem falla för s.
30:5
de som bo där falla för s.
30:6
unga män skola falla för s.
30 :17
larmande hop falla för hjältars s.
32:12
ligga de slagna, fallna för s.
32:22,23
ligga slagna, männen som föllo för s. 32:24
bland ruinerna skola falla för s.
33 :27
att de allasammans föllo för s.
39 :23
Inbyggarna skola falla för s.
Hos.14:1
söner och döttrar falla för s.
Am. 7 :17
Den ene falla för andre s s.
Hagg. 2 :23

SVÄRDBEVÄPNAD
stupade utgjorde 120000 s.e
Dom. 8:10
trädde fram 400000 s.e män till fots 20:2
utgjorde 26000 s.e män
20:15
utgjorde de 400000 s.e män
20:17
nedgjorde ... allasammans s.e män
20:25.35
föllo av Benjamin 25000 s.e män
20:46
i Israel 800000 s.e män
2.Sam.24:9
tog med sig 700 s.e män
2.Kon. 3:26
i Israel 1100000 s.e män
l.Krön.21:5
och i Juda 470000 s.e män
21:5

SVÄRDOTTER·
icke blotta din s.s blygd
Om ngn ligger hos sin s.

3.Mos.18:15
20:12

SVÄRDSEGG
och Sikem dräpte de med s.
l.Mos.34:26
Josua slog Amalek med s.
2.Mos.17 :13
Israel slog (Sihon) med s.
4.Mos.21 :24
slå stadens invånare med s.
5.Mos.13:15
boskapen där skall du slå med s.
13 :15
skall du slå allt mankön med s.
20:13
slogo dem med s.
Jos. 6:21
(ajiterna) hade fallit för s.
8 :24
slog med s. dem som vara där (A i)
8:24
slog dess invånare med s.
10:28
slogo dess invånare med s.10:30,32,35.37.39
Alla blevo slagna med s.
11:11
slog deras invånare med s.
11 :12
alla mskor i dem slogo de med s.
11 :14
Dans barn slogo dess invånare med s. 19:47
slogo dess invånare med s.
Dom. 1:8
slogo de stadens invånare med s.
1 :25
hela Siseras här föll för s.
4:16
och slogo dem med s.
18 :27
slogo alla invånarna i staden med s.
20:37
och slogo dem med s.
20:48
slån invånarna i Jabes med s.
21 :10
(Saul) slog dem med s.
1.Sam.15:8
invånarna i Nob slagna med s.
22:19
åsnor och får slagna med s.
22:19
icke slår invånare med s.
2.Sam.15:14
de slogo dem med s.
2.Kon.10:25
folket slogo de med s.
Job 1:15.17
du har låtit hs s. vika tillbaka
Ps.89:44
han skall slå dem med s.
Jer.21:7
de skoJa falla för s.
Luk.21 :24

2) sebu 'ä, l J! :cd
ed, b~sväljels;;·a~: sa~a " se l. Beträffande 4.Mos.5:21, se Exempel1. I
Dan.9:11 står ordagrant: den förbannelse och ed. Se: Besvärja 4, Ed 2,
Förbannelse 7.
3) utf.ord el. omskrivning.
Beträffande Dom.2!:5, se Dyr 1. I
2.Sam.2!:7 står ordagrant: den Herrens ed ... som [var l mellan dem; Pred.
8:2 på grund av Guds eds ord. I
I.Sam.!7 :43 är hela uttrycket »i det
han svor» utan motsvarighet i grundtexten.
4) 'älä, il ';J K
(subst.) ed~ ~dsförpliktelse; förbannelse. Se: Ed 3, Exempel], Förbannelse 4.
5) nä.iä' jälj, I
K ty )
upplyfta handel; (so~ T tecken på en
ed).
6) 'älä, il/K
(verb) svärla~ avlägga ed; förbanna; i
Hos.] 0:4 inf. 'alo! som subst. ed Ofr
4). Se: Ed 4, Förbannelse 6.
7) epiorkec5, €1fWpK
svärja falskt, begå mened; av: epiorkos,
en som svär falskt, menedare (se
I.Tim.1:lO). Epiorkos kommer i sin
tur av prep. epi (här i betydelsen: mot)
och hOrkos, ed.
8) omnyö, OI.lVVW
svärja; med ed lova el. försäkra. Se:
Lova 15.

ew

SVÄRD (falla för svärd)
de skola falla för edra s.
3.Mos.26:7
edra fiender falla för edra s.
26:8
där vi måste falla för s.
4.Mos.14:3
I skolen falla för s.
14:43
ngn som har fallit för s.
19:16
därför att de fallit för s.
2.Sam. 1 :12
aldrig fattas män som falla för s.
3:29
falla för s. i eget land
2.Kon.19:7

1) sal]a', )) ~~;
nif. svärja, avlägga ed; hif.låta (någon)
svärja. Se: Besvärja 1, Ed 1, Förbanna
6.

SVÄRJA
1 Jag svär vid mig själv
l.Mos.22:16
1 han som har svurit
24:7
1 ed som jag svurit din fader Abraham 26:3
1 svuro de varandra eden
26 :31
1 Jakob svor eden vid hm som
31 :53
1 svär i obetänksamhet
3.Mos. 5:4
2 som man kan s. i obetänksamhet
5:4
1 att han svär falskt i ngn sak
6:3
1 varom han har svurit falskt
6:5
1 icke s. falskt vid mitt namn
19:12
2 svär bland ditt folk
4.Mos. 5 :21
1 svär en ed så skall han
30:3
1 upptändes H. vrede, och han svor
32:10
1 blev han förtörnad och svor 5.Mos. 1 :34
1 förgicks ... ss. H. hade svurit
2:14
1 svor att jag icke skulle få gå
4:21
1 vid (H.) namn skall du s.
6 :13
1 den ed som han svurit edra fäder
7:8
1 vid (H.) namn skall du s.
10:20
1 H. svor att han icke skulle
Jos. 5:6
1 lät Josua folket s. denna ed
6:26
1 för edens skull som vi svurit
9 :20
1 ej heller s.en vid dem
23:7
1 i olycka ss. H. hade svurit
Dom. 2:15
1 Israels män hade svurit i Mispa
21:1
3 man hade svurit en dyr ed
21:5
1 själva hava vi ju svurit vid H.
21:7
1 ty Israels barn hava svurit
21 :18
3 i det han svor vid sina gudar l.Sam.17 :43
1 Saul svor: Så sant H.lever
19:6
1 ss. vi båda svuro vid H. namn
20:42
1 Då svor David Saul denna ed
24:23
1 Då svor Saul henne en ed vid H.
28:10
1 ty jag svär vid H.
2.Sam.19:7
3 den ed som de svurit varandra
21:7
6 låter hm s.
loKan. 8:31
4 och han så kommer och svär
8 :31
2.Krön. 6 :22
6 låter honom s.
4 han så kommer och svär
6 :22
1 svurit den av allt sitt hjärta
15 :15
2 gingo ed och svuro
Neh.10:29
1 den som svär sig till skada
Ps.15:4
1 den som icke svär falskt
24:4
1 berömma sig som svär vid hm
63:12
1 En gång har jag svurit det
89 :36
1 Så svor jag då i min vrede
95:11
5 svor att slå ned dem i öknen
106:26
1 H. har svurit: Du är en präst
110:4
1 Jag har svurit och hållit det
119:106
1 han som svor H. en ed
132:2
1 H. har svurit David en osviklig ed 132:11
3 den eds skull som du svurit
Pred. 8:2
1 den som svär bliver lik
9:2
2 den som har försyn för att s.
9:2
1 H. Sebaot har svurit
Jes.14:24
1 som s. vid H. Sebaot
19:18
1 Jag har svurit vid mig själv
45 :23
1 I som s.en vid H. namn
48:1
1 ss. jag då svor att N oas flod icke
54:9
1 svär jag ock nu att jag icke mer
54:9
1 H. har svurit vid sin högra hand
62:8
1 den som svär i landet
65:16
1 skall s. vid den sannfärdige Guden
65:16
1 s. i sanning. rätt och
Jer. 4:2
1 så s. de dock falskt
5:2
1 svurit vid gudar som icke äro gudar
5:7
1 I s.en falskt
7:9
1 den ed som jag svurit edra fäder
11:5
1 så att de s. vid mitt (H.) namn
12:16
1 lärde mitt folk att s. vid Baal
12:16
1 då har jag svurit vid mig själv
22:5
1 jag svär vid mitt stora namn
44:26
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SVÄRDSSLAGNA
överhöljd av s. män
se, då ligga där s. män
vid dina bäckar skola s. män

Jes.14:19
Jer.14:18
Hes. 35:8

SVÄRFADER
hennes s. gick upp till Timna
1.Mos. 38 :13
sände bud till sin s.
38 :25
vaktade fåren åt sin s. Jetro
2.Mos. 3:1
vände Mose tillbaka till sin s.
4:18
Jetro, Moses s., fick höra allt
18:1
tog Jetro, Moses s .• med sig Sippora
18:2
Jetro. Moses s .• kom med Moses söner 18:5
Jag, din s. Jetro, kommer till dig
18:6
Då gick Mose sin s. till mötes
18:7
Mosc förtäljde för sin s. allt vad
18:8
Jetro, Moses s., frambar brännoffer
18:12
måltid med Moses s. inför Gud
18:12
Då nu Moses s. såg allt
18:14
Mose svarade sin s.: Folket kommer
18:15
sade Moses s.: Du går icke till väga
J 8:17
Mose lyssnade till sin s.s ord
18:24lät Mose sin s. fara hem
18:27
son till Reguel, Moses s.
4.Mos.10:29
kaineens, Moses s.s. barn
Dom. 1 :16
skilt sig från Moses s.s barn
4 :11
hs s., kvinnans fader. höll hm kvar
19:4
bad hs s. hm så enträget
19:7
sade hs s" kvinnans fader
19:9
hennes s. och hennes man döda l.Sam. 4:19
syftade hon ... så ock på sin s.
4 :21
(Hannas) var s. till Kaifas
Joh.18:13

SVÄRJA
Se även: Ed, förbannelse, besvärjelse,
menedare.

-svärja
besvärja 4.Mos.5 :19
sammansvärjning 2.Kon.1 0:9
SVÄRJA

Svärm-Syn
1 vid mig själv har jag svurit
49:13
1 H. Sebaot har svurit vid sig själv
51 :14
& svor att jag icke skulle låta
Hes.20:15
& svor att förskingra dem bland
20:23
2 förbannelse han svurit
Dan. 9:11
1 svor vid hm som lever evinnerligen 12:7
5 Man svär och ]juger
Hos. 4:2
1 s.en icke: Så sant H. lever
4:15
6 de s. falska eder
10:4
1 H. bar svurit vid sin helighet
Am. 4:2
1 H. har svurit vid alg oiälv
6:8
1 H. har svurit vid Jakobs stolthet
8:7
1 s. vid Samariens syndaskuld
8 :14
1 s. vid hm och s. vid Malkam
Sef. 1:5
1 som svär bortrensad härifrån
Sak. 5:3
1 som svär falskt vid mitt namn
5:4
7 Du skall icke s. falskt
Matt. 5 :33
8 att I alls icke skolen s.
&:34
8 ej heller må du s. vid ditt huvud
&:36
8 Om ngn svär vid templet
23:16
8 om ngn svär vid guldet i templet
23:16
8 Om ngn svär vid altaret
23:18
8 om ngn svär vid offergåvan
23:18
8 Den som svär vid altaret
23:20
8 han svär alltså både vid detta
23 :20
8 den som svär vid templet
23 :21
8 han svär både vid detta och vid hm 23:21
8 den som svär vid himmelen
23:22
8 han svär både vid Guds tron och
23 :22
8 begynte (Petrus) förbanna sig och s. 26:74
8 begynte förbanna alg och s.
Mark.14:71
8 svor jag då I min vrede
Hebr. 3:11
8 gällde den ed som han svor
3 :18
8 Så svor jag då i min vrede
4:3
8 svor (Gud) vid alg själv
6:13
8 icke hade n&n högre att s. vid
6:13
8 Mskor s. ju vid den som är högre
6:16
8 H. svurit och skall icke ångra
7 :21
8 mina bröder, s.en icke
Jak. 5 :12
8 svor vid hm som lever i
Upp.l0:6

syner, KoI.2:18. Skall i ändens tid
blygas för sina syner, Sak.13:4.

SYD LANDET
(Abram) drog längre mot S.
1.Mos.12:9
drog Lot jämte (Abram) till S.
13:1
(Abram) kom så från S. till Betel
13:3
Abraham bröt upp och drog till S.
20:1
(lsak) bodde i S.
24:62
Dragen nu upp till S.
4.Mos.13:18
(spejarna) drogo upp till S.
13 :23
Amalekiterna bo i S.
13:30
konungen i Arad bodde i S.
21:1; 33:40
till alla deras grannfolk i S.
o.Mos. 1:7
S. och Jordanslätten
34:3
Intog Josua hela landet ... S.
Jos. 10:40
Intog Josua hela S.
11:16
ock öknen och S.
12:8
gift bort mig till det torra S.
1&:19
de städer som lågo i S.
15 :21
strida mot kananeer i S.
Dom. 1:9
gift bort mig till det torra S.
1:15
den del av S. som tillhör
1.Sam.27:10
del av S. som tillhör jerameelitema
27 :10
del av S. som tillhör kaineerna
27:10
hade amalekiterna Infallit I S.
30:1
del av S. som tillhör kereteema
30:14
del av S. som tillhör Kaleb
30:14
(bytet) till de äldste I S.
30:27
ss. du återför bäckarna I S.
Ps.126:4
Likasom en storm far fram i S.
Jes.21:1
Städerna i S. äro tillslutna
Jer.13:19
från S. skall man komma och frambära17 :26
tillkalla vittnen i S.s städer
32:44
I S.s städer hiordar draga fram
33:13
S.s folk skall taga Esaus berg
Ob. v.19
skola taga S.s städer i besittning
v.20
medan S. och Låglandet ännu
Sak. 7:7

Människor som hade syner
Abraham,
l.Mos.1S:1.
Jakob,
l.Mos.46:2. Mose, 2.Mos.3:2 f. Bileam,
4.Mos.24:4. Jesaja, Jes.6:1 ff. Hesekiel,
Hes.1:1. Nebukadnessar, Dan.4:2.
Daniel, Dan.7:13. Amos, Am.1:1.
Habackuk, Hab.2:2.
Sakarias, Luk.1:22. Ananias, Apg.
9:10. Paulus, Apg.9:12; 16:9 f.; 18:9.
Kornelius, Apg.1O:3. Petrus, Apg.
10:17,19. Johannes, Upp.9:17.

SYDGRÄNS
från s.en till en punkt mitt

SVÄRM
-svänn
bisvärm Dom.14:8
flygsvänn 2.Mos.8:21
gräshoppssvänn Ps. 109 :23
SVÄRM
sända s.ar av flugor över dig

Seba med omnejd. Se: Beer-Seba, BeerSebas öken.

Hes.47:20

SYDLIG
vid (Salthavets) s.aste vik
BaalateBeer. det s.a Rama

Jos.15:2
19:8

SYDOST
2.Mos. 8:21

SVÄRMODER
Orpa kysste sin s. till avsked
allt vad du gjort mot din s.

Rut 1:14
2:11
2:18
2:19
Då sade bennes s. till benne
berättade hon för sin 8. bos vem
2:19
Men hon bodde hos sin s.
2:23
Och hennes s. N oomi sade till benne
3:1
gjorde ss. hennes s. hade bjudit
3:6
när hon kom till sin s.
3:16
icke komma tomhänt till din s.
3:17
Förbannad som ligger hos s.
5.Mos.27 :23
sonhustrun mot sin s.
Mlka 7:6
fick han se (Petrus') s. ligga
Matt. 8:14
och sonhustrun mot sin s.
10:35
Simons s. låg sjuk i fe ber
Mark. 1:30
Simons s. ansatt av svår feber
Luk. 4:38
s.n mot sin sonhustru
12:53
och sonhustrun mot sin s.
12:53

hennes s. fick se vad hon plockat

havet på högra sidan, åt s.
havet på högra sidan, åt s.

1.Kon. 7:39
2.Krön. 4:10

SYDSIDA
på s.n skall gränsen gå från
Detta är s.n. söderut
på (Gads) s. skall gränsen gå

Hes.47:19
47:19
48:28

SYDVÄST
Fenlx ... skyddad mot s. och

Apg.27:12

SYFTA
s.de hon på att Guds ark var
1.Sam. 4:21
ty synen s.r på ändens tid
Dan. 8:17
8:19
ty på ändens tid s.r detta
ty den s.r på en avlägsen framtid
8:26
detta är en syn som SJ på framtiden 10:14

loMos. 1:2
4.Mos.10:34
icke s. omkring efter edra lustar
16:39
s.r upp ovanför sina ungar
5.Mos.32:i1
tankarna s.de om vid nattens
Job 4:13
där hänger man s.nde, fjärran
28:4
De måste s. än hit, än dit
37:12
där de s. omkring utan föda
39:3
Han s.de på vindens vingar
Ps.18:11
ss. s.de du uppe i en mast
Ords.23 :34
en som liknar en öm s.r fram
Jer.48:40
som liknar öm lyfter sig och s.r
49 :22

SYKAR
grek. av hebr. möjl. berusad. Stad i
Samarien, 1 km norr om Jakobs brunn
på berget Ebals södra sida och öster
om Nablus, nära det gamla Sikem.
Staden identifieras med nuv. Askar.
Sykar omtalas i Bibeln endast i förbindelse med Jesu samtal med den
samaritiska kvinnan vid Jakobs brunn.
Jesus dröjde två dagar i staden, innan
han fortsatte vandringen till Galileen.
Se även: Samarit. Joh.4:S.

SY

SYL

SVÄVA
Guds A. s.de över vattnet

H. molnsky s.de över dem

s. Ihop har sin tid
Ve eder som s.n bindlar till
lna:en s.r en lapp av okrympt

Pred. 3:7
Hes.13:18
Mark. 2:21

genomborra hs öra med en s.
taga en s. och sticka den gm

2.Mos.21:6
5.Mos.15:17

SYN

SYDLAND
drogo till Beer-Seba i Juda s.
städerna i Juda lågland och s.
de fläckiga drager mot s.et

2.Sam.24:7
2.Krön.28:18
Sak. 6:6

Se även: Profet, siare, spådom, uppenbarelse, dröm.
-syn
drömsyn Jes.29:7
försyn Matt.21:37
lögnsyn Jer.14:14
profetsyn 1.Sam.3:1
skräcksyn Luk.21:11
tillsyn 2.Krön.34:13
uppsyn Pred.8:1
åsyn Job 40:28
änglasyn Luk.24:23

SYDLANDET
Sy,dlandet, hebr. nligäq el. 'lirä~ hannägäq, ego det torra landet, är en
beteckning på den södra delen av Juda
område, söder om Juda bergsbygd och
med Beer-Seba som centrum, 2.Sam.
24:7. Trakten är känd bl.a. från patriarkhistorien, se t.ex. 1.Mos.12:9;
24:62. Sydlandet ingick i Juda stams
arvslott, Jos.1S:20 ff., och i denna fick
Simeons stam sin arvslott med bl.a.
Beer-Seba, 19:1 ff. På grund av vattenbrist, jfr Jos.1S:19; Ps.126:4, var Sydlandet icke mycket odlat eller bebyggt.
Negeb (Negev) är i dag namnet på
allt israeliskt land från Sinaihalvön till
Juda bergsbygd. Det mesta av detta är
öken, men stora delar förvandlas
genom konstgjord bevattning till
odlingsbar mark. Bebyggelsen är
huvudsakligen koncentrerad till Beer-

Syn
Gud
Ger sig tillkänna i syner, 4.Mos.
12:6. Talar i syner, Ps.89:20. Förskräcker med syner, Job 7:14; Jes.
21:2; Dan.7:1S. Skall i de yttersta
dagama låta ynglingar se syner, Apg.
2:17,jfr Joel 2:28.
Falska siare
Frambär sina egna hjärtans syner,
Jer.23:16. Gör sig stora med sina
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mar 'ä,

il~!9

åsyn, anblick;· utseende, gestalt; av:
rå'å, se 2. Se: Ansikte 4, Skåda 2,
Utseende 2, Åsyn 7.
2) rii'ii, il/"("1
se, skåda; T iT 2.Krön.26:S inf. som
subst., övers. syner. I Job 20:17 står
ordagrant: Han skall icke se bäckar...
Se t.ex. Skåda 7, Uppenbara 1, Åsyn
4.
3) jiida', V' ,
förn~ma, ~~ka; inse, förstå; känna,
veta; här nif. bli förnummen el. känd;
ordagrant: Han blir förnummen el.
känd el. Det blir förnummet el. känt.
Se t.ex. Förstå 1, Inse 1, Känna 2,
Märka 1.
4) malJiizä, il .j.~.9
syn, vision; av: J.läZå, se 8.
5) mar 'ii, ilX"1t:1
syn, vision; ;v:: ~å'å, se 2. Jfr 2.Mos.
38:8, där ordet brukas i betydelsen:
spegel.
6) hizziijon, 1 i ' .j il
syn: vision, uppenb~r~lse; av: \täzå, se
8.
7) hiizon,

1fp6cfJauL~

19) optasfa, o1fwuia

SYN
1)

17) prophasis,

ego framvisning; därav: förevändning,
svepskäl; syn, sken; av: prophainö,
bringa att lysa framför; framvisa (av:
prep. pro, före, framför, och phainö,
se Skina 11). Ordet står här i dat.
prophåsei, övers. för syns skull. Jfr
prophasis i J oh.1S :22, övers. ursäkt;
Apg.27:30 föregivande; l.Tess.2:S
förevändning.
18) hOrama, öpap.a
det man ser, syn, även i betydelsen:
gudomlig syn, vision; av: horaö, se 21.

1i

j

il

syn: vision; i sy~erhet: profetsyn; av:
\täzå, se 8. Se: Profetia 3, Profetsyn 1.
8) hiizii, il j il
se, ~kåda; i ~"Itnerhet om att se syner
el. uppenbarelser. Se t.ex. Profetsyn 3,
Skåda 3, Uppenbara 7.
9) utf.ord_
I Ords.23:33 står zåro! (fem. plur. av
zår, främmande; underlig), främmande
el. underliga ting; övers. sällsamma
syner.
10) hiizut, n 1 j il
skåd~de: anblick; syn, vision; av:

syn, vision; av: optazö, se.
20) hOrasis,

öpauL~

seende, skådande; utseende; syn,
vision; av: horaö, se 21. Ordet förekommer även i Upp.4:3, övers. utseende.
21) hordö, opaw

se, lägga märke till, skåda. I Ko1.2:18
står ordagrant: det som han har sett.
Se: Avgöra 4, Uppenbara 20.
22) e{don,

dö ov

aor. till horaö, se 21; av roten ido, se. I
Upp.5:11; 8:13 står ordagrant: Och jag
såg, och jag hörde.
SYN
Uppdelning: allmänt; syn (anblick), syn (för
syns skull). syn (vision).
SYN (allmänt)
2 Ingen bäck vederkvicka hs s.
Job 20:17
2 så snart ngn får s. därpå
Jes.28:4
13 blinda få sin s.
Matt.ll:5
13 och strax flngo de sin s.
20:34
13 Rabbunl,låt mil få min s.
Mark.10:&1
13 fick han sin s. och höljde hm
10:52
14 predika s. för de blinda
Luk. 4:18
1& åt många blinda gav han deras s.
7 :21
13 blinda få sin s., halta gå
7 :22
13 H., låt mig få min s.
18 :41
13 J. sade till hm: Hav din s.
18:42
13 strax fick han sin s. och följde
18:43
13 tvådde mig, så fick jag min s. Joh. 9:11
13 huru han hade fått sin s.
9:1&
13 varit blind och fått sin s.
9:18
13 föräldrar. hs som fått sin s.
9:18
13 att (Saulus) skulle få sin s.
Apg. 9:12
13 att du skall få din s. Igen
9:17
13 (Saulus) fick aln s. Igen
9 :18
13 Saul, min broder, hav din s.
22:13
13 i samma stund fick jag min s.
22:13
SYN (anblick)
1 betrakta den underbara s.en 2.Mos. 3:3
3 en s. ss. när man höjer yxor
PS.74:5
9 skåda sällsamma s.er
Ords.23:33
2 vid den s.en stråla av fröjd
Jes.60:o
16 förskräcklig den s. man såg
Hebr.12:21
SYN (för
17 för s.s
17 för s.s
17 för s.s

syns skull)
skull långa böner
skull långa böner
skull eller

Mark.12:40
Luk.20:47
Fil. 1:18

få att visa sig, göra synlig; i Hebr.12:21
neutr. part. pass. to phantazomenon,
det som visas, syn; av: phainö, se
Skina 11.

SYN (vision)
4 kom H. ord i en s. till
loMos.15:1
& Gud talade till Israel i en s.
46:2
5 till känna i s.er
4.Mos.12:6
4 s.er från den Allsmäktige
24:4,16
& Samuel fruktade omtala s.en1.Sam. 3:15
6 överensstämmelse med s.
2.Sam. 7 :17
7 överensstämmelse med s.
1.Krön.17:16
8 siaren Jedais S.er om
2.Krön. 9:29
2 Sakarja som aktade på Guds s.er
26:&
7 i Profeten Jesajas s.er
32:32
6 svävade om vid nattens s.er
Job 4:13
6 med s.er förskräcker du mig
7 :14
6 förjagas ss. en s. om natten
20:8
6 I drömmen. i nattens s.
33:15
7 talade i en s. till dina
Ps.89 :20
7 Detta är Jesa.Jas s.er
Jes. 1:1
10 En gruvlig s. blivit kungjord
21:2
8 Upphören med edra s.er
30:10
7 aIna egna hiärtans s.er
Jer.23:16
9 H. lät mig se följande s.
24:1
7 undfå ej heller ngn s.
Klag. 2:9
8 Dina profeters s.er falskhet
2:14
& jag såg en s. från Gud
Hes. 1:1
7 få tigga profeterna om ~.er
7 :26
& förde mig i en s. från Gud
8:3
1 så hade skett I s.en, gm Guds A.
11 :24
1 försvann den s. jag hade fått se
11 :24
7 Den s. han skådar gäller
12 :27
9 s.er som I icke haven sett
13:3
8 deras s.er voro falskhet
13:6
4 förvisso var det falska s.er
13:7
8 edra s.er äro lögn
13:8
8 profetema som skåda falska s.er
13:9
7 Israels profeter som skådade s.el
13:16
8 icke fortsätta skåda falska s.er
13:23
o I en .. från Gud förde han mig
40:2
1 den s. jag såg var likadan
43:3
& det var en likadan s.
43:3
7 förstånd på alla slags s.er
Dan. 1 :17
11 uppenbarad för Daniel i en s.
2:19
11 den s. du hade på ditt Iliger
2:28
12 såg i din s. en stor bildstod
2:31
11 jag ängslades gm en s. jag såg
4:2
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\täzä, se 8. Se: Profetsyn 2.
11) [illzu, 1 j [J.
aram. syn, uppenbarelse; av: I).äzä, se
12. Substantivet och verbet står ofta
tillsammans.
12) [iäzii, il ~ Q.
=hebr. \täzä, se 8. I Dan.2:31; 4:7 står
part. av I).äzä tillsammans med verbet
hawä, bli, vara; uttrycket är här övers.
se i sin syn. Samma uttryckssätt är i
2 :34 övers. betrakta. Verbet står ofta i
förbindelse med subst.l).äzu, se 11.
13) anablepö, Q. va{jA €1f W
se uppåt; återfå sin syn; av: ana, upp,
uppåt; åter, igen, och blepö, se 15.
14) andblepsis, Q.va{jA E l/! L~

återfående av synen; av: anab1epö, se
13.

15) blepö, {jA€1fW
se (både i betydelsen »kunna se» och i
betydelsen »se på, betrakta»).

16) phantdzö,

cfJavTå~w

Syna - Synagoga
11 Detta var den s. jag hade
4:7
12 Jag såg i min s. ett träd
4:7
11 såg jag i den s. huru en helig
4:10
11 såg en s. på sitt läger
7:1
11 Jag hade en s . om natten
7:2
11 fick i min s. se ett fjärde djur
7:7
1 1 Sedan fick jag i min s. om natten
7 :13
11 den s. jag haft förskräckte mig
7:15
7 såg jag. Daniel, en s.
8:1
7 Då jag nu i denna s . såg till
8:2
7 Huru lång tid avser s.en om
8:13
7 När nu jag, Daniel, sett denna s .
8:15
1 Gabriel uttyd s.en för denne
8 :16
7 s .en syftar på ändens tid
8 :17
l s.en angående aftnarna och
8:26
7 Men göm du den s.en
8:26
1 Jag var häp en över s.en
8 :27
7 den man jag förut sett i min s.
9:21
l givakt på ordet och akta på s.en
9:23
7 innan s. och profetia beseglas
9:24
l och lade märke till s.e n
10:1
5 jag, Daniel, den e nde so m såg s.en 10:7
5 när jag såg den stora s.en
10:8
7 en s. som sy ftar på framtiden
10:14
5 vid den s. jag såg
10:16
7 för att s.en skall fullbordas
11:14
7 skåda mångahanda s .er
Hos.12:10
6 edra ynglingar skola se S.er
Joel 2 :28
Am. 7:1,4
9 Följande s. lät H. mig se
9 Följande s. lät han mig se
7:7
9 Följande s. lät H. mig se
8:1
7 Detta är Obadjas s.
Db. v.1
7 bliver slut på edra s.er
Mika 3 :6
7 bok som innehåller Nabums s. Nab . 1 :1
7 Skriv upp din s.
Hab . 2:2
7 måste s.en vänta på sin tid
2:3
2 Jag hade en s. om natten
Sak. 1:8
8 spåmännens s.er äro lögn
10:2
6 profeter blygas för sina s.er
13:4
18 Omtalen icke denna s.
Matt.17:9
19 (Sakarias) sett s. i templet
Luk. 1 :22
20 edra ynglingar skola se s.er
Apg. 2:17
18 förundrade (Moses) sig över s.en
7 :31
18 sade H. i en s.: Ananias
9:10
18 i en s. har (Saulus) sett
9:12
18 såg denne i en s . .Guds ängel
10:3
18 undrade över vad den s. sku lle
10:17
18 Petrus alltjämt begrundade s.en
10 :19
18 såg under hänryckning i en s.
11:5
18 trodde att det var en s. han såg
12:9
18 i en s. om natten macedonisk man 16:9
18 När (Paulus) sett denna s.
16 :10
18 i en s. om natten sade H.
18:9
19 icke ohörsam mot himmelska s.en 26:19
19 till s.er och uppenbarelser
2.Kor. 12:l
21 gör sig stor me d sina s.er
Kol. 2:18
22 i min s. fick jag höra rö ster
Upp. 5:11
22 fick jag i min s. höra en öm
8:13
20 tedde sig för mig i min s.
9 :17

SYNA
när du s.r din boning
att du s.r henne var morgo n

Job

5:24
7:18

SYNAGOGA
Se även: Jud endomen, bön, gudstjänst,
skriftlärd, föreståndare , bönestäIle ,
stadga, lära, tempel, församling.
Synagoga
Ordet »synagoga» kommer av grek.
synagögd, som ego betyder: sammanförande, församlande; därav samlingsplats; församling; av: synagein, sammanföra , församla. Synagoga betecknar både ett judiskt församlingshus
(hebr. be! hakkenäsän och en till
gudstjänst församlad menighet (hebr.
~åhäl

el.

·e~ä).

--

Rester av ell synagoga i Kapemaul/1 (2.årll. e. Kr.).
Man kan icke utifrån de källor som
står till förfogande , med säkerhet säga
när synagoginstitutionen uppstod , men
den går åtminstone tillbaka till den
babyloniska fångenskapen. Det är
dock fullt möjligt att förstadierna är
att söka i Israel , både i och utanför
Jeru salem , långt tidigare än förstöringen av Salomos tempel år 586 f.Kr.
Redan tidigt hölls lokala gudstjänster
vid sidan av gudstjänsten i tabernaklet
eller templet, t.ex. vid nymånader och
sabbater. Under fångenskapen och i
den tidiga diasporan väx te så synagoginstitu tionen kraftigt fram. Medan
templet låg i ruiner och det inte
förekom någon tempeltjänst, blev
synagoggudstjänsten i någon mån en
ersättning för denna. Sedan templet
hade åte ruppbyggts, blev den sy nagogala gudstjänsten, där bön och
skriftläsning utgjorde de väsentliga
momenten, en komplettering av offertjänsten.
Synagogan står alltså icke i något
motsatsfö rhållande till tempeltjänsten.
I diasporan , där man inte regelbundet

kunde komma till templet och delta i
den centraliserade gudstjänsten, kom
synagogan att i viss mån representera
templet - genom att delta i synagogans gudstjänst deltog man indirekt i
templets gudstjänst. Detta samband
mellan synagogan och templet kommer till u ttryck genom att synagogan,
liksom templet, så långt möjligt skulle
placeras på ortens högsta punkt, och
understryks ytterligare genom det
faktum att synagogorna så gott som
alltid var orienterade mot Jerusalem i Mesopotamien var de vända mot
väster, i Grekland och Italien mot
öster, i Galileen mot söder.
I själva Jerusalem , där man hade
templet, hade man också en mängd
synagogor. Enligt vissa osäkra judiska
traditioner skall det ha funnits ej
mindre än 394, eller till och med 480,
större eller mindre synagogor i den
heliga staden. Detta visar att synagogan icke betraktades endast som en
ersättning för templet för dem som
levde borta från Jerusalem , utan att
synagoggudstjänsten principieUt u t-

gjorde en del av gudsfolkets gemensamma gudstjänst.
Detta stämmer också överens med
den ställning Jesus intog till synagogan. Han gick »såsom hans sed var» till
denna gudstjänst, och erkänner den
uppenbart som Guds förordning och
Guds gåva till sitt förbundsfolk, Matt.
4 :23; 9:35; Luk.4:16; Joh.6 :S9; 18 :20.
Även om han stod i ett skarpt motsatsförhållande till fariseismen , riktade
han aldrig någon kritik mot synagogans gudstjänst. Detta sammanhänger
otvivelaktigt med att denna gudstjänst
på ett märkligt sätt hade undgått att
påverkas av de fariseiska föreställningar och ideer som annars gjorde sig
så starkt gällande i judendomen.
Också de första kristna upprätthöll
en viss kontakt med synagogan där
detta var möjligt. Församlingen i Jerusalem »höll fast vid bönemaJ>, Apg.
2 :42. Apostlarna gick upp till helgedomen vid bönetimmen för att delta i
gudstjänsten, 3:1, och man lade ej an
på att skapa någon klyfta mellan den
kristna församlingen och synagogan.
På sina missionsresor uppsökte Paulus
alltid synagogorna, där han deltog i
gudstjänsten och fick förkunna evangelium , 13 :14; 14:1; 17:1-3 ,10; 18:4;
19:8. Först när några bö~ade »tala illa
om Guds väg» så att hedningarna hörde
det, avskilde han lä~ungarna från synagoggemenskapen, 19:9. Likväl säger
han att »Moses har sina förkunnare i
alla städen>, 15 :21, och tycks erkänna
detta. På enstaka platser fortsatte de
judekristna att delta i synagogans gudstjänst till omkring år 100 e.Kr., då de
skriftlärde gjorde ett tillägg till den s.k.
adertonbönen, där de nedkallade Guds
förbannelse över »kättarnaJ>, de kristna.
Synagogförsamlingen var inte bara
en religiös sammanslutning, utan den
hade också re n t sociala och juridiska
funktioner. Man hade en viss fattigvård
(se Allmosa), och synagogans ledare
hade domsmyndighet. Det fanns enligt
Talmud (se Stadga) inte mindre än 168
förseelser av olika slag som kunde
straffas med spöslitning. Ett sådant
straff ådömdes av synagogans äldste-
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Rekonstruktion av synagogan i Kapemaul/1.
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Synagogföreståndare -Synas
som föreställer ca 30 scener ur G.T. ,
och dessa är till en del så fra mställda
att de måste ha en eskatologisk och
messiansk innebörd.
SYNAGOG A

En del av utslI1yckllillgen i synagogan i Kapem aum. Till välls/er syns en avbildlling av »Davidssljämal/)).
råd , och det exekverades av synagogtjänaren. Man höll sig till bestämmelsen i Mose lag om att högst 40 slag
skulle kunna ådömas, S.Mos.2S:3, jfr
2.Kor.l1 :24 . Ett än nu strängare straff
som kunde ge s däru töver var att den
skyldiga utstöttes ur synagogan. Detta
innebar att han isolerades från sitt folk
och icke fick ha någon gemenskap med
rättrogna judar.
I varje synagoga fann s det en
synagogföreståndare, som hade till
uppgift att övervaka och leda gudstjänsten. Han uppmanade någon av de
närvarande församlingsmedlemmarna
att utföra olika uppdrag : framsäga
böner, läsa ur Skriften eller tala till
folket. Se: Föreståndare , sp . 1 6~.
Synagogtjän aren hade som uppgift att
under gudstj änsten ta fram de heliga
skrifte rn a ur deras förvaringsskåp och
efte r användninge n åter placera dem
där, jfr Luk.4 :20. Han skulle också
genom trumpe tstöt kungö ra när sabbate n inträdde, och när den var slut.
Något fas t ämbetsstånd var icke knu tet
till sy nagogorna, utan föres tåndaren
biträddes av de t fö rut nämnda äldsterådet.
Samman komsterna ägde rum på
fö rmiddagen på alla sabbate r och högtidsdagar, samt dessutom på eftermiddagen på sabbatsdagen och på två av
veckan s vard agar, måndag och torsdag.
Det var fö rsamlingsme dlemmarnas
plikt att infinna sig.
Gud stjän sten växlade mellan bö n
och skriftläsning med u tläggning. Det
fö rekom växelläsning mellan »fö rsamlinge ns ängeb> eller sän debud , se[{a~
~ibbur Ufr Upp.1 :20; 2:1,8, 12,18;
3 :1 ,7,14), och fö rsamlingen, med
direkt
skriftläsning, skriftcitering,
skriftparafrase ring och nydiktning; det
hela utgjorde en mosaik av element ur
Skriften.
Fem avdelningar ingick i morgongudstjänsten . Varje avdelning hade sitt

centrala avsnitt som alltid måste tas
med , då det var detta som utgjorde
avdelninge ns huvuddel. Till varje sådan
huvu dpunkt hörde dessu tom böner,
hymner, citat och andra element som
kunde uteslutas eller utbytas och växla
alltefter dag och högtid . Det rådde här
en viss frihet, och det förekom en viss
variation i bönetexterna. Det var i den
äldre judendomen förbjudet att nedteckna bönern as ordalydelse. Mishna
och Talmu d kunde ge inledningsformler och avslutningsord , och kunde
antyda en del om innehållet i de olika
avdelningarna av bönen , men själva
formu leringen var fri för dem som bad.
Se för öv rigt : Gudstj änst, sp.2123.
Vanlig kriste n gudstjän st är stark t påverkad av och fo rm ad efter sy nagoggudstj änste n.
l sy nagogorn a fö rsiggick också
undervisning i och inlärn ing av lagen.
Det fanns därfö r i sy nagogan, fö rutom
en samlingssal , också rum för skola
och fö rvaltning, samt ru m som använde s som härbärge fö r resande.
Tal mud h ar en bestämmelse o m a tt
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det bör fUl nas en synagoga på varje
plats där det finns så mycket som lO
judar. De flesta judiska fö rsamlingar
hade därför under biblisk tid sina egna
synagogo r, medan helt små grupper
kunde nöja sig med ett »böneställe», jfr
Apg.16:13. Både i Israel och u te i
diasp oran byggdes mångenstädes sto ra
synagogor. Från ca 150 ställen i medelhavsländerna finns det vittnesbörd om
synagogor. De t fm ns också må nga
ruiner efter sådana .
Påfallande är bildutsmyckningarna i
synagogo rn a. Dessa visar att dekalogens bildförbud icke uppfattades som
total t, u tan endast som förbud mot
bilder som kunde bli föremål för re ligiös dy rkan. Man har vid utgrävningar i
Galileen funni t reliefe r med människooch djurfigure r. Särskilt märkligt är
mosaikgolve t i sy nagogan i Bet Alfa
med bilder av Zodiaken (Djurkre tsens
12 stjärnbilder) och av fö rberedelsen
till Isaks offran de. I syn agogan i DuraEurop os, på gränsen mellan Sy rien och
Mesopotamien, har de t vid utgrävningar kommit fra m väggmå ln ingar

Jeshurun-synagogall i de t moderna Jem sa/em (Jeshurul1,
:.rättsinnig», är ett poetiskt namn på Israels f olk).
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(J.) undervisade i deras s.or
Matt. 4:23
ss. skrymtarna göra i s.o ma
6:2
skrymtarn a vilka gärna stå i s .orna
6:5
J. und ervisade i deras s.o r
9:35
i si na s.or skola de gissla eder
10 :17
och (J.) kom in i deras s .
12:9
där undervisade han fo lket i deras s.
13 :54
gärna si tta främst i S.oma
23:6
so mliga skolen I gissla i edra s.or
23 :34
gick ( J .) in i s.n och
Mark. 1 :21
befann sig i deras s. en man besatt
1 :23
då de hade kommit u t ur s.n
1 :29
pre dikade i d e ras s. or och drev ut
1:39
Och (J .) gick åter in i en s.
3 :1
b egy n te han undervisa i s.n
6 :2
gärn a sitta främst i S.om a
12 :39
I sko le n bliva gisslade i s.o r
13:9
undervisade i deras s.or
Luk. 4 :15
ss. h s sed var, in i s. n
4:16
alla so m vara i s.n h ade sina ö gon
4 :20
När de so m voro i s.n h ö rde detta
4:28
i s. n var e n man som var b esatt
4:33
(J.) stod u p p och gic k ut ur s .n
4 :38
Och han predikade i s. orna i Jud ee n
4 :44
han gick in i s.n och u nd e rvisade
6 :6
han so m h ar b yggt s. n åt oss
7 :5
Jairus som var fö restå ndare tör s .n
8 :41
11 :43
gärn a viljen si tta främst i s. oma
när man d rager fram in fö r s.o r
12:11
p sabbaten u n dervisade i en s .
1 3 :10
so m gärna sitta främst i s.orna
20:46
man skall draga eder inför s.o rna
21 :1 2
undervisad e i s. n i Kapernaum
Joh . 6 :59
bekände J. skulle u t stötas ur s. n
9 :22
ick e b liva u ts tötta u r s.n
1 2 :42
Man skall utstö ta ederurs.o m a
16:2
jag h ar alltid u nde rvisat i s. n
18:20
hörde t ill d en s. so m kallad es
Apg. 6:9
De frigivnes och c yreneemas ... s.
6:9
bre v till s.orna i Damask u s
9:2
(Saulus) i s.oma p red ika om J .
9: 20
fö rkunnade G uds ord i j ud arn as s.or
13:5
på sa b batsdage n gingo d e in i s.n
13:1 4
d e gingo in i judarnas s.
1 4 :1
var sabbat föreläses i s.oma
1 5:21
Där hade judarna e n s.
17 :1
gin go de tiU j udarn as s.
17 :10
(Paulus) h öll i s .n samtal med judarn a 17 :17
i s.n h ö ll han var sabbat sam tal
1 8:4
(Titiu s J ustu s) hade h us invid s. n
18 :7
Själv gick (Paulus) in i s.n
18 :19
(Apollos) fri m o digt tala i s. n
18 :2 6
gi c k (Paulu s) in i s. n
19 :8
i s.om a fängsla d em som tro d d e
22 :1 9
vark en i h elgedomen elle r i s.orna
24 :12
i s.oma försök te jag tvinga d em
26:1 1
utan äro e n Satans s.
Upp . 2:9
ö verlämna åt dig n ågra från Satans s.
3:9

SYNAGOGFÖRESTÅNDARE
Se : Fö restån dare.
SYNAGOGFöRESTANDA RE
trädde e n s . fr am
Mat t. 9:18
ko m e n s. vid n a m n Jairu s
Mark. 5:22
k o mmo n ågra f rån s. ns h us och sad e
5 :35
sade ( J .) t ill s.n : F rukta ick e
5:36
Så ko m ma de t iU s.ns hus
5 :38
kom ngn från s.ns hu s och sade
Lule 8:49
det fö rtr öt s. n att J. p å sabbaten
1 3:14
sände s. n a till d e m och lä to
Apg. 1 3:15
K rispus. s. n
18:8
gre p o d e S ostenes, S. n
18:17
D

SYNAS
b åge n d å s.cs i sk y n
l. Mos. 9 :1 4
När alltså b åge n s.es i sk y n
9:1 6
S.tes en ry k and e u gn m e d fl a mman de 15:17
vit fläck s.es p å h s kro pps
3.Mos. 1 3 :4
De t s.es so m o m mitt hu s vo re
14:35
s. dig likasom hänga p å
5.Mos. 28:66
Vad d i g s.es gott m å du gö r a
J os. 9 :25
detta har S. t s dig fö r lite t
2 .Sam . 7 :19
s.tes Amno n ick e vara m ö jligt
13 :2
inge n ste n s.tes
l.Ko n . 6 :18
S.tes plötsligt e n vagn av eld
2 .K o n . 2 :11
s. ts d ig för litet, o Gud
l.K rö n.17 :17
s.tes d e t k o nu nge n rätt
2 .Krö n. 3 0 :4
ss. i d ag nogsamt s.cs
Esr . 9 :1 5
det s. te s (H a man ) rö r ringa
Est . 3:6
d e t s.es k o nungen vara r iktigt
8 :5
aft o n e n s.es mig så lå ng
J ob 7 :4
skall din förs ta t id s. ringa
8 :7
så läte han m ig s. vrång
9 :20
Me n s.cs ic k e redan sk e n e t
3 7 :21
djupe t s.cs b ära silve rhår
41 :23
S.tes d e t mig alltfö r svårt
Ps. 73 :16
gryta, d e n s .es å t n orr till
J e r . 1:13
gö re n vad e d e r gott och rätt s.e s
26:14
a tt d e t ic k e mer s.es vara e tt folk
33 :24
d it d ig s.es go tt o ch rä tt att gå
40 :4
s. tes n gt ss. glänsande m alm
Hes. 1:4
s.te s ngt som liknade fyra väsende n
1 :5
1 :22
s. te s ngt som liknade himlafäste
s. te s ngt som liknade e n tron
1:26
Ss. båien so m s.cs i skyn
1 :28
s. tes ngt so m liknade strålande ljus
8:2
där s. tes Israe ls Gud s härlighe t
8:4
detta s. te s o vanp å d e m
10:1
under vingarna p å k e rube rna s.te s
10:8
dina sy strar att s. räHfärdi&a
16 :51,52
(vinträdet) s.tes vida , d e t var h ö gt
19:11
Detta s. es d e m vara e n falsk sp ådom 21 :23
S. te s allt intill j o rde n s ända
Dan. 4 :8
Trädet vilket S.tes ö ve r h ela jorden
4:17
låta te c k e n s. p å himme le n
Joel 2:30
s. te s där e n kvinna i sk ä ppan
Sak. 5 :7
s. alltfö r unde rbart för kvarleva n
8 :6
ick e m åste det s. alltfö r und e rbart
8:6
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Synd
Vad s.es dig. Simon
Matt.17 :25
Vad s.es eder
18:12
Men vad s.es eder
21 :28
Vad s.es dig? Är det lovligt giva
22:17
Vad s.es eder om Messias
22:42
vilka väl utanpå s. prydliga
23:27
Så s.ens ock I utvärtes rättfärdiga
23 :28
ss. Jjungelden .••s.es"ända till väster
24:27
Vad s.es eder
26 :66
I hörden hädelsen. Vad s.es eder Mark.14:64
Vilken av dessa tre s.es dig
Luk.l0:36
Deras ord s.tes vara löst tal
24:11
underteeken s. på himmelen
Apg. 2 :19
S.tes (Stefanus') ansikte ss. ängels
6 :15
det s.es :mig vara orimligt sända
25 :27
varken sol eller stjärnor hade S.ts
27 :20
icke ögonmärke de ting som s. 2.Kor. 4:18
de ting som s. vara allenast en tid
4 :18
men de som icke s. vara i evighet
4 :18
icke för att vi skola s. hålla provet
13:7
ss. det s.tes dem gott
Hebr.12:10
Väl s.es all aga för tillfället
12:11
En rök ären I som s.es en liten
Jak. 4 :14
Framför tronen s.tes.. ,glashav
UPp. 4:6
kransar som s.tes vara av guld
9:7
där s.tes en kvinna som hade solen
12:1
där s.tes en stor röd drake
12:3

dess lära om synden och dess förkunnelse om frälsning från synd.
Betydelsen aven rätt insikt om
synden kan knappast överskattas.
Endast ur syndakännedomens djupa
nöd kommer en människa att ropa till
Gud om frälsning. Syndens följder,
den ofrid och det lidande som synden
för med sig, kan icke skapa en sådan
kännedom. Det kan endast ske genom
Guds lag. Det är ju ej heller insikten
om att synden kan vara smärtsam,
utan kännedomen om att synd är brott
mot Guds lag, som är sann syndakännedom. Därför talar den heliga Skrift
med så orubbligt allvar om synden.
Men den gudomliga uppenbarelse
som avslöjar vad synden är, vet också
att berätta att syndens makt skall
krossas och få ett slut. I Guds skapelseverk är synden ett mellanspel.

Ett starkare ord för synd i G.T. är

må'an, endast i pi'el: avslå, vägra, icke

'äwon. Medan l).atW! bokstavligen kan

vilja, t.ex. i 2.Mos.4:23, visar ovilligheten att lyda Herrens bud, och meri,
motspänstighet, står t.ex. i Hes.2:S-8
om gensträvighet mot Gud. Svek och
vanhelgande av Guds namn uttrycks
med md'al, trolös, svekfull handling.
Vanhelgande av allt som är heligt
kommer ännu starkare fram i f/änep,
vara gudlös. Motsatsen till ~g,*, vara
rättfårdig, är råsa', vara skyldig. En
mycket stark term är belijå'al, som
ligger till grund för namnet Belial (se
Beliar) och är uttryck för det som är
absolut värdelöst och fördärvligt.
Listan över hebreiska termer för det
syndiga är ej på långt när uttömd med
detta; vi har också sådana som ligger
bakom våra ord: orenhet, förräderi,
avfall, gudlöshet, högmod, dårskap
osv. Ibland är flera hebreiska ord
samlade och synonymt använda som
förstärkande upprepningar.
Det är betecknande för det centrala
S3.kapitlet hos profeten Jesaja, att alla
de grundläggande orden för »synd»
fmns här (i parentes anges hur resp.
ord är översatt i vår svenska kyrko·
bibel): l).ef, v.12 (synq); 'åwon,
v.S,6,11 (missgärning); päSa', v.S,8
(överträdelse); pose 'im (part. plur. av
påsa'), v.12 (överträdare); samt 'åsäm,
v.IO (skuldoffer). Det sistnämnda
ordet skulle dock helst översättas
»skuld»: »om hans själ toge på sig
skuld».
Intressant är det också att konstatera, att Ps.Sl (en av de sju s.k.
botpsalmerna) har följande ord för
»synd», »synda» (kyrkobibelns återgivning av resp. ord anförs i parentes):
l).attä'!, v.4,S (synd); l).ef, v.7b,11
(synd); l).åW, v.6 (synda); pi'el av
l).åW, v.9 (skära, dvs. rena från synd);
l).agå', v.lS (syndare); 'åwon, y.7a
(synd), v.4,11 (missgärning); päsa',
v.3,S (överträdelse) och pose'im (se
ovan), v.lS (överträdare).
Allt som G.T. har att säga om
synden, kan samlas i tre huvudgrupper.
Först har vi den grundläggande berättelsen om syndafallet och den lära om
universell syndighet som är knuten till
och kan härledas från denna. Därnäst
talas det om hela mänsklighetens synd,
som når en höjdpunkt i berättelserna
om syndafloden och Babels torn, och
som sedan möter oss i profeternas
domsförkunnelse över folkslagen. Slutligen talas det om Israels synd, som
först och främst är avfall från Guds
förbund och brott mot den lag Herren
har givit på Sinai.
l. Syndafallet och dess följder.
Berättelsen om syndafallet, l.Mos.
3:1 ff., följer omedelbart efter skapelseberättelsen. Denna ger svar på människans fråga om sin egen existens och
världens tillblivelse. Berättelsen om
syndafallet ger svar på den plågsamma
frågan om det ondas ursprung i människosläktet. Men först och främst är
innehållet i dessa två berättelser viktigt
därför att det utgör grundvalen för
hela Bibelns budskap om frälsning och
återlösning.
Synden fmns redan i Guds skapelseverk före människans fall, och den
onda makten representeras av ormen
som genom sin list förför människan
till synd mot Gud. I syndafallsberättel5420

Synden
Syndens onda mysterium existerar i
Guds skapelse. Gåtfullt och ofrånkomligt står detta mörka faktum mitt
ibland oss, lika omöjligt att förklara
som att bortförklara.
Synd är den olyckligaste företeelsen
i människolivet och den vanligaste.
Somliga har velat sluta ögonen för
denna tillvarons nattsida, denna djupa
tragedi som vilar över mänskligheten.
Men synden, med sitt ändlösa följe av
nöd och elände, låter icke avvisa sig.
Är syndens upprinnelse fördold, så är
dess existens ett klart faktum.
Likväl famlar människor hjälplöst i
blindo när det gäller att förklara
synden - när de söker förstå sitt eget
syndiga väsens mörka gåta. Vad detta
onda som kallas synd är, kan icke
människor bestämma utifrån sina egna
iakttagelser. Varken det moraliska sinnet eller förnuftets ljus räcker till.
Mänsklig filosofi har i årtusenden kvalfullt brottats med det ondas problem.
Till sitt djupaste väsen är synden ett
religiöst begrepp och en andlig realitet.
Synden är något helt annat än mänsklig svaghet som låter sig förklaras
psykologiskt, och som kan övervinnas
genom upplysning och god vilja. Det är
människans gudsförhållande som är
ödelagt genom synden, det är själva
gudsbilden i människan som är fördärvad.
Nu kan ingen människa ställa sig på
åskådarplats och studera syndens onda
företeelse från iakttagarens synpunkt.
Här är alla part i målet, alla är inblandade i skapelsens uppror mot Skaparen, alla har syndat.
Därför är också den fallna människan förblindad och ur stånd att nå
fram till sann kunskap om synden.
Endast genom Guds Ande och Guds
ord kan människan få sina ögon öpp·
nade.
Bibeln tar synden fruktansvärt allvarligt. Här möter vi icke syndarens
uppfattning av det onda, utan Guds
syn på synden. Två ämnen sammanfattar faktiskt hela Skriftens budskap:

Det ord som i G.T. oftast brukas
för synd, är f/a!!å'! (med sidoformerna
l).ef, l).aWå, l).agå'å), av verbet f/åfå',
vars grundbetydelse är: förfela ett mål,
ta miste om vägen, därav: göra felsteg,
förgå sig, synda. Verbet används flerstädes i Bibeln i profan mening, t.ex.
Dom.20:16: »alla dessa kunde med
slungstenen träffa på håret utan att
fela»; Job 5:24: »när du synar din
boning, saknas intet däri»; Ords.19:2:
»den som är snar på foten, han stiger
miste». Detta sista ställe är mycket
belysande, då man här fakti~t kan
välja om man vill uppfatta ordet rent
bokstavligt som ett »feltramp» på
vägen, eller om man - i överensstämmelse med ställets klara undermening
- vill uppfatta det i överförd bemärkelse, och då antingen som ett intellektuellt misstag, vållat genom ett förhastat avgörande, eller som ett moraliskt felsteg, alltså som synd.
På övervägande antalet ställen där
l,1äW förekommer i G.T., används
ordet i dylik moralisk och andlig
mening, om att försynda sig mot medmänniskor, I.Mos.20:9, eller om att
synda mot Gud. Etymologiskt är l).åtä'
liktydigt med: att göra det som är
felaktigt, misslyckat. Det används om
en handling med helt negativt innehåll.
Men det gäller här en förvillelse bort
från Guds väg, från hans vilja och
sanning, så att människan genom detta
förfelar hela sin existens. Det sätt på
vilket ordet används, visar att håtå'
betyder: att synda, med allt som detta
begrepp innebär.

betyda: att ta miste om vägen, har
'åwon ursprungligen betydelsen: att
vika av från vägen. Det betyder alltså
att man med vilja överger den rätta
vägen och väljer en annan; 'åwon
skiljer sig från l).attä'! genom att det
uttrycker ett handlingssätt snarare än
en enstaka handling. Ordet kommer
att få betydelsen överträdelse av Guds
lag, missgärning. Vidare blir ordet uttryck för den skuld man ådrager sig
genom sin missgärning och avvikelse,
och för det straff som är förbundet
med denna skuld.
Detta samband mellan skuld och
straff kommer fram i uttrycket »bära
sin missgärning», som kan syfta både
på att bära straffet och på att bära
bort syndaskulden. Uttrycket används
först om Kain, I.Mos.4:13. Det används om bocken som bär Israels
missgärning ut till Asasel i öknen,
3.Mos.16:22, om Herrens tjänare som
bär folkets missgärningar, Jes.S3:11.
Termen »bära missgärning» är alltså i
Skriften knuten till försoningstanken,
och ordet 'åwon visar att det ställföreträdaren bär, är tre ting: synden, skulden, straffet.
Det starkaste hebreiska ordet för
synd är påSa', överträdelse, av påsa',
göra uppror, överträda. Det är här
icke, som med hattå't, tal om ett
misstag eller om att i~ miste om vägen,
icke som med 'åwon om att vika av
från vägen och överge Herren - pä~'
betyder: att vända sig mot Gud i öppet
uppror. Verbet pMa' används i samband med de tio stammarnas uppror
mot konung Davids hus, I.Kon.12:19,
och om folk som avföll från sina
härskare, 2.Kon.l:l; 8:22 m.fl. ställen.
Men i de flesta fall där ordet förekommer, gäller det avfall från Gud, Jes.1 :2,
och brott mot hans lag, Hos.8:1. På
samma sätt förhåller det sig också med
subst. päsa', Jos.24:19; Jer.5:6; Hes.
18 :30 m.fl_ ställen.
Utöver de ord som här har nämnts,
förekommer i G.T. en rad andra termer som utifrån sin etymologi och sin
användning kastar ljus över olika sidor
av syndbegreppet.
Ett märkligt ord är '&wän, som
förutom: ondska, ogudaktighet, också
betyder: möda, besvär, och det som
ofta blir en följd av människans möda:
fåfånglighet, tomhet, besvikelse. Ordet
har något av samma dubbelbetydelse
som vårt »ont», som kan betyda både
något som är moraliskt förkastligt och
något som är smärtsamt. Det hebreiska
ordet uttrycker alltså något av det
brydsamma och bedrägliga som kännetecknar syndalivet: tomheten, lidandet, sorgen i samband med synd.
Något av samma dubbelmening fmns
också i rå'å, ondska. Medan 'äwän är
mera passivt och åskådliggör synden
som en brist i personlighet och karaktär, betecknar rå 'å aktiv ondska. Både
'äwän och rå'å har emellertid bibetydelsen: smärta, grämelse.
Av andra hebreiska ord för synd
kan vidare nämnas: 'åSäm, förseelse,
skuld, av 'åSam, kränka, synda, samt
segågå, ouppsåtlig el. oavsiktlig synd,
av sågag, fara vilse, fela el. synda utan
uppsåt el. avsikt. Det något starkare
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SYND
Se även: Fall, skuld, missgärning, ondska, synda, överträdelse, lag, straff,
syndafloden, frälsning, förlåtelse, försoning, offer.
-synd
girighetssynd Jes.S7:17
otuktssynd I.Kor.7:2
trolldomssynd I.Sam_IS :23
vällustsynd I.Tim.1:1O

G.T.

Begreppet synd har i Skriften en
mängd benämningar, som dels brukas
synonymt, dels belyser ämnet från
olika sidor. Utöver detta nämns ett
otal bestämda synder, t.ex. i Mose lag
och i N.T.s »syndkatalogeo).
Synden klarläggs i Skriften snarare
genom varierad beskrivning än genom
formell defmition. Likväl är det klart
att man vid allvarligt studium av detta
ämne icke kan förbise den mening och
de betydelsenyanser som varje särskilt
ord är bärare av.
Det är här tre hebreiska ord som är
grundläggande för vår uppfattning, och
som mer än andra termer synes be·
stämma begreppet synd i biblisk
mening. Dessa tre ord är f/a!!å'!, 'åwon

ochpäSa'.

Synd
sen åsyftas uppenbart en orm i rent
bokstavlig mening, och denne är då
redskap för den onda andernakten,
djävulen eller Satan, jfr Upp.12:9;
20:2. Frestaren får icke lov att komma
till människan i änglars härlighet eller
med himmelska väsens auktoritet, utan
blott förklädd till ett kryp på den jord
som människan är satt att härska över.
Gud har satt »kunskapens träd på
gott och ont» i Edens lustgård och
förbjudit människan att äta av dess
frukt, 1.Mos.2:17. Människan får icke
en mängd bud om många olika ting,
utan blott detta enda bud. Därmed
hävdar Gud sin rätt att vara Herre,
samtidigt som det lydnadsprov han
sätter människan på är mycket enkelt.
Budet är också mycket lätt att hålla,
eftersom människan har överflöd av
allt och fritt kan äta av alla andra träd
i lustgården, v.16.
Djävulen frestar människan till
olydnad mot detta enda bud som är
henne förelagt, och han gör det genom
att rikta sitt angrepp mot det som är
det centrala i människans gudsförhål·
lande: tron på Gud och hans ord, 3:1.
Satan sår i människosjälen tvivel på
Guds godhet och kärlek - och tvivel
på verkligheten av den dom Gud har
förkunnat över synden. Satan frestar
med gudslikhet (apotheos): »1 bliven
såsom Gud ...» Den sataniska synden är
just avsikten att tillägna sig gudslikhet.
Fallet manifesterar sig så i öppen
olydnad mot Gud.
Efter fallet grips människan av fruktan och skuldkänsla. Gud dömer synden, men samtidigt ställer han sig på
människans sida mot förföraren i det
han ger löftet om »kvinnans säd» som
skall krossa fiendens makt, 3:7-15.
Därmed är syndafallet insatt i sitt
sammanhang, förbindelsen bakåt med
skapelsen och framåt med återlösningen är upprättad. Människan är på
samma gång under Guds dom och
under Guds löfte om förlossning.
Genom Guds frälsande ingripande skall
hon föras tillbaka till det som hon har
fallit från. Se: Fall (art. Fallet).
Utöver detta talar G.T. inte mycket
om syndafallet. Men G.T. lär klart en
universell syndighet som omfattar hela
mänskligheten, och som gäller varje
enskild människa alltifrån födelsen och
som alltså kan föras tillbaka till släktets förste fader, jfr Jes.43:27. Den
syndiga handlingen förde till ett syndigt tillstånd, och detta fallets väsen
gavs vidare till alla Adams efterkommande. Adam fick en son »efter sin
avbild», 1.Mos.5:3. Människan är icke
endast bärare av Guds bild, utan också
av den fallne Adams bild och natur.
Se: Avbild.
G.T. lär alltså att människan i själva
sin tillblivelse och i sitt innersta väsen
är syndig. »Som om en ren skulle
kunna framgå aven oren! Sådant kan
ju aldrig ske», Job 14:4. »Se, i synd är
jag född, och i synd har min moder
avlat mig», Ps.51:7. Denna medfödda
syndighet ger sig tillkänna genom onda
gärningar och ett allmänt fördärv, så
att ingen gör vad gott är, 14:1-3.
2_ Hednafolkens synd.
Efter att ha berättat hur synden
kom in i världen skildrar den heliga
Skrift den syndens utveckling som för·

siggick i mänskligheten. Synden visade
snart sitt rätta ansikte. Redan med Kain
hade synden kommit så långt som till
brodermord, l.Mos.4:8. Och så gick
det fort mot ett tillstånd där jorden
var full av orätt och våld. »Herren såg
att människornas ondska var stor på
jorden», 6:5 ff., och han utrotade
nästan hela släktet genom syndafloden, kap.7. Då människorna på nytt
började bli talrika, steg synden mot en
ny höjdpunkt genom tornbygget i
Babel, den första ansatsen till det
gudlösa världsriket, det organiserade
upproret mot Gud, 11:1 fL Genom en
gudsdom blev så människorna utspridda över jorden.
Efter detta utvalde Gud Abraham
och hans efterkommande till sitt folk
och »tillstadde alla hedningar att gå
sina egna vägar», Apg.l4:16. Men både
i dom och i frälsning är Herren hela
jordens Gud, Jes.54:5. Abraham, och
med honom Israel, blev ju utvald just
därför att alla jordens släkter skulle bli
föremål för Guds välsignelse, LMos.
12:3. Och Abraham känner Herren
som den »som är hela jordens domare»,
18:25.
Israels Gud uppfattas aldrig som en
stamgud. Ända från början är han
känd som »Gud den Högste», 1.Mos.
14:22, »gudarnas Gud», 5.Mos.10:17. I
jämförelse med honom är folkens alla
gudar tomhet och intet, Ps.96:5; Jes.
41 :24,29. Alla avgudar är lögngudar,
Am.2:4. Herren allena är sann Gud,
2.Krön.15 :3. Han är himmelens och
jordens Gud, Esr.5 :11. Därför är han
»den som håller hedningarna i tukt»,
Ps.94:10, som håller dom bland hedningarna, 110:6. Han är allt kötts Gud,
Jer.32:27, ingen människas synd är
honom ovidkommande. Han är människornas bespejare, Job 7:20, hans ögon
granskar alla människornas vägar,
Ps.14:2; 33:13. Också hedningarna
skall förnimma att de är människor
och bli dömda inför hans ansikte,
9:20-21.
Detta gäller både de enskilda människorna, 1.Mos.4:1O ff.; 20:3; Dom.
1:7, och nationerna. Sodoms och
Gomorras folk gick under genom en
gudsdom, l.Mos. kap.19. Egyptierna
drabbades av Herrens straffdomar,
2.Mos.3:19 f. Kanaans inbyggare utrotades för sin ogudaktighet, 3.Mos.
18:24 f.; 5.Mos.9:4 f. Genom hela G.T.
ser vi hur Gud ingriper mot synden hos
de olika folkslagen. De historiska
böckerna vittnar om detta. De s.k.
hämndepsalmerna bönfaller om att
Herren må gripa in med dom över
folkens synd och till befrielse för sitt
folk. Hämndepsalmerna måste förstås
utifrån Israels utkorelsemedvetande
och medvetande om att vara bärare av
den sanna kunskapen om Gud, den
som i framtiden skulle komma all
jorden till del. Angrepp på Guds folk
är därför ett hot mot Guds frälsnings·
vilja med hela släktet. Hos profeterna
handlar stora avsnitt om Guds straff
över främmande folkslags synd. De
synder som särskilt faller under Guds
dom, är orätt och våld, krass omoral,
avgudadyrkan i extrema former och
undertryckning av Israel. Domsprofetiorna var ofta avsedda som varningar till dessa främmande folk. Om
de omvände sig, kunde domen av-

värjas, som fallet var med Nineve då
folket där omvände sig genom J onas
förkunnelse, Jona kap.3.
En viktig tanke i samband med
folkens synd är att ett folk får en
nådatid intill dess det har fyllt sin
missgärnings mått, l.Mos.15:16; Dan.
8:23. Då kommer tiden för Guds dom.
På så sätt skall hela världsförloppet
avslutas med stora domshandlingar,
när nationernas synd är mogen för
dom, när de vill kasta av sig Guds ok,
Ps.2:1 ff., och samlar sig för att fördärva och utrota Herrens folk, Joel
3:1 f.,12 L
3. Israels synd.
Bland de saker som på ett egendomligt sätt skiljer den heliga historien i
G.T. från profan historia, är att det
utvalda folkets egna synder omtalas så
öppet och hänsynslöst. I detta folk
som ägde ett så utpräglat nationellt
självmedvetande just därför att det
visste sig vara ett heligt gudsfolk,
försiggår denna förunderliga historieskrivning. Israels historia, sådan vi
möter den i G.T., är först och främst
historien om folkets synd och om
Guds dom och nåd.
Ända från början förhåller det sig
så. Patriarkhistoriens huvudpersoner är
bristfulla människor. Israels folk, både
i Egypten och under ökenvandringen,
är ett tvivlande och gensträvigt folk.
Icke på grund av rätWirdighet har det
blivit Guds folk, utan genom en utkorelse av nåd, 5.Mos.9:5. Endast därigenom att Gud ständigt på nytt bevisar
folket sin nåd, kan det bestå och förbli
ett gudsfolk.
Eftersom Israel är Guds förbundsfolk, blir folkets synd avfall från förbundet, och det är detta förbundsbrott
som gör synden så allvarlig. Då förbundet är ett nådesförbund, blir nämligen förbundsbrottet nådesförakt, för·
akt för Guds kärleks frälsningsvilja och
olydnad mot utkorelsens kallelseuppgift för världen. Nådesförakt är
den kvalificerade synden i G. T. (och i
N.T.). Synden blir icke endast något
ren t personligt, en sak mellan syndaren
och Gud, utan det personliea ansvaret
vidgas i högre grad än hos andra folk
till ett kollektivt ansvar. Om det onda
inte utrotas ur Israel, drabbas hela
folket av Guds dom, 5.Mos.13:5 m.fl.
ställen. Jfr Dom.20:13; 3.Mos.4:3.
Här är lagen med sitt straff och med
sina bestämmelser om soning genom
blodiga offer satt som ett värn om
folket. Icke endast den enskildes synd,
utan hela folkets synd sonades på den
stora försoningsdagen, 3.Mos. kap.16.
Både det stränga straffet för synden,
och detta att synden endast kunde
förlåtas i samband med ställföreträdande offer, underströk det djupa allvaret
med synden.
För den enskilde israeliten som
hade syndat, fanns det ingen lättgången väg till förlåtelse. Han måste
visa allvaret i sin ånger och äktheten i
sin omvändelse genom att bekänna sin
synd, gottgöra det han hade förbrutit
och frambära soningsoffer till Herren,
5.Mos.5:6-8. Endast genom soning
kunde den skyldige få förlåtelse,
3.Mos.5:16. Och när den offrande lade
sina händer på offerdjurets huvud, var
detta en offentlig syndabekännelse.

Genom hela G.T. finner vi spår av
den djupa och allvarliga syndakännedom som var levande hos fromma
israeliter. Se t.ex. Davids botpsalm
efter hans fall, Ps.51, och Daniels
bekännelse av sina egna och folkets
synder, Dan.9 :3-20. J fr också Ps.32
och 38.
Eftersom Guds ord och lag hade
betrotts Israel ägde folket en kunskap
om synd som andra folk var främmande för. Flerstädes i G.T. förekommer
»syndkataloger», uppräkningar av olika
synder. Viktigast är naturligtvis dekalogen, 2.Mos.20:3-17; 5.Mos.5:7-21.
En annan är förbannelseritualet som
upplästes för var man i Israel,
27:15-26. Se för övrigt Job kap.31;
Ps.15; Ords.6:16-19; Hes.18:5-8 m.fl.
ställen. Det är kultiska synder, synder i
samhällslivet, sinnelagets synder såsom
högmod, hat, avund och ond begärelse.
Men alla synder, sociala och personliga, betraktas från religiös synpunkt.
All synd är riktad mot Gud.
Otro, detta att ej hålla fast vid
Herren, betraktas ända från första början som en väsentlig och grundläggande synd. För otros skull bortdog ett
helt släktled av folket i öknen utan att
komma in i löftets land, 4.Mos.14:2123; Hebr.3:11,15-19. Sedan får otron
sin värsta manifestation i huvudsynden
avgudadyrkan, sådan den förekommer
gång på gång ned genom Israels historia. Profeterna förde en oavlåtlig kamp
mot denna synd, de manade till omvändelse och kallade folket tillbaka till
Gud från ständiga avfall.
Profeternas omvändelseförkunnelse
riktades mot synd av alla slag, men i
sitt djupaste väsen gällde den icke så
mycket de enskilda synderna som
hjärtats avfall från Herren, Jes.1 :2-6;
Jer.2:12 ff.; Hos.7:13 ff.; Mika 1:2 ff.
Därför utmynnade profeternas förkunnelse i en maning att skaffa sig ett nytt
hjärta, Hes.18:31. Yttre iakttagande av
lagen var ej nog, ytlig lagreligion förde
blott in i egenrättfärdighet. Profeterna
gick till kamp mot Israels religiösa och
nationella högmod, Jer.7:3 ff., jfr Jes.
65:2 ff. Israel skall räddas, men endast
en helig kvarleva av folket kommer att
uppleva detta, 10:20-22. Ett starkt
eskatologiskt budskap kommer till uttryck i profetismen. Genom folkets
synd är det gamla förbundet brutet,
det kan icke längre återställas genom
de offer lagen föreskriver, 1 :11. Därför
skall ett nytt förbund, som icke bygger
på det gamla förbundets grund, upprättas genom Messias, J er.31 :31-34.
Han skall komma som återlösare för
Sion och skaffa undan ogudaktighet
från Jakob, Jes.27:9; 59:20, jfr Rom.
11 :26. Den messianska återlösningen
är något långt mer än befrielse från
yttre fiender. Den är frälsning från
synden genom syndaförlåtelse och
andeutgjutelse med kraft till ett nytt
liv.
Senjudendomen
Den icke-kanoniska litteraturen
från senjudendomens tid innehåller en
mängd spekulationer kring det ondas
uppkomst. Oftast är utgångspunkten
berättelsen om syndafallet i I.Mos.
kap.3. Det råder stor enighet om att
det icke är Gud som har skapat synden, Vlsh.l:13 ff.; Syr.15:11 ff. »Han
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Synd
(Herren) skapade människan i begynnelsen och överlämnade henne åt
hennes fria vilja», Syr.15:14_ Det är
alltså människan ~älv som har frambragt synden, I.Henoksboken 98:4. 1
alexandrinsk judendom gjorde en viss
hellenistisk påverkan sig gällande med
en tendens till att se kroppen som det
ondas källa, men den vanliga ortodoxa
judiska synen var att människan skapades god och till Guds avbild.
Man lade stor vikt vid syndens
demoniska bakgrund. Detta gäller den
onda makten i syndafallsberättelsen,
och i särskilt hög grad kommer det
fram i de spekulationer som gjordes
kring »Guds söner» som fick avkomma
med människornas döttrar, jfr LM os.
6: 1 ff. »Guds sönen> uppfattas som
fallna änglar. Det råder annars enighet om att synden kom in i mänskligheten genom att Eva lät sig förföras av
Satan och sedan förledde Adam till
synd, I.Henoksboken 32:6; 69:6_ Även
om Eva ofta klandras för detta, uppfattas dock Adams synd som den
representativa synden, som bragte släktet under död och förbannelse.
1 de tidiga skrifterna från denna
period hävdas det inte direkt att en
universell syndighet utspringer från
Adam, men tanken om medfödd syndighet framställs klart med hänvisning
till kananeerna: »deras ursprung var
ont», »deras ondska var inrotad hos
deffi», Vish.12:1O. Och i några mycket
sena apokalyptiska skrifter från första
århundradet e.Kr. framhålls sammanhanget mellan Adams synd och människosläktets syndiga och fördömda
ställning: )>0, Adam, vad har du gjort
mot alla dessa som härstammar från
dig! Och vad skall sägas till den första
Eva som lyssnade till ormen! Ty alla
dessa skaror går bort till fördärv»,
2.Baruk 48:42. »Ett frö av ond säd
såddes i Adams hjärta i begynnelsen,
och hur mycken ogudaktighet har det
icke frambragt intill denna stund och
kommer det icke att frambringa, innan
tröskningstiden kommer!» 2.Esra 4:
30. )>0, Adam, vad har du gjort! Ty
även om det var du som syndade, är
icke fallet ditt allenast, utan också
vårt, vi som är dina efterkommande»,
7:118.
Man kan likväl säga att det som
tillskrivs Adam, mera är universell död
än universell synd. Och det betonas
starkt att varje enskild människa är
ansvarig for sin synd. »Ty även om
Adam fOrst syndade och bragte en
bråd död över alla, har likväl var
enskild av dem som härstammar från
honom, skaffat åt sin egen ~äl den
kommande pinan, eller utvalt åt sig
~älv den kommande härligheten»,
2.Baruk 54:15. »Adam är därför icke
orsaken till annat än det som gäller
hans egen själ, men var och en av oss
har blivit sin egen själs Adam», 54:19.
- Dessa senjudiska skrifter kastar ett
oerhört intressant ljus över de tankar
som rörde sig i judendomen på den tid
då Nya Testamentet kom till.
Ett märkligt vittnesbörd har vi i de
s_k. Dödahavsrullama, som har påträffats i klippgrottor vid Qumran (se
d.o.). Här möter vi uppfattningar som
antagligen har varit vitt spridda inom
judendomen på Jesu tid, men som är i
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det närmaste uteslutna ur den rabbinska teologin. Det är emellertid anmärkningsvärt att dessa doktriner till en del
är besläktade med tankar som hävdas i
N.T. Qumran-samfundet ansåg att de
levde i »ondskans tidevarv». Det pågår i
detta en strid mellan kosmiska makter.
Sanningens ande och ondskans eller
fördärvets ande kämpar mot varandra i
människornas hjärtan. De som vandrar
i rättfardighet står under inflytande av
ljusets furste, de som lever i synd
behärskas av mörkrets ängel. När det
icke lyckas för människan att nå fram
till etisk fullkomlighet, tillskrivs detta
emellertid icke endast frestelse från de
onda andemakterna. Det sammanhänger också med köttets svaghet och
syndighet. Vi möter här en syndakännedom och syndanöd lik den som
förekommer i flera av de kanoniska
psalmerna. 1 en av hymnerna från
Qurnran heter det: »Jag tillhör en
fördärvad mänsklighet, syndigt kötts
gemenskap. Mina överträdelser, missgärningar och synder och mitt hjärtas
självrådighet fördömer mig till gemen·
skap med masken och med allt som
vandrar i mörkret».
Man kan dock ej säga att en sådan
inställning utan vidare var typisk för
den ande som rådde i tiden. Alltför
ofta bedömdes synden rent lagiskt,
och med detta följde den tendens till
utvärtes laglydnad och självrättfärdighet som Jesus så kraftigt bekämpade.
Den djupa skillnaden mellan en klass
av rättfardiga och en klass av ogudaktiga - en skillnad som ju egentligen går
tillbaka till G. T., särskilt till psalmerna
och ordspråken - utvidgas och fördjupas i judendomen. Men skillnaden
kom ofta att gå, icke mellan rättfardiga och orättflirdiga, utan mellan
egenrä ttfärdiga och syndare.
NT.
Det vanligaste ordet för »synd» är
här grek. hamartia, som i Septuaginta i
de flesta fall är en återgivning av hebr.
hattå't. Ordet kommer av verbet
ha~a;ttinein, vilket i likhet med hebr.
i}.å!å' ursprungligen brukades om att
förfela sitt mål med pil, kastspjut eller
liknande. En sammansatt form av
hamartånein användes t.ex. i Septuaginta som översättning för i}.å!å' i
Dom.20:16, se ovan. 1 klassisk grekiska
har verbet och det därav avledda
substantivet huvudsakligen en allmän
negativ betydelse: ej nå ett mål, ej
lyckas förverkliga en avsikt, därav:
intellektuellt misstag eller moralisk
förseelse. 1 N.T. kommer den etymologiska betydelsen i bakgrunden, och
termen får en längt allvarligare inne·
börd. Hamartla innefattar den nytestamentliga syn~n på synden som positiv
skuld gentemot Gud och aktivt motstånd mot hans vilja. Denna radikala
syn på synden kommer till uttryck i
Rom.3 :23: »Alla hava ju syndat
(hamartånein) och äro i saknad av
härligheten från Gud».
Ett annat ord är anomla, lagbrott,
laglöshet. Detta ord användes i Septuaginta som översättning av hebr. 'åwon
och flera andra hebreiska ord för synd.
Det har i N.T. oftast betydelsen missgärning, men ordets strikta betydelse:
lagbrott, det att kränka och förakta
Guds lag, framgår klart av l.Joh.3:4.

Ordet förekommer t.ex. i uttrycket
»laglöshetens människa» i 2.Tess.2:3.
Vidare kan nämnas partiptöma, ego
det att falla vid sidan av, därav: felsteg,
överträdelse, av parapip tein , falla vid
sidan, fela, synda. Termen används om
Adams fall, Rom.5 :17, om Israels fall
genom att förkasta Kristus, II :11 f.,
och om hedningarnas överträdelser
med andlig död som följd, Ef.2:l.
Detta starka ord kan också användas
om de troendes synder, Ga1.6:l.
Också i N.T. används för övrigt en
rad termer för att beteckna och beskriva synd. Förutom de redan anförda
kan nämnas: agnoema, synd genom
ovetenhet, ponerla, (aktiv) ondska,
kakla, (passiv) ondska, parakoe, ohörsamhet, olydnad, adikla, orättfardighet, partibasis , överträdelse, det att gå
över strecket, ett ord som betecknar
överlagt brott mot Guds lag, enochos,
en forensisk term som anger att någon
är hemfallen åt lagens anklagelse och
dom, asebeia, gudlöshet. Medan anomia betecknar förakt för Guds lag,
anger asebeia ringaktning för Guds
person.
Grundvalen för allt som N.T. har
att säga om synden, finns i G.T. Den
bibliska uppenbarelsen knyter sammanhanget mellan det förlorade och
det återvunna paradiset. Det är den
Gud som i gamla förbundet framställer
sig som den som utplånar överträdelser
och icke mer kommer ihåg synder,
Jes.43:25, som i nya förbundet försonar och förlåter synden i Jesus
Kristus. Och det är Skaparen, han som
var fylld av sorg i sitt hjärta då han såg
synden tränga in i skapelsen och fördärva den, I.Mos.6:6, som i Kristus för
alla evigheter besegrar syndens uppror
och gör allting nytt.
1 Nya Testamentet avslöjas synden
helt. Medan synden i G.T. först och
främst ses i relation till Guds lag,
betraktas den i N.T. också - och
framför allt - utifrån Guds egen självuppenbarelse i Sonen. Eftersom
Kristus har kommit och har talat Guds
ord och utfört Guds gärningar, är
synden utan ursäkt, Joh.15:22-24.
Hatet mot Gud manifesterar sig i
gudsmordet på Golgata. Synden är
icke längre enbart brott mot Guds lag,
utan den förgriper sig på Guds person.
Och synden är icke endast trotsig
olydnad mot lagen, utan också otro
och rorkastelse av evangeliet, 16:9;
Rom.l0:16. Sin slutliga stegring når
ondskan i det antikristliga riket.
Men N.T. uppenbarar också Guds
seger över synden. På korset sonades
synden genom Kristi död. Grunden är
lagd, så att Gud kan visa »den nåd som
redan för evärdliga tider sedan gavs oss
i Kristus Jesus», 2.Tim.l :9-10. Genom
sin Ande besegrar han syndens makt i
den troendes liv, Rom.8:2, och vid
Kristi återkomst till dom krossas syndens rike, 2.Tess.l:6 ff.
Mot denna bakgrund och utifrån
detta stora sammanhang måste vi se
alla de olika utsagorna om synden i
N.T.
Evangelieberättelsen börjar med
änglabudskapet om att den återlösare
som föds skall kallas Jesus, »ty han
skall frälsa sitt folk ifrån deras synden>,
Matt. l :21. Och då Jesus trettio år

gammal börjar sin gärning, gör han det
genom att ta upp Johannes döparens
omvändelseförkunnelse,
Mark. l :15.
Det framgår klart att i Jesu ögon är
alla människor syndare som behöver
omvändelse. Hans karakteristik av
människorna är: »1 som ären onda»,
Matt. 12:34; Luk.ll:l3. Folkets religiösa ledare kallar han »huggormars
avföda» (ormyngel), Matt.12:34; de
har djävulen till fader, Joh.8:44, och är
nedifrån, 8:23. Han ~älv däremot är
ovanifrån, 8:23, han har utgått från
Gud, 8:42, han är den ende som icke
kan anklagas för någon synd, 8:46.
Och han reagerar mot den synd som
omger honom, såsom endast den syndfrie kan göra: »Du otrogna och vrånga
släkte, huru länge måste jag vara bland
eder? Huru länge måste jag härda ut
med eder?» Matt.17:17.
Men hur olidlig synden än är för
honom, så älskar han dock syndare.
Till dem har han kommit för att kalla
till omvändelse, Luk.5 :32. Han är läkaren för de sjuka, Mark.2:17. Frälsaren
för det som var förlorat, Luk.19:1O.
Han har makt att förlåta synder, Matt.
9 :6, och det ligger kraft till ett nytt liv
i hans ord: Synda icke härefter, Joh.
5:14.
Jesus upprätthåller skillnaden mellan onda och goda, rättfardiga och
orättfardiga, Matt.5 :45. Denna skillnad
står fast både här i livet och i domen,
25:32 ff. Men dessa benämningar betyder i hans mun något helt annat än för
de skriftlärde, eftersom han lägger ett
helt annat mått på synden. Jesus bestämmer vad som är synd både genom
att begränsa och genom att vidga
begreppet. Han vägrar att böja sig för
det myller av människobud som kallas
»de äldstes stadgan) (han bryter de
rigorösa bestämmelserna om sabbatsfirandet, Mark.3 :4, tar lärjungarna i
försvar då de bryter mot den rabbinska
tolkningen av budet genom att plocka
ax på sabbaten, 2:23-28, jfr 2.Mos.
20:8). För honom kan aldrig synd vara
något rent yttre, utan är något som
utgår från hjärtat, Matt.15:17 ff. Därvid fördjupar och vidgar Jesus innebörden i begreppet synd. Han skärper
kraven och understryker det som är
lagens egentliga och djupaste syfte: att
förbjuda det onda begäret och det
onda sinnelaget. Hans auktoritativa
ord: »men jag säger eden), 5 :22 m.fl.
ställen, uttalas icke i motsättning till
Skriften, utan tvärtom understryker
att »det står skrivet», jfr Matt.4:1-1l.
Jesus säger icke att den "rättfärdighet som består i att hålla lagen skulle
vara värdelös, men han preciserar att
en utvärtes lagrättfardighet är otillräcklig, Matt.5 :20. En sådan yttre rättfardighet blir ett ohyggligt skrymteri
och självbedrägeri, om den träder i
stället för sann gudsfruktan. Skrymteri
är en synd som hans lärjungar först
och främst måste ta sig till vara för,
Luk.12:l. Denna synd är till själva sitt
väsen motsatsen till uppriktig fromhet.
Hos allt gudsförhållande är det ~älva
sanningen och realiteten som går förlorad genom skrymteriet. Skrymteri förnedrar människan till en andlig skådespelare, som »gör alla sina gärningar för
att bli sedd av människorna», Matt.
23:5. När den lag som är helig och
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andlig, reduceras till en lagisk måttstock för yttre gärningar, kommer
detta också att leda till egenrättfardig
och högmodig självberömmelse inför
Gud, Luk_18:11 f., medan man förbiser det som väger tyngre i lagen,
Matt. 15:3-9; 21 :30-31; 23:23-26.
Endast helhjärtad kärlek till Gud
och nästan kan godtagas som sann
laguppfyllelse, Matt.22:37-39; 5.Mos.
6:5; 3.Mos.19:18. Just denna yttre
rättfardighet som tidens andliga elit
berömmer sig av, är en styggelse i Guds
ögon, Luk.16:15. Även då lagens yttre
'-lav åtlyds, väntar Herren att finna
syndakännedom. Också de »rättfardiga» måste förstå att de är syndare
inför Gud, jfr Mark.2 :17.
Den stora huvudsynden är otro,
detta att icke tro på honom som Gud
har sänt. Medan otron i G.T. ger sig till
känna genom att Israel förkastar Gud
och dyrkar avgudar, består otrons synd
i N.T. först och främst i att förkasta
Guds Messias. Jesus kom till sitt eget,
och hans egna tog icke emot honom,
Joh.I:1 L Hos synoptikerna berättas
särskilt om den otro som mötte Jesus i
GaliIeen, Matt.11 :20 ff.; Luk.lO:13 ff.
- I J ohannesevangeliet talas i flera
dramatiska scener om den otro som
mötte honom i Jerusalem och Judeen,
kap.s, 8-12.
I evangelierna nämns synd oftast i
samband med omvändelse från synd
och förlåtelse av synd. För Jesus är
synd icke något man kan ställa sig
likgiltig inför. Synden har fört människan in i bottenlös skuld och under
obönhörlig fördömelse, Matt.18:23 ff.
Det är endast därigenom att Jesus som
Guds Messias sonar synden genom sin
korsdöd, 26 :28, och ger sitt liv till
lösepenning, 20:28, som syndare kan
friköpas och få syndaförlåtelse_ Synden är träldom; den som gör synd, han
är syndens träl, Joh.8:34. Men Kristus
har övervunnit >xlen starke» och försatt
fångarna i frihet, jfr Matt. 12 :29. Han
förkunnar för de fångna at,t fangelset
är öppet, Luk.4:18, och den Sonen gör
fri, han är verkligen fri, Joh.8:36.
Apostlarnas förkunnelse om synd är
en proklamation i Jesu namn om
omvändelse och syndaförlåtelse, Luk.
24:47 _ Att bli en kristen är att få sina
synder utplånade, Apg.3:19, att få sina
synder avtvagna, 22:16, att få syndernas förlåtelse, 26:18, och att vända sig
från mörker till ljus, från Satans makt
till Gud, 26:18. Den muntliga apostoliska missionsförkunnelsen fullföljs så
av de apostoliska skrifterna, som var
och en på sitt karakteristiska sätt
undervisar om synd och befrielse från
synd.
En bred och djupgående behandling
får ämnet i aposteln Paulus' brev, och i
särskilt hög grad gäller detta Romarbrevet_ Här ger aposteln en omfattande
systematisk framställning av det stora
teologiska temat: synd och frälsning.
Först konstateras det att syndens
välde är universellt. Det omfattar hedningarna, som fastän de kände Gud
genom hans uppenbarelse i skapelsen,
vände sig till avgudad yrkan och synd,
1:19 ff. Paulus följer ej den vanliga
judiska uppfattning som ansåg alla
hedningarna som syndare helt enkelt
därför att de icke kände Mose lag, utan

han hävdar att hedningarna är syndare
därför att de ej lever efter Guds lag, så
långt denna ännu är känd för dem och
kan vara normerande för deras samveten. Guds lag är ursprungligen inskriven i alla människors hjärtan.
Fallet har aldrig helt kunnat utplåna
den, även om den är fördunklad, och
när lagen förkunnas ger samvetet sitt
vittnesbörd åt denna förkunnelse,
2:12-16. Därefter övergår aposteln till
att anklaga också judarna för synd. De
var betrodda med Guds ord, och de
hade syndat mot ett större ljus,
2:17 ff.; 3:2. Om både judar och hedningar kan det sägas: »Alla hava ju
syndat och äro i saknad av härligheten
från Gud», 3:23.
Denna universella syndighet sammanhänger med en nedärvd syndaskuld och syndanatur, som kan spåras
tillbaka till det första syndafallet - då
synden kom in i världen. Adams synd
är prototypen för synd. Den är icke
endast roten till all synd i människosläktet. Den är på sätt och vis representativ, den är själva mänsklighetens
synd. På grund av denna synd har alla
människor kommit under Guds dom.
Detta visar sig genom att döden, syndens straff, har kommit över alla, 5:12.
Också de som icke har begått synd i
likhet med Adams överträdelse, som
alltså icke kan belastas med någon
personlig skuld, är inbegripna i denna
allomfattande gudsdom, 5:14. Denna
uppfattning av kollektiv skuld, som
verkar så onaturlig för vår tid då det
individuella poängteras så starkt, var
ingenting främmande vare sig för
Paulus eller för dem som först läste
hans brev. I G.T. är det en vanlig sak
att en familj, en stam, ett folk, står till
svars kollektivt för den enskilda individens synd. Man kan nämna Akans
synd, Jos.7:24 ff., Davids folkräkning,
2.Sam.24:1 ff., och möjligheten att
draga synd över landet, 5.Mos.24:4.
Paulus utsträcker detta till att gälla
hela mänskligheten. Alla har blivit
syndare genom Adams olydnad, för att
också alla människor skall kunna bli
rättfardiga genom Kristi rättfardiga
gärning, Rom.5:18 f.
Men icke endast syndens skuld,
också syndens väsen har kommit in i
människosläktet. Liksom alla människor är syndare, så är också hela
människan besmittad av synd. Synden
har invaderat själva den mänskliga naturen, så att denna har blivit syndfull
och fördärvad. Paulus kallar denna
fallna natur »köttet», 8:5. Han talar om
»syndigt kött», 8:3, och om en »syndens lag» som bor i lemmarna, 7:23.
Köttet är icke Guds lag underdånigt
och kan icke heller vara det, eftersom
köttets sinne är fiendskap mot Gud,
8:7. Synd är alltså till sitt väsen hat
mot Gud, och denna gudsfientlighet är
den källa som de onda gärningarna
flyter fram ur. Paulus instämmer alltså
här i Jesu egna ord om att det är från
det syndiga hjärtat de syndiga tankarna och handlingarna kommer, Matt.
15:19. När ett träd bär ond frukt, är
detta endast en följd av att trädet
självt är dåligt, 12:33. Synderna, de
enskilda syndiga tankarna, orden, gärningarna, kommer av synden, den
onda: makt som bor i människan.

Paulus talar i detta sammanhang om
synden närmast som ett personifierat
väsen, något som har tagit sin boning i
personlighetens centrum, och som får
människan att göra det onda, även om
hennes håg el. moraliska förstånd
(grek. nous), sinnets och samvetets lag,
vill något annat, Rom.7 :17 ff. Men ej
ett ögonblick drages av detta den
slutsatsen att människan icke skulle
vara fullt ansvarig för sina gärningar.
»Ty om I leven efter köttet, så skolen I
dö»,8:13.
I detta sammanhang kommer
Paulus in på förhållandet mellan synden och lagen. Han fastslår först att
genom lagen kommer syndakännedom,
kunskap om synd, så att hela världen
står med skuld inför Gud, Rom.3:19.
Den som verkligen kunde uppfylla
lagen efter dess anda och bokstav,
skulle naturligtvis ha blivit frikänd och
rättfardiggjord genom lagen, men en
sådan människa existerar icke. Alla har
syndat. Också Paulus själv, som visste
att han - mänskligt att döma - var »i
kraft av lagen ostrafflig», Fil.3 :6, upplevde att »när budordet kom, fick
synden liv», Rom.7:9. Och så påvisar
aposteln att liksom lagen icke kan
rättfardiggöra någon från syndens
skuld, utan tvärtom fördömer människan, så förmår icke heller lagen att
frigöra från syndens makt, 8:3. Däremot uppväcker den de syndiga lustarna, 7:5. Synden får tillfalle genom
budordet och förleder och dödar människan, 7:1 L Så »övermåttan syndig»
är synden att den icke endast gör Guds
goda och heliga lag maktlös, 8:3, utan
den till och med använder lagen till att
egga och uppväcka de syndiga lustarna
och vållar därmed människan döden,
7:13. Syndaren gör uppror mot lagen
och reser sig mot den, eftersom lagen
är andlig och hon själv köttslig, såld till
träl under synden, 7:14. Lagen visar
alltså både människans skuld och
hennes totala oförmåga att själv kunna
frigöra sig från syndens makt.
Men det som var omöjligt för människans egen förmåga, Rom.7:18 ff.,
och omöjligt för lagen, det gjorde Gud
möjligt, i det han sände sin Son, 8:3.
Kristus är Guds svar på synden. Rättfardiggörelse från syndens skuld behandlas i 3:21-5:21, och förlossning
från syndens makt i kap.6-8. Den
brännande frågan: Hur bli rättfardig
inför Gud? har fått sitt svar: »De bliva
rättfardiggjorda utan förskyllan, av
hans nåd, genom förlossningen i
Kristus Jesus», 3:24. Och nödropet:
vem skall frälsa mig? får strax till svar:
>>Gud vare tack genom Jesus Kristus,
vår Herre!» 7:24 f. Det finns ingen
fördqmelse, 8:1, men väl rättfardiggörelse, 5:1. Det fmns ingen träldom,
8 :15, men väl helgelse, 6 :22.
Vad Paulus utöver detta har att säga
om synden, är förmaning, parakles.
Den som har dött från synden, Rom.
6 :2, skall hålla före att han är död från
synden, 6:1 L Han har icke någon
förpliktelse mot köttet, så att han
skulle leva efter det, utan skall »genom
ande döda kroppens gärningan>, 8:12 f.
Han skall bli vad han är, dvs. h;m
skall i handling leva upp till sin
kallelse, Ef.4:I, utifrån sin ställning i
Kristus, Kol.3:I, »1 haven dött», 3:3,

»så döden nu», 3:5. Aposteln trö ttnar
ej att i sina brev varna för synden och
uppmana de troende till ett heligt,
gudshängivet liv.
I N.T.s övriga skrifter finner vi flera
av de genomgående nytestamentliga
huvudtankarna utformade av varje författare på hans karakteristiska sätt.
Läran om Kristi syndfrihet och om
hans verk till försoning för synd har en
central plats. Kristus är den som är utan
synd, Hebr.4:15, och som därför icke
behövde frambära offer för sina egna
synder, utan offrade sig själv, 7:27,
och borttog synden genom sitt offer,
9:26. Han är det felfria lamm som
friköpte oss med sitt blod, l.Pet.I:19.
Han gjorde icke synd, men bar våra
synder i sin kropp upp på korsets trä,
2:22-24. Synd finns icke i honom,
utan han har uppenbarats för att han
skulle borttaga våra synder, I.Joh.3 :5.
Hans blod renar från all synd, 1:7, och
han är försoningen för våra och för
hela världens synder, 2:2. Han har löst
oss från våra synder med sitt blod,
Upp.1 :5. De som har tvagit sina kläder
och gjort dem vita i Lammets blod,
kan komma inför Guds tron, 7:14 f.;
22:14.
Den speciella synd som Hebreerbrevet varnar för, är avfall från tron på
evangeliet, 2:3; 3:12; 6:4-6; 10:26.
Jakobs brev understryker det gagnlösa
i att åberopa sig på tron om man
samtidigt lever kvar i synden, Jak.
1:22 ff.; 2 :14 ff. Petrus' båda brev och
Judas' brev för samma tanke vidare när
det varnas för att missbruka Guds nåd
till lösaktighet, l.Pet.1 :14 ff.; 2.Pet.
2:1-22; Jud.v.4 ff.
J ohannesbreven framställer den troendes fömållande till synden i en
paradox: Var och en som är född av
Gud, han gör icke synd, han kan icke
synda, I.Joh.3:9. Den som säger att
han känner Gud och icke håller hans
bud, är en lögnare, 2:4. Den som gör
vad gott är, han är av Gud; den som
gör vad ont är, han har icke sett Gud,
3.Joh.v.l1. Men å andra sidan: Även
om synden icke längre står i centrum
av den troendes inre liv, även om
synden för honom egentligen är något
främmande och naturstridigt, må ingen
mena att han är syndfri. »Om vi säga,
att vi icke hava någon synd, så bedraga
vi oss själva», l.J oh. I :8. Den troende
behöver ständigt Kristus som försoning
för sina synder och som förespråkare
hos Fadern, 2:1 f., och han måste rena
sig, om han skall ha del i det eviga
hoppet om att bli Kristus lik, när han
får se honom sådan han är, 3:2 f.
Uppenbarelseboken ser synden i
eskatologiskt perspektiv. Mot tidens
ände skall synden nå sin kulmen i det
stora avfallet och det antikristliga
riket. Gud låter sin vredesdom komma
över synden. Synden har mognat till
förhärdelse, människorna omvänder sig
icke, 16:8-11. Jordens konungar
samlas till strid på Guds, den Allsmäktiges, stora dag, 16:14, till öppen strid
mot Herren, 19:19. Det är en strid av
kosmiska dimensioner. Icke endast
människorna, utan även Satan och
hans härar, 12:7 ff., och de himmelska
härskarorna, 19:14 ff., tar del i denna
gigantiska slutkamp mellan det onda
och det goda. Ondskan besegras och
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1. Syndens urspnmg. Synden har icke
haft någon evig existens, varken i Gud
eller vid sidan av Gud.
Guds helighet står som den stora
motsatsen till synd. »Alla hans vägar
äro rätta. En trofast Gud och utan
svek, rättfardig och rättvis är han»,
5.Mos.32:4. »Bort det, att Gud skulle
begå någon orätt, att den Allsmäktige
skulle göra, vad orättfardigt är!» J ob
34:10. »1 honom finnes icke orätt»,
PS.92:16. I N.T. upprepas denna försäkran om Guds helighet: »Såsom Gud
icke kan frestas av något ont, så frestar
han icke heller någon», Jak.l:13. »Gud
är ljus och intet mörker fmnes i
honom», 1.Joh.1 :5, och han uppenbarar sig i den syndfrie Guds Son, 3 :5.
Skriften lär inte heller att synden
har existerat från evighet vid sidan av
Gud som ett syndens rike i opposition
mot Guds herradöme. Om så vore
fallet, skulle icke Gud vara,:tlen Allsmäktige, den absolute. Heia tillvaron
skulle då vara du!llistisk, ett' hus som
från evighet stod i strid med~ sig själv.
Synden har alltså ingen evig existens, den har blivit till i tiden. Det är
icke Gud som är syndens ,källa eller
orsak. Varken direkt eller indirekt är
den skapad eller verkad av Gud. Om
synden hade sitt ursprung från Gud,
skulle detta ha stått i strid med Guds
helighet och rättfardighet och därmed
berövat honom själva hans gudomlighet. Då skulle heller ingen skapad
varelse kunna göras ansvarig för sin
synd, och Gud kunde icke med rättfardighet döma världen, jfr 1.Mos.18:25;
Apg.17 :31. Gud har icke heller skapat
människan eller någon annan varelse
ond, eller med någon nödvändighet att
synda. Gud såg sin skapelse som god,
1.Mos.l :31. Synden är icke något som

från böljan tillhör Guds skapelse, utan
är en fördärvande och ödeläggande
makt som har kommit in i Guds
skapelseverk.
Skriften låter oss förstå att synden
uppstod bland änglarna. Det talas om
de änglar som syndade, 2.Pet.2 :4, de
änglar som icke behöll sin höghet,
Jud.v.6. Redan före människans fall
fanns synden i universum. Den onda
makten tänkes i Skriften ha invaderat
människovärlden från änglavärlden,
representerad av Satan, som i syndafallsberättelsen framställs som frestaren, iklädd en orms skepnad.
Synden böljade med att en av
änglafurstarna föll och drog med sig en
stor skara i sitt fall, jfr Upp.12:4 ff.
Det finns två texter i G.T. som sedan
gammalt har uppfattats som en profetisk beskrivning av detta första fall,
nämligen smädesången över Babels
konung, Jes.14:12-14, och klagosången
över Tyrus' konung, Hes.28:12-19.
Särskilt den sistnämnda innehåller
flera uttryck som knappast kan syfta
på någon jordisk konung. Det talas om
en »smord kerub» som var skapad
ostrafflig och som bodde i Eden, Guds
lustgård, men som syndade och drevs
bort från Guds berg. Den synd som
denne »kerub» gjorde sig skyldig till var
självupphöjelse, »ditt hjärta högmodades», och detta skedde därför att han
hade förspillt sin vishet, v.17. Sedan
följes denna första grundsynd av
»många missgärningar», v.18. Också i
skriftstället hos Jesaja är självupphöjelse den synd som leder till att »den
strålande morgonstjärnan» ned störtas.
»Det var du, som sade i ditt hjärta: Jag
vill stiga upp till himmelen ... jag vill
göra mig lik den Högste», 14:13 f.
Det första väsen i universum som
begick någon synd, kan inte vara
någon annan än djävulen. Han är den
som syndar från begynnelsen, 1.Joh.
3:8. Han är en mandråpare från begynnelsen och står icke i sanningen, han är
en lögnare, ja, lögnens fader, Joh.8:44.
Att högmod (superbia) var den speciella synd som förde djävulen in under
Guds dom, synes framgå av I.Tirn.3:6.
Han ville tillvälla sig gudslikhet och
frestade sedan människan till detsamma,1.Mos.3:5.
Bibeln ger alltså faktiska och konkreta upplysningar om hur synden
uppstod i änglavärlden och i mänskligheten. Däremot ges ej något direkt svar
på frågan om hur det var möjligt att
synden kunde uppstå hos väsen som
Skriften förutsätter vara skapade syndfria, eller varför Gud tillät att detta
skedde.
Det låter sig inte förklaras hur
människan k,unde falla i synd, men det
fmns i alla fall en yttre orsak. Människan blev frestad och förledd. En
sådan yttre påverkan till det onda
förekom emellertid icke i samband
med djävulens fall. Han stod tvärtom
under gudomligt inflytande till godhet
och helighet. Ingen med skapad disposition för det onda existerade, icke ens
någon moralisk eller etisk neutralitet.
Hur synd då kunde uppstå hos ett
sådant väsen, hur positiv godhet kunde
förfalla till ondska, är en olöslig gåta.
Det synes likväl klart att hemligheten med syndens ursprung hänger

5433

5434

isoleras i eldsjön, 19:20; 20:10 ff. Gud
upprättar sitt eviga rike, dit intet, orent
och ingen som gör vad styggeligt är
och lögn får komma in, 21 :27. Syndens onda drama är avslutat. Paradistillståndet är återupprättat, med livets
älv och livets träd, 22:1 f., och Guds
boning står bland människorna, 21 :3.
Bibelns lära om synden
Den heliga Skrift innehåller icke
endast en rad uttalanden om synden
på spridda ställen i Gamla och Nya
Testamentet, utan när man får en viss
översikt över det stora skriftmaterial
som behandlar denna sak, ser man att
det går en linje av enhetlighet och
sammanhang genom det hela. Skriften
har en lära om synden. Huvudsaken
här är icke vad som är synd, utan vad
synden är.
Det finns sidor hos synden som står
som en olöslig gåta så länge vi lever i
det uppenbarelseljus vi nu äger. Men
Bibeln ger likväl svar på flera av de
stora frågor som här kan ställas. Långt
ifrån allt låter sig förklaras, men vi
behöver ej heller vara ovetande om
allt.
Skriften vet att säga något om den
första fråga, 'som naturligt tränger sig
fram - den om syndens ursprung, och
den avslöjar syndens väsen och natur.
Den bibliska uppenbarelsen avtecknar
syndens kurs och utveckling, den visar
vad som är botemedlet för synd, och
den förutsäger syndens slutliga dom.

"

samman med att personliga väsen som synd bestod i att han ville göra sig lik
var skapade till gudsgemenskap där- den Högste, var detta också motivet i
igenom var ställda i ett fritt förhållan- människans synd: att bli »såsom Gud».
de till sin Skapare. Den ursprungligen
Likväl fmns det i människans synd
givna gudsgemenskapen var icke en ett moment av ovetenhet, och en
naturnödvändighet. Den kunde avvisas, sådan ovetenhet omtalas flerstädes i
eller fasthållas i trons frivilliga tack- Skriften som en förutsättning för att
samhet. Förmågan att säga ett verkligt människan skall kunna bli frälst, Luk.
23:34; Apg.17:30; 1.Tirn.l :13.
ja till Gud gömmer i sig möjligheten
Änglarnas synd synes vara utan
till ett nej. I denna frihet ligger betingelsen för både det etiskt högvärdiga någon väg tillbaka. De hade i fallets
och det moraliskt förkastliga. Varken ögonblick en djupare förståelse både
det goda eller det onda kan vara något av syndens väsen och av dess följder;
rent mekaniskt eller naturnödvändigt. på ett annat sätt än människan överskådade de räckvidden av sin olydnad.
Det har sin upprinnelse i viljans val.
Synden uppkom alltså genom att Deras synd uppstod i ljuset av Guds
väsen som var skapade i gudsrelation, tron och var från första stund det
avvisade denna i otacksamhet och öppna, demoniska trotset mot Gud.
missbrukade sin frihet och förmåga till Människans synd däremot måste
genomgå en mognadsprocess innan den
personligt val.
Synden fick på så sätt sin infalls- på samma sätt hemfaller åt Guds dom,
port i människans vilja, denna domine- Jak. 1 :15, jfr 1.Mos.15:16. Innan synrande makt i personligheten, som icke den har utvecklats till absolut förhärkan böjas eller betvingas av någon delse, kan ännu människan föras till
makt utifrån utan att den fördärvas. Så omvändelse. Människan syndade under
inflytande av frestelsens bedrägliga
till vida är väl möjligheten till synd icke synden själv - en nödvändig makt. Hon blir genom lögn och bekonsekvens av denna ursprungligen fria drägeri åter och åter vilseledd, men
vilja, som för att fortsätta att vara god hon kan bli befriad genom den sanning
måste välja det goda, fastän den har som frigör, Joh.8:32. Djävulen är sin
frihet att välja annorlunda. Enligt synds enda upphov, därför är hans
Augustana art.19 »ligger... orsaken till synd djävulsk. Människans synd är icke
synden i de ondas, dvs. djävlarnas och ett sådant första, ett ursprungligt
de ogudaktigas, vilja, vilken ...vänder syndafall. Människan blev förledd och sig bort från Gud». Det synes som om förförd aven fiende, därför kan också
alla andeväsen, skapade med förmåga Gud komma människan till hjälp och
och frihet till val, genomgår en tids frälsa henne.
prövning, som antingen betyder ett 2. Syndens väsen. Synd är icke en lägre
bibehållande av given skapelsestatus, grad av godhet eller brist på godhet,
eller också urartning och förfall.
synd är något aktivt ont och destrukDet står likväl klart att varken tivt. När detta står klart, kan det
personlighet eller fri vilja ger någon emellertid poängteras att begreppet
förklaring på hur synden kunde uppstå synd i sin rot är något negativt, det är
i en skapelse som ursprungligen var något som icke har evig eller självstängod. Förmågan till val är ingen orsak dig existens, och det är något som icke
till felaktigt val, och om frihet skulle skulle eller borde ha varit till. Synden
innebära nödvändigheten av synd, så är ingen ny förmögenhet eller något
vore det just ingen frihet. Synden kan nytt element som har förts in i männiicke föras tillbaka till något logiskt skan, utan en störning av de beståndsorsaksförhållande.
delar som redan existerade, och detta
Gör man genom ett sådant påståen- skedde genom att människan rycktes
de synden fullständigt oförklarlig, så är ut ur sin rätta ställning till sitt verkliga
det också det synden skall vara. Att centrum. Hon har fallit ut ur teonosöka efter en förståelig orsak här där mien och in iautonomien.
det är tydligt att ingen rimlig grund
Denna rent negativa aspekt på synfmns, är att försöka det omöjliga. den kommer fram i de två huvudord
Synden är det i absolut bemärkelse som i Gamla och Nya Testamentet
irrationella, den är dårskap och andligt betecknar begreppet. Både hebr.
oförnuft, Pred.7 :26. Den är lika grund- J.lattä'! och grek. hamartia är negativa
lös som den är ond - »att förklara den termer som betyder fela, svika. Man
är att försvara den». Därför skall man kunde kanske tycka att orden är för
icke heller söka trubba av syndafallets svaga, därför att de icke uttrycker den
oförklarliga gåta.
positiva ondskan hos synden, men
Detta irrationella är alltid en del av termerna pekar i verkligheten direkt på
syndens väsen. Även om vi menar att det som är syndens ursprungliga och
det är lättare att förstå Adams fall än innersta väsen. Allt vad synden innebär
änglarnas - därför att en frestelse av positivt ont, utgår från det tillkortautifrån påverkade de första märmiskor- kommande som uttrycks genom dessa
na, och även om vi fmner vår egen två ord.
synd långt mer förklarlig än Adams Som något väsentligt negativt defidärför att vi drages och lockas aven nieras också synden på de ställen i
fallen natur som Adam ej, hade, så är N.T. där uttrycket »synd är» förekomoch förblir synden skapelsens ofatt- mer: »Synd är överträdelse av lagen»,
bara självfördärv , och syndens upp- , 1.Joh.3:4. »All orättfardighet är synd»,
komst blir i djupaste mening vaIje gång 5 :17. »Allt som icke sker av tro, det är
lika gåtfull.
synd», Rom.14:23. Varje gång bestäms
Synden trängde in i mänskligheten synden genom något negativt, den är
genom djävulens förförelse. Detta är en negation av lag, av rättfardighet, av
en förmildrande omständighet vid tro.
Adams synd, men synden upphör icke
Intresset för det ondas ursprung
därför att vara synd. Liksom djävulens kommer i bakgrunden, när syndens
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negativa karaktär klargörs. Liksom
mörker är kontrast till ljus, är synd
motsatsen till rättfärdighet. Den Gud
som är tillvarons urgrund är lj us,
1.J oh.! :5, mörker är det som uppstår
när man vänder sig från honom som är
ljuset. Och allt vad synden är och för
med sig, är blott mörkrets gärningar,
som icke ger någon frukt, Ef.5:11, det
framgår med nödvändighet av den gud·
löshet och laglöshet som är syndens
egentliga väsen.
Det onda uppstår som det godas
motpol och kan endast uppfattas så.
Det enda sätt på vilket iden om synd
över huvud taget kan fattas eller utfor·
mas, är genom jämförelse med något
som är gott. Det goda är det som från
evighet har varit till i Gud, och som
har utvecklats av Gud i en skapelse
som var god. Det goda är tillstädes helt
oberoende av om det finns något som
är ont, och det godas princip är självförklarande. Det behöver ingen kontrast för att uppfattas. Helt annorlunda förhåller det sig med det onda.
Det framstår endast som en motsats
till det goda, som en företeelse som är
väsensfrämmande för den tillvaro där
den uppträder. Som abstrakt ide har
ondskan föga intresse, helt enkelt därför att det här icke finns någon
meningsfylld ide. Synd är konkret
verklighet i personliga väsen, men det
är mycket svårt att nå tillbaka till
någon ide eller princip genom slutledning. Själva iden upplöser sig.
Renodlad
ondska
är absolut
destruktiv. Den ruinerar icke endast
sin omgivning, utan är i syndaren en
dödsdrift som driver in i självförstöring. Synd skapar inre konflikter i den
personlighet där den bor och som den
har fått i sin makt. Utåt leder den in i
en isolering som måste sluta i den
yttersta ensamhet, och den skapar en
bitter fiendskap icke endast mot de
goda, utan också mot de onda, »vi voro
värda att avskys, och vi hatade varandra», Tit.3 :3. Därför är Satans rike ett
lögnrike som äger bestånd endast
genom bedrägeri. Det onda uppträder
därför icke alltid öppet, utan under
förklädnad av det som är gott; när
ondskan genom Kristi verk är avslöjad,
är den också avväpnad, jfr KoI.2:15.
Även om synden enligt sitt väsen är
en negation av det goda, får icke detta
uppfattas därhän att synden skulle
vara något passivt eller neutralt. Synd
är en aktivt och positivt ond makt i
personlighetslivet. Syndaren är icke
endast främmande för Gud, han är
Guds fiende, Kol.l :21. Han är icke
endast en flykting, utan en upprorsman, och syndens egentliga mål är att
störta Gud från hans tron.
Därför räcker det icke heller att
definiera synden som själviskhet, så
som somliga har gjort. Det finns ett
element av själviskhet i varje synd,
men det kan icke sägas att själviskhet
är den härskande principen i all synd,
eller att den är syndens egentliga
väsen. Förhärdelse, världslighet, otro
och fiendskap mot Gud kan icke helt
enkelt karakteriseras som själviskhet.
Det som riktar sig mot Gud, är en
väsentligare beståndsdel hos synden än
det som förhärligar jaget.
Synd är lagbrott: olydnad mot

Guds vilja och överträdelse av hans lag.
Men synd är också otro: kränkning av
hans person och förolämpning av hans
karaktär, !.Joh.5 :10.
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3. Dom och frälsning. Syndens väsen
manifesterar sig i en syndens historia
som börjar med fallet och slutar med
domen. Men samtidigt som fallet och
domen representerar begynnelsen och
slutet, är båda inneslutna i den syndens utveckling som är igångsatt.
Syndafallet är människans oförklarliga
protest mot sin skapelsestatus, och
detta uppror är icke något avslutat,
utan något som pågår. Domen är syndens avslöjande, dess demaskering, och
domen är därför inte bara något framtida, utan något som har börjat här
och nu, eftersom ljuset har kommit i
världen, Joh.3:19.
I sig självt är syndafallet något
oåterkalleligt. Synd är ingen engångsföreteelse, något man kan börja och
sluta med efter behag. Synden är en
sjukdom utan hopp om naturligt tillfrisknande. För människan, lämnad åt
sig själv, fanns det ingen väg tillbaka
från synden. Syndafallet var väl viljans
val av det onda, men det står icke i den
fallna människans makt att omvända
sig från synden. Att en människa kan
hoppa utför ett stup är inte något
bevis för att hon också är i stånd att
hoppa upp igen! Det är långt mera
oförklarligt att en syndare omvänder
sig, än att han fortsätter i synden.
Människans rä tta fö rhåIlande till
Skaparen utgör det grundläggande i
mänskligheten. Genom synden lider
människan skada till sin mänsklighet,
till det som utgör hennes egentliga
sanna mänskliga väsen, sådant det
skapades av Gud. Ett syndighetens
tillstånd uppstår som med orubblig
konsekvens kommer att utveckla sig
mot det demoniska, om icke Gud får
hejda denna förhärdelseprocess. Människan vänder inte tillbaka från sitt
fall, om icke Gud för henne tillbaka.
Är det en oförklarlig »laglöshetens
hemlighet» att ett väsen som skapades
gott, kunde välja det onda, så är det
en lika ofattbar gåta att syndaren trots
sitt hjärtas fiendskap mot Gud likväl
söker Gud. Omvändelsen är i sitt djupaste väsen ett Guds verk, Jer.31:18;
2.Tim.2 :25, och likväl en frivillig handling, såsom också fallet var. Det finns
en enda väg ut ur synden: människan
måste räddas ut, hon måste frälsas av
den Gud för vilken intet är omöjligt,
Matt.19:26. Detta är själva evangeliet:
att en sådan frälsning är möjlig och att
den är bragt till väga i Kristus.
Gud vill frälsa alla, 1.Tim.2 :4, han
är »alla människors Frälsare», 4:10.
»Kristus har dött för alla», 2.Kor.5:15,
och han är försoningen för hela världens synder, 1.Joh.2:2. Men detta som
Gud har gjort för alla, är gjort i den
avsikten att »i alla händelser frälsa
några», jfr 1.Kor.9 :22. Gud visste att
icke alla skulle bli evangelium lydiga,
Rom.10:16. Man kan stå emot Guds
frälsning. Frälsningens erbjudande kan
förkastas.
.
Därför är frälsningen och domen
oskiljaktigt förenade i Skriften. Gud
ställer sig icke likgiltig eller passiv till
syndens förhärdelse. I detta att Gud
sände sin Son i världen för att världen

skulle bli frälst genom honom ligger
domen innesluten, Joh.3:17 ff. I
Kristus besegrar Gud synden, antingen
detta sker genom frälsning eller genom
dom. Det var mänsklighetens svåraste
synd, mordet på Guds helige, Guds
enfödde, som Gud förvandlade till ett
frälsningens verk. I det som skedde på
Golgata uppenbaras djupet av Guds
kärlek, men också djupet av människans synd. Här avslöjas ondskans
makter och brännmärks inför hela
universum, Kol.2 :15. Ingen behöver
efter det som här skedde vara i tvivelsmål om syndens verkliga väsen. Synd
är icke endast kyla och likgiltighet
gentemot Skaparen, utan fiendskap
mot honom, och det ända in i försöket
att röja Gud ur vägen. Syndens avsikt
_. sådan den kommer till u ttryck i
Golgata-dramat, jfr Matt.21 :38, och
likaså i det antikristliga riket, 2.Tess.
2:4 - är att få till stånd ett universum
utan Gud.
Men Gud lämnar icke sin skapelse
åt ondskans makt. I dom och frälsning
träder han fram och övervinner synden. Han förkunnar en frälsningens
dag, 2.Kor.6:2. I detta att det ges tid
till omvändelse, ligger också långmodighet med synden, jfr Rom.9 :22 f.
För vetets skull måste ogräset få stå i
åkern intill skördetiden, Matt.13:2830. Det onda måste få existera tillsammans med det goda, tills både gott och
ont mognar och når sitt fulla mått.
Så får då synden ha sin gång och till
fullo demonstrera sitt väsen. Mörkret
har sin stund då det får visa sin makt,
Luk.22:53. Men när Gud tillåter
»Satans alla kraftgärningar» med all
förförelse och villfarelse, så är det för
att synden skall bli avslöjad och dömd,
2.Tess.2:9-12, dömd icke endast''som
en teoretisk möjlighet utan som en
konkret verklighet. Så länge frälsningens dag och omvändelsens tid
varar, måste också Guds långmodighet
med synden fortsätta. Men när nådens
dag är slut, är också syndens historia
till ända. Då skall synden vara avslöjad
och tillintetgjord, så att den aldrig mer
kommer att resa sig i Guds skapelseverk. Den »dubbla utgången», till evig
dom eller till evig frälsning, visar både
Guds vrede över synden och hans
kärlek till syndare. Se för övrigt:
Vrede, Dom, Fördärv.

om synden, Rom.3:20. Jag hade icke
vetat av begärelsen, om icke lagen hade
sagt: Du skall icke ha begärelse, Rom.
7:7. Synd är överträdelse av lagen,
l.Joh.3:4.

Synden får sitt straff
I skolen bära straffet för edra synder, Hes.23:49. Var och en skall lida
döden genom sin egen synd, 5.Mos.
24:16_ Den som syndar mot Herren,
skall han utplåna ur sin bok, 2.Mos.
32:33. Den lön som synden giver är
döden, Rom.6:23, jfr Hes.18:4.

Synd kunde sonas redan i
gamla förbundet
Prästerna skulle bringa försoning
för den enskilde israelitens synd,
3.Mos.4:26. Översteprästen bringade
försoning för hela folkets synder en
gång om året, 3.Mos.16:30. Soningen
skedde genom offerdjur, 3.Mos.1-7. I
offren låg en årlig påminnelse om
synd, ty omöjligt är att tjurars och
bockars blod skulle kunna borttaga
synder, Hebr.IO:3 f.

Löften om syndaförlåtelse i G. T.
J ag utplånar dina överträdelser såsom ett moln och dina synder såsom
en sky, Jes.44:22. Jag, jag är den som
utplånar dina överträdelser för min
egen skull, och dina synder kommer
jag icke mer ihåg, Jes.43:25, jfr Jer.
31 :34. Om edra synder är blodröda, så
kunna de bliva snövita, och om de är
röda såsom scharlakan, så kunna de
bliva såsom vit ull, Jes.1 :18.

Jesus var utan synd
Synd fanns icke i honom, !.J oh.
3:5. Han visste icke av synd, 2.Kor.
5 :21. Hade ingen synd gjort, LPet.
2:22. Var ingen syndatjänare, Gal.
2:17. Var skild från syndare, Hebr.
7:26. Har frestats i allting likasom vi,
dock utan synd, Hebr.4:15. Behövde
icke frambära offer för sina egna synder, Hebr.7:27. Kunde icke av någon
överbevisas om synd, Joh.8 :46.

En fullkomlig försoning för synd
Han som icke visste av någon synd,
blev för oss gjord till synd, 2.Kor.5:21.
Var Guds lamm som bar världens synd,
Joh.1:29; I.Pet.2:24. Det fullkomliga
offerlammet, Hebr.10:14. Blev offrad
för att bära mångas synder, Hebr.9:28.
Är försoningen för hela världens synd,
!.Joh.2:2.

En fullkomlig frälsare

Synd

Jesus kom till världen för att frälsa
syndare, 1.Tim.1 :15. Skulle frälsa sitt
folk frän deras synder, Matt. l :21. Kan
fullkomligt frälsa dem som genom
honom kommer till Gud, Hebr.7:25.

Synden är allmän

Syndemas förlåtelse

Ingen människa finns som icke syndar, I.Kon.8 :46. De är alla avfälliga,
allasammans är de fö rdärvade, PS.14:3.
Vem kan säga: »Jag är fri ifrån synd»,
Ords.20:9. Ingen människa är så rättfardig på jorden, att hon in te begår
någon synd, Pred.7:21.
Skriften har inneslutit alltsammans
under synd, Ga1.3:22. Alla är under
synd, Rom.3:9. Alla har syndat och är
i saknad av härligheten från Gud,
Rom.3:23. De många får stä såsom
syndare genom en enda människas
olydnad, Rom.5:19. Om vi säger att vi
icke har någon synd, så bedrager vi oss
själva, 1.J oh.! :8.

Skall förkunnas i Jesu namn, Luk.
24:47. Genom honom förkunnas syndernas förlåtelse, Apg.13:28,jfr 10:43.
Gud förlåter synder för Jesu skull,
!.Joh.! :9.

All synd är synd mot Gud
Mot Gud har människan syndat,
PS.51 :6. Hon har vållat Gud arbete
genom sina synder, Jes.43:24.

Synden uppenbaras genom lagen
Genom lagen kommer kännedom
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Omvändelse från synd
Du skall vända åtcr till Herren, din
Gud, 5.Mos.4:30. Den ogudaktige
övergive sin väg._.och vände om till
Herren, Jes.55:7. Omvände n eder därför, så fån I leva, Hes.18:32. Gören
bättring (= vänden om), Apg.2:38. Det
blir glädje i himmelen över en enda
syndare, som gör bättring, Luk.15:7,
10.

Synden skall icke härska över oss
Den frälste syndaren har frigjorts
från syndens lag, Rom.6:18; 8:2. Skall
icke låta synden ha väldet i sin dödliga
kropp, Rom.6:12, jfr 6:1. Skall icke
ställa' sina lemmar i syndens tjänst,
Rom.6:13, jfr 6:6.
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Synd

Varning f ö r synd
Den ogudaktige varnas, Hes.3:18 ff.
Den rättfärdige likaså, Hes.3:20f.
Detta skriver jag till eder, för att I icke
skolen synda, l . J o h . 2 : l . Vaknen upp
till rätt nykterhet och synden icke,
1.Kor. 15:34. Om vi med berått mod
syndar, sedan vi har fått kunskap om
sanningen, då återstår icke mer något
offer för våra synder, Hebr. 10:26.

S Y N D (allmänt)
1 då lurar s.en vid dörren
l . M o s . 4:7
1 och deras s. är mycket svår
18:20
7 (Abimelek:) att begå en så stor s.
20:9
2 måste i dag påminna om mina s.er 41:9
3 framhärdade (Farao) i sin s. 2.Mos. 9:34
3 förleda dig tiU s. mot mig
23:33
7 kommit dem att begå så stor s.
32:21

7 (Mose:) I haven begått en stor s.
32:30
1 bringa försoning för eder s.
32:30
7 detta folk har begått en stor s.
32:31
1 på dem h e m s ö k a deras s.
32:34
1 för den s. han begått
3.Mos. 4:3
13 begår s. ouppsåtligen
4:13
1 den s. de begått bliver känd
4:14
1 av ngn får veta vilken s. han
4:23
1 försoning till rening från hs s.
4:26
1 får veta vilken s. han begått
4:28
1 ss. offer för den s. han begått
4:28
1 försoning för den s. han begått
4:35
1 ss. bot för den s. han begått
5:6
1 rening från den s. han begått
5:10
1 försoning för den s. han begått
5:13
4 försoning för den s. han begått
5:18
1 från alla edra s.er renas inför
16:30
1 rening från aUa deras s.er
16:34
1 försoning för den s. han begått
19:22
1 tukta eder för edra s.ers skull
26:18
1 slå eder ss. edra s.er förtjäna
26:21
1 slå eder för edra s.ers skull
26:24
1 tukta eder för edra s.ers skull
26:28
1 Om ngn begår ngn s.
4.Mos. 5:6
1 bekänna den s. han begått
5:7
3 den s. han dragit över sig
6:11
1 lägg icke på oss b ö r d a n av s.
12:11
13 om I begån s. ouppsåtligen
15:22
4 s.en begången ouppsåtligen
15:24
4 det var en ouppsåtlig s.
15:25
4 offer för sin ouppsåtliga s.
15:25
4 delaktigt i den ouppsåtliga s.en
15:26
4 försyndat sig gm ouppsåtlig s.
15:28
4 när ngn begår s. ouppsåtligen
15:29
1 icke förgås gm alla deras s.er
16:26
5 gm sin s. förverkade sina liv
16:38
2 Vår fader dog gm egen s.
27:3
1 komma att förnimma eder s.
32:23
1 för den s.s skull som I
5.Mos. 9:18
1 se icke på detta folks...s.
9:27
2 så kommer s. att vila på dig
15:9
1 angående missgärning eller s.
19:15
2 en s. som ngn kan hava begått
19:15
2 en sådan s. som förtjänar d ö d e n
21:22
2 flickan har icke begått ngn s.
22:26
2 s. kommer att vila på dig
23:21
2 kommer icke s. att vila på dig
23:22
3 icke draga s. över det land
24:4
2 så kommer s. att vila på dig
24:15
2 lida d ö d e n gm sin egen s.
24:16
1 icke fördrag med edra s.er
Jos.24:19
1 de unga männens s. större
l.Sam. 2:17
1 till alla våra andra s.er lagt
12:19
1 I mån få veta vari den s. består
14:38
1 vilken s. jag begått mot
20:1
3 H. tillgivit dig din s.
2.Sam. 12:13
1 omvända sig från sin s.
l . K o n . 8:35
1 Detta blev en orsak till s.
12:30
1 för Jerobeams hus orsak till s.
13:34
1 prisgiva Israel för de s.ers
14:16
1 de s.er de begingo retade
14:22
1 (Abiam) vandrade i de s.er hs
15:3
1 (Nadab) vandrade i den s. gm
15:26
1 s.ers skull som Jerobeam begått
15:30
1 (Baesa) vandrade i den s. gm
15:34
1 förtörnat mig gm sina synder
16:2
1 för alla de s.ers skull Baesa
16:13
1 de s.ers skull som han begått
16:19
1 den s. som denne hade gjort
16:19
1 (Omri) vandrade i de s.er
16:26
1 att vandra i Jerobeams s.er
16:31
1 höll fast vid Jerobeams s.er 2.Kon. 3:3
2 från Jerobeams s.er avstod icke
10:29
1 (Jehu) avstod icke från...s.er
10:31
1 (Joahas) följde efter de s.er
13:2
1 avstodo icke från Jerobeams...s.er 13:6
1 avstod icke från ngn av de...s.er
13:11
2 skall dö gm sin egen s.
14:6
1 avstod icke från ngn av de s.er
14:24
15:9,18,24
1 (Peka) avstod icke från de s.er
15:28
7 kom dem att begå en stor s.
17:21
1 vandrade i alla de s.er
17:22
1 detta förutom den särskilda s.
21:16
1 om den s. (Manasse) begick
21:17
1 de s.er Manasse hade begått
24:3
1 omvända sig från sin s.
2.Krön. 6:26
2 var och en dö gm sin egen s.
25:4
1 ytterligare föröken våra s.er
28:13
1 om all hs s. och otrohet
33:19
1 b e k ä n n e r Israels barns s.er
Neh. 1:6
1 deras s. icke varda utplånad
4:5
1 för våra s.ers skull satt över
9:37
1 söker hos mig finna s.
Job 10:6
1 Huru är det med mina s.er
13:23
1 veta min överträdelse och s.
13:23
1 du skulle ej akta på min s.
14:16
6 de s.er som straffas med svärd
19:29
1 Till sin s. lägger han ondska
34:37
1 vad den båtar dig mer än s.
35:3
1 Tänk icke på min ungdoms s.er Ps.25:7
7 Säll den vilkens s. är överskyld
32:1
1 uppenbarade min s. för dig
32:5
1 förlät du min s.s missgärning
32:5
8 betänker jag vad s.en säger
36:2
1 intet helbrägda för min s.s
38:4
1 jag sörjer över min s.
38:19
1 och rena mig från min s.
51:4
1 min s. är alltid inför mig
51:5
6 i s. är jag född
51:7
2 i s. har min moder avlat mig
51:7
2 ditt ansikte från mina s.er
51:11
1 utan min överträdelse och s.
59:4
1 Vart ord på deras läppar är s.
59:13
1 du överskylde all dess s.
85:3
15 förborgade s.er i ditt ansiktes
90:8
1 handlar icke efter våra s.er
103:10
7 hs b ö n vare s.
109:7
1 hs moders s. icke utplånad
109:14
1 fastnar i egen s.s snaror
Ords. 5:22
1 ogudaktiges vinning till s.
10:16
8 snärjd i sina läppars s.
12:13
3 visar förakt för nästa, begår s.
14:21
1 s. är folkens vanära
14:34
1 jag är fri ifrån s.
20:9
1 ogudaktigas lykta dem till s.
21:4
1 oförnuftigt påfund är s.en
24:9

8 Det är ingen s.
28:24
10 dårskap eller medveten s.
30:32
3 och icke begår ngn s.
Pred. 7:21
2 saktmod gör stora s.er ogjorda
10:4
2 Om edra s.er äro b l o d r ö d a
Jes. 1:18
1 bedriva sina s.er uppenbart
3:9
1 din s. är försonad
6:7
1 deras s.s borttagande giva
27:9
1 så att I hopen s. på s.
30:1
2 edra händer gjort till s.
31:7
2 alla mina s.er bakom din rygg
38:17
1 av H. hand för aUa sina s.er
40:2
1 vållat mig arbete gm dina s.er
43:24
1 dina s.er kommer jag icke ihåg
43:25
1 utplånar dina s.er ss. en sky
44:22
2 han som bar mångas s.er
53:12
1 f ö r k u n n a för Jakobs hus deras s.er 58:1
1 edra s.er dölja hs ansikte
59:2
1 våra s.er vittna emot oss
59:12
14 har begått en dubbel s.
Jer. 2:13
1 edra s.er förhållit detta goda
5:25
1 h e m s ö k e r deras s.er
14:10
1 består den missgärning och s.
16:10
1 vedergälla missgärning och s.
16:18
1 Juda s. uppskriven med järnstift
17:1
1 icke u t p l å n a deras s.
18:23
1 och dina s.er så många
30:14,15
1 deras s. skall jag icke mer
31:34
3 förledde de Juda tUl s.
32:35
1 söka efter Juda s.er
50:20
1 om han drabbas av sin s.
Klag. 3:39
1 missgärning större än Sodoms s.
4:6
1 profeters s.ers skull
4:13
1 skall uppenbara dina s.er
4:22
1 skall han dö gm sin s.
Hes. 3:20
3 och han avhåller sig från s.
3:21
1 vederstyggligare s.er än de
16:52
1 ser de s.er hs fader begår
18:14
1 omvänder sig från alla de s.er
18:21
1 den s. han har övat
18:24
3 du föll i s .
28:16
1 överträdelser och s.er tynga
33:10
1 sedan vänder om från sin s.
33:14
1 Ingen av de s.er han
33:16
11 gör dig fri ifrån dina s.er
Dan. 4:24
1 gm våra s.er tiU smälek
9:16
1 och s.erna få en ände
9:24
1 Av mitt folks s. föda de
Hos. 4:8
3 gjort så många altaren till s.
8:11
3 hs altaren bliva hm till s.
8:11
1 och h e m s ö k e r deras s.er
8:13
1 han h e m s ö k e r deras s.er
9:9
3 Israels s. når tillbaka ända till
10:9
2 skuld som kan räknas för s.
12:8
3 ännu fortgå de i sin s.
13:2
1 och hs s. är i förvar
13:12
12 och bedriven eder s.
A m . 4:4
12 och bedriven än värre s.
4:4
1 och edra s.er talrika
5:12
1 gm Israels hus' s.er
Mika 1:5
1 upphovet till dottern Sions s.
1:13
1 förkunna för Israel hs s.
3:8
1 h e m s ö k a dig för dina s.ers skull
6:13
1 kasta deras s.er i havets djup
7:19
1 avtvå sin s. och orenhet
Sak. 13:1
1 skall Egypten drabbas av sin s.
14:19
1 så ock alla andra folk av sin s.
14:19
17 frälsa sitt folk ifrån s.er
Matt. 1:21
18 är skyldig till evig s.
Mark. 3:29
19 förehållit Herodes hs s.
Luk. 3:19
17 som borttager världens s.
Joh. 1:29
20 Den av eder som är utan s.
8:7
17 I skolen dö i eder s.
8:21
17 I skullen dö i edra s.er
8:24
17 så skolen I dö i edra s.er
8:24
17 var och en som gör s.
8:34
17 han är s.ens träl
8:34
17 överbevisa mig om ngn s.
8:46
17 hel och hållen född i s.
9:34
17 Voren I blinda, haden I icke s.
9:41
17 därför står eder s. kvar
9:41
17 så skulle de icke hava haft s.
15:22
17 nu hava de ingen ursäkt för sin s.
15:22
17 så skulle de icke hava haft s.
15:24
17 veta sanningen i fråga om s.
16:8
17 i fråga om s., ty de tro icke
16:9
17 Därför har den större s.
19:11
19 om I binden ngn i hs s.er
20:23
17 att edra s.er bliva utplånade
Apg. 3:19
17 H . , tillräkna dem icke denna s.
7:60
17 låt d ö p a dig och avtvå dina s.er
22:16
17 allasammans under s.
R o m . 3:9
17 gm lagen är k ä n n e d o m om s.en
3:20
18 fördrag med de s.er som förut
3:25
17 vilkas synder äro överskylda
4:7
17 Salig den som H. icke tillräknar s.
4:8
21 vilken utgavs för våra s.ers skull
4:25
17 s.en kommit in i världen
5:12
17 och gm s.en d ö d e n
5:12
17 Ty s. fanns i världen redan innan
5:13
17 s. tillräknas icke där ingen lag
5:13
17 där s.en blev större
5:20
17 ss. s.en utövat sitt välde
5:21
17 Skola vi förbliva i s.en
6:1
17 Vi som hava d ö t t från s.en
6:2
17 så att vi icke mer tjäna s.en
6:6
17 är d ö d , han är friad ifrån s.en
6:7
17 hs död var en död från s.en
6:10
17 att I ären d ö d a från s.en
6:11
17 Låten därför icke s.en hava väldet
6:12
17 icke edra lemmar i s.ens tjänst
6:13
17 s.en skall icke råda över eder
6:14
17 vare sig det är under s.en
6:16
17 då I voren s.ens tjänare
6:17
17 när I nu gjorts fria ifrån s.en
6:18
17 Medan I voren s.ens tjänare
6:20
17 då I haven gjorts fria ifrån s.en
6:22
17 den lön som s.en giver är d ö d e n
6:23
17 Är lagen s.? Bort det!
7:7
17 s.en skulle jag icke lärt känna
7:7
17 då nu s.en fick tillfälle
7:8
17 Ty utan lag är s.en d ö d
7:8
17 när budordet k o m , fick s.en liv
7:9
17 ty då s.en fick tillfälle
7:11
17 Men s.en har blivit det
7:13
17 uppenbart att den var s.
7:13
17 s.en bliva till övermått syndig
7:13
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Syndens verkan, Ps.51.
1) Besmittar, v.4,9. 2) Plågar, v.5.
3) Bedrövar, v. 10. 4) Medför fördömelse, v . l l . 5) Förkastelse från Guds
ansikte, v. 13. 6) Tar bort frälsningsfröjden, v. 14. 7) Ger en tillsluten mun,
v.17.
Synden
1) Syndens njutning, Hebr. 11:25.
2) Syndens bedrägeri, Hebr.3:13. 3)
Syndens makt, 1.Kor. 15:56. 4) Syndens lag, Rom.7:23,25. 5) Syndens
träl, Joh.8:34. 6) Syndens lön, Rom.
6:23.
Våra synder
1) Vilande på Guds Lamm, Joh.
1:29. 2) Burna upp på korset, l.Pet.
2:24. 3) Förlåtna genom Jesu namn,
Apg.l0:43. 4) Överskylda, Ps.32:l;
Rom.4:7. 5) Kastade i havets djup,
Mika 7:19. 6) Glömda, Jes.43:25. 7)
Utplånade, Apg.3:19; Hebr.8:12.
Frälsning från synden, Matt. 1:21.
1) Från syndens skuld - genom
Kristi blod, Rom.3:25, jfr v.19. 2)
Från syndens makt - genom Guds
Ande, Rom.8:2-4. 3) Från syndens
väsen — genom Kristi återkomst,
l.Tess.5:23.

SYND
Uppdelning: allmänt; bära på synd, bekänna
synd, förlåta synd, syndernas förlåtelse.
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Synda -Syndafloden
17 såld till träl under s.en

17
17
17
17
22
23

l vill jag förlåta deras s.
l förlåt mill alla mina s.er
1 förlät min s.s missgärning

7 :14

17 utan s,en som bor i mig

7 :17,20

17 gör mig till fånge under s.enslag
17 med köttet tjänar s.ensJaa
17 fri ifrån s.ens och dödens Jaa
17 att borttaga s.en sände sin Son

7 :23
7 :25
8:2

8:3
och fördömde s.en i köttet
8:3
hemfallen åt döden för s.ens skull
8:10
när jag borttager deras s.er
11 :27
som icke sker av tro, det är s.
14:23
bruka sig till s. mot naturen loKor. 6:9
eller de som själva öva sådan s.
6:9

18 All annan s. en mska kan begå är
25 han begår därmed ingen s.
17 att K. dog för våra s.er

6 :18
7 :36
15:3

17
17
17
21
17

I äreo då ännu kvar i edra s.er
15:17
Dödens udd är s.en
15 :56
s.ens makt kommer av lagen
15:56
tillräknar icke deras s.er
2.Kor. 5:19
Den som icke visste av ngn s.
5 :21
17 hm har han för oss gjort till s.
5:21
17 var det väl en s. iag begick
11:7
17 utgivit sig för våra s.er
Gal. 1:4
17 inneslutit alltsammans under s.
3:22

21 förlåtelse för våra s.er

Ef. 1:7

17 döda gm de överträdelser och s.er
21 oss 80m voro döda gm våra s.er
19 för sådana s.er kommer Guds vrede
17 förlåtelsen för våra s.er
Kol.
21 som voren döda gm edra s.er
19 I de s.erna vandraden också I
17 uppfylla de sina s.ers mått l.Tess.

25 begår ngn en s., så skall

2:1
2:5
5:6
1 :14
2 :13
3:7
2:16

loTim. 5:20

17 icke delaktig i en annans s.er
5:22
17 Somlila mskors s.er i öppen dag
5 :24
17 svaga kvinnor. tyngda av s.er 2. Tim. 3:6

25 är förvänd och begär s.

Tlt. 3:11

17 utfört en rening från s.erna
17 till att försona folkets s.er

Hebr. 1:3
2:17

17 förhärdad gm s.ens makt att bedraga 3:13
17 frestad i allting, dock utan s.
4:15
17 frambära gåvor och offer för s.er
17 måste offra för sina egna s.er
17 offer först för sina egna s.er

17 deras s.er skall jag aldrig mer

5:1
5:3
7 :27

8:12

24 för folkets ouppsåtliga s.er

9:7

17 gm offret av sia själv utplåna s.en
17 offrad att bära mångas s.er
17 för andra gåni;en, utan s.

9 :26
9 :28
9 :28

17 icke mer kunde veta med sig s.
17 i offren påminnelse om s.

10:2
10:3

17 skulle kunna borttaga s.er
17 aldrig kunna borttaga s.er

10:4
10:11

17 framburit ett enda offer för s.erna 10:12

17 Deras s.er skall jaa aldrig mer

10:17

17
17
17
17

10:18
10:26
12:1
12:4

behöves icke mer offer för s.
icke mer ngt offer för våra s.er
s.en som så hört omsnärjer oss
i eder kamp mot s.en

17 till försoning för s.
13:11
25 för edra s.ers skull uppbära 1.Pet. 2:20
17 Han hade ingen s. gjort
"
2:22
17 våra s.er bar han I sin kropp
2 :24
17 skulle dö bort ifrån s.erna
2 :24
17 K. led en gång döden för s.er
3 :18
17 icke längre ngt att skaffa med s.
4:1
17 överskyler en myckenhet av s.er
4:8
17 renad från sina förra s.er
2.Pet. 1:9
17 kunna icke få nog av s.
2:14

17 J. blod renar från alls.

loJoh. 1:7

17 säga att vi icke hava ngn s.
17 är försoningen för våra s.er
17 som gör s., han överträder lagen

1:8
2:2
3:4

17 ty s. är överträdelse av lagen
17 för att han skulle borttaga s.ema
17 och s. finnes icke I hm
17 som gör s., är av djävulen

3:4
3:5
3:5
3:8

17 född av Gud, han gör icke s.

3:9

17 till försoning för våra s.er

4:10

17 ser sin'broder begå en s.

5:16

19 som icke är en s. till döds
25 om s.en icke är till döds
17 Det finnes s. till döds
17 All orättfärdighet är s.

5:16
5:16
5:16
5:17

17 finnes s. som icke är till döds

17 begärelsen havande, föder s.
17 när s.en har blivit fu11mollen
17 haven anseende •..begån I s.
17 för hm bliver detta till s.
17 om han har begått s.er

5:17

Jak. 1:15
1:15
2:9
4 :17
5:15

17 överskyler en myckenhet av s.er

17 löst oss från våra s.er
17 icke delaktila i hennes s.er

5:20

Upp. 1:5
18:4

7 :14
Ps.25 :18
32:5
79:9

l förlåt oss våra s.er

l skall jag förlåta deras s.
17 dina s.er förlåtas dig

Jer.36:3
Matt. 9:2

17 säga: Dina s.er förlåtas dig
17 makt här på jorden att förlåta s.er

17 All annan s. och hädelse förlåten

9:5
9:6

12:31

17 Min son, dina s.er förlåtas
Mark. 2:6
17 Vem kan förlåta s.er utom Gud
2:7

17 Dina s:er förlåtas dig
17 makt här på jorden att förlåta s.er
18 Alla andra s.er förlåtna
17 deras s.er bliva dem förlåtna Luk.

2:9
2:10
3:28
1 :77
5 :20
5:21

17 dina s.er äro dig förlåtna
17 Vem kan förlåta s.er, utom Gud

17 Dina s.er äro dig förlåtna
17 makt här på jorden att förlåta s.er
17
17
17
17

Hennes många s.er äro förlåtna
Dina s.er äro dia förlåtna
som till och med förlåter s.er
förlåt oss våra s.er

17 Om I förlåten ngn hs s.er
21 förlåtit oss alla våra s.er
17 förlåter oss våra s.er
17 s.erna äro eder förlåtna

5 :23
5:24
7:47
7 :48
7 :49
11:4

Joh.20:23
Kol. 2:13

1.Joh. 1:9
2:12

SYND (syndernas förlåtelse)
17 till s.ernas förlåtelse
Matt.26 :28
17 till s.ernas förlåtelse
Mark. 1:4
17 till s.ernas förlåtelse
Luk. 3:3
17 bättring tills.emas förlåtelse
24:47
17 till edra s.ers förlåtelse
Apg. 2:38
17 bättring och s.emas förlåtelse
5:31
17 s.ernas förlåtelse gm hs namn
10:43
17 gm hm s.emas förlåtelse förkunnas 13 :38
17 undfå s.emas förlåtelse
26:18
SYNDA
»Jag har syndat»
l) Farao, 2.Mos.9:27; 10:16. 2)
Bileam, 4.Mos.22:34. 3) Akan, Jos.
7:20. 4) Saul, I.Sam.15:24,30; 26:21.
5) David, 2.Sam.12:13; 24:10,17;
I.Krön.21:8; Ps.4I:5; 51:6.6) Simei,
2.Sam.19 :20. 7) Nehemja, Neh.1 :6. 8)
Mika, Mika 7:9. 9) Judas, Matt.27:4.
10) Den förlorade sonen, Luk.15:18,
21.

SYNDA

l) hötö', X t:l n

gru~dbet.

nrls;a (förfela) ett mål, ta
miste om vägen; fela, göra fel; gå fel,
gå vilse; synda; hif. förmå (någon) att
synda; här övers. komma (någon) att
synda. Se t.ex. Fela I, Försynda I,
Rena 3, Skuld 4, Synd 3.

2) f!a!!ö't,

nx t:l n

felsteg, förseelse~ synd; av:
Se vidare: Synd 1.

lJ.ätå',

se 1.

3) 'öwon, l i II
förvändhet, v;ånghet; synd, brott,
missgärning; skuld. Se vidare: Synd 6.

4) Sägö, n JtV

irra ornkri~g, fara vilse, synda utan
uppsåt el. avsikt; här övers. synda
ouppsåtligen. Se vidare: Ouppsåtlig 2.

5) hamartdnö, åjlapråvw
förfela målet; synda. Se vidare: Synd
25.

6) proamartdnö, 1fpoajlapråvw

2 de skola komma att bära på s.
18:22
2 Icke komma att bära på s.
18 :32
2 bära på de s.er I begått
Hes.23:49
16 bära på de styggeliga s.er
44:13

förut synda; av: prep. pro, före, framför (i sammansättningar ofta = förut, i
förväg, tidigare), och hamartånö, se 5.
SYNDA
1 hindrat dig s. mot mig
l.Mos.20:6
2 Vari har jag förbrutit mig eller s.t
31 :36
l så mycket ont och s. mot Gud
39:9
l förlåt vad de brutit och s.t
50:17
l Jag har s.t denna gång
2.Mos. 9:27
l Jag har s.t mot H., eder Gud
10:16
l så att I icke s.en
20:20

SYND (bekänna synd)
l beitänna den s. han begått

1 den smorde prästen som har s.t

17 hennes s.er räcka upp till him.

18:5

SYND (bära på synd)
2 icke för hs skull bära på s. 3.Mos.19:17
2 de komma att bära på s.
20 :20
2 icke må komma att bära på s.
22:9
2 hädar Gud, bära på s.
24:15
2 den mannen bär på s.

4.Mos. 9:13

4.Mos. 5:7
1 av Israels släkt bekände s.er
Neh. 9:2
15 bekände de sina s.er
9:3
l bekände min och Israels s.
Dan. 9:20
17 bekände därvid sina s.er
Matt. 3:6
17 bekände därvid sin" s.er
Mark. 1:5
19 mänga bekände sin"s.
Apg.19:18
170m vi bekänna vAra s.er
loJoh. 1:9
17 Bekännen edra s.er för
Jak. 5:16
SYND (förlåta synd)
1 förlåt min s. denna gång
2.Mos.10:17
l förlåt dem nu deras s.
32:32
9 förlåter ... överträdelse och s.
34:7
l vill förlåta oss vår s.
34:9
l bliver den s. hm förlåten
3.Mos.19:22
1 förlåt mig nu min s.
1.Sam.15:25
1 må förlåta Israels s.
loKan. 8:34
1 förlåta ...ditt folk Israels s.
8:36
l och förlåta Israels s.
2.Krän. 6:25
l förlåta ditt folk Israels s.
6:27
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l Den som har s.t mot mig

l ouppsåtligen s.r mot H. bud

32:33

3.Mos. 4:2

1 Om en hövding s.r
l av meniga folket s.r ouppsåtligen
1 om ngn s.r i det att han

4:3
4:22
4:27
5:1

l bekänna det vari han har s. t
5:5
l bot för att han s.t bära fram
5:7
l ss. offer för vad han har s.t
5:11
l utan att veta det s.r
5 :17
l Om ngn s.r och begår orättrådighet 6:2
l skall den som så har s. t återställa
6:4
2 vad de än må hava s.t
16:16,21
1 vi hava s.t
4.Mos.14:40
lom ngn enskild s.r ouppsåtligen
15:27
l därför att en enda man s.r

l
l
l
l

16 :22

VI hava s.t därmed att vi
21:7
Blleam till H. ängel: Jag har s.t
22:34
då s.en I mot H.
32:23
Vi hava s.t mot H.
5.Mos. 1:41

1 fick se att l haven s.t mot H.
l komma eder att s. mot H.

l Israel har s.t

9:16
20:18

Jos. 7:11
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l
l
l
3
l

jag har s. t mot H., Israels Gud
7 :20
Vi hava s.t mot dig
Dom.10:10
Israels barn till H.: Vi hava s.t
10:15
därför att (Eli) s.t
loSam. 3:13
Vi hava s.t mot H.
7:6

l Vi hava s.t, ty vi hava övergivit

12:10

l att jag skulle så s. mot H.
l Se. folket s.r mot H.

12:23
14:33

1 s.en icke mot H. gm att äta köttet

14:34
15:24

1 S.t därmed att jag överträtt

l (Saul) svarade: Jag har s.t
15:30
l Då sade Saul: Jag har s.t
26:21
l (David:) Jag har s.t mot H.
2.Sam.12:13
l David sade till H.: Jag har s.t
24:10
l Det är ju jag som har s.t
24:17
l därför att de s.t mot dig
1.Kon. 8:33
l därför att de s.t mot dig
8:35
10m de s. mot dig
8:46
l ingen mska som icke s.r
8 :46
l Vi hava s.t och gjort illa

8:47

l förlåta vad de hava s.t mot dig

8:50

1 kommit Israel att s.
l denne kommit Israel att s.

14:16
15:26

l gm vilka han kom Israel att s.
l denne hade kommit Israel att s.

15:30
15:34

1 kommit mitt folk Israel att s.
1 gm vilka de kommit Israel att s.
1 gm vilken han kommit Israel att s.

16:2
16:13
16:19

l denne hade kommit Israel att s.

16:26

1
1
1
1

du har kommit Israel att s.
21 :22
hs som hade kommit Israel att s.
22:53
kommit Israel att s.
2.Kon.3:3
denne hade kommit Israel att s.
10:29

l denne hade kommit Israel att s.
10:31
l denne kommit Israel att s.
13:2,6,11
14:24; 15:9,18,24,28
l Israels barn hade s.t mot H.
17:7
l kommit också Juda att s.
21:11
l (Manasse) kom Juda att s.
21:16
l (Jerobeam) som kom Israel att s.
23:15
l Jag har s.t storligen
1.Krön.21:8
1 Det är då jag som har s. t

l att de s.t mot dig
l Om de s. mot dig

21 :17

2.Krön.6:24,26
6 :36

l ingen mska finnes som icke s.r

6 :36

l Vi hava s.t, vi hava gjort illa
l förlåta vad de hava s.t mot dig

6:37
6:39

l min faders hus hava s.t
Neh. 1:6
1 s.de mot dina rätter
9 :29
l kommo kvinnoma också hm att s.
13:26

l Kanhända hava mina barn s.t
l Vid allt detta s.de Job icke

Job 1:5
1:22

1 s.de Job icke med sina läppar

2:10

l Om jag än har s.t, vad skadar jag

7 :20

10m dina barn hava s.t mot hm
1 om jag s.de, skulle du vakta på

8:4
10:14

l
l
l
l

24:19
31 :30
33:27
35:6

förtär dödsriket den som har s.t
tillstadde ej min mun att s. så
Väl s.de jag, väl kränkte jag
Om du s.r, vad gör du väl hm

l Vredgens. men s.en icke

l
l
l
l
l

Ps. 4:5

att jag icke s.r med min tunga
ty jag har s.t mot dig
Mot dig allena har jag s.t
Likväl s.de de framgent mot hm
Likväls.de de alltjämt

1 Vi hava s.t likasom våra fäder

39:2
41:5
51:6
78:17
78:32
106:6

l för att jag icke skall s. mot dig

119:11

l mot vilken vi hava s.t
l redan din stamfader s.de

Jes.42:24
43 :27

1 säger: Jag har icke s.t

Jer. 2:35

1 mot H., vår Gud, hava vi S.t
l därför att vi s.de mot H.
1 mot dig hava vi s.t

3:25
8:14
14:7

l ty vi hava s.t mot dig
l straff för allt vad du har s.t
2 straff för vad du s.t i ditt land

14:20
15:13
17:3

l vanned de hava s. t mo t mig

33:8

l gm vilka de hava s.t mot mig
11 haden ju s.t mot H.
l Därför att I s.den mot H.
l därför att de hade s.t mot H.
l mot H. har hon s.t
l Våra fäder hava s.t

33:8
40:3
44:23
50:7
50:14
Klag. 5:7

1 ve oss, att vi s.de så
l för att han icke skall s.

5 :16
Hes. 3:21

l om ett land s.de mot mig
14:13
l Ej heller Sarnaria s.t häHten så
16:51
l den som s.r, han skall dö
18:4,20
l leva gm rättfärdighet när han s.r
33:12
l från alla orter där de hava s.t
37:23
4 s.t ouppsåtligen och av fåkunnighet 45:20
l Vi hava s.t och gjort illa
l blygas därför att vi hava s.t

Dan. 9:5
9:8

l ty vi hade ju s.t mot hm
l (Daniel:) Vi hava s.t

9:11
9:15

5 om ngn sx. hava vi förespråkare
5 förbliver i hm, han s.r icke
5 som sx, han har icke sett hm

2:1
3:6
3:6

5 djävulen har s.t från begynnelsen

3:8

5 kan icke s., eftersom han är född
5 som är född av Gud ... icke s.r

3:9
5 :18

SYNDABEKÄNNELSE (Se: Bekännelse).
SYNDABELÄTE
kalven, S.t som I haden gjort

5.Mos. 9:21

SYNDAFALL

1) pardptoma,

1fapå1frw/la

fall bredvid; felsteg, förseelse, överträ·
delse. l Rom.5 :15 är det tal om den
förste Adams fall, vilket sätts i kon·
trast till nådegåvan (chårisma) genom
den andre Adam, Jeslls Kristus. Se art.
Fallet (under uppslagsordet Fall). Se:
Fall 23, Försynda 8, Synd 21, Överträ·
delse 5.
SYNDAFALL
1 icke med nådegåvan som s.et

Rom. 5 :15

SYNDAFLODEN
Se även: Flod, Noa, ark.
Syndafloden
Ordet »syndaflod» har enligt tyskt
mönster blivit en term för den i I.Mos.
kap.6-9 omtalade stora »floden», vilket
är det ord vår kyrkobibel vanligen
använder. Luther har ordet »SintflUD>,
som återgår på ett fornhögtyskt »sin·
fluot», där prefIxet sin-, som har för·
stärkande funktion, ger ordet betydel·
sen »flod (flöde) utan avbrott», »stor
flod», »regnflod». Det är här fråga om
ett gammalt samgermanskt ord som på
nordiskt språkområde uppträder under
formen si· och är välkänt t.ex. från sv.
dialekters »det siregnan>. »Sintflut» om·
tolkades emellertid tidigt, redan före
Lllther, till »Siindflut», som blev före·
bilden för vårt »syndaflod». Jämte
»floden» brukade den gamla översätt·
ningen, i l.Mos.6:17, även uttrycket
»wa ttuflOll».
Berättelsen om syndafloden omfat·
tar det textavsnitt i l.Moseboken, som
sträcker sig från kap.6:1 till kap.9:17,
och ges alltså ett större utrymme och
ett mer detaljerat omnämnande i den
bibliska urhistorien än själva skapelsen
och syndafallet. För övrigt omtalas
syndafloden på många ställen i Bibeln:
Ps.29:1O; 104:6·9; Jes.54:9; Matt.
24:37·39; Luk.17:26·27; Hebr.ll:7;
l.Pet.3:20; 2.Pet.2:5; 3:6.
Syndafloden framställs i Skriften
som den största gudsdom, som någon·
sin har drabbat mänskligheten, jämför·
lig endast med de stora eskatologiska
vedermödorna vid tidsålderns slut,
Matt.24:29·39; 2.Pet.3:3·7.

5 Var det icke de som hade s.t Hebr. 3:17
5 om vi med berått mod s.
10:26
5 skonade icke än&lar som s.de 2.Pet. 2:4
5 Om vi säga att vi icke s.t
loJoh. 1:10
5 för att I icke skolen s.
2:1

Gud sände syndafloden över jorden
därför att människornas synd tog över·
handen. Gud var full av sorg i sitt
hjärta över detta, och han till och med
»ångrade» att han hade skapat männi·
skorna, I.Mos.6:5 f. Han gav släktet en
nådatid om 120 år, under vilken hans
ande skulle vara kvar bland människor·
na, 6:3, och »rättfärdighetens förkunnare» Noa verka, 2.Pet.2:5. »Guds lång·
modighet gav dem anstånd i Noas tid,
då när en ark byggdes», l.Pet.3:20,
men när människorna icke ville omvän·
da sig, lät Gud syndafloden komma
och fördärva allt som det var livsande
i, endast Noa och hans hus, samt de
djur som hade tagits med, räddades i
den ark Noa efter Guds befallning
hade byggt, l.Mos.7:21·23. Vattnet
steg i 40 dagar tills det övertäckte alla
berg, 7:17-20, och höll sig över jorden
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1 dess mer hava de s.t mot mig

l
l
l
5
5
5
5
5

Hos. 4:7

Eftersom jag s.t mot H.
Mlka 7:9
så s.r mot dig själv
Hab. 2:10
därför att de s.t mot H.
Sef. 1:17
(Judas:) Jag har s. t
Matt.27:4
Fader, jag har s.t mot him.
Luk.15:18
Fader, jag har s.t mot himmelen
15:21
s. icke härefter på det att
Joh. 5 :14
Gå, och s. Icke härefter
8:11

5 Rabbi, vem har s.t
5 Det är varken denne som s. t
5 alla som utan lag hava S.t

9:2
9:3
Rom. 2:12

5 alla som med Jaa hava s.t
5 Alla hava ju s. t

2:12
3 :23

5 eftersom de alla hava s.t

5 :12

5 som Icke s.t gm överträdelse

5:14

5 det som kom gm denne ene som s.de 5:16

5 Skola vi s., eftersom vi Icke stå

5 han s.r på sin egen kropp

5 gifta dig, så s.r du icke därmed

6 :15

l.Kor. 6 :18

7 :28

5 ej heller s.r en jUngfru. om hon

7 :28

5 Om I på sådant sätt s.en
5 då s.en I mot "K. själv

8 :12
8:12

5 Vacken upp och s.en icke
6 många som förut hava s.t

6 Till dem som förut hava s.t
5 Vredgens, men s.en icke

15 :34
2.Kor.12:21

13:2
Ef. 4:26

Syndakropp - Syndig
i l SO dagar, tills det började sjunka,
7:24; 8:3. I den sjunde månaden blev
arken stående på Ararats berg, 8:4.
Noa sände u t fåglar från arken för att
förvissa sig om att vattnet hade sjunkit
bort från jorden, och efter att ha
uppehållit sig mer än 12 månader i
arken, steg Noa och hans familj ut,
8:14 ff. Noa offrade då till Herren,
8 :20, och Herren lovade att han aldrig
mer skulle låta en sådan flod komma
över människosläktet så länge jorden
består, 8:21 f. Han upprättade sitt
förbund med Noa och hans släkt och
med allt levande, och han satte regn·
bågen i skyn som tecken på förbundet,
9:9 ff. Se: Ark, Ararat, Flod, Noa.
Utombibliska källor. Hos många av
forntidens folk finns traditioner om en
urtidsflod som utrotade mänsklig·
heten, och man kan faktiskt spåra
syndaflodsberättelsen bland folk över
hela jorden. I nedre Mesopotamien,
varifrån Abraham kom, var sådana
berättelser välkända.
Den äldsta kända versionen av dy·
lika traditioner är den sumeriska, fun·
nen på tavlor i Nippur. Den handlar
om prästkonungen Ziusudra som mot·
tar ett budskap från gudarna, och som
driver omkring på vattnet i en stor båt,
sedan floden har kommit över jorden.
Efter floden gör han en öppning i
skeppets sida och går ut och håller en
stor offerhögtid .
Bäst känd är den babyloniska
syndaflodsberättelsen ur Gilgamesh·
eposet, som berättar om Umnapish·
tims räddning undan den vattenflod
som guden Enlil har sänt över männi·
skorna. En jämförelse mellan den
babyloniska traditionen och den
bibliska berättelsen visar märkliga
överensstämmelser, men också väsent·
liga olikheter. Det yttre händelseför·
loppet är i stora drag detsamma: ett
gudomligt beslut uppges stå bakom
floden och grunden är människornas
skröplighet och brister. Berättelsens
huvudperson får en uppenbarelse om
den kommande domen. Han bygger då
en stor båt eller ark, och i denna
räddas han tillsammans med sina när·
maste och med en del djur. De yttre
orsakerna till katastrofen uppges. Fåg·
lar sänds ut ur arken för att det skall
bli utrönt om vattnet håller på att
sjunka eller ej. De räddade går ut ur
arken och frambär ett offer, vars lukt
stiger uppåt, och de mottar en speciell
välsignelse.
Ä ven om allt detta är gemensamt
för de två syndaflodsberättelserna,
fmns dock fundamentala olikheter:
den bibliska berättelsen är strängt
monoteistisk, den babyloniska krasst
polyteistisk. När vattenfloden bryter
fram, blir gudarna skräckslagna över
vad de har gjort och kryper samman
som hundar, efter floden samlas de
som flugor kring offret. Medan den
bibliska berättelsen säger att Gud var
full av sorg i sitt hjärta över männi·
skornas synd, och sänder floden som
en rätWirdig dom över ett fördärvat
släkte, är det i den babyloniska berät·
telsen ingen skillnad mellan rättfardiga
och orättfärdiga, floden sänds på
grund av gudarnas nyckfulla infall och
nog så omotiverade missnöje med människorna. Före syndafloden verkar

Guds Ande bland människorna, och
N.T. vet berätta, att Noa var rättfärdighetens förkunnare i de 120 år under
vilka Guds långmodighet höll domen
tillbaka, medan däremot hjälten i det
babyloniska eposet icke varnar sin
samtids människor, utan tvärtom invaggar dem i falsk säkerhet. Till sitt
teologiska innehåll är alltså de två
berättelserna fullständiga motsatser till
varandra.
Det babyloniska syndaflodseposet, i
den form vi känner det, har tydlig
babylonisk lokalfarg. Det framgår
också klart att det är av mycket senare
datum än den bibliska berättelsen,
eftersom det avspeglar ett högre
kulturstadium. Därför är det en omöjlig tanke att den babyloniska dikten
skulle vara källa till den hebreiska
berättelsen. De religiösa och etiska
motsatserna mellan de två berättelserna går ju också mycket djupare än den
yttre parallellismen.
Denna yttre likhet kan naturligtvis
ändå icke lämnas obeaktad, därtill är
det för många detaljer som visar frapperande överensstämmelse. Den enklaste förklaringen till dessa motsvarigheter är att både den hebreiska och
den babyloniska berättelsen går tillbaka till en gemensam källa, en tradition som leder helt tillbaka till denna
väldiga urtidskatastrof. Minnet av
denna mäktiga händelse har hållit sig
genom generationer och har följt
mänskligheten på dess vandring ut över
jorden. Den babyloniska traditionen
har efter hand blivit totalt förvrängd
och fördärvad. Sådan som traditionen
föreligger i den bibliska berättelsen, är
den en realistisk och sober framställning av faktiska händelser i mänsklighetens urhistoria, en andeinspirerad
nedteckning av gammalt muntligt
traditionsstoff, som har givits först och
främst för att fylla en bestämd plats i
frälsningshistorien.
Var syndafloden universell? Från
forntiden var det allmän uppfattning
att syndafloden var världsomfattande,
att den täckte hela jorden och att
vattnet steg högre än alla berg. I
syndaflodsberättelsen heter det att alla
höga berg allestädes under himmelen
övertäcktes, och att Gud utrotade allt
liv på jorden, både människor och
djur, endast Noa och de som var med
honom i arken blev kvar, LMos.
7:19·23. Det sägs också att alla människor härstammar från Noas söner, 9:1.
Petrus ger syndafloden helt kosmiska
dimensioner och framställer den som
en förändring av både himmel och
jord, och han jämför floden med den
ödeläggelse genom eld som skall
drabba himmel och jord vid världens
slut,2.Pet.3:S-7.
Hur det var möjligt att en flod av så
gigantiska dimensioner kunde uppstå,
har man på olika sätt sökt förklara.
Bibeltexten säger att »den dagen bröto
alla det stora djupets källor fram, och
himmelens fönster öppnade sig»,
LMos. 7 :11. »Det stora djupet» syftar
otvivelaktigt på världshavet, jfr 1:2.
Man har så tänkt sig att översvämningen uppstod genom väldiga jordskalv som lyfte och sänkte havsbottnen och det torra landet. Några
har också hävdat att det före synda-

floden fanns stora vattenmängder i
form av vattenånga i den högre atmosfären, och att dessa avkyldes och
störtade ned på jorden. Oansett vilka
naturprocesser som måste ha medverkat är det emellertid klart att en
översvämning av universella dimensioner endast kan förklaras som ett
gudomligt domsunder. Syndafloden
måste då vara en med skapelsen och
universums
upplösning
jämförlig
uppenbarelse av Guds allmakt, en jämförelse som också göres i 2.Pet.3:5 ff.
Många hävdar emellertid det betraktelsesättet, att syndafloden trots allt
bör uppfattas endast som en lokal
flod. Arkeologiska avlagringar visar att
Mesopotarnien tid efter annan har
översvämmats av de stora floderna
Eufrat och Tigris. Detta menar man så
är bakgrunden till de syndaflodstraditioner som har uppstått.
Många konservativa teologer uppfattar det så, att även urhistorien
måste ses mot bakgrund av Guds förbund med Abraham, och att den
bibliska framställningen först och
främst befattar sig med de folk och
den kulturkrets som Abraham utgick
ifrån. För dem som levde i dessa
länder, betraktades detta som »hela
världen», och de bibliska författarna
talar sin tids språk. När Gud sände
floden var det för att utplåna den
fördärvade civilisationen i Mesopotamien. Det var för dessa människor Noa
hade predikat, och det var de som
hade förkastat hans budskap. Havet
har så brutit in över det lågt liggande
landskapet och tillsanunans med de
stora floderna förorsakat en lokal översvämning, som har fört arken upp mot
Araratbergen.
Mot en sådan syn kan invändas, att
det då egentligen var överflödigt att
arbeta i 120 år på en ark aven
oceanångares storlek. Allt vad Noa
hade behövt göra för att undkomma
var att bege sig u t på en resa, ej längre
än att den kunde företas på några
dagar. Det var också onödigt att samla
alla djur i arken, eftersom endast en
obetydlig del av jordens djurliv skulle
beröras aven sådan lokal flod. Med
tanke på att lokala översvämningar i
verkligheten upprepades, är det också
svårt att förstå Guds löfte om att
aldrig mer sända en flod sådan som
den på Noas tid.
Berättelsens budskap. Syndaflodsberättelsen har i Bibeln först och
främst ett andligt syfte. Den understryker att Gud i lågande vrede dömer
synden, och detta mäktiga domsallvar
vill förhindra att de många nådesord
som sedan följer i gamla förbundets tid
blir falskt åberopade.
Samtidigt uppenbaras i berättelsen
Guds frälsningsvilja. Noa utväljs och
räddas genom ett gudomligt under,
och hans efterkommande står under
Guds skonsamhet och mildhet.
Syndaflodsberättelsen har också ett
eskatologiskt syfte, den pekar hän
emot den kommande världsdomen och
slutfrälsningen. Enligt I.Pet.3 :20 ff.
avtecknar detta sig förebildligt i dopet,
där vattnet samtidigt är till dom och
till frälsning. Liksom de som lever
efter floden icke har någon förbindelse
med den värld som existerade före

floden, så utgör dopet en skiljelinje
mellan den döpte och den värld han är
frälst u t ifrån.

SYNDIG
l) hatta', l< t!l n
synd~; av: ~åtå', se 2. Se: Synd 5,
Syndare 2.
2) hata', l< t:I n
fela·, göra fel; gå fel, gå vilse; synda; här
part. syndande. Se vidare: Synda l.

5449

5450

5451

5452

SYNDAKROPP
att s.en skall göras om intet

Rom. 6:6

SYNDARE
l) hata', l< t:I n
fela·, göra fe~ gå fel, gå vilse; synda; här
övers. vara en syndare, stå såsom syndare; part. övers. syndare. Se vidare:
Synda l.
2) hatta', l< t:I n
syndig; synd;r;; av: l;låW, se l. Se:
Synd 5, Syndig l.
3) hatta 't, nl< t!l n
synd;· hä; i betydelsen: den som gör
synd, syndare; av: I;låtå', se l. Se
vidare: Synd l.
4) hamartöl6s, allQPTWA6~
felande; syndig; som sub st. syndare
(både om man och om kvinna); av:
hamartånö, se Synd 25.
SYNDARE
1 en s. inför dig i all min
1.Mos.43:9
1 en s. inför min fader i all
44:32
2 amalekiterna. de s.na
l.Sam..15:18
2 icke träder in på s.s väg
Ps. 1:1
2 ej heller s.na i de rättfärdigas
1:5
2 undervisar han s. om vägen
25:8
2 Ryck icke min själ bort med s.
26:9
2 s.na skola omvända sig till dig
51 :15
2 må s. försvinna ifrån jorden
104:35
2 om s. locka dig, följ icke
Ords. 1 :10
1 mer den ogudaktige och s.n
11 :31
3 ogudaktighet kommer s.na på fall
13:6
2 S. förföljas av olycka
13 :21
1 s.ns gods förvaras åt rättfärdige
13:22
2 Låt icke ditt bjärta avundas s.
23:17
1 åt s.n besväret att samla
Pred. 2:26
1 men s.n bliver hennes fånge
7 :27
1 s.n 100 gånger kan göra vad ont
8:12
1 den gode räknas lika med s.n
9:2
2 fördärv drabba alla s.
Jes. 1 :28
2 utrota s.na som där bo
13:9
2 S.na i Sion bliva förskräckta
33:14
1 och vi stodo där ss. s.
64:5
1 s.n drabbas av förbannelsen
65 :20
2 Alla s. skola dö för svärdet
Am. 9:10
4 många publikaner och s.
Matt. 9:10
4 äta med publikaner och s.
9:11
4 utan för att kalla s.
9:13
4 en publikaners och s.s vän
11 :19
4 överlämnad i s.s händer
26 :45
4 många publikaner och s.
Mark. 2:15
4 att han åt med publikaner och s.
2 :16
4 utan för att kalla s.
2:17
4 överlämnad i s.nas händer
14:41
4 med publikaner och s.
Luk. 5 :30
4 utan s. till bättring
5:32
4 Också s. älska ju dem av vilka de
6 :32
4 Också s. göra ju detsamma
6 :33
4 Också s. låna ju åt s.
6 :34
4 en publikaners och s.s vän
7 :34
4 större s. än alla andra galileer
13:2
4 allt vad publikaner och s. hette
15:1
4 Denne tager emot s. och äter med
15:2
4 över en enda s. som gör bättring
15:7
4 över en enda s. som gör bättring
15:10
4 Gud. misskunda dig över mig s.
18:13
4 gått in för att gästa hos en s.
19:7
4 Huru skulle ngn som är en s.
Joh. 9:16
4 denne man (J.) är en s.
9:24
4 Om han är en s. vet jag icke
9 :25
4 Vi veta ju att Gud icke hör s.
9:31
4 skall jag likväl dömas ss. s.
Rom. 3:7
4 K. dog medan vi ännu voro s.
5:8
4 de många fingo stå ss. s.
5:19
4 judar och icke hedniska s.
Gal. 2:15
4 befunnits vara s.
2:17
4 lagen för ogudaktiga och s.
l.Tim. 1:9
4 KJ. kommit för att frälsa s.
1 :15
4 en som vore skild från s.
Hebr. 7 :26
4 utstått mycken gensägelse a s.
12:3
4 huru skall det då gå s.n
l.Pet. 4:18
4 Renen edra händer, I s.
Jak. 4:8
4 den som omvänder en s. frälsar hs
5 :20

SYNDASKULD
svärja vid Samariens s.

Am. 8:14

SYNDASTRAFF
Ve dem som draga fram s.

Jes. 5:18

SYNDATJÄNARE
då är ju K. en s.? Bort det!

Gal. 2 :17

SYNDERSKA (ordanalys, se SYNDARE)
4 Nu fanns i staden en s.
4 skulle då veta att hon är en s.

Luk. 7 :37
7 :39

SYNDFULLHET
eder s. visar sig i allt vad

Hes.21:24

Syndoffer-SyrtenrevIarna
3) hamartolos, a-Jl.apTwA6~
felande; syndig; som subst. syndare. I
Jud.v.15 står ordagrant: som ogudak·
tiga syndare hava talat mot honom. Se
vidare: Syndare 4.
4) hamartIa, allapTia
förfelande av målet; synd. I Rom.7:5
står ordagrant: syndernas lustar; 8:3 i
synds kötts likhet; Hebr.ll :25 hava
synds njutning. Se vidare: Synd 17.
SYNDIG
1 folket i Sodom ont och s.t
1.Mos.13:13
1 I s.a mäns avföda
4.Mos.32:14
2 Ve dig, du s.a släkte
Jes. 1:4
1 H. ögon mot detta s.a rike
Am. 9:8
3 detta trolösa och s.a släkte
Mark. 8 :38
3 jag är en s. mska
Luk. 5:8
3 överlämnad i s.a mskors händer
24:7

4 s.a lustar som uppväcktes

3
4
4
3

Rom. 7:5

synden till övermått s. gm budordet 7 :13
sände sin Son I s.t kötts gestalt
8:3
leva i s. njutning
Hebr.11 :25
i sin s.a ogudaktigbet talat
Jud. v.15

SYNDOFFER
Se även: Offer, synd, altare, taber·
nakel, präst, överstepräst, försoning.

offra ss. s. en bock dagligen
45 :23
vid högtiden frambära likadana s.
45 :25
prästerna skola koka s.ret
46 :20
min livsfrukt till s. för
MIka 6:7
i s. fann du icke behag
Hebr.10:6
brännoffer och s. begärde du icke
10:8

SYNDOFFERSBOCK
3.Mos. 9 :15
Mose frågade efter s.en
10:16
Sedan skall (Aron) slakta folkets s.
16:16
syndofferstiuren och s.en utanför
16:27
skolen I offra en s.
4.Mos.28 :22
tillika också en s.
29:22,28,31,34,38
förde de s.ama fram inför
2.Krän.29 :23
landsflyktiga offrade 12 s.ar
Esr. 8:35
skalI du dagligen offra en s.
Hes.43 :26
tog folkets s. och slaktade

SYNDOFFERSDJUR
sin band på s.ets huvud

3.Mos.4:29,33
skall ock s.et slaktas
6:26
s.ets fett förbrände han på altaret
9:10
på samma sätt som det förra s.et
9:15
slaktar s. och brännoffersdjuren
14:13
fettet av s.et skall han förbränna
16:25
slakta brännoffers- och s.en
Hes.40:39

SYNDOFFERSKALV
Aron slaktade sin s.

3.Mos. 9:8

Syndoffer
Syndoffret förordnas i Mose lag till
soning av ouppsåtliga synder, 3.Mos.
4:2 f. Det fanns en rad olika slags
syndoffer, och det skildes skarpt mellan de syndoffer vilkas blod bars in i
helgedomen och de vilkas blod icke
bars in. Se: Offer, sp.4195-97.
SYNDOFFER
Det är ett s.
2.Mos.29 :14
en tjur ss. s. till fönoning
29 :.36
en felfri Ungtjur till s.
3.Mos. 4:3
offra en ungtjur till s.
4:14
Detta är s.ret för församlin&en
4:21
Det är ett s.
4 :24
prästen skall taga ngt av s.rets blod
4 :26
vill offra ett lamm till s.
4 :32
han skall sedan slakta det till s.
4:33
taga ngt av s.rets blod
4 :34
föra fram åt H. ett hondjur till s.
6:6
två unga duvor, en till s. och
5:7
först offra den som är avsedd till s.
5:8
stänka ngt av s.rets blod
5:9
Det är ett s.
5:9
tiondedels efa fint mjöl till s.
5:11
ingen rökelse därpå, det är ett s.
5:11
Det är ett s.
5:12
Det är bögbeligt likasom s.ret
6 :17
Detta är lagen om s.ret
6 :25
präst som offrar s.ret skall äta det
6:26
intet s. av vars blod ngt bäres in
6 :30
Vad som gäller om s.ret
7:7
Detta är lagen om s.ret
7 :37
Tag dig en tjurkalv till s.
9:2
Tagen en bock till s.
9:3
till altaret och offra ditt s.
9:7
offrade hm till s.
9 :15
sedan (Aron) hade offrat s.ret
9 :22
Varför haven I Icke ätit s.ret
10:17
de hava i dag offrat sitt s.
10:19

-sym
osyrad 1.Mos.19:3
SYRA (subst.)
Ss. s. för tänderna är late
ss. s. på lutsalt att sjunga visor
SYRA (verb)
var och en som äter nat s.t
innan den ännu blivit s.d
ty den hade icke blivit s.d
Fördenskull må intet s. t ätas
intet s. t skall man se hos dig
icke offra ...net som är s. t
Intet spisoffer skall vara s.t
Jämte kakor av s.t bröd
(nasiren) icke dricka s.d dryck
eller ngn annan s.d stark dryck
skall icke äta ngt s.t därtill
till dess att degen är s.d
Förbrännen s.t bröd till
till dess alltsammans bliver s.t
till dess alltsammans bliver s.t
litet surdeg s.r hela degen
Litet surdeg s.r hela degen

Ords.10:26
26:20
2.Mos.12:15
12:34
12:39
13:3
13:7
23:18; 34:26
3.Mos. 2:11
7:13
4.Mos. 6:3
6:3
6.Mos.16:3
Hos. 7:4
Am. 4:5
MaU.13:33
Luk.13:21
1.Kor. 5:6
Gal. 5:9

SYNDOFFERSKÖTI
Om jag nu i dag åte s.

3.Mos.10:19

SYNDOFFERSPENNENG
s.arna gingo icke till H. hus

2.Kon.12:16

SYNDOFFERSTJUR

-syndoffer
försoningssyndoffer 4.Mos.29:11

SYRA
Se även: Surdeg.

s.ens fett skall han taga ut
3.Mos. 4:8
ss. han skulle göra med förra s.en
4:20
Tag Aron och hs söner ... så ock s.en
8:2
(Mose) förde fram s.en
8:14
lade sina händer på s.ens huvud
8:14
Aron skall föra fram sin ellen s.
16:6
Aron skall alltså föra fram sin s.
16:11
Aron skall slakta sin s.
16:11
s.en och syndoffersbocken utanför
16:27
Sedan skall du taga s.en
Hes.43:21

SYNERNAS DAL
Ett symboliskt namn, vanligen uppfattat som beteckning för Jerusalem,
där profeter skådade syner från Herren. Jes.22:1,5.
SYNLIG
-synlig
osynlig Rom. l :20
SYNLIG
att det torra bliver s. t
blevo bergstopparna s.a
När nu de två blivit s.a
icke voro s.a längre ute
icke voro s.a längre ute
ifrån världens skapelse s.a
s.t såväl som osynligt
ser Icke blivit till av ngt s.t
hs förbundsark s. i hs tempel

1.Mos. 1:9
8:5
1.Sam.14:11
1.Kon. 8:8
2.Krön. 5:9
Rom. 1:20
Kol. 1:16
Hebr.11:3
Upp.11:19

SYNNERHET

SYRAKUSA
En av de äldsta grekiska kolonierna på
Siciliens östkust, grundad omkring år
735 f.Kr. Staden kom att spela en stor
roll i grekernas och romarnas historia
och var en tid huvudstad i öns östra
del. En ryktbar expedition (med ca
200 skepp) som Aten år 415 f.Kr.
företog mot Syrakusa slutade med den
atenska härens undergång två år
senare. Ar 212 f.Kr. erövrades och
utplundrades Syrakusa av den romerske härföraren Marcellus, varefter
staden införlivades med den romerska
provinsen Sicilien och blev dennas
huvudstad. Cicero beskriver Syrakusa
som den största bland de grekiska
städerna och som den vackraste av alla
städer.
Paulus uppehöll sig tre dagar i
Syrakusa under sin resa till Rom.
Apg.28:12.
SYRIEN
Se även: Aram, arameer, arameiska,
Mesopotamien, Paddan, Babylonien.

12:8
tillhör prästen,likasom s.ret
14:13
Därefter skall prästen offra ..ret
14:19
den ena skall vara till s.
14:22
skalI han offra den ena till s.
14:31
den ena till s. och den andra
15:15
prästen skall offra den ena till s.
16:30
(Aron) skall taga en ungtjur till s.
16:3
mottaga två bockar till s.
16:5
föra fram och offra till s.
16:9
skolen I offra en bock till s.
23 :19
prästen skall offra en till s.
4.Mos. 6:11
lamm av honkön till s.
6 :14
offra hs s. och hs brännoffer
6:16
en bock till s.
7:16,22,28,34,40,46,52,58
7 :64,70,76.82
tolv bockar till s.
7 :87
taga en annan ungtjur till s.
8:8
den ena skall du offra till s.
8:12
tillika en bock ss. s.
1 D:24
de bava burit fram sitt s.
15:26
ss. s. föra fram en årsgammal get
16:27
så ofta de frambära s.
18:9
Det är ett s.
19:9
av askan efter uppbrända s.ret
19 :17
offra en bock till s. åt H.
28 :15
skolen I offra en bock ss. s.
29:5,11,16
tillika också en bock ss. s.
29:19,25
brännoffer och s. för Israel
2.Krön.29:24
deras blod ss. s. komma på altaret
29 :24
!Vu tjurar till s. för riket
29 :21
till s. för bela Israel
Esr. 6 :17
till s.ren för Israels försoning
Neb.10:33
brännoffer och s. begär du icke
PS.40:7
såväl spisoffer som s.
Hes.42:13
åt prästerna giva en ungtjur till s.
43:19
föra fram en felbri bock till s.
43 :22
då skall ban bära fram ett s. för sig
44:27
s.ret få de äta
44:29
Han skall anskaffa s.
45:17
prästen skall taga ngt av ..rets blod
45:19
skall fursten offra en tjur till s.
45:22

grek. (lyckligt)
sammanträffande;
lyckosam, lycklig. En troende kvinna i
Filippi. Hon och hennes kristna medsyster Evodia förmanades av Paulus att
vara ens till sinnes i Herren. Paulus
säger om dem båda att de hade kämpat
i evangelii tjänst jämte honom, och det
har därför antagits att de var församlingstjänarinnor i Filippi. Fil.4:2.

Syrien, Aram
Namnet Syrien, som är en kortform av
Assyrien, kom i bruk efter Alexander
den stores tid. I G.T.s grundtext används genomgående namnet Aram, se
d.o. Som namn på ett land nämns
Aram första gången i 4.Mos.23 :7.
Syrien el. Aram är en geografisk
benämning på ett område, vars utsträckning är mycket varierande. I sin
mest vidsträckta bemärkelse täcker
namnet området från Mindre Asiens
sydligaste berg i norr till Sinaihalvön i
söder, från Medelhavet i väster till
floden Eufrat och den arabiska öknen i
öster. Först i grekisk-romersk tid kan
man tala om Syrien som ett klart
fixerat område norr om Palestina, ett
land som bl.a. omfattar bergen Libanon och Antilibanon med Hermon
samt slättlandet omkring floden
Orontes. Här låg i äldre tid Hamat (se
d.o.) som centrum i ett fruktbart
område. Den syriska öknen sträckte sig
österut från Antilibanon till Eufrat.
I äldre tid bestod Syrien aven
mängd småstater, t.ex. Damaskus,
Soba, Rehob el. Bet-Rehob, Tob,
Maaka och Gesur, se d.o. Israels två
första konungar, Saul och David, förde
segerrika krig mot syriska riken,
1.Sam.14:47; 2.Sam.8:3-13; 10:6-19.
Salomo hade full kontroll över Syrien,
1.Kon.4:21,24, men senare lyckades
hans motståndare Reson göra sig till
herre i Damaskus, 11 :23-25. Damaskus

5453

5454

5455

en ung duva eller turturduva ss. s.
en till brännoffer och en till s.

12:6

i s. de förnämas hus brände
i s. alla de förnämas hus
så "öra i s. de omskurna

2.Kon.25:9
Jer.52:13
Tit. 1:10

SYNNERLIG
vad s. t gören I därmed
förstå den s.a kärlek jag bar

Matt. 5:47
2.Kor. 2:4

SYNSYGUS
grek. under samma ok, sammanfogad
(med en annan); kamrat, medhjälpare.
Troligen en kristen i Filippi. Grundtextens ord, grek. syzygos, är egentligen ej ett egennamn, men uppfattas i
allmänhet som sådant. Jfr eng. övers.
»yoke-fellow» (en som drar under samma ok; kamrat, medhjälpare). Om Synsygus är ett egennamn, kan denne
möjligen ha varit föreståndare för eller
en ledande man i församlingen i
Filippi. Paulus' maning skulle efter
grundtexten kunna återges: »Ja, jag
beder också dig, du som med rätta
kallas Synsygus (el. du sanne medhjälpare): Var dessa kvinnor (dvs.
Evodia och Syntyke, som synes ha
blivit oense) till hjälp». Fil.4:3.

SYNTYKE

var nu det starkaste riket i Syrien, och
dess konur.g kallades därför helt enkelt
»konungen i Aram», se t.ex. l.Kon.
20:1.
Efter Salomos död och Israels delning var det ofta krig mellan Israels
(Nord rikets) och Arams konungar,
t.ex. Benhadad I-IV, Hadadeser och
Hasael. Israels konung J erobeam II
återerövrade de områden, som arameerna tidigare hade tagit,2.Kon.14:28.
Konung Peka ingick ett förbund med
den syriske konungen Resin, och tillsammans drog de upp för att angripa
Jerusalem. Juda konung Ahas utbad
sig då hjälp av konungen i Assyrien
med resultat att denne intog Damaskus
och dödade Resin, 2.Kon.16:5-9, jfr
Jes.7:1-8.
Efter Damaskus' fall år 732 f.Kr.
blev Syrien en assyrisk provins. Senare
intogs landet i tur och ordning av
babylonierna (612 f.Kr.) och av perserna (539 f.Kr.). Grekernas berömde
härfö rare Alexander den store erövrade landet år 333 f.Kr. Efter hans död
blev Syrien centrum i det seleukidiska
riket, som från år 198 f.Kr., då
Antiokus III besegrade Egypten, även
omfattade Palestina. Särskilt kända är
de konflikter, som Antiokus IV Epifanes förorsakade genom sin profanering
av Israels religion. Mackabeerna kämpade för judisk religiös och nationell
självständighet (se Palestina, sp.43944395).
Seleukidernas rike upplöstes efter hand, och år 64 f.Kr.
övertog romarna makten över området. Syrien blev nu en romersk provins
med Antiokia som politiskt och kulturellt centrum och som säte för den
kejserlige legaten, i vår bibel kallad
landshövding, jfr Luk.2:2. I likhet med
Seleucia, Sidon och Tyrus fick även
Antiokia självstyrelse mot en årlig
tribut till Rom. På samma sätt blev
Abilene, Damaskus, Palmyra och andra
stadsområden
furstendömen eller
tetrarkier under romersk överhöghet,
se t.ex. Luk.3:1, där Lysianias omtalas
som landsfurste (tetrark) i Abilene.
Bland de gudar, som dyrkades i
syrisk religion, kan nämnas Hadad,
Rimmon och Astarte, se d.o.
Evangelium nådde tidigt Syrien
genom kristna, som på grund av förföljelserna efter Stefanus' död hade blivit
kringspridda, Apg.ll :19. Även Paulus
förkunnade Kristus i Syrien, Gal.1:21;
Apg.15:41 osv.
SYRlEN
ryktet gick ut över bela S.
Matt. 4:24
Kvirinlus landshövdin& över S.
Luk. 2:2
utan allenast Naiman från S.
4:27
bröder av bednlsk börd i S.
Apg.15:23
(Paulus) färdades gm S.
15 :41
(Paulus) avsellade till S.
18 :18
tänkte avsegla därifrån till S.
20:3
seglade till S. och landade vid Tyrus 21:3
for jag till S.s och eiliclens
Gal. 1 :21

SYRLIG
var och en som äter ngt s.t
Intet s.t skolen I äta

2.Mos.12:19
12:20

SYROFENICISK
grekisk kvinna av s. härkomst

Mark. 7 :26

SYRTENREVLARNA
Ordet »Syrtenrevlama» i gällande kyrkobibel är en återgivning av grek. he
Syrtis (sing.), »Sandbanken», »Sandreveln», av Luther översatt »die Syrte».
I sv. bibeln av 1541 står: »sandräffuelen». P. Fjellstedt översätter med
»sandbanken» och förklarar ordet så:
»en af de så kallade 'Syrterna' , twenne
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Syskonbarn-Så
för skeppsfarten farliga sandbankar
wid Afrikanska kusten». Syrten (best.
form) betecknar numera två bukter av
Medelliavet på Afrikas norra kust: dels
Stora Syrten i Libyen mellan Tripoli
och Barkahalvön, dels Lilla Syrten
(eller Gabesviken) på Tunisiens östkust. Apg.27 :17.
SYSKONBARN
Grek. anepsios betecknar syskonbarn i
betydelsen: brorson el. systerson Gfr
eng. nephew), men även i betydelsen:
kusin. Enligt en vanlig uppfattning var
Markus och Barnabas kusiner. Kol.
4:10.

SYSSELSATI
hälften av mina tjänare s.

Neh . 4:16

SYSSLA

-syssla
arbetssyssla 3 .Mos.23:35
prästsyssla l.Sam.2:36
tempelsyssla 2.Krön.13:10
tjänstgöringssyssla l.Krön.9: 19
SYSSLA (subst.)
för att förrätta sina s.or
förrätta alla dina s.or
skall du ingen s. förrätta
förrätta s.or vid
och förrätta alla dina s.or
då skall du ingen s. förrätta
de s.or som h örde till

l.Mos.39:11
2.Mos.20:9
20:10
4.Mos. 4:3
5.Mos. 5:13
5:14
l.Krön. 9 :1 3
upptagna av sina egna s.or
9 :33
gjöra tjänst med b estäm da s.orna
16:37
förestå s.orna vid H. hus
23:4
Levi barn som kunde förrätta s.or
23:24
s.oma vid tjänstgöringen i Guds hus
23:28
till de världsliga s.oma i Israel
26 :29
till alla slags S.or åt H.
26:30
föreskrifter rärande alla s.or
28 :1 3
bestämda s.orna utföras
2.Krön.31 :16
som förrättade s.oma i huset
Neh.l1 :12
de yttre s.oma vid Guds hus
11 :16
vid s.orna i Guds hus var Ussi
11 :22
i stället för att förrätta s.or
13:10
iakttaga var och en i sin s.
13 :30
som är väl förfaren i sin s.
Ords.22:29
sköten l edra s.or
Jes.58:3
icke på min heliga dag utför s.or
58:13
åt var och en hs särskilda s.
Mark.13 :34
om de prästerliga s.oma
Luk. 1:9
till att sköta denna s.
Apg. 6:3
den s. som jag är betrodd med 1.Kor. 9 :17
skött församlingstjänares s.
l.Tim. 3:13
SYSSLA (verb)
din tjänare hade att s.
s. med sådant som icke
s. med sådant som icke

l
1
3
1
1
1

hs s. ställde sig ett stycke
2.Mos. 2:4
Men hs s. frågade Faraos d o tter
2:7
Amram tog sin faders s. till hu stru
6:20
Aron tog till hu stru Nahesons s.
6:23
Mirjam, Arons s., tog en puka
15 :20
icke blotta din s.s blygd
3.Mos.18:9
l hon är din s.
18 :11
l icke blotta din faders s.s blygd
18:12
l icke blotta din moders s.s blygd
18 :13
3 hon är din faders s.
18 :14
1 icke till hustru ...jämte h e nnes s.
18:18
10m ngn tager till hustru sin s.
20:17
1 han har blottat sin s.s blygd
20:17
l icke blotta din moders s.s
20:19
l eller din faders s.s blygd
20:19
1 gm sin s., om hon var jungfru
21:3
1 Icke ens gm sin s.
4.Mos. 6:7
1 Kosbi, deras s.
25:18
l Aron och Mose och deras s. Mirjam 26 :59
l den som ligger hos sin s.
5.Mos.27 :22
Jos. 2:13
1 mina bröder och s.rar leva
l hon har ju en yngre s.
Dom.15:2
1 Absalom hade en skön s.
2 .Sam.1 3:1
l för sin s. Tamars skull i vånda
13:2
1 fattat kärlek till Absaloms s.
13:4
1 Låt min s. Tamar komma
13:5
1 Låt min s. Tarnar komma hit
13:6
1 och ligg hos mig , min s.
13:11
l Tig nu stilla, min s.
1 3 :20
l denne hade kränkt hs s. Tamar
13:22
l då d e nne kränkte hs s. Tamar
13:32
1 Serujas, Joabs moders, s.
17 :25
l en s. till sin gemål
l.Kon.l1:1 9
11:19
l en s. till drottning Tapenes
1 Denna s. till Tapenes födde
11 :20
1 tog Joseba, Ahasjas s.
2.Kon.11:2
l Lotans s. var Timna
l.Krön. 1 :39
l deras s.rar voro Se ruja och
2:16
1 Tamar var deras s.
3:9
l och deras s. var Selomit
3:19
1 deras s. hette Hassele lponi
4:3
1 söner till Hodias hustru , Nahams s.
4:19
l H s s. hette Maaka
7 :15
1 hs s. var Hammoleket
7 :18
l Asers sö ner och deras s. Sera
7 :30
l Heber födde ... ock Sua, d e ras s.
7 :32
1 Josabeat som var Ahasjas s. 2.Krön.22:l1
1 inbjödo sina tre s.rar
J o b 1:4
1 Min moder, Min s.
17 :14
l alla hs bröder och s.rar kommo
42:11
1 till visheten: Du är min s.
Ords. 7:4
l du min s., min brud
HV . 4:9
1 Huru skön din kärlek, du min s.
4:10
1 En tillsluten lu stgård är min s .
4:12
1 kommer till min lustgård , min s.
5 :1
5:2
1 öppna för mig, du min s.
1 Vi hava en s., en helt ung
8:8
1 Vad skola vi göra med vår s .
8:8
l hennes s . Juda, den trolösa
Jer . 3:7
1 skrämde s dock h e nnes s. Juda
3:8
1 vände h ennes s. Jud a, den trolösa
3 :10

1 Ack ve, min broder. Ack ve, s.
22:18
1 du är dina s.rars s.
H es.16:45
1 Din större s. var Samaria
16:46
1 och din mindre s. var Sodom
16 :46
l din s. Sodom icke gjort vad du
16 :48
1 var din s. Sodoms missgärning
16:49
1 dina s.rar att synas rättfärdiga
16:51
1 kan lända dina s.rar till ursäkt
16:52
l dina s.rar att synas rättfärdiga
16 :52
l med dina s.rar skall så ske
16:55
1 icke e n s h ö rde s nämna din s. Sodom 16:56
1 får taga till dig dina s.rar
16:61
1 man kIänker hos dig sin s.
22 :11
1 och hennes s. Oholiba
23 :4
1 fastän hennes s. Oholiba såg
23:11
1 hade vänt sig ifrån h ennes s.
23:18
1 Du vandrade på din s.s väg
23 :3 1
l nödgas dricka din s.s kalk
23 :32
l är din s. Samarias kalk
23:33
1 gm e n s. ådraga sig orenhet
44:25
l Kallen e dra s.rar Ruharna
Hos. 2:1
4 den är min broder och s.
Matt.12 :50
13:56
4 h s s.rar, bo de icke alla ho s oss
4 övergivit bröder eller s.rar
19 :29
4 är min broder och min s.
Mark. 3:35
4 bo icke hs s. rar här hos oss
6:3
4 övergivit hu s eller... s.rar
10:29
4 hu s och bröder och s.rar
10:30
4 (Marta) had e en s., Maria
Luk.l0:39
4 min s . har lämnat alla b estyr
10:40
4 ej hatar bröder och s.rar
14:26
4 där Maria och hennes s.
Joh.11:1
4 sände s.rarna bud till J .
11:3
4 J. hade Marta och hennes s. Maria
11:5
4 (Marta) kallade p å Maria, sin s.
11 :28
4 sade d e n dödes s. Marta
11 :39
4 vid J. kors h s moders s.
19:25
4 åt e der vår s. Febe
Rom .16:1
5 Persis, den älskade s.n
16:12
4 Hälsen Nereus och hs s.
16:15
4 broder e ller s. är intet
l.Kor. 7 :15
4 föra med oss ngn som är en s.
9:5
4 till s. rar, i all renhet
l.Tim. 5:2
4 och A ppfia, vår s.
Filem. v.2
4 Din utvalda s.s barn hälsa
2 .Joh. v.13
4 vare sig broder e ller s.
Jak. 2 :15

SYSTERSON
h öra talas om sin s. Jakob
Paulus' s. fick höra om

l.Mos.29 :13
Apg.23:16

sA
Se även: Sådd, säd, såningsman, utsäde, åker, korn , skörd.
-så
beså 5.Mos.21:4
utså Job 4:8

Så, sådd
Vad människan sår

Skall hon också få skörda, Gal.6 :7.
Den som sår i sitt kötts åker, skall av
köttet skörda förgängelse, Ga1.6 :8.
Den som så r vad orätt är, får skörda
fördärv, Ords.22:8. Den som sår sparsamt, skall skörda sparsamt, 2.Kor.9 :6.
Den som sår i Andens åke r, skall av
Anden skörda evigt liv , Gal.6:8_ Den
som så r rikligt, skall skörda riklig
välsignelse, 2.Kor.9 :6_ De som går
åstad gråtande och bära sitt utsäde,
skall komma å ter med jubel och bära
sina kärvar, Ps.l26:6.
Den som sår och den som skördar
får tillsammans glädja sig, Joh.4:36.
Säll är den som får så vid alla vatten,
Jes.32 :20 . Vindspejaren får aldrig så,
Pred.ll :4. Under jubelåre t skulle man
icke så, 3.Mos.25:1 L
Sådd och skörd , l.KoLl5:37-44.
1) Vad som sås förgängligt, uppstår
oförgängligt, v.42. 2) Vad som sås i
ringhet, uppstår i härlighet, v.43. 3)
Vad som sås i svaghet, uppstår i kraft,
v.43. 4) Det sås en själisk kropp , det
uppstår en andlig kropp, v.44.
Så din säd
l) Vad? - Guds ord, Luk.8:11. 2)
Hur? - Gråtande , Ps_126:6_ 3) Var? Vid alla vatten, Jes.32 :20. 4) När? Om morgonen, om aftonen, alltid ,
Pred.ll :6.
Tre såningsmän
l) Den som sår i sitt kötts åker,
Ga1.6:8. 2) Den som sår sparsamt,
2.Kor.9:6. 3) Den som så r i Anden,
GaI.6:8.

l.Kon.20:40
2.Tess. 3:11
l.Tim. 5:13

SYSSLOLÖS
några andra stå s.a på torget
Varför stån I här hela dagen s.a

Matt.20:3
20:6

SYSTER
l) 'ä~o!, il i n ~
syster; fem. av '~ , broder.

2) ba!, il ~
dotter; fem . av ben, son . Ordet brukas
även allmänt i betydelsen: flicka , jungfru , kvinna. Se t.ex. Flicka 3, Jungfru 2, Kvinna 8.
3) dodä, il l i l
fadern~ syste~; farbroderns hustru. Se
vidare: Fader 4.
4) adelphe, å{iE'ArfJiI
syster; fem. av adelph6s, broder.
5) utf.ord .
SYSTER
1 Tubal-Kains s. var Naama
l.Mos. 4:22
1 Säg därför att du är min s.
12 :13
1 Varför sade du: Hon är min s.
12:19
20:2
l om Sara att hon var hs s .
20:5
1 Hon är min s.
l Hon är också verkligen min s.
20 :12
24:30
1 armbanden som hs s. bar
24:30
l när han hörde huru hs s. Reb ecka
24:59
l bestämde att deras s. Rebecka
l Av dig, vår s., komme 1000 gånger 24:60
l Rebecka s. till arameen Laban
25:20
l (Isak:) Hon är min s.
26:7
26:9
l säga: Hon är min s.
l tog Mahalat, Nebajots s., till
28:9
l avundades (Rakel) sin s .
30 :1
30:8
1 om Gud har jag stritt med min s.
34:8
2 har fäst sig vid eder s.
34:13
1 hade skändat deras s. Dina
1 giva vår s. åt en som har förhud
34:14
2 taga vår s. och draga bort
34:17
34:27
l deras s. hade blivit skändad
34:31
l behandla vår s. ss. en sköka
l så ock Basemat, Nebajots s.
36:3
l och Lotans s. var Timna
36:22
l Asers söner och deras s. Sera
46:17
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»En såningsman gick ut [ör all så sin säd», Luk. 8:5.
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Sådan-Sång
SA (verb)
Isak s.dde där i landet
1.Mos.26 :12
av det du S.tt på marken
2.Mos.23:16
död kropp på ngt man s.r
3.Mos.11 :37
då skolen I icke s. ngt
25:11
om vi icke få s. och icke inbärga
25 :20
under det åttonde året S.D
25 :22
I skolen förgäves s. eder säd
26 :16
vatten till säd du s.dde
5.Mos.11 :10
icke s. säd däri (vingård)
22:9
vad du har S.tt och vad själva
22:9
Så ofta israeliterna S.tt
Dom. 6:3
tredje året skolen I få s.
2.Kon.19 :29
må en annan äta vad jag s.tt
Job 31:8
De som s. med tårar
Ps.l26:5
Den som s.r vad orätt är
Ords.22:8
vindspeiare får aldrig s.
Pred.l1:4
s. ut om morgonen din säd
11:6
När åkermannen vill S., plöjer
Jes.28:24
S.l vete i rader och kom på
28 :25
regn åt säden som du s.tt
30:23
Sälla åren I som fån s. vid alla
32:20
skolen I få s. ocb skörda ocb
37 :30
knappt äro de s.dda
40 :24
att den giver säd till att s.
55 :10
i landet där man intet s.r
Jer. 2:2
och S.I ej bland törnen
4:3
De hava s.tt vete men skördat tistel
12:13
säd skolen I icke s.
35:7
UtroteD ur Babel dem som s.
50:16
vind s. de och storm skola
Hos. 8:7
S.D ut åt eder i rättfärdighet
10:12
Du skall s. men icke skörda
Mika 6 :15
I S.D mycket men inbärgen litet Hagg. 1:6
de (fåglarna) s. icke
Matt. 6 :26
En såningsman gick ut för att s.
13:3
när han s.dde, föll somt vid vägen
13:4
river bort det som s.ddes i hs hjärta
13:19
säden s.ddes vid vägen
13:19
att den s.ddes på stengrunden
13:20
Och att den s.ddes bland törnena
13:22
Men att den s.ddes i goda jorden
13:23
en man s.dde god säd i sin åker
13 :24
kom hs ovän och s.dde ogräs
13:25
H., du s.dde ju god säd i din åker
13:27
Den som s.r den goda säden är
13:37
Ovännen som s.dde det är djävulen
13:39
skörda där du icke har s. tt
25 :24
skörda där jag icke har s. tt
25 :26
En såningsman gick ut för att s. Mark. 4:3
Då hände sig, när ban s.dde
4:4
Vad såningsmannen s.r är ordet
4:14
Och att säden s.ddes vid vägen
4 :15
om dem i vilket ordet väl bliver s.tt
4 :15
Satan tager bort ordet som s.ddes
4:15
med det som s.s på stengrunden
4:16
med det som s.s bland törnena
4:18
Men att det s.ddes i den goda jorden
4:20
när en man s.r säd i jorden
4:26
En såningsman gick ut för att s. Luk.. 8:5
när han s.dde, föll somt vid vägen
8:5
att den s.ddes vid vägen
8 :12
att den s.ddes på stengrunden
8 :13
de s. icke, ej beller skörda de
12 :24
skörda vad du icke bar s.tt
19:21
jag vill skörda vad jag icke bar s.tt
19:22
kunna den som s.r och den som Joh. 4:36
ordet att en är den som s.r
4:37
Om vi hava s.tt åt eder
l.Kor. 9:11
Det frö du s.r får ju icke liv
15 :36
när du s.r, är det du s.r icke den
15:37
vad som bliver S.tt förgängligt
15:42
vad som bliver s. tt i ringhet
15 :43
vad som bliver S.tt i svaghet
15:43
här s.s en själisk kropp
15:44
den som s.r sparsamt
2.Kor. 9:6
den som s.r rikligt
9 :6
han som giver säd till att s.
9 :10
vad mskan s.r, skall hon skörda
Gal. 6:7
Den som s.r i sitt kötts åker
6:8
den som s.r i A. åker
6:8

SÅDAN
Intet s. t skall finnas där
måtte bliva s.a som jag är

Jes.35:9
Apg.26:29

SÅDD

s. och skörd aldrig upphöra
hs s. bliver rikligen vattnad
en trädgård sin s. växa uPP
kommer aven s. i frid

10Mos. 8:22
4.Mos.24:7
Jes.61:11
Jak. 3:18

SÅFRAMT
s. I icke förråden vårt
s. min fader åstundar ofärd
s. icke konuna:en räcker ut
s. han icke förut bundit
s. han icke förut bundit
s. vi icke skola gå bort ocb
s. de nu vilja tillstå det
s. jag icke diiliämte gm tal
s. I eljest bållen fast därvid
s. vi intill änden hålla fast
s. vi hålla fast vår tillförsikt
s. Gud eljest tillstädjer det
gagnade detta s. han icke
s. du Icke gör bättring
s. de icke bättra sig

Jos. 2:14
1.Sam.20:13
Est. 4:11
Matt.12:29
Mark. 3:27
Luk. 9:13
Apg.26:5
1.Kor.14:6
15:2
Hebr. 3:6
3:14
6:3
Jak. 2:16
Upp. 2:5
2:22

sAG
Enligt G.T. bearbetade man både trä
och sten med såg. Sågen nämns också
bland pinoredskap Gfr Hebr.ll :37).
SAG
lade dem under s.ar
2.Sam.12:31
stenar sågade med s. invändigt 1.Kon. 7:9
söndersargade med s.ar
1.Krön.20:3
s.en förhäva sig mot hm som
Jes.10:15

SAGA
-såga
söndersåga Hebr.ll :37
SAGA
s.de med såg invändigt
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I.Kon. 7:9

SÅLEDES
S. bliver det åtta bräder
S. blev det åtta bräder
Då I nu s. haven fått veta

2.Mos.26 :25
36:30
2.Pet. 3:17

SÅLL
sålla folken i förintelsens s.
ss. siktades det i ett s.

Jes.30:28
Am. 9:9

SÅLLA
s. folken i förintelsens såll
för att kunna s. eder ss. vete

Jes.30:28
Luk.22:31

SÅLUNDA
Sedan Israels barn s. häftigt
kvinnorna sjöngo med fröjd s.
s. går till sin upplösning

I.Sam.17 :53
18:7
2.Pet. 3:11

sANG
Se även: Musik, sångare, lovsång, visa,
sjunga, psalm, dans.

-sång
brudsång Ps.78:63
bågsång 2.Sam.l :18
glädjesång I.Krön.lS: 16
hyllningssång 2.Krön.23:13
klagosång 2.Sam.l :17
lovsång Neh.ll :17
segersång Jes.2S:S
smädesång Hab.2:6
sorgesång Jer.9:1O
tacksägelsesång Neh.12 :46
vallfartssång Ps.l20: 1
Sång
Sången - liksom musiken i övrigt hade en betydelsefull plats i Israel
alltifrån äldsta tid. Israeliterna lät sin
sång ljuda vid de mest skilda tillfällen.
Det berättas om avskedssång, I.Mos.
31 :27, om lovsång efter räddning,
2.Mos.lS:l ff.; Dom.S:l ff., om sång
före angrepp i krig, 2.Krön.20:21 f.,
om
segersång,
I.Sam.18:7,
jfr
Ps.68:12-lS. I sorg och i nödtider
sjöngs klagosång, 2.Krön.3S :25. Jfr
Jeremias klagosånger.
I synnerhet spelade sången en stor
roll i det gammaltestamentliga gudstjänstlivet. Under David fick den religiösa sången sitt genombrott. Själv var
han Israels store psalmist, och dessutom anställde han sångare i Herrens
hus, vilka gjorde tjänst inför uppenbarelsetältets tabernakel, till dess att
Salomo byggde templet, I.Krön.
6:31 f. Israels religiösa sångskatt äger
vi samlad i Psaltaren. Förutom Davids
psalmer har vi här också psalmer aven
rad andra författare. Också Salomo var
en stor sångförfattare, »hans sånger
voro ett tusen fem», I.Kon.4:32.
Ä ven i det nytestamentliga gudstjänstlivet hade sången sin plats, såsom
framgår av I.Kor.14:26. Att sången
tillika hörde med till den kristnes
vardagsliv, ser vi av Ef.5:19. I motsats
till hedningarnas demoniskt präglade
sång vid avgudafester och i dryckeslag,
uppmanas de troende att låta sig uppfyllas av Anden och att tala till varandra i psalmer, lovsånger och andliga
visor samt sjunga och spela till Herrens
ära i sina hjärtan, jfr Ko1.3:16.
Den kristna sångskatten är rik och
mångskiftande. Här förenas tradition
och nyskapelse, högstämdhet och
populär enkelhet. I apostelns uppräkning i Ef.S:19 och Kol.3:16 nämns
först psalmer. Det råder delade meningar om vad som här ligger i denna
term (grek. psalmos). Den vanligaste
uppfattningen är att härmed menas
psalmer ur G.T.s kanon, sånger av
David, Salomo, Mose, Asaf osv., jfr
Luk.20:42; 24:44; Apg.l :20. Helt
säkert sjöngs och reciterades dessa i
den nytestamentliga församlingen som
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Guds ord. Andra ser i detta uttryck
sånger med prägel av G.T.s psalmer.
När det gäller termen »psalm» iLKor.
14:26, rör det sig enligt somligas
mening varken om gammaltestamentliga psalmer eller om sådana som måste
vara diktade på nytestamentlig grund,
utan det är fråga om en improvisation,
psalmer eller sånger som framkommer
under spontan, andlig inspiration. Se
för övrigt: Psalm.
Vid sidan av psalmen nämner
aposteln lovsånger och andliga visor.
Lovsången (grek. hymnos) är en sång
till Faderns och Sonens och Andens
ära; den förkunnar Guds makt och
kraft och majestät, den besjunger hans
välgärningar, jfr Marias och Sakarias'
lovsånger, Luk.1. Fragment av lovsånger finner vi också i Ef.S :14; I.Tim.
3:16. I Filippi sjöng Paulus och Silas
lovsånger, utan att innehållet närmare
anges.
Ordet »visa» (grek. öde) kan beteckna alla slags sånger: krigssånger, skördesånger, festsånger, kärlekssånger,
varför aposteln tillfogar en karakteristik som psalmen och lovsången icke
behövde: »andlig», dvs. framdriven av
Anden. Den andliga visan betecknar en
religiös sång i allmänhet, där ett religiöst ämne besjunges.
I det fullkomnade eviga livet skall
det fortfarande vara sång. Uppenbarelseboken talar om den nya sången till
Guds och Lammets ära, Upp.S:9 f.;
15:3 f. I den himmelska helgedomen
skall sången tona likt bruset av stora
vatten, Upp.19:6.
Sång
Som lovprisning till Gud
Tacksägelse, Ps.28:7 b. Sång om
Guds makt, Ps.S9 :17. Om hans nådegärningar, Ps.89:2. Om hans ord,
Ps.119:172. Om hans vägar, Ps. 138:5.
Som tecken på glädje
Vid invigningen av Jerusalems mur,
Neh.l2:27. Glädjesång efter seger, Jes.
30:29. Lovsånger från den som är glad,
Jak.S:14. Från den som har fått sina
synder förlåtna, Job 33:27 f.
Ä·mnen för sång
Frälsningen vid Röda havet, 2.Mos.
15:1 ff.; Ps.136:13 ff. Frälsning från
andra fiender, Dom.5:1 ff. Nåd och
rätt, Ps. 101 :1. En brunn, 4.Mos.
En vingård, Jes.S:l ff.;
21:17 f.
27:2 ff. En välbefast stad, Jes.26:1.
Dålig sång
Dårars sång, Pred.7 :6. Dryckesvisor,
Ps.69:13 b. Skökans visor, Jes.23:16.
De grymmas segersång, Jes.2S:S b.
Bullrande sånger, Hes.26:13; Am.S:23.
Muntra visor sjungna för ett sorgset
hjärta, Ords.2S :20.
Himmelsk sång
En ny sång, Upp.S:9 f. En ny sång
inför tronen, Upp.l4:3. Moses, Guds
tjänares, sång, Upp.lS:3 f.
SÅNG

4) I Dom.S:l står ordagrant: Och
Debora och Barak ... sjöngo (sir, se 5,
Sjunga 1) på den dagen och sade (eg.
till att säga).
5) sir, l ' 'b'
(verb) sjunga. Se: Sjunga l.
6) [nå~abl, i1~~
pi. förestå, leda; här i betydelsen: leda
sången el. musiken. Se vidare: Leda 5.
7) rinna, i l ) l
högt rop (av' giädje el. sorg); jubel. Se
vidare: Rop 5.
8) utf.ord.
9) sama<, V r.) d
höra, Iyssna~ Thif. låta höra; ofta i
betydelsen: låta (sång el. musik) ljuda.
Se vidare: Spela 3.
10) siggåjon, 1 i ' ~ iV'
musikalisk term med oviss betydelse.
Några härleder ordet från verbet saga,
irra omkring, fara vilse, andra från ett
babyloniskt ord med betydelsen
»klagopsalm». Man har antagit, att
siggåjon betecknar en sång, som uttrycker stark sinnesrörelse, elter att
själva sångens tonart och framförande var oregelbundna. I Hab.3: 1 står
ordet i plur. sigjono!, i vår kyrkobibel återgivet Sigjonot.
11) milstam, D ~ ~ ~
musikalisk term med oviss betydelse,
trol. en sångtitel. J fr gamla kyrkobibelns övers. »ett gyldene klenodium»,
som går tillbaka på Luthers övers. (ty.
>)ein giilden Kleinod»). Denna övers.
bygger ,på en härledning av m~tåm
från kä!äm, guld. LXX återger den
hebreiska termen med stelographia,
stenskrift (skrift inhuggen i sten).
12) maskit, '7' J:;: g
trol. lärodikt, dikt till eftertanke; till
formen hif. part. av så~al, se Lära 3
(detta verb förekommer t.ex. i Ps.
32:8). Jfr Luthers övers. »Unterweisung», gamla sv. kyrkobibelns
>>underwisning>>. Betydelsen
övers.
»lärodikt» är emellertid ej helt adekvat
för alla de psalmer, i vilkas överskrift
termen maSkil förekommer.
13) milstalj, J ~ J r~
något skrivet; här· med prep. le; övers.
en sång, skriven av. Se vidare: Skrift l.
14) negina, i l ) ' ) J
musik på strängin;t~ument, strängaspel; sång (till strängaspel); av: någan,
se Spela l. Ordet är vanl. övers.
strängaspel, Ps.4:1; 6:1; 54:1; 55:1;
61:1; 67:1; 76:1; 77:7; Klag.S:14; Hab.
3:19. Se: Visa 2.
16) hymneo, v}.lV€W
sjunga hymn el. lovsång (till någon);
lova, prisa; i Apg.16:2S övers. lova
med sång. Se t.ex. Lovsång 8, Prisa 17.
17) ode, 00~
sång, visa, ode; av: ådö (aeido), se
Sjunga 13. Ordet är LXX.s och N.T.s
motsvarighet till sir, se J, och sira, se
3. I N.T. betecknar öde en sång till
Guds el. Kristi ära. Se: Visa 8.

(subst.) sj tingande , sång; av verbet sir,
se 5. Se: Sjunga 8, Visa 3.
2) <ånä, it:JV
sjunga; i P;.147:7 övers. höja sång; i
2.Mos.32:18 pi. inf. sjungande, sång;
ordagrant: ljud av sång (1,<01 'anno!).
Se: Sjunga 2.
3) sirå, il ~ , 0/
sång; av: sir, se 5 . Se: Lovsång 1,
Sjunga 8a, Visa 5.

SANG
1 ledsaga med jubel och s.
l.Mos.31 :27
2 det är s. jaa: hör
2.Mos.32:18
3 Då sjöng Israel denna s.
4.Mos.21 :17
3 tecknen upp följande s.
5.Mos.31 :19
3 denna s. ett vittne mot Israels
31 :19
3 denna s. avlägga sitt vittnesbörd
31 :21
31 :22
3 Så tecknade Mose upp s.en
3 Mose föredrog följande s.
31 :30
3 föredrog hela denna s. inför
32 :44
4 sjöngo Debora ...denna s.
Dom. 5:1
1 Upp, upp, sjUng din s.
5:12
5 under s. och dans
l.Sam.18:6
3 David talade denna s.s ord 2.Sam.22:1
1 (Salomos) s.er voro 1005
l.Kon. 4:32
1 ombesörja s.en i H. hus
l.Krön. 6:31
1 fröjdade sig med s.er
13:8
6 leda s.en med harpor
15:21
1 när de utförde s.en i H. hus
25:6
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1) sir, l 'tV

Sånganförare -Sår
1 undervisade i s.en till H. ära
211:7
7 begynte med s.en och lovet 2.Krön.20 :22
1 offra =d jubel och s.
23 :18
1 H. s. ljuda jämte trumpeterna
29 :27
29 :28
1 under det att s.en ~önas
35 :25
8 dessa s.er blevo allmänt glinllse
1 och glädjehögtid under s.
Neh.12:27
9 sångarna !äto s.en ljuda
12 :42
10 En s. av David
Ps. 7:1
11 En s. av David
16:1
3 David som talade denna s.s ord
18:1
1 med min s. vill Jag tacka (H.)
28:7
1 En psalm. en s. av David
30:1
12 Av David. en s.
32:1
1 Sjunaen hm en ny s.
33:3
1 han lade i min mun en ny s.
40:4
12 en s. av Koras söner
42:1
12 av Koras söner, en s.
44:1; 45:1
1 av Koras söner, till Alamot. en s.
46:1
12 lovsjungen hm med en s.
47:8
1 En S., en pllllm av Koras söner
48:1
12 För sAngmästaren. en s. av David
52:1
12 en s. av David
53:1; 54:1; 55:1
11 en s. av David. när filisteema
66:1
11 en s. av David. när han flydde
57:1
11 Fördärva Icke. av David. en s.
118:1
11 en s. av David. när Saul &ände
59:1
11 en s .• till att inläras, av David
60:1
1 en s. av Oavid
65:1
1 För sånamästaren. en s .• en psalm 66:1
1 För sångmästaren. en psalm, en s. 67:1
1 av David. en psalm, en s.
68:1
1 Jag vill lova Guds namn med s.
69 :31
12 En s. av Asaf
74:1
1 en psalm. en s. av Asaf
75:1
1 en psalm, en s. av Asaf
76:1
12 En s. av Asaf
78:1
1 En s .• en psalm av Asaf
83:1
1 Av Koras söner, en psalm, en s.
87:1
5 under s. och dans aäga
87:7
1 En s .• en psalm av Koras söner
88:1
1 en s. av esraiten Heman
88:1
12 En s. avesralten Etan
89:1
1 En psalm, en s. för sabbatsdagen
92:1
1 Sjungen till H. ära en ny s..
96:1
1 SJunaen tillH. ära en ny s.
98:1
1 En s., en psalm av David
108:1
1 Sjungen för oss en av Sions s.er
137:3
1 Huru sjunga H. s. I främmande
137:4
12 En •. av David
142:1
1 Gud, en ny •. vill Jag ~unga
144:9
2 Höjen s. till H. med tackaägelse
147:7
1 Sjungen till H. ära en ny s.
149:1
1 än att fä höra s. av dårar
Pred. 7:6
1 s.ens tärnor sänka rösten
12:4
1 S.emas s. av Salomo
HV. 1:1
3 min väns s. om hs vinJ;ård
Jes. 6:1
1 Vin dricker man icke under s.
24:9
1 sjunaa denna s. I Juda land
26:1
13 En s., skriven av Hi.ltia
38:9
14 mina •. er skola vi dä spela
38 :20
1 Sjunaen till H. ära en ny..
42:10
1 slut på dina s.er. buDe<
He•. 26 :13
1 Hav bort dina s.ers buller
Am. 11:23
3 s.erna förbytas i jämmer
8:3
1 ena edra •. er till klagovisor
8:10
16 lovade Gud med..
AplI.16:25
17 de sjönao en ny s.
Upp. 5:9
17 vad som tycktes vara en ny s.
14:3
17 in&en kunde lära sill den •. en
14:3
17 ~önao Mo ...•• Gud. tjänares,..
15:3
17 och Lammets s.: de sjönao
15:3

SÅNGANFÖRARE
s.n som vid bönen tog upp

Neh.ll:17

SÅNGARE
Se även: Sång.

av dem som hade blivit »Undervisade i
sången till Herrens ära». uppges i
l.Krön.2S:7 till 288. Dessa var indelade i 24 avdelningar. 12 i var avdelning. I I.Krön.23:S heter det att David
gav 4000 leviter i uppdrag att lovsjunga Herren till de instrumen ter som
han hade låtit göra för lovsången.
Sången åtföljdes alltid av musik. jfr
l.Krön.l S :16. I PS.68 skildras en procession på väg till helgedomen:
»Främst gå sångare. harpospelare följa
efter mitt ibland unga kvinnor. som slå
på pukoD). v.26.
Då fångenskapen i Babel var slut
och 42.360 israeliter återvände till sina
fåders land under ledning av Serubbabel. fanns det många sångare och
sångerskor med bland dem; i Esr.2:6S
uppges deras antal till 200. Sångare
nämns också uttryckligen bland de
kategorier av israeliter. som något
senare åtföljde Esra då han från Babel
drog upp till Jerusalem. 7:7.
I nytestamentlig tid talas det ej om
tempelsångare. ej heller om speciella
sångare i de urkristna församlingarna.
SANGARE
böra s. och sångerskor sjun&a
så säger Israels ljuvliie s.
harpor och psaltare för s.na
gjorde tjänst .s. s.

2.Sam.19:35
23:1
1.Kon.10:12
l.Krön. 6 :32

Heman. s.n, son till Joel
6 :33
s.na vistades i kamrarna, fria ifrån
9 :33
förordna sina bröder s.na till
15:16
s.na skuUe slå kopparcymbaler
111:19
s.na och Kenanja som anförde s.na
15:27
samtJi&a s.na öster om altaret 2.Krön. 5:12
s.na stämde upp H.lov och pris
5:13
harpor och psaltare för s.na
9:11
s.na ledde hyUnlngssän&en
23:13
s.na stodo på sin plats
35:15
alla s. och sånaerskor talade
35:25
av s.na: Asafs barn: 128
Esr. 2:41
till dem hörde 200 s. och sånaerskor
2 :65
s.na bosatte sig i sina städer
2:70
en del av s.na drog till Jerusalem
7:7
präst eUer •. i detta Guds hus
7 :24
av s.na Eljasib
10:24
s. och leviter an.tällda
Neh. 7:1
Av s.na: Asafs barn: 148
7 :44
till dem hörde 245 •. och sånaerskor
7 :67
s.na bosatte sig I sina städer
7 :73
s.na som hade avskilt sig
10:28
kamrar där ävensom s.na voro
10:39
av Asaf. barn, s.na
11 :22
be.tämd utanordning för •. na
11 :23
Då församlade sig •• nas barn
12 :28
s.na hade byggt sig byar runt
12:29
s.na läto sånaen ljuda
12:42
gjorde •.na och dörrvaktama tjänst
12:45
(Asaf) som var anförare för s.na
12 :46
gav hela Israel åt •. na och
12:47
som var be.tämd åt s.na
13:5
leviterna och •. na hade avvikit till
13:10
Främst gå s.
Ps.68 :26
skaffade mia s. och sångerskor
Pred. 2:8
funnos för s.na tempe1kamrar
Hes.40:44
Av harpospelare och •. aldrig
Upp.18 :22

Sångare
Speciella sångare som deltagare i israe·
liternas gudstjänstliv omtalas först på
Davids tid. Det var Herren som hade
givit föreskrift om denna ordning
genom sina profeter. och David hade
satt den i verket. jfr 2.Krön.29 :2S.
Då Herrens förbundsark skulle föras
upp från Obed-Edoms hus till det tält
som David hade låtit slå upp för den
på Sion. bjöd han »de översta bland
leviterna. att de skulle förordna sina
bröder sångarna till tjänstgöring med
musikinstrumenter. psaltare. harpor
och cymbaler. som de skulle låta ljuda.
under det att de höjde glädjesången».
l.Krön.lS:16. Sångarna blev alltså ut·
tagna ur Levi stam. )>Sedan arken hade
fått en vilostad». anställdes de för att
ombesöIja sången i Herrens hus. taber·
naklet. Då Salomo hade byggt templet.
blev sångartjänsten förlagd till detta.
l.Krön.6:31 f. Sångarna höll till i kam·
rama och var fria ifrån annan tjänst·
göring. »ty dag och natt voro de
upptagna av sina egna sysslor». I.Krön.
9:33.
Förteckningar över dem som var
ledare för sångarna finner vi i l.Krön.
6:33 ff.; IS:17 ff. och 2S:1 ff. Antalet

Uttrycket »för sångrnästareID) som
förekommer i SS psaltarpsahner samt i
Hab.3. är en återgivning av hebr. lamna~~eaJ:z. »för ledaren» (se ordanalyser
Föreståndare 3. Leda. verb. S). Den
svenska kyrkobibelns översättning be·
ror troligen på det bakomliggande
verbets användning i l.Krön.l S :21
(övers. »leda sången»). Den gamla kyr·
kobibeln återger uttrycket med »till att
föresjunga». vilket motsvarar Luthers
övers. »vorzusingeID).
Innebörden av lamnasseah är omdiskuterad. Det kan åsyft~ folkets
ledare. dvs. konungen. och i djupare
mening Messias. Herrens Smorde. Det
är av intresse att se. hur en del gamla
översättningar återgett uttrycket. Septuaginta (ca 200 f.Kr.) översätter det
med »till ändeID) (grek. eis tö telos).
Enligt en förklaring avses dänned
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SÅNGERSKA
höra sångare och s.or sjunga
2.Sam.19:35
alla sångare och s.or talade
2.Krön.35:25
200 sångare och s.or
Esr. 2:65
Neh. 7:67
245 såneare och s.or
Pred. 2:8
skaffade mig såna:are och s.or

SÅNGMÄSTARE

ändens eller fulländningens tid. enligt
en annan det segerrika slutet. Aquilas
översättning (2.årh. f.Kr.) återger det
hebreiska uttrycket med »för segergivare ID) (grek. tÖ nikopo!o). Theodotion (!OO-talet e.Kr.) med »till segerID)
(eis tö nikos) och Vulgata (ca 400
e.Kr.) med »för segraren» (lat. victori).
Det verb. som ligger till grund för den
hebreiska tennen, har i sin grund·
betydelse även innebörden: segra. övervinna. Jfr subst. ne~aJ:z el. nli~aJ:z. glans.
härlighet; beständighet. varaktighet;
det förekommer t.ex. i l.Krön.29:11
(övers. glans) och har också en innebörd av seger.
Mot denna bakgrund kan de psalmer och sånger, som har beteckningen
lamna~~~. sägas handla om Messias'
slutseger. den messianska tidens frälsning. Detta är en tolkning. som hävdas
av bl.a. exegeten K.Bornhäuser. Av
evangelierna framgår. att Jesus på
korset citerade två av dessa psalmer.
Ps.22 och 31. se Matt.27:46 (Mark.
IS:34); Luk.23:46. Ps.69 antyds t.ex. i
Matt.27:34,48. Också på flera andra
ställen iN. T. finns anspelningar på
citat från lamnå~~e~-psahnerna. se
t.ex. Hebr.lO:S·7. som innehåller en
utsaga från Ps.40.
SANGMÄSTARE
För s.n, med strängaspel
Ps. 4:1
För s.n, till Nehilot, en psalm
5:1
För s.n, med strängaspel, till Seminit
6:1
För s.n, till Gittlt, en psalm
8:1
För s.n, till Mutlabben, en psalm
9:1
För s.n, av David
11:1
För s.n, till Seminit, en psalm
12:1
FÖJis.n, en psalm av David
13:1
För s.n, av David
14:1
För s.n, av H. tjänare David
18:1
För s.n, en psalm
19:1; 20:1; 21:1
För •.n, efter Morgonrodnaden. hind 22:1
För s.n, en psalm av David
31:1
För •. n, av H. tjänare David
36:1
För •.n, till Jedutun
39:1
För s.n, av David, en psalm
40:1
För s.n, en psalm av David
41:1
För Ln, en sång av Koras söner
42:1
För S.D, av Koras söner, en sång
44:1
För s.n, efter Liljor, en sAn&
45:1
För s.n, av Koras söner, till Alamot
46:1
För S.D, av Koms söner, en psalm
47:1
För s.n, av Koras söner, en psalm
49:1
För s.n, en psalm av David
61:1
För S.D. en såna av David
52:1
För •.n, till Mahalat. en sånll
53:1
För s.n, med stränpspel
54:1,55:1
För S.D, efter Den stumma duvan
66:1
För s.n, Fördärva icke, en såna
117:1
För S.D, Fördärva icke, av David
58:1
För s.n. Fördärva icke, en såna
59:1
För s.n, efter Vittnesbördets lilja
60:1
För s.n. till strlinllasPel
61:1
För s.n, till Jedutun. en psalm
62:1
För s.n, en psalm av David
64:1
För s.n, en psalm
65:1
För s.n, en sång. en psalm
66:1
För s.n, med .trängaspel, en psalm
67:1
För s.n, av David. en psalm, en såna:
68:1
För S.D, efter Liljor, av David
69:1
För •. n. av David, till åminnelse
70:1
För s.n. Fördärva icke, en psalm
75:1
För s.n, med strängaspel, en psalm
76:1
För s.n, tlll Jedutun, av Asaf
77:1
För s.n, efter LiJjor, en psalm
80:1
För .. n. till Gittit. av Asaf
81:1
För s.n, till Gitt!t. av Koras söner
84:1
För s.n, av Koras söner, en psalm
85:1
för s.n, till Mahalat-leannot
88:1
För s.n, av David, en psalm
109:1
För s.n, av David. en psalm
139:1
För s.n, en psalm av David
140:1
För s.n, med mitt strängaspel
Hab. 3:19

Se: Så.

SÅNINGSMAN

SANINGSMAN
och druvtramparen (följa) s.nen Am. 9:13
En •. gick ut för att så
Matt.13:3
menas med liknelsen om s.nen
13:18
En •. gick ut för att så
Mark. 4:3
Vad s.nen sår är ordet
4:14
En •. gick ut att så sin slid
Luk. 8:6
&Iver s.nen säd till att så
2.Kor. 9:10

SÅNINGSTID
vinbiirgningen räcka intill S.eD

3.Mo•. 26:5

SÅPA
om du tager än så my eken s.
och ss. valkares s.

Jer. 2:22
Mal. 3:2

sÅR
Se även: Blod. smärta. pina. sarga,
förbinda. läkedom, olja. balsam.
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-sår
brännsår 3.Mos.13:24
dödssår Upp.13:3
hjärtesår Ords.1S:4
kräftsår 2.Tim.2:!7
Olika sår
l) Ett folks sår. Jes.l :6. 2) De
avfålligas sår. Jer.30:17. 3) Drinkarens
sår. Ords.23:29. 4) Avgudadyrkarens
sår. Sak.13:6. S) Den fattiges sår.
Luk.16:20. 6) Den överfallnes sår.
Luk.lO:34. 7) Ställföreträdarens sår.
Jes.S3:S.
SÅR

1) pli~'. )I ~~
sår. blåmärke' (efter slag); av: pa~'. se
3. Jfr Ords.27:6. övers. slag; Jes.l:6
sårmärken.
2) kå·ab. )X::J
känna ~märtaT el. plåga. Se vidare:
Sjuk 8.
3) på~a·. )I ,,9
grundbet. kl~a. sönderslå; därav: slå
»gul och blå». mörbulta. såra. Jfr
HV.S:7. övers. såra; S.Mos.23:l (part.
pass.) snöpt.
4) makkå. n::J~
slag. stöt; sår; plåga. Jfr t.ex. 5.Mos.
2S:3 b; Jer.6:7. övers. slag. Se: Plåga 2.
Tukt 11.
S) habburå, n l i ::J n
stri~ma. blånad, sår~ aven rot med
betydelsen: vara brokig el. strimmig. I
Ords.20:30 . står: l,Iabburo! (plur. av
l,Iabburä) pä~a' (se 1). övers. sår som
svida. Beträffande Jes.S3:S. se Hela 1.
Jfr l,Iabburä i l.Mos.4:23; 2.Mos.2l :2S;
Jes.l :6. övers. blånad (blånader).
6) ·a~~IiQä!. n::!)! ~
plåga. smärta. ·bedrövelse. Se vidare:
Ond 20.
7) Beträffande dessa ställen. se Hela 5.

'?

8) I;zdli.
O:
sjukdom; lidande; av: l,Iålä. se 10.
Ordet står här jämsides med makkä. se
4 (här övers. slag). Se: Krank 1. Plåga
9. Sjukdom 6.
9) miizor, l; l ~
varigt sår. varböid (sår vars innehåll
behöver pressas ut); av: zur. pressa el.
krama ut.
10) J:zålå.
~
vara utmattad el. svag; vara sjuk; lida; i
Mika 6:13 hif. göra sjuk el. lidande;
ordagrant: Men jag gör dig sjuk
[genom] att slå dig (hif. inf. av [n~ä].
se t.ex. Plåga 18). Se t.ex. Sjuk 3.
Svag 4.
11) trauma. rpavp.a
sår; av: titrÖsko. såra. Av trauma kommer verbet traumazo. som i Luk.20:12
är övers. slå blodig; Apg.19:l6 (perf.
part. pass.) sargad.

n?

12) helk6ö. €AKOW
såra, göra sårig el. öm; perf. part. pass.
i Luk.16:20 övers. full av sår; av:
helkos. se 13.
13) helkos. (!AK o.;
sår. i synnerhet: sårnad. var. bulnad.
14) plege. 71'A'I/'YTi
slag; sår; av: pl~ssö. slå. träffa. Jfr
Dödssår 1. Se: Plåga 29.

IS) molöps, p.wAw..p
märke efter slag. blodstrimma. sår
(som dryper av blod). Ordet. som i
N.T. end. förekommer i l.Pet.2:24. är
där en återgivning av hebr.l,Iabburå (se
S) i Jes.S3 :S.
SAR
1 dräper för vart s. Jag

5468

1.Mos. 4:23

Såra-Säd
2 då de voro sjuka av s.en
34 :25
1 s. för S., blånad för
2.Mos.21 :25
3 så hårt att s. uppstod
LKon.20:37
4 blodet från s.et hade runnit
22:35
4 låta hela sig från de s.
2.Kon. 8 :29
4 de s. arameema hade tillfogat
9 :16
4 de s. som (Joram) fått
2.Krön.22:6
1 slår mig med s. på s.
Joh 9 :17
Ps.38:6
5 Mina s. stinka och flyta
6 deras s. förbinder han
147:3
5 S. som svida rena från
Ords.20:30
1 Var äro s. utan sak
23 :29
4 friska s.• icke utkramade
Jes. 1:6
4 helar s.en efter slagen
30:26
5 gm hs s. bliva vi helade
53:5
7 dina s. skola läkas med hast
58:8
8 s. och slag beständigt inför
Jer. 6:7
7 mitt folk icke helad från sina s.
8 :22
4 Oläkligt är mitt s.
10:19
4 av ett svårt och oläkligt s.
14:17
4 varför är mitt s. så ohelbart
15:18
4 oläkligt är det s. du fått
30:12
9 så att han sköter ditt s.
30:13
7 Ty jag vill hela dina s.
30:17
7 jag skall hela dess s.
33:6
9 och Juda sitt s.
Hos. 5:13
9 edert s. skall icke bliva läkt
5:13
4 ohelbara äro hennes s.
Mika 1:9
10 slå dig med oläkliga s.
6:13
4 oläkligt är ditt s.
Nab. 3:19
4 Vad är det för s. du har
Sak.13:6
11 göt oUa och vin i hs s.
Luk.10:34
12 låg vid hs port, full av s.
16 :20
13 hundarna slickade hs s.
16 :21
14 (fångvaktaren) tvådde deras s. Apg.16:33
15 gm hs s ... blivit helade
LPet. 2:24

42:35
43:11
43:12
43:18
43:21
43:21
43:22
43:23
44:1
44:1
min bägare överst i den yngstes s.
44:2
44:8
penningar vi funna överst i våra s.ar
lyfta ned sin s. på jorden
44:11
öppnade var och en sin s.
44:11
bägaren fanns i Benjamins s.
44:12
orent, vare sig det är en s.
3.Mos.11 :32
klädde sill i s. och aska
Est. 4:1
satte sig i s. och aska
4:3
sätter sig i s. och aska
Jes.58:5
fastade därvid i s. och aska
Dan. 9:3
gjort bättring i s. och aska
Matt.11:21
suttit i s. och aska
Luk.10:13

sin penningpuna i sin s.

av landets bästa frukt i edra s.ar
penningar överst i edra s.ar
penningar tillbaka i våra s.ar
öppnade våra s.ar, då fann var och
sina penningar överst i sin s.
vem som lagt penningarna i våra s.ar
finna en skatt i edra s.ar
Fyll männens s.ar med säd
vars och ens penningar överst i hs s.

SÄCKPIPA

5) såbar, "1 J t:i
hi!ndl~ med -(köpa el. sälja) säd; av:
säbär, se 6.
6)- Slil]är, "1

~W

säd (trol. i betydelsen: sönderbruten,
krossad, dvs. tröskad, säd, el. i betydel·
sen: det som bryter, dvs. stillar,
hungern); trol. av det sä!?ar, som bety·
der: bryta sönder, bryta av (se t.ex.
Krossa 4). Verbet sägar är i Ps.104:11
övers. släcka (om törst).
7) 'olsäl, ';> ~·K
mat, föda; av: 'äkal, äta. Se: Livsmedel 2, Mat 3, Spis 5.
8) kåmå, il 1:) p
stå~nde säd T(;om ännu ej mejats); i
2.Mos.22:6; Dom.1S:5 övers. oskuren
säd; av: ~um, stå upp; stå. Jfr Stam 10.
9) karmäl, ';> ~ ! 2
trädgård, i symierhet: fruktträdgård,
välodlat fålt; därav betydelsen: frukt,
säd; i 3.Mos.23:14 övers. korn av
grönskuren säd; 2.Kon.4:42 ax av
grönskuren säd. I 3.Mos.2:14 står
ordet (liksom andra ord) i anslutning
till 'äbib (se Ax 2); därav övers. av
grönskuren säd. Se: Land 10, Park 2.
10) utf.ord.
I I.Mos.1S:16 står ordagrant: Och det
fjärde släktet (den fjärde generationen)
skaJJ återvända hit.
11) 'åbur, "1 1 J V
Gorde~s) avkastnTing, frukt, säd; trol.
av: 'äbar, gå över el. förbi, passera.
Ordet·är besläktat med liknande ord i
andra österländska språk, t.ex. assy·
riskan och syriskan.
12) sedepå, il 8"1 iV
förbrä~d el. sv;dd säd; övers. säd som
förbrännes; av: 8a9ap, se 2. Jfr 16.
13) sähis, iV' il D
säd ~m kom~e~ upp av sig själv,
självvuxen säd. I parallellstället, Jes.
37 :30, skrivs ordet så\tis, se 17.
14) I l.Krön.21 :22 står ordagrant: Giv
mig logens plats (= den plats där du
har din tröskplats el. loge). Jfr gamla
kyrkobibelns övers.: )>Gif mig ladones
rum».

synnerhet: gräs, hö; även i betydelsen:
växande gräs, gröda, säd. Ordet är vanl.
övers. gräs, t.ex. Matt.6:30; Mark.6:39;
Luk.12:28; Joh.6:1O; Jak.1:1O; l.Pet.
1:24; Upp.8:7. Jfr Mark.4:28, övers.
strå; I.Kor.3:12 hö. Jfr Stilla
(verb) 12.
22) sparas, arropo<;
sådd; utsäde, säd; av: speirö, så, så ut.
Ordet är i 2.Kor.9:1O övers. utsäde.
23) spord, arropa
säd; av: speirö, så, så ut.
SÄD
Uppdelning i betydelsen: gröda el. utsäde,
avkomma.

SÄCK
fylla deras s.ar med säd
l.Mos.42 :25
vus och ens penningar i hs s.
42:25
öppnade sin s. för att giva foder
42:27
penningar ligga överst i s.en
42:27
se, de äro här i min s.
42:28
När de sedan tömde sina s,ar
42:35

1) z/ira', V J .l.
sådd, utsäde, säd; även säd i betydelsen: avkomma, efterkommande; av:
zära', utströ, så. Se t.ex. Avkomma 2,
Barn 13, Planta 2, Släkt 8, Släkte 2,
Utsäde 1, Ätt 3.
2) siddåpan, 1 i 8 ~tP
brand, sot, rost (på säd och annan
växtlighet); av: sagap, bränna, svedja
(om växter), se I.Mos.41:6,23,27
(part. pass. övers. svedd). Ordet står på
samtliga ställen i G. T. tillsammans med
jeral.wn, förbleknande, gulnande, rost;
uttrycket är övers. sot och rost (det
förekommer även i S.Mos.28:22;
I.Kon.8:37; 2.Krön.6:28). I Am.4:9;
Hagg.2:18 står ordagrant: Jag slog eder
med (sädjbrand och rost. Jfr 12.
3) dågån, 1 J '1
(brödjsäd, spT~nmål. Ordet står ofta
tillsammans med tiros, se Vin 2. Jfr
Ps.78:24, övers. korn (i uttrycket
degan samajim, himlasäd, korn från
himmelen); Klag.2:12 bröd.
4) bar, bär, "1::l "1::l
(tröskad) säd; trol. -;v: bärar, se t.ex.
Rena 6. Jfr Am.8:S, övers. sädesförråd.

(sädesjfålt. Ordet: förekommer för
övrigt end. i plur., S.Mos.32:32;
2.Kon.23:4; Jes.16:8; Hab.3:17, övers.
fålt. I Jes.37:27 bör man emellertid - i
analogi med parallellstället, 2.Kon.
19 :26 - läsa sedepä, se 12; därav sv.
övers. säd som fÖrgås.
17)§åhis, eJ' il iV
= så\tis: se 13 .. T
18) zårå, il "1 l
skingra, strö T(ihed vindens hjälp); här
övers. kasta säd. Se: Kasta 7, Rensa 4.
19) sperma, arrepJLa
utsäde, säd; även säd i betydelsen:
avkomma; av: spelrö, så, så ut. Ordet
är LX~.s och N.T.s motsvarighet till
hebr. zära', se 1. Se: Avkomma 9.
20) I Matt.13:19 står ordagrant: Denne är den som såddes vid vägen;
Mark.4:1S Dessa äro de vid vägen;
Upp.14:15 ty jordens skörd har blivit
torr (= blivit mogen).
21) chOrtas, xopro<;
inhägnad plats; betesmark; foder,

SÄD (gröda, utsäde)
3 give dig Gud s. och vin
LMos.27 :28
3 med s. och vin har jag begåvat
27 :37
4 hopföra s. under Faraos vård
41 :35
4 hopförde Josef s. i myckenhet
41 :49
5 (Josef) sålde s. åt egyptierna
41 :56
5 kom till Josef för att köpa s.
41 :57
6 Jakoh förnam att s. fanns i
42:1
6 att i ElIypten finnes s.
42:2
5 köpen därifnl.n s. åt oss
42:2
4 för att köpa s. i Egypten
42:3
5 Israels söner för att köpa s.
42:5
5 sålde s. åt allt folket
42:6
5 för att köpa s. till föda
42:7
5 kommit för att köpa s. till föda
42:10
6 och föra bern med eder den s.
42:19
4 fylla deras säckar med s.
42:25
6 lastade s.en på sina åsnor
42 :26
6 den s. de hämtat från Egypten
43:2
5 köpen litet s. till föda åt oss
43:2
5 köpa s. till föda åt dig
43:4
5 för att köpa s. till föda
43 :20,22
7 Fyll männens säckar med s.
44:1
6 tillika med penningarna för bs s.
44:2
5 Faren tillbaka o~h köpen litet s.
44:25
4 10 åsninnor lastade med s. och
45 :23
6 den s. som folket köpte
47 :14
8 eller oskuren s.
2.Mos.22:6
9 ax av grönskuren s.
a.Mos. 2:14
1 om vatten har kommit på s.en
11 :38
10 icke beså med två slags s.
19 :19
9 korn av grönskuren s.
23:14
1 I skolen förgäves så eder s.
26:16
1 vare sig av s.en på jorden
27 :30
3 bästa av vin och av s.
4.Mos.18:12
3 när andra liva s. från logen
18 :27
1 där varken s. eller fikonträd
20:5
1 vatten till den s. du sådde
5.Mo •. l l :10
3 du skall få inbärga din s.
11 :14
3 icke hemma äta tionden av din s.
12:17
3 tionden av din s.
14:23
8 då man begynner skära s.en
16:9
3 Förstlingen av din s.
18:4
1 Du skall icke så s. däri
22:9
8 icke komma vid din nästas s.
23 :25
1 Mycken s. skall du föra ut
28 :38
3 vare sig s. eller vin eller olja
28 :51
3 i ett land med s. och vin
33 :28
11 rostade ax av landets s.
Jos. 5:11
11 då de nu åto av landets s.
5:12
8 antände så oskuren s.
Dom.15:5
9 ax av arönskuren s.
2.Kon. 4:42
3 land med s. och vin
18:32
12 s. som förbrännes förrän strået
19:26
13 nästa år (äta) självvuxen s.
19:29
14 plats där du tröskar din s. LKrön.21 :22
3 en förstling av s.
2.Krön.31:5
3 vad som kom in av S., vin och
32 :28
3 låt oss få s.
Neh. 5:2
3 låt oss få s. till att stilla
5:3
3 penningar och s. att fordra
5 :10
3 skänken efter den ränta på s.en
5:11
6 s. till'salu på sabbatsdagen
10:31
3 offergärd av s., vin och oUa
10:39
3 tionde av s., vin och olia
13:5
3 till förrådshusen tionde av s.
13:12
15 på sabbaten och förde hem s.
13:15
1 åt hm att föra hem din s.
Joh 39 :15
3 när de få s. och vin i
Ps. 4:8
3 Du bereder s. åt mskoma
65:10
4 dalarna betäckas med s.
65:14
4 Ymnigt växe s.en i landet
72:16
4 som håller inne sin s.
Ords.11 :26
4 men den som lämnar ut sin s.
11:26
1 Så ut om morgonen din s.
Pred.11:6
8 skördemannen samlar ihop s.en Jes.17:5
1 av Sihors s. skaffade du vinning
23:3
1 han skall giva regn åt s.en
30:23
3 ett land med s. och vin
36:17
16 Det gick dem ss. s. som förgås
37 :27
17 och nästa år självvuxen s.
37 :30
5 hämten s. och äten
55:1
5 hämten s. utan penningar
55:1
1 så att den giver s. till att så
55:10
3 icke mer giva din s. till mat
62:8
10 de som insamla s.en skola ock äta 62:9
18 vind ... när man kastar s. .
Jer. 4:11
4 Vad har halmen att skaffa med s.en23:28
3 dit där man får s., vin och oUa
31 :12
1 s. skolen I icke så
35:7
1 ej heller äga... åkrar eller s.
35:9
15 i en hög ss. man gör med s.
50:26
3 l BlI skall kalla fram s.en
Hes.36:29
3 s.en och vinet och oljan
Hos. 2:8
3 taga tillhaka min s. när tiden
2:9
3 jorden skall bönhöra s.en
2:22
3 åna:est för sin s. ocb sitt vin
7 :14
8 S. skola de icke få
8:7
3 bo i hs skugga skola få odla s.
14:8
3 ty s.en är förödd
Joel 1:10
3 ty s.en är borttorkad
1 :17
3 sända eder s. och vin och olja
2:19
4 skola logarna fyllas med s.
2 :24
2 slog eder s. med sot och
Am. 4:9
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SÅRA
s.de han (Abner) till döds
2.Sam. 3:27
s.de de (Is-Boset) med en stöt
4:6
4:7
och s.de hm till döds
ty jag (Ahah) är s.d
l.Kon.22:34
Joram. blev s.d av arameerna
2.Kon. 8:28
(Ahab:) ty jag är s.d
2.Krön.18:33
Joram blev s.d av arameerna
22:5
ty jag är svårt s.d
35:23
plötsligt s.r dem hs pil
Ps.64:8
de slogo mig, de s.de mig
HV.5:7
några svårt s.de män kvar
Jer.37:1O
icke mer ngt s.nde törne
Hes.28:24
s.r envar av dem i sidan
29:7
s.en deras svaea samveten
loKor. 8:12
ett av dess huvuden s.t
Upp.13:3
vilddjuret. som var s. t med svärd
13:14

SÅRIG
stympat eller s.t... icke offra

3.Mos.22:22

SÅRMÄRKE
hlott s.n
på alla händer äro s.n

Jes. 1:6
Jer.48:37

SÅRNAD
kommo onda och svåra s.er
Upp.16:2
för sin våndas och sina s,ers skull
16:11

SÅVÄL

edra bröder till ro s. som eder 5.Mos. a:20
ynglingar s. som jungfrur
32:25
den minste s. som den störste l.Krön.26 :13

SÄCK
Se även: Säcktyg, aska, sorgdräkt.
-säck
packsäck Jos.9:4
Säck
Där vår bibel har »säck» är grundtextens hebr. ord i de flesta fall sa~,
grek. sdkkos. Ordet betecknar såväl
säcktyg som därav tillverkad säck.
Säcktyget vävdes av kamel- eller get·
hår, eller av hampa.
Att kläda sig i säck, Est.4:1,3, gick
så till att man svepte (satte eller band)
säcktyg »()m sina länden>, I.Mos.37:34;
l.Kon.20:31 f., »()m sin kropp»,
I.Kon.21 :27. »Säcktyg bär jag hopfäst
över min hud», säger prövningarnas
man, Job 16:15. Denna klädsel anlades
när man söIjde en avliden, LMos.
37:34; 2.Sam.3:31, när olycka drabbade den enskilde, Job 16:15, eller
folket, Est.4:1 ff., eller när man ville
ge uttryck åt ånger och botfärdigt
sinne, l.Kon.21:27; Neh.9:1. Syno·
nymt med uttrycket »säck och aska»
(se även Aska) brukas ordet »sorg·
dräkb> (se d.o.).
Seden att kläda sig i säck förekom
även bland Israels grannfolk, t.ex.
arameerna, 1.Kon.20:31, moabiterna,
Jes.1S:3, och assyrierna, Jona 3:5.

Ordet »säckpipa» används i sv. bibeln
som översättning av aram. sumpanjå,
det sjätte av de namngivna instrumen·
ten i Nebukadnessars orkester. Den
äldre översättningen hade här, enligt
Luthers föredöme, »luta», alltså ett
sträng- i stället för blåsinstrument. Det
arameiska ordet har satts i samband
med grek. symphönla, samklang. Det
skulle då kunna beteckna en kombination av olika instrument. Enligt en
annan, vanlig förklaring betecknar
sumponjä el. symphönia det i Italien
och Mindre Asien förekommande in·
strumentet sambonja el. zampogna,
en sorts säckpipa, ett blåsinstrument
som består aven lädersäck, försedd
med tonrör och munstycken_
SÄCKPIPA
När I hören ljudet av horn, s.or
när de hörde ljudet av hom~ s.or

när I hören ljudet av hom, s.or

Dan. 3:5
3:10
3:15

SÄCKTYG
(Jakob) svepte s. om sina
sätta s. om våra länder
bundo s. omkring sina länder
svepte s. om sin kropp
(Ahab) låg höUd i s.
att han hade s. inunder
S. bär jag hopföst över min
s. i stället för högtidsmantel
kläden edra länder med s.
och omkring länderna s.
höUa s. kring allas länder
mina två vittnen höljda i s.

LMos.37 :34
LKon.20:31
20:32
21:27
21:27
2.Kon. 6:30
Job 16:15
Jes. 3:24
32:11
Jer.48:37
Am. 8:10
Upp.11:3

SÄCKTYGSKLÄDNAD
UPP. lös s.en från dina länder

Jes.20:2

SÄD

-säd
blandsäd Jes.30:24
människosäd Dan.2:43
sensäd 2.Mos.9:32
spillsäd 3.Mos.25:5
SÄD

15) 'liremä, il ~ }. 2:

något uppstaplat, hög; i G.T. i synner·
het i betydelsen: sädeshög; av: ['äramJ,
hopa, uppstapla, samla i en hög; nif. i
2.Mos.1S:8 övers. uppdämmas. Jfr
2.Krön.31 :6-9, övers. hög; Rut 3:7
sädeshög; HV.7:2 vetehög; Hagg.2:17
sädesskyl.
16) sedemä, il 1:) ,iV

Sädesfält-Sälja
4 tagen hs s. ss. skatt
5:11
6 så att vi få sälja s.
8:5
4 avfall av s.en säJja ss. s.
8:6
3 torka komma över s.
Hagg. 1 :11
2 slog jag eder s. med sot och
2:18
1 Finnes ngn s. i kornboden
2 :20
20 att s.en såddes vid vägen
Matt.la :19
19 en man sådde Ilod s. i sin åker
13 :24
21 När nu s.en sköt upp
13:26
19 H., du sådde ju god s. i din åker
13:27
19 Den som sår den goda s.en
13:37
19 Den goda s.en, är rikets barn
13:38
20 att s.en såddes vid vägen
Mark. 4:15
22 när en man sår s. i jorden
4:26
22 s.en skjuter upp och växer
4:27
22 gick ut för att så sin s.
Luk. 8:5
22 S.en är Guds ord
8:11
19 som giver s. till att så.
2.Kor. 9:10
23 icke av ngn förgän&lill s.
LPet. 1 :23
19 ty Guds s. förhliver i hm
1.Joh. 3:9
20 s.en på jorden mogen till
Upp.14:15

SÄDESHÖG
(Boas) lagt sig invid s.en

Rut

SÄDESLOGAR
ditt hehag i skökolön på alla s.

Hos. 9:1

SÄD (avkomma, efterkommande)
1 mellan din s. och hennes s. l.Mos. 3 :15
1 At din s. skall jag giva detta
12:7
1 skall jag giva åt dill och din s.
13:15
1 låta din s. hliva ss. stoftet
13:16
1 din s. kunna räknas
13:16
1 Så skall din s. hliva
10:0
1 din s. leva ss. främlingar
15:13
10 din s. komma hit tillhaka
15:16
1 At din s. skall jag giva detta
15:18
1 göra din (Hagars) s. mycket talrik 16 :10

SÄGA
-säga
lovsäga I.Krön.16:9
motsäga Lllk.2 :34
utsäga Pred.l:8
outsäglig Rom.8:26
tacksägelse PS.26:7

1 förbund mellan ••• din s.

17 :7

1 din Gud och din s.s efter dill
17:7
1 giva dill och din s. det land
17:8
1 mitt förhund, du och din s.
17:9
1 mellan mill och din s.
17 :10
1 som icke är av din s.
17 :12
1 förhund gälla hs s. efter hm
17 :19
1 gm lsak som s. skall uppkallas
21 :12
1 därför att han är din s.
21 :13
1 göra din s. talrik som
22 :17
1 din s. skall intaga fienders
22:17
1 i din s. skola alla folk.på
22:18
1 At din s. skall jag giva detta
24:7
1 åt dill och din s. skall jag giva
26:3
1 Jag skall göra din s. talrik
26:4
1 jag skall giva åt din s. alla
26:4
1 i din s. skola alla folk välsigna
26:4
1 göra din s. talrik
26 :24
1 välsignelse åt dill och din s.
28:4
1 giva åt dill och din s.
28 :13
1 din s. skall bliva ss. stoftet
28 :14
1 välsignade i dill och din s.
28 :14
1 låta din s. bliva ss. havets
32:12
1 åt din s. efter dill skall jag
35:12
1 åt din s. detta land
48:4
1 göra eder s. talrik
2.Mos.32:13
1 det land giva åt eder s.
32:13
1 At din s. skall jag giva det
33:1
1 som icke vore av Arons s.
4.Mos.16:40
1 och åt deras s. efter dem
5.Mos. 1:8
3 han skall välsigna din s.
7 :13
1 At din s. skall jag giva det
34:4
1 gjorde (Abrahams) s. talrik
Jos.24:3
1 nåd mot David och hs s.
2.Sam.22:51
1 ödmjuka Davids s.
1.Kon.11 :39
1 förkastade H. Israels s.
2.Kon.17 :20
1 I Israels, hs tjänares, s.
l.Krön.16:13
1 åt Abrahams s. för evig
2.Krön.20:7
1 giva åt hs s. kananeemas
Neh. 9:8
1 nåd mot David och hs s.
Ps.18:51
1 befästa din s. för evig tid
89:5
1 låta hs s. bestå till evill tid
89 :30
1 Hs s. skall förbliva evinnerligen
89 :37
105:6
1 I Ahrahams, hs tjänares, s.
1 Den stubben en helill s.
Jes. 6 :13

1 med s. av roskor

Jer.al :27

1 och med s. av djur
31 :27
1 talrik skall Davids s. hliva
33 :22
1 då skall jag förkasta Jakobs s.
33 :26
1 icke mer av hs s. tager dem
33 :26
1 som skola råda över Abrahams 8.
33:26
1 dem som äro av Sadoks s.
Hes.43:19
3 Av deras s. skola ynglingar
Sak. 9 :17
19 mot Abraham och mot hs s.
Luk. 1 :55
19 Messias komma av Davids s.
Joh. 7 :42
19 Vi äro Abrahams s.
8:33
19 Jag vet att I ären Abrahams s.
8:37
19 i din s. skola alla släkter
Apg. 3 :25
19 och åt hs s. efter hm
7:5
19 hs s. skulle leva ss. främlingar
7:6
19 Av (Davids) s. har Gud låtit J.
13:23
19 hs Son, född av Davids s.
Rom. 1:3
19 Abraham och hs s. undfick löftet
4:13
19 beståndande för all (Abrahams) s.
4:16
19 Så skall din s. bliva
4:18
19 därför att de äro Abrahams s.
9:7
19 Gm lsak s. skall uppkaJJas
9:7
19 barn efter löftet, räknas för s.
9:8
19 en israelit. av Abrahams s.
11:1
19 Aro de Abrahams s., så är
2.Kor.11:22
19 löftena åt Abraham och hs s. Gal. 3:16
19 åt dem 80m komma av din s.
3:16
19 och åt din s., vilken är K.
3:16
19 till dess att s.en skulle komma
3:19
19 ären I därmed Abrahams s.
3:29
19 JK. som är av Davids s.
2. Tim. 2:8
19 Abrahams s. han tager an
Hebr. 2 :16
19 Gm lsak s. uppkallas efter dill
11:18
19 krill mot övril!a av hennes s.
Upp.12:17
SÄDESFÄLT

kommer in på nästas s.
djuren på filisteemas s.
taga tionde av edra s.
alla s. vid floden förtorka
tog J. på sabbaten vägen gm s.
tog vägen gm ett s.
han tog vägen gm ett s.
SÄDESFÖRRAD
så att vi få öppna vårt s.
SÄDESGRÖDA
Tionde skall du giva av din s.
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5.Mos.23 :25
Dom.15:0
1.Sam. 8:10
Jes.19:7
Matt.12:1
Mark. 2:23
Luk. 6:1
Am. 8:5
5.Mos.14:22

3:7

SÄDESSKYLE
därvid s.ar bliva uppbrända

antände s.ar och oskuren sid
ss. s.en bärgas då dess tid är
om ngn kom till en s.

SÄDESSKÄPPA
Det är en s. som kommer fram

2.Mos.22:6
Dom.15:5
Job 5:26
Hagg. 2:17
Sak. 5:6

SÄDESUTGJUTNING
om en man har haft 8.
3.Mos.15:16
klädnad varpå sådan s. har skett
15:17
legat hos kvinna och s. skett
15:18
Detta är lagen om den som bar s.
15 :32
den som har haft s.
22:4

Vi skall icke säga
l) Att vi har gemenskap med Glid,
om vi vandrar i mörkret, l.Joh.l :6;
2:9-11 - »då ljuga vi och göra icke
sanningeID). 2) Att vi icke har någon
synd, l.J oh. l :8 - »då bedraga vi oss
själva, och sanningen är icke i oss». 3)
Att vi icke har syndat, I.Joh.l :10 »då göra vi honom till en ljugare, och
hans ord är icke i oss». 4) Att vi frestas
av Glid, Jak.l:13 - »ty såsom Glid
icke frestas av något ont, så frestar han
icke heller någoID).

plur. övers. de säkrast rotade. Se:
Fast 2, Stark 21.
6) [nå~{1), J ~ ~
nif. ställa sig, resa sig, stå upp; stå, bli
stående; här övers. stå säker. Se: Fast
36.
7) Sålom, Cl i ';J tV
helhet, oskadat Ttillstånd, hälsa; ordning, fred (frid), säkerhet, trygghet.
Här förekommer ordet i uttrycket
lislomim (prep. le, till, för, och selomim, plur. av sålom), i fred el. säkerhet; övers. bäst de gå där säkra. Se
t.ex. Fred 3, Frid l, Lycka 5, Ro 22,
Trygghet 3.
8) bara!!, n ~ ;,
t~y~et, säkerhet; här i utt,rycket
la~ata~ (prep. le, till, för, och bätal).), i
trygghet el. säkerhet; övers. säkert. Se:
Sorglös l, Trygg l, Trygghet 1.
9) sa'önån, l J ~:ti
lugn, stilla; Säk'e~:,-trygg; av: [så'an], se
lO. Jfr Frid 5. Se: ÖVermod 4.
10) [så'an], l ~Ili
end. pilp. sa'å~~, vara lugn el. stilla;
vara säker el. trygg. Se: Ro 15, Säkerhet 3.
11) Mia', X'';J O.
månne icke? icke sant? förvisso; av:
frågepartikeln hä och neg. lo', se 14.
12) såM, D Q~
vila, vara i ro; vara stilla; här part. plur.
best. form hassol.<tim, övers. dessa
säkra. Se vidare: Stilla (adj.) 8.
13) ki, '~
demonstrativ (utpekande) partikel
med betydelsen: så, ty, förvisso osv.
14) lo', ~7
neg. icke; här i samma betydelse som
hälo', se 11; därav övers. säkert. Jfr
lo' i l.Sam.20:9, övers. förvisso; Job
2:10; Jona 4:11 icke (i frågeform).
15) asphalos, åa</laAw~
adv. stadigt, fast, säkert; i Mark.14:44
övers.• under säker bevakning; av:
asphales, se 16. Se: Förvissa 3.
16) asphazes, åa</laAil~
som icke faller; orubblig, stadig, fast;
osviklig, tillförlitlig, säker, viss; av: neg.
a- och sphållö, fålla, kasta omkllll;
pass. falla, kastas omkull. Ordet är i
Fil.3:l övers. tryggare.
17) tekmJrion, T€KlJ.ilpwlJ
säkert tecken el. kännetecken; säkert
bevis; av: tekmalromai, bedöma lItifrån
tecken el. kännetecken (av: tekmar,
fast märke, i sYI1Ilerhet: gränslinje).

övers. ställa säkerhet och borgen för.
Se vidare: Pant 6.
2) salwå, il l ';J tV
lugn, stillhet; osäkerhet, trygghet; av:
sålew, vara IlIgn el. stilla; vara säker el.
trygg. Se: Ro 23, Välgång 1.
3) [Så 'an], l x:ti
end. pilp. sa'ä;an; vara IlIgn el. stilla;
vara säker el. trygg. Beträffande övers.
»Ieva i ro och säkerhet», se Leva 20. Se
t.ex. Säker 10.
4) I Dom.9 :21 står ordagrant: och han
bosatte sig där, borta från sin broder
Abimelek (eg. bort från sin broder
Abimeleks ansikte).
5) diabebaioomai, Il ta/3€/3atOoJ.Lat
fast betyga el. försäkra; med prep.
perl, om; i I.Tim.l:7 övers. med säkerhet orda om. Se vidare: Kraft 34.
SAKERHET
4 i s. för sin broder Abimelek
Dom. 9 :21
1 ställ nu s. och borgen för
Job 17:3
2 gm sin s. skola dårarna förgås Ords. 1 :32
3 Jakob få leva i ro och s.
Jer.30:10
3 Jakob få leva i ro och s.
46:27
3 I s. har Moab levat från sin ungdom 48:11
5 med sådan s. orda om
1. Tim. 1:7
SÄKERLIGEN
s. är han icke ren
s. gömt sig i ngn håla
s. lämnat mig i sticket
s. med ett gott glädjebudskap

1.Sam.20:26
2.Sam.17:9
18:13
18:27

SÄUA
Se även: Handel, köpa, köpman.

l) 'åman, l rJ ~
nif. vara fast J. säker; vara pålitlig el.
trofast; här hif. med prep. be, tro el.
förtrösta på, förlita sig på; övers. vara
säker för. Se t.ex. Förlita 2, Hopp 4,
Sann l, Tro (verb) 2.
2) 'amät, n~~.
fasthet, säkerhet, pålitlighet, trofasthet; sanning; av: 'åman, se 1. Se t.ex.
Sanning 3, Tro (subst.) 3.
3) På dessa ställen beror övers.
»säkert» på att grundtexten här har
verb, som är förstärkta med en infinitiv.
4) [kun], l 1 ::J
nif. vara fast, stå fast. Se t.ex. Fast l,
Stadig 7, Ståndaktig 2.
5) 'etån, l n ,~
bestä~dig, ;ar~tig; fast, stark; här

SÄKERHET
l) 'årab, J"1 V
träda e~ell~~ gå i borgen (för); här

SALJA
Sälj då nu åt mill
1.Mos.25 :31
sålde sin förstfödslorätt till Jakob
25 :33
ss. främlingar, när han sålde oss
31:15
låt oss s. hm till ismaelitema
37 :27
sålde Josef för 20 siklar silver
37 :28
(medaniterna) sålde hm till Potifar
37 :36
och sålde säd åt egyptierna
41 :56
han som sålde säd åt allt folket
42:6
Jag är Josef som I sålden till Egypten 45:4
att I haven sålt mig hit
45:5
egyptierna sålde sin åker
47:20
behövde de icke s. sin jord
47 :22
s.er sin dotter till trälinna
2.Mos.21:7
icke makt att s. henne
21:8
vare sig han s.er den stulne
21 :16
skola de s. den levande oxen
21 :35
stjäl och slaktar eller s.er djuret
22:1
äger han intet, skall han s.s
22:3
s.er ngt åt eder nästa
3.Mos.25 :14
visst antal grödor s.er till dill
20:16
När I s.en jord
25:23
skolen I icke s. den för evärdlill
25 :23
s.er ngt av sin arvsbesittning
25 :25
återbörda det brodern har sålt
25:25
lösen åt den man till vilken han sålde 25 :27
det han sålt förbliva i köparens
25:28
ett år förflutit sedan han sålde det
25:29
Om ngn s.er ett boningshus
25:29
inlöser det sålda huset
25:33
fält som är utmark får Icke s.s
25:34
Om din broder s.er sig åt dill
25:39
skola icke ss. ss. man s.er trälar
25 :42
s.er sig åt främlingen
25:47
efter det att han sålt sig, lösas ut
25:48
det år då han sålde sig åt hm
25:50
pris för vilket han såldes
25 :50
icke löser åkem men s.er den
27 :20
skall det s.s efter det värde
27:27
får sAdant varken s.s eller lösas
27 :28
s. det åt en utlänning
5.Mos.14:21
så må du s. det och knyta in
14:25
hebreisk kvinna sålt sill till dig
15:12
du får icke s. henne för penningar
21:14
behandlar denne ss. träl eller s.er
24:7
om icke deras klippa hade sålt dem
32 :30
sålde dem I fienders hand
Dom. 2:14
sålde dem i Kusan-RJsataims hand
3:8
Då sålde H. dem I Jahins hand
4:2
H. skall s. Sisera i en kvinnas
4:9
sålde dem i fUisteemas och Ammons 10:7
åkerstycke har Noomi sålt
Rut 4:3
sålde dem i Slseras hand
1.Sam.12:9
sålt dill till att göra vad ont
l.Kon.21 :20
sålde sill till att göra vad ont var
21 :25
Gå och sälj oijan
2.Kon. 4:7
de sålde sill till att göra vad ont
17:17
bröder sålda åt hedningarna
Neh. 0:8
Skolen DU I s. edra bröder
6:8
Skola de behöva s. sig åt oss
5:8
sålde dessa livsförnödenheter
13:15
tyrierna sålde dem på sabbaten
13:16
vi äro sålda, jag och mitt folk
Est. 7:4
blivit sålda till trälar och trälinnor
7 :4
Du s.er ditt folk för ringa pris
Ps.44:13
Josef blev såld till träl
105:17
linnesk,iortor gör hon och s.er
Ords.31 :24
gm missgärningar hleven I sålda
Jes.50:1
ngn som jag har sålt eder åt
50:1
I haven blivit sålda för intet
52:3
hebreen som har sålt sill åt dill
Jer.34:14
icke få tillbaka vad han sålt
Hes. 7 :13
s. landet I onda mäns hand
30:12
de få icke s. ngt därav
48:14
flickoma hava de sålt för vin
Joel 3:3
sålt Judas och Jerusalems barn
3:6
frän den ort dit I haven sålt dem
3:7
Jag skall s. edra söner och döttrar
3:8
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SÄGA1:r
Beträffande uttrycket .Herren säger (säger
Herren)., se under uppslagsordet HERREN,
sp.246 I -2468.
SAGA1:r
s. ngt och icke göra det
4.Mos.23 :19
Sade jag icke redan till sändebuden
24:12
Så s.er Bileam
24:15
om hennes fader s.er nej därtill
30:6
men icke s.er ngt till henne
30:8
om hennes man s.er nej därtill
30:9
men icke s.er ngt till benne därom
30:12
icke s.er nej till benne
30:12
om hennes man icke s.er någonting
30:15
ss. min herre har sagt
32:27
Säg till konung Salomo
1.Kon. 2:17
finao över ss. H. hade sagt
2.Kon. 4 :44
Intet av det du s.er har grund
Neh. 6:8
S.en till de försagda
Jes.35:4
Rab-Sake sade till dem
36:4
S.en till Hiskia: Så s.er den store
36:4
Vad skall jag väl s.
38:10
Vad hava dessa män sagt
39:3
Vadhelst han s.er, skolen I
Joh. 2:5
kallen mill Mästare ... 1 s.en rätt
13:13
S.er du detta av dill själv
18 :34
hava andra sagt dig det om miIl
18 :34

-sägen
hörsägen Job 28:22
SÄKER
Se även: Trygg, fast, viss, trofast,
stadig, ståndaktig, frid.
-säker
osäker Apg.27:9
SÄKER

SAKER
13 s.t låtit mig fara med
1.Mos.31:42
14 skola de s.t stena oss
2.Mos. 8:26
1 icke vara s. för ditt liv
5.Mos.28 :66
2 giva miIl ett s.t tecken
Jos. 2:12
3 Jag höll för S.t att du
Dom.15:2
4 eller din konungamakt s.
1.Sam.20:31
4 av den som står s.
Job 12:5
5 s.rast rotade på fall
12:19
6 huru s.ra de än stå
Ps.39:6
7 giller. bäst de gå där s.ra
69:23
8 Han ledde dem s.t
78 :53
9 mättat med s.ras bespottelse
123:4
10 s. mot olyckans skräck
Ords. 1 :33
2 utsår rättfärdillhet får s. lön
11:18
9 kvinnor som ären Så. s.ra
Jes.32:9
9 Bäven, I kvinnor som åren så s.ra 32:11
9 mitt folk bo på s.ra viloplatser
32:18
9 Jerusalem: det är en s. boning
33 :20
3 S.t skall H. avskilja mill
56:3
11 s.t har Israels hus frågat
Hes.12:9
12 jag vill komma över dessa s.ra
38:11
9 Ve eder, I s.re på Slon
Am. 6:1
9 hednafolken som sitta så s.ra Sak. 1:15
15 föra bort under s. bevakning Mark.14:44
17 gm många s.ra bevis tett sill
Apg. 1:3
10 hålla dem I S.t förvar
16:23
16 icke kunde få ngt s. thesked
21 :34
16 s.t besked varför Paulus anklagades 22:30
16 icke ngt S.t besked om hm
25:26
16 ett s.t och fast .uälens
Hebr. 6:19

Säljare -Sända

SÄLLHET
l) 'åSär, l~X
lycka, sällhet; av: 'å~r, se Säll 1. Ordet
förekommer i uttrycket be'åSri, i min
lycka el. sällhet; överso till sällhet för
migo
2) tusijå, n ~ lP 1 n
(praktisk) visdom, klokhet; hjälp, rädd-

SÄNDA (allmänt)
s.e Abimelek och lät hämta
l.Mos.20:2
s.e hon och lät kalla till sig
27 :42
(Rehecka:) Då skall jag So åstad
27 :45
Så soe lsak åstad Jakob
28:5
lsak sänt (Jakoh) till Paddan-Aram
28:6
soe Jakob och lät kalla Rakeioch
31:4
Jakob s.e budbärare framför sig
32:3
skänker som han s.er till Esau
32 :18
jag vill so dig till dem
37:13
Så soe han (Josef) åstad
37 :14
s.e de den fotsida livklädnaden hem
37 :32
Jag vill So dig en killing
38 :17
pant till dess du s.er den
38 :17
Juda s.e killingen med sin vän
38 :20
Jag har nu sänt killingen
38 :23
soe (Farao) ut och lät kalla till sig
41:8
s.e Farao och lät kalla Josef till
41 :14
Benjamin blev icke sänd åstad
42:4
haven nu icke I sänt mi&: hit
45:8
till sin fader soe han gåvor
45:23
såg vagnarna som Josef sänt
45:27
vagnarna som Farao sänt
46:5
han soe Juda framför sig till Josef
46 :28
s.e hon sin tjänarinna dit
2.Mos. 2:5
jag vill so dig till Farao
3 :10
när Farao s.e och hörde efter
9:7
s. alla mina hemsökelser över dig
9:14
sänd nu hort och låt bärga boskap
9 :19
soe Farao och lät kalla till sig
9:27
som (Mose) förut hade sänt hem
18:2
Förskräckelse för mig skall jag so
23 :27
Jag skall so getingar framför dig
23 :28
han s.e israelitemas unga män
24:5
veta vem du vill s. med mig
33:12
Jag skall so vilddjur
30Mos026 :22
där skall jag so pest bland eder
26:25
Sänd åstad några män att
40Moso13:3
En ur var fädemestam skolen I s.
13:3
Mose soe åstad sådana män
13:4
namnen på de män Mose soe åstad
13:17
Mose soe dessa åstad att bespeja
13:18
till det land dit du soe oss
13:28
de män som Mose hade sänt åstad
14:36
Mose soe och lät kalla till sig Dalan
16:12
Mose s.e ut och lät bespeja Jaeser
21 :32
Balak soe ännu en gång furstar
22:15
1000 man skolen I s. ut i striden
31:4
Mose s.e 1000 man av var stam
31:6
han s.e med dem Pinehas
31:6
s.e dem från Kades-Bamea att bese
32:8
Låt oss so åstad några män
50Moso 1 :22
H. skall s. stor förvirring
7 :23
icke so sitt folk tillbaka till
17 :16
skola de äldste i hs stad s. bort
19:12
s. över dem vilddjurs tänder
32 :24
varhelst du s.er oss, dit vilja
Jos. 1 :16
Josua s.e hemligen ut två spejare
2:1
s.e konunaen i Jerlko till Rahab
2:3

utskickade som vi hade sänt åstad
6 :17
utskickade som Josua sänt åstad
6 :25
Josua s.e några män till Ai
7:2
Då s.e Josua några män dit
7 :22
s.e dem ut om natten
8:3
Så s.e Josua dem åstad
8:9
Adoni-Sedek s.e till Hoham
10:3
gibeoniterna s.e till Josua
10:6
när Mose s.e mig (Kaleb) åstad
14:7
då Mose s.e mig åstad
14 :11
(Josua:) så skall jag so dem åstad
18:4
s.e Israels barn Pinehas till
22 :13
(Balak) soe och lät kaUa till sig
24:9
s. sina skänker till Eglon
Dom. 3 :15
(Debora) s.e nu och lät kalla till
4:6
(Gideon) s.e omkring budbärare
6:35
s.e han budbärare till Aser
6 :35
Gideon hade sänt omkring budbärare
7 :24
gudsmannen du s.e hit
13:8
s.e då Dans barn ur sin släkt
18:2
s.e styckena omkring över Israels
19:29
s.e styckena omkring över Israels
20:6
Israels stammar s.e åstad män
20:12
s.e menigheten dit 12000 av tappraste 21 :10
Sedan s.e hela menigheten åstad
21 :13
s.e folket till Silo
l.Sam. 4:4
s.e de Guds ark till Ekron
5:10
S.en bort Ismels Guds ark
5:11
på vilket sätt vi skola s. den
6:2
Om I viljen s. bort Israels Guds ark
6:3
skolen I icke s. bort den utan skänker 6:3
Filisteerna sänt tillbaka H. ark
6 :21
skall jag s. till dig en man
9 :16
(Sau!) s.e styckena omkring över
11:7
Sänd åstad och hämta
16:11
Då soe (Isai) och lät hämta hm
16 :12
Sänd till mig din son David
16 :19
s.e detta med sin son David
16 :20
Saul s.e tillIsai och lät säga
16 :22
framgång överallt dit Saul s.e hm
18:5
s.e Saul till Davids hus några män
19:11
När sedan Saul s.e sina män
19 :14
s.e Saul dit männen med uppdrag
19 :15
s.e Saul dit några män med uppdrag
19 :20
omtalade för Saul, s.e han andra män 19 :21
s.e dit män med samma uppdrag
19 :21
Sänd nu åstad och låt hämta hm
20:31
uppdrag vari jag s.er dig
21 :2
s.e konungen och lät kalla till sig
22 :11
s.e (David) dit tio unga män
25:5
icke sett de män du s.e
25 :25
David soe åstad och lät säga Abigail
25 :39
David har sänt oss till dig
25 :40
följde med dem som David hade sänt 25 :42
s.e (David) ut spejare och fick så
26:4
s.e han en del av bytet till äldste
30:26
(David) soe till de äldste i Betel
30 :27
s.e dem i filisteemas land
31:9
s.e Is-Boset och lät taga
2.Sam. 3 :15
s.e (Joab) bud efter Abner
3 :26
s.e han sin son Joram till David
8 :10
s.e konung David och lät hämta
9:5
David s.e några av sina tjänare
10:2
har David sänt sina t j änare till dig
10:3
därmed att han s.er tröstare
10:3
soe de bort och lejde fotfolk
10:6
s.e han åstad J oab med hela hären
10:7
s.e David åstad Joab och sina tjänare 11:1
David s.e åstad och förfrågade sig
11 :3
(Bat-Seba) sode då åstad
11:5
Sänd till mig hetiten Uria
11:6
Så s.e Joab Uria till David
11 :6
s.es en gåva från konungen
11:8
så vill jag i morgon s. dig åstad
11 :12
skrev David ett brev och s.e det
11 :14
s.e Joab och lät berätta för David
11 :18
allt vad Joab sänt hm att säga
11 :22
soe David och lät hämta (Bat-Seha)
11 :27
s.e David bud in i huset till Tamar
13:7
Då s.e Joab till Tekoa
14:2
Jag soe ju till dig och lät säga
14:32
Absalom soe ut hemliga hudbärare
15 :10
soe (Absalom) också och lät hämta
15:12
soe detta budskap till konungen
19:14
svar jag skall giva hm som sänt
24:13
konungen har med hm sänt
l.Kon. 1 :44
s.e konuna: Salomo åstad och lät
1 :53
soe konung Salomo åstad och lät
2:25
s.e Salomo åstad Benaja
2 :29
s.e konungen och lät kalla till sig
2:36
s.e konungen och lät kalla till sig
2 :42
Hiram s.e sina tjänare till Salomo
5:1
Salomo s.e till Hiram
5:2
Hiram s.e till Salomo
5:8
budskap du har sänt till mig
5:8
Dessa s.e han till Libanon
5 :14
Salomo s.e och lät hämta Hiram
7 :13
på den väg du s.er dem
8 :44
Hiram s.e till konungen guld
9:14
På denna flotta s.e Hiram sjökunnigt
9 :27
soe ditbort och läto kalla hm åter
12:3
konung Rehabeam s.e åstad Adoram 12:18
soe de och läto kalla (Jerobeam)
12:20
s.e konung Asa dem till Ben-Hadad
15 :18
s.er jag dig skänker av silver och
15:19
s.e sina krigshövitsmän mot Israels
15 :20
dit min herre icke har sänt att söka
18 :10
sänd nu bort och församla hela Israel 18:19
soe Ahah omkring bland Israels barn
18 :20
soe lsehel en budbärare till Elia
19:2
Jag har ju sänt till dig (Ahab)
20:5
nu skall jag so mina tjänare
20:6
(Ben-Hadad) soe till mig och begärde 20:7
s.e Ben-Hadad till hm och lät säga
20:10
kunskapare som Ben-Hadad s.e ut
20:17
s.e så brevet till de äldste
21:8
I brevet som hon sänt till dem
21:11
till konungen som sänt eder
2.Kon. 1:6
(AhlUÖa) s.e till hm underhövitsman
1:9
s.e åter till (Ella) en annan
1 :11
Ater s.e han åstad en tredje
1 :13
(Elisa:) Soen ingen åstad
2:16
Så soen då åstad
2 :17
Då soe de åstad 50 män
2 :17
s.e (Joram) åstad bud till Josafat
3:7
Sänd till mia: en av tjänarna
4:22
Far dit, så skall jag so brev
5:5
sänt till dig min tjänare Naaman
5:6

Soe (Elisa) till konungen och lät
5:8
soe Elisa ett bud till (Naaman)
5:10
men min herre har sänt mig
5 :22
s.e Israels konung till det ställe
6:10
att jag kan s. åstad och gripa hm
6:13
Då s.e han dit hästar och vagnar
6:14
s.e han dit en man före sig
6 :32
huru denne mördarson s.er hit en man 6 :32
låt oss s. åstad och se efter
7 :13
s,e dem åstad efter arameernas här
7 :14
Din son Ben-Hadad har sänt mig
8:9
s. hm dem till mötes
9:17
Då s.e (Joram) en annan ryttare
9:19
Jehu skrev brev och s.e till Samaria
10:1
konungasönernas fostrare s.e till Jehu 10:5
huvuden i korgar och s.e dem till
10:7
i sjunde året s.e Jojada åstad
11:4
(Joas) s.e det till Hasael
12:18
Joas s.e då till Amasja
14:9
s.es män efter (Amasja)
14:19
Ahas s.e det ss. skänk
16:8
s.e han till prästen Uria avteckning
16 :10
föreskrift som konung Ahas sänt
16:11
icke vart år s.e skänker till kon.
17:4
sänt lejon ibland dem
17:26
Då s.e Hiskia till Assyriens konung
18:14
konungen i Assyrien s.e stor här
18:17
som min herre har sänt mig att tala
18:27
s.e (Hiskia) till profeten Jesaja
19:2
Rab~Sakes ord hs herre sänt
19:4
Vid samma tid s.e Berodak-Baladan
20:12
s.e konung Josia sekreteraren Safan
22:3
(Josia) som sänt eder till mig
22:15
sänt eder att fråga H.
22:18
Då s.e konungen åstad män
23:1
s.e (Josia) åstad och lät hämta benen 23:16
s.e dem omkring i filisteemas l.Krön.10:9
s.de (Tou) sin son Hadoram till David 18:10
s.e ock alla slags kärl av guld
18:10
han s.er tröstare till dig
19:3
s.e Hanun 1000 talenter silver
19:6
s.e (David) åstad Joab med hären
19:8
giva hm som har sänt mig
21 :12
Salomo s.e till Huram
2.Krön. 2:3
till vilken du s.e cederträ
2:3
sänd mig en konstförfaren man
2:7
sänd mig cederträ från Libanon
2:8
ett brev som han s.e till Salomo
2 :11
s.er jag nu en konstförfaren och
2 :13
min herre s. till sina tjänare vetet
2:15
Hurarn s.e till hm skepp gm sitt folk
8:18
s.e bort och läto kalla hm åter
10:3
konung Rehabeam s.e åstad Hadoram 10:18
s.e det till Ben-Hadad
16:2
här s.er jag dig silver och guld
16:3
Ben-Hadad s.e sina krigshövitsmän
16:4
s.e (Josafat) ut sina hövdingar
17:7
profeter s.es ibland (Juda)
24:19
s.de de till konungen i Damaskus
24:23
skara som Amasja sänt tillbaka
25:13
soe (Amasja) till Joas
25:17
Joas, Israels konung, s.e till Amasja
25:18
s.es män efter (Amasja) till Lakis
25:27
So en tillhaka fångarna
28:11
s.e Hiskia ut bud till Israel och
30:1
s.e Sanherib tjänare till Jerusalem
32:9
s.e (Josia) Safan och Maaseja
34:8
andra som konungen s.e åstad
34:22
Sågen till den man som sänt eder
34:23
till Juda konung som sänt eder
34:26
Då s.e konungen (Josia) åstad
34:29
s.e Nebukadnessar och lät hämta
36:10
s.e han emot dem kaldeernas konung 36 :17
brev de s.e till Artasasta
Esr. 4:11
s. vi och låta konungen veta detta
4:14
s.e konungen följande svar
4:17
Den skrivelse I haven sänt till oss
4:18
skulle man s. dem en skrivelse
5:5
det brev som Tattenai s.e till
5:6
de s.e nämligen till hm en berättelse
5:7
alldenstund du är sänd av konungen
7 :14
s.e åstad huvudmännen Elieser
8:16
s. till oss tjänare för Guds hus
8 :17
s.e de till oss en förståndig man
8:18
sänt med mig härhövitsmän och Neh. 2:9
s.e Sanballat till mig sin tjänare
6:5
s.e ock Juda ädlingar många brev
6 :17
Tobia s.e ock brev för att skrämma
6:19
s.en omkring gåvor därav
8:10
de s.e ock omkring gåvor av den mat
8:12
Din gode A. s.e du att undervisa
9 :20
Skrivelser blev o s.a till alla
Est. 1 :22
sände (Haman) och lät hämta
5:10
de s. gåvor till varandra
9:19
Mordokai s.e skrivelser till alla
9 :20
s. gåvor till varandra
9 :22
s.e och inbjödo sina systrar
Job 1:4
soe Job efter dem
1:5
till att s. regn över länder där
38 :26
Kan du so ijungeldar åstad
38 :35
när Saul s.e och lät bevaka
Ps. 59 :1
Då s.e konungen och lät släppa hm 105:20
den late för den som sänt hm
Ords.10:26
budbärare utan förbarmande skall s.s 17:11
svara den som sänt dig åstad
22 :21
Sänd ditt bröd över vattnet
Pred.11:1
s. ned regn på den
Jes. 5:6
Se, här är jag, sänd mig
6:8
Mot ett gudlöst folk soer jag hm
10:6
stjärnbilder s. ej mer ut sitt ljus
13 :10
S.en åstad de lamm som landets herre 16:1
du som sänt budbärare över havet
18:2
hjälp som ogärningsmännen s.
31:2
s.e Rab-Sake med en stor här
36:2
min herre har sänt mig att tala
36:12
s.e han till profeten Jesaja
37:2
sänt hm att smäda den levande Guden 37:4
s.e Merodak-Baladan brev
39:1
döv som den budbärare jag s.er åstad 42:19
soe dina budbärare till fjärran land
57:9
s.en efter förfarna kvinnor
Jer. 9 :17
Stormännen s. de små efter vatten
14:3
Sidkia soe till hm Pashur
21 :1
säot bort till kaldeemas land
24:5
s.e konung Jojakim några män
26:22
Sänd det till konungen i Edom
27:3
brev som profeten Jeremia s.e
29:1
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de skola s. dem till sabeema
3:8
s. den oskyldige för penningar
Am. 2:6
så att vi få s. säd
8:5
avfall av säden vilja vi s. ss. säd
8:6
S.s icke två sparvar för en
Matt.l0:29
och s.er allt vad han äger
13:44.46
bjöd hs herre att den skulle s.s
18:26
gå bort och sälj vad du äger
19:21
drev ut alla som sålde och köpte
21 :12
Gän hellre bort till dem som s.
25:9
Man hade ju kunnat s. det för
26:9
gå bort och säij allt
Marko10:21
begynte driva ut dem som sålde
11:15
Man hade ju kunnat s. den för mer än 14:5
S.s icke fem sparvar för
Luk.12:6
S.en vad I ägen och given allmosor
12 :33
åto och drucko. köpte och sålde
17 :28
sälj allt vad du äger och dela ut
18:22
begynte driva ut dem som sålde
19:45
han s.e sin mantel och köpe (svärd)
22:36
män som sålde fäkreatur
Joh. 2:14
Varför sålde man icke hellre
12:5
de sålde sina jordagods
Apg. 2:45
som ägde jordstycke eller hus sålde
4:34
betalningen för det sålda
4:34
(Josef) sålde en åker
4:37
Ananias sålde ett jordagods
5:1
när det var sålt, voro penningarna
5:4
för den summan I sålden jordstycket
5:8
och sålde (Josef) till Egypten
7:9
såld till träl under synden
Rom. 7 :14
Allt som s.es i köttboden
l.Kor.l0:25
sålde sin förstfödslorätt
Hebr.12:16
ingen får vare sig köpa eller s.
Upp.13:17

1.Mos030:13
Ordso 2:7

SÄLLSAM
Dina ögon skåda s.ma syner
utföra sitt verk, ett S.t verk

Ords023:33
Jes028:21

SÄLLSKAP
-sällskap
ressällskap Luk02:44
SÄLLSKAP
giver sig i s. med dårar
Ords.13:20
Giv dig icke i s. med den som lätt
22:24
giver sig i s. med slösare
28:7
som giver sig i s. med skökor
29:3
dåligt s. är fördärv
l.Kor.15:33

SÄLLSYNT
H. ord var s. på den tiden
1.Samo 3:1
S. korall är visheten för
Ords024:7
en man mer s. än fin t guld
Jeso13:12
en mska mer s. än guld från Ofir
13:12

SÄLTA
mat som ej har smak eller s.
Job 6:6
om saltet mister sin s.
Matt. 5:13
varmed skall man giva det s. igen
5 :13
om saltet mister sin s.
Mark. 9 :50
om saltet mister sin s.
Luk.14:34
lejon och gödboskap s. tillhopa

Jeso11:6

SÄMRE
Jes024:2
Heso 7:12
7:13
Sako11:5

SÄLL
l) 'asar, ldx
skrida, gå (nTkt fram); pi. låta skrida,
föra, leda (rätt); prisa lycklig el. säll
(jfr 2)0 Se t.exo Leda (verb) 13, Rätt
41.
2) '!isär, l ~ K
lycka, sällhet; salighet; endo i plur. cstr.
'asre- i betydelsen: lycklig, säll, salig;
av: 'åsar, se 1. Se: Salig 1.
3) tusijå, n' lO 1 n
(praktisk) v;;dom, klokhet; hjälp,
räddning; framgång, Iyckao Se t.exo
Klokhet 2, Makt 20, Sällhet 2, Utväg 3, Vishet 7 o
SÄLL
1 jungfrur skola prisa mig s.
l.Mos.30:13
2 So är du, Israel
50Mos033:29
2 S.a äro dina män
l.Kon.10:8
2 s.a äro dessa dina tjänare
10:8
2 S.a äro dina män
2.Krön. 9:7
2 och s.a äro dessa dina tjänare
9:7
2 s. är den mska som Gud agar
Job 5 :17
1 vart öra prisade mig då So
29:11
2 S. är den man som icke vandrar Ps. 1:1
2 S. är den vilkens överträdelse
32:1
2 So är den mska som Ho Icke tillräknar32:2
2 s. är den man som tager tillflykt
34:9
2 S. är den man som sätter förtröstan 40:5
2 S. är den som låter sig vårda om
41:2
1 han skall prisas s. i landet
41:3
2 S. är den som du utväJjer
65:5
1 alla hedningar prise hm so
72:17
2 So är den man som du, Ho
94:12
2 So är den man som fruktar Ho
112:1
2 S. är den man som har sitt koger
127:5
2 S. är envar som fruktar H.
128:1
2 So är du, och väl dig
128:2
2 So är den som får vedergälla dig
137:8
2 S. är den som får &ripa dina barn
137:9
2 So den vilkens hjälp är Jakohs Gud 146:5
2 S. är den mska som funnit
Ords. 3 :13
1 s.a må de prisas som hålla henne
3:18
2 So är den mska som hör mig
8 :34
2 s. är den som förbarmar sia:
14:21
2 so är den som förtröstar på Ho
16:20
2 S. är den mska som ständigt
28 :14
2 s. är den som håller lagen
29 :18
1 Hennes söner prisa henne s.
31 :28
1 se henne, prisa de henne s.
HV. 6:8
2 Soa ären då I som fån så
Jes032:20
2 S. är den mska som gör detta
56:2
2 S. är den som förbidar
Dan.12:12
3 s. är den som ak tar på
Mika 6:9
1 alla folk prisa eder soa
Malo 3 :12
1 fräcka vilja vi nu prisa s.a
3 :15

SÄLLA
sode sig löst folk till Jefta
sor sig till ogudaktiga mskor

SÄLLHET
1 sade Lea: Till s. för mig
2 A t redliga förvarar han s.

SÄMJAS

SÄLJARE
-säljare
människosäljare 1.Timol :10
SÄLJARE
det går s.n ss. köparen
s.n må icke sörja
S.n skall icke få tillbaka vad han
deras s. säga

ning; framgång, Iyckao Se vidare: Säll
30

Domoll:3
Job 34:8

icke utväxla bättre mot s.
eller ett s. mot ett bättre
alltefter som det är bättre eller
alltefter som det är bättre eller
icke om det är bättre eller s.
skillnad mellan bättre och s.
och sedan ... det som är s.
bliva vi icke därigenom s.

30Mos027:10
27:10
27:12
S.27:14
27:33
2 0Samo19:35
Joho 2:10
LKoro 8:8

s.

SÄNDA
Se även: Apostel, mission, skickao
-sända
kringsända Est03: 13
nedsända 1.Pet.l :12
uppsända 1.Kon08:28
utsända Matt.l5 :24
översända Apgol1:30
avsändare Ords025:l3
SÄNDA
Uppdelning: allmänt; Fadern sänder, Gud
sänder, Herren sänder, Jesus (Kristus) sänder, sända bud, sända ängel.

Sända -Sändebud
(Jeremia) s.e brevet gm Eleasar
29:3
29:20
från Jerusalem sänt till Babel
Du har i ditt namn sänt brev
29:25
s. alla furstarna Jehudi åstad
36:14
s.e konungen Jehudi att hämta rullen 36:21
s.e konung Sidkia åstad Jehukal
37:3
Juda konung som sänt eder till mig
37:7
s.e konung Sidkia och lät hämta hm
37:17
sänd mig icke tillbaka till Jonatans
37:20
s.e Sidkia åstad och lät hämta
38:14
icke s. mig tillbaka till Jonatans
38:26
s.e Nebusaradan och Nebusasban
39:13
s.e bort och läto hämta Jeremia
39:14
Baalis har sänt hit Ismael
40:14
H. röst, hs som vi s. dig till
42:6
när I s.en mig till H., eder Gud
42:20
de s.e bud efter män
Hes.23:40
först sedan s.e de sina flöden
31:4
N ebukadnessar s.e åstad
Dan. 3:2
Danie1..jag har blivit sänd till
10:11
Amasja s.e till Jerobeam
Am. 7:10
s.a för att bönfalla inför H.
Sak. 7:2
(Herodes) s.e åstad och lät döda Matt. 2:16
s.e åstad och lät halshugga Johannes 14:10
s.e de ut bud i hela trakten
14:35
s.e han dem till sin vingård
20:2
s.e sina tjänare till vingårdsmännen
21:34
Ater s.e han åstad andra tjänare
21:36
Slutligen s.e han sin son
21:37
Han s.e u t sina t j änare
22:3
A ter s.e han u t andra tj änare
22:4
blev konungen vred och s.e krigsfolk 22:7
de s.e till (J.) sina lärjungar
22:16
stenar dem som äro s. till dig
23:37
(J.) moder s.e bud in till hm
Mark. 3:31
sänd oss åstad in i svinen
5:12
Herodes hade sänt åstad och låtit
6:17
s.e konungen strax en drabant
6:27
han skall strax s. den tillbaka
11:3
s.e en tjänare till vingårdsmännen
12:2
Ater s.e han en annan tjänare
12:4
s.e han åstad ännu en annan
12:5
Hm s.e han sIu tligen åstad
12:6
s.e de till (J.) några fariseer
12:13
blev Elias icke sänd till ngn
Luk. 4:26
s.e han till (J.) några av judarnas
7:3
s.e denne några av sina vänner
7:6
Johannes s.e dem till H. med denna
7:19
Johannes döparen har sänt oss
7:20
stenar dem som äro s. till dig
13:34
s.e han ut sin tjänare och lät säga
14:17
s.e hm ut på sina marker
15:15
sänd Lasarus att doppa det yttersta
16:24
s.er (Lasarus) till min faders hus
16:27
s.e åstad en beskickning
19:14
s.e en tjänare till vingårdsmännen
20:10
s.e han en annan tjänare
20:11
Ytterligare s.e han en tredje
20:12
jag vill s. min älskade son
20:13
s.e ut några som försåtligen
20:20
s.e (Pilatus) hm bort till Herodes
23:7
s.e de (J.) tillbaka till Pilatus
23:11
han har ju sänt hm tillbaka till oss
23:15
sänt till hm präster och leviter
Joh. 1:19
giva dem svar som hava sänt oss
1:22
jag är allenast sänd framför hm
3:28
s.e översteprästerna och fariseerna
7:32
Hannas s.e (J.) bunden till Kaifas
18:24
s.e de åstad till fängelset
Apg. 5:21
s.e han våra fäder åstad dit
7:12
s.e Josef åstad och kallade till sig
7:14
s.e de dit Petrus och Johannes
8:14
s.e (Saulus) vidare till Tarsus
9:30
s.e de två män till (Petrus)
9:38
sänd nu några män till J oppe
10:5
(Kornelius) s.e dem åstad till Joppe
10:8
det är jag som har sänt dem
10:20
tre män s.a till mig från Cesarea
11:11
Sänd åstad till Joppe och låt hämta
11:13
de s.e då Barnabas till Antiokia
11:22
s. ngt till understöd åt de bröder
11:29
s.e synagogföreståndarna till dem
13:15
ordet om denna frälsning sänt
13:26
skulle s.s till Antiokia
15:22
några män som vi skulle s. till eder
15:25
s. vi nu Judas och Silas
15:27
tillbaka till dem som hade sänt dem
15:33
s.e domarna åstad rättstjänarna
16:35
av brödema s.a åstad till Berea
17:10
s.e bröderna Paulus åstad till havet
17:14
(Paulus) s.e Timoteus till Macedonien 19:22
jag vill s. dig åstad långt bort
22:21
s.er jag hm nu strax till dig
23:30
till dess jag kunde s. hm till
25:21
s. (Paulus) till denne
25:26
orimligt att s. åstad en fånge
25:27
till (hedningarna) s.er jag dig
26:17
Guds frälsning blivit sänd
28:28
om de icke bleve s.a
Rom.1O:15
s.er jag till eder Timoteus
l.Kor. 4:17
s. åstad de män som I själva
16:3
Med hm s. vi ock en broder
2.Kor. 8:18
s. vi en annan av våra bröder
8:22
s.er jag nu åstad dessa bröder
9:3
ngn av dem som jag har sänt
12:17
s.e med (Titus) den andre brodern
12:18
(Tykikus) s.er jag till eder
Ef. 6:22
snart kunna s. Timoteus
Fil. 2:19
Hm hoppas jag kunna s.
2:23
nödvändigt s. brodern Epafroditus
2:25
mer angelägen att s. hm
2:28
s.en I mig vad jag behövde
4:16
(Tykikus) s.er jag till eder
Kol. 4:8
Tillika s.er jag Onesimus
4:9
s.e åstad Timoteus. vår broder loTess. 3:2
därför som jag s.e hm åstad
3:5
sänd enligt det löfte
2.Tim. 1 :1
Tykikus har jag sänt till Efesus
4:12
sänd att verka för Guds utvaldas Tit. 1:1
sänd därför att det finnes ett hopp
1:2
framdeles s.er Arternas och Tykikus
3:12
ss. s.e jag mitt eget hjärta
Filem. v.12
(Onesimus) s.er jag här tillbaka
v.12
icke tjänsteandar som s.s ut
Hebr. 1:14
sänd den till de sju församl.
Upp. 1:11
vill jag s. stor vedennöda
2:22
fröjda sig och s. varandra gåvor
11:10
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SÄNDA (Fadern sänder)
tager emot hm som sänt mig
Matt.10:40
att han nu s.e till min tjänst
26:53
utan hm som har sänt mig
Mark. 9:37
han tager emot hm som sänt mig Luk. 9:48
förkastar hm som har sänt mig
10:16
dens vilja som har sänt mig
Joh. 4:34
ärar icke heller Fadern som sänt hm
5:23
tror hm som har sänt mig, har evigt
5:24
utan dens vilja som har sänt mig
5:30
vittna om mig att Fadern sänt mig
5:36
Fadern som har sänt mig
5:37
den han sänt, hm tron I icke
5:38
göra dens vilja som har sänt mig
6:38
detta är dens vilja som sänt mig
6:39
om icke Fadern som har sänt mig
6:44
Ss. Fadern har sänt mig
6:57
Min lära icke min utan hs som sänt
7:16
som sö ker dens ära so ro sänt hm
7:18
han som sänt mig är en som
7:28
har myndighet att s., han I icke
7:28
han har sänt mig
7:29
går bort till hm som har sänt mig
7:33
med mig är han som har sänt mig
8:16
vittnar också Fadem som sänt mig
8:18
han som sänt mig är sannfärdig
8:26
han som sänt mig är med mig
8:29
dens gärningar som har sänt mig
9:4
Fadem har helgat och sänt i världen
10:36
tro att det är du som har sänt mig
11:42
tror icke på mig utan hm som sänt
12:44
han ser hm som har sänt mig
12:45
Fadern som sänt mig har bjudit
12:49
förmer än den som har sänt hm
13:16
tager emot hm som har sänt mig
13:20
likväl är det ord ... Faderns som sänt
14:24
den h.A., som Fadern skall s.
14:26
icke känna hm som har sänt mig
15:21
går jag bort till hm som sänt mig
16:5
känna dig och den du har sänt
17:3
de tro att du har sänt mig
17:8
Ss. du sänt mig i världen
17:18
världen skall tro att du sänt mig
17:21
förstå att du har sänt mig
17:23
förstått att du har sänt mig
17:25
Ss. Fadern har sänt mig
20:21
att Fadern har sänt sin Son
LJoh. 4:14
SÄNDA (Gud sänder)
när Gud s.e mig på vandring
1.Mos.20:13
har Gud sänt mig hit före eder
45:5
(Josef:) Gud s.e mig hit före eder
45:7
tecknet på att jag sänt dig
2.Mos. 3:12
Edra fäders Gud har sänt mig
3:13
'Jag är' har sänt mig till eder
3:14
H .• edra fäders Gud, har sänt mig
3:15
s.e Gud en tvedräktsande
Dom. 9:23
förstod att Gud icke sänt hm
Neh. 6:12
hm som s.er vatten över markerna Job 5:10
sin vredes glöd skall Gud s.
20:23
s.er det ut mot dem som begynna strid 36:32
Han s.er det åstad
37:3
med sin andedräkt s.er Gud frost
37:10
Sänd ditt ljus och din sanning
Ps.43:3
Gud skall s. sin nåd
57:4
Han skall s. från himmelen och frälsa 57:4
han s.e dem mat till fyllest
78:25
han s.e död bland deras ypperste
78:31
han s.e bland dem flugsvärmar
78:45
Han s.e över dem sin vredes glöd
78:49
av hm denna hand blivit sänd
Dan. 5:24
s.e Gud maskar som frätte
Jana 4:7
s.e Gud en brännande östanvind
4:8
Jag skall s. till dem profeter
Luk.11:49
En man uppträdde, sänd av Gud Joh. 1:6
men den som s.e mig att döpa i
1:33
Ty icke s.e Gud sin Son i världen
3:17
den som Gud har sänt, talar Guds ord 3:34
att I tron på den han har sänt
6:29
det är han som har sänt mig
8:42
han har sänt hm att välsigna
Apg. 3:26
hm (Moses) s.e Gud
7:35
Det ord som han har sänt
10:36
s.e sin Son i syndigt kötts
Rom. 8:3
tiden fullbordad, s.e Gud sin Son Gal. 4:4
har ban sänt i våra hjärtan sin Sons
4:6
s.er Gud villfarelsens makt
2.Tess. 2:11
Gud har sänt sin enfödde Son
LJoh. 4:9
han har sänt sin Son till försoning
4:10

Då s.e H. över (Jojakim) härskaror
24:2
han s.e dem över Juda att förgöra
24:2
på den väg du s.er dem
2.Krön. 6 :34
om jag s.er pest bland mitt folk
7 :13
(H.) s.e till hm en profet
25:15
Så s.e H. en ängel
32:21
Han s.e dig hjälp från helgedomen Ps.20:3
Du s.er mörker, det bliver natt
104:20
s.e han åstad en man framför dem
105 :17
Han s.e Mose, sin tjänare, och Aron 105:26
Han s.e mörker
105:28
eldslågor s.e han i deras land
105:32
men s.e tärande sjukdom över dem 106:15
Han s.e sitt ord och botade dem
107 :20
Han har sänt sitt folk förlossning
111:9
han s.e tecken och under över dig
135:9
Ater s.er han sitt ord
147:18
Vem skall jag s. och vem vill
Jes. 6:8
Ett ord s.er H. mot Jakob
9:8
H. Sebaot s. tärande sjukdom i hs
10:16
skall han s. dem en frälsare och
19 :20
nu har H. sänt mig och sänt sin A.
48:16
utfört det vartill jag hade sänt ut
55:11
han har sänt mig att läka dem
61:1
några skall jag s. ss. budbärare
66 :19
gå åstad vart jag än s.er dig
Jer. 1:7
sänt mina tjänare profeterna
7 :25
jag s.er emot eder ormar. basilisker
8:17
jag skall s. svärdet efter dem
9:16
skall jag s. fördärv över Judas
13:9
jag har icke sänt dem
14:14
fastän jag icke har sänt dem
14:15
dit H. hade sänt hm att profetera
19:14
Jag s.e icke dessa profeter
23 :21
fastän jag icke har sänt dem
23 :32
jag skall s. bland dem svärd
24:10
H. har sänt sina tjänare profeterna
25:4
skall jag s. åstad och hämta nordens
25:9
de folk till vilka jag s.er dig
25:15
svärd kommer som jag skall s.
25:16
de folk till vilka H. s.e mig
25 :17
det svärd som jag skall s. bland
25:27
mina tjänare profetema - de jag s.er 26:5
Det är H. som har sänt mig
26:12
i sanning H. som har sänt mig
26:15
Jag har icke sänt dem, säger H.
27:15
en profet som H. i sanning sänt
28:9
Hör, Hananja: H. har icke sänt dig
28:15
jag har icke sänt dem, säger H.
29:9
jag skall s. mot dem svärd
29 :17
jag s.e till dem mina tjänare
29:19
utan att vara sänd av mig profeterat
29:31
har jag sänt mina tjänare profeterna
35:15
ord varmed H. s.er dig till oss
42:5
H., Israels Gud. han som I sänt mig
42:9
det varmed han sänt mig till eder
42:21
med vilka H. sänt hm till dem
43:1
H., vår Gud, har icke sänt dig
43:2
jag skall s. åstad ocb hämta
43:10
s.e jag mina tjänare profeterna
44:4
jag skall s. till hm vintappare
48:12
Jag skall s. svärdet efter dem
49 :37
jag skall s. främlingar mot Babel
51:2
H. har sänt henne bedrövelse
Klag. 1:5
Från höjden s.e han en eld
1 :13
pilar s.e han in i mina njurar
3:13
jag s.er dig till Israels barn
H.:.s. 2:3
Till barnen med hårda pannor s.er jag 2:4
du bliver icke sänd till ett folk
3:5
s.e j ag dig till sådana
3:6
När jag s.er bland dem hungerns pilar
5:16
när jag s.er dessa att fördärva eder
5:16
Jag skall s. över eder hungersnöd
5 :17
jag skall s. min vrede mot dig
7:3
H. hade ju icke sänt dem
13:6
att jag måste s. hungersnöd över
14:13
om jag s.e pest i det landet
14:19
när jag s.er mina fyra straffdomar
14:21
skall jag s. det blänkande svärdet
21 :15
jag skall s. över henne pest
28 :23
jag skall s. eld över Magog
39:6
förbannelse han svurit att s.
Dan. 9:11
skall jag s. en eld mot hs städer
Hos. 8:14
jag vill s. eder säd och vin
Joel 2 :19
han som ock förr s.e över eder regn
2 :23
stora här som jag s.e ut mot eder
2:25
Sänd, o H., ditned dina hjältar
3:11
skall jag s. en eld mot Hasaels
Am. 1:4
skall jag s. en eld mot Gasas murar
1 :7
skall jag s. en eld mot Tyrus' murar
1:10
skall jag s. en eld mot Teman
1 :12
skall jag s. en eld mot Moab
2:2
skall jag s. en eld mot Juda
2:5
Jag s.e ibland eder pest
4:10
då jag skall s. hunger i landet
8 :11
Men H. s.e en stark vind
Jona 1:4
Men H. s.e en stor fisk
2:1
eftersom H. hade sänt hm
Hagg. 1 :12
dessa (hästar) som H. har sänt
Sak. 1 :10
H. Sebaot, han som sänt mig åstad
2:8
förnimma att H. Sebaot sänt mig
2:9,11
fömimma att H. Sebaot sänt mig 4:9; 6:15
de ord som H. Sebaot gm sin A. sänt
7 :12
H. är det som s.er ljungeldarna
10:1
att H. skall s. en stor förvirring
14:13
skall jag s. förbannelse
Mal. 2:2
Se, jag skall s. ut min ängel
3:1
jag skall s. till eder profeten Elia
4:5
att han s.er ut arbetare till
Matt. 9:38
jag s.er ut min ängel framför dig
11:10
jag s.er ut min ängel framför
Mark. 1:2
han skall då s. ut sina änglar
13:27
Han har sänt mig att förkunna
Luk. 4:18
jag s.er ut min ängel framför dig
7 :27
utsåg H. 72 andra och s.e ut dem
10:1
att han s.er ut arbetare till sin
10:2
i det han s.er den Messias
Apg. 3 :20
jag vill s. dig till Egypten
7 :34
H. har sänt mig
9:17
landshövdingarna äro s.a av hm l.Pet. 2:14
H. har sänt sin ängel
Upp.22:6

SÄNDA (Herren sänder)
Ack H., sänd ditt budskap med 2.Mos. 4:13
vad H. talat när han s.e hm
4:28
Varför har du sänt mig?
5:22
H., hebreernas Gud, s.e mig
7:16
skall jag s. svärmar av flugor
8:21
s.e förvirring i egyptiernas här
14:24
förnimma att H. sänt mig
4.Mos.16:28
så har H. icke sänt mig
16:29
s.e H. giftiga ormar bland folket
21:6
(H.) s.e förödelse i lägret
5.Mos. 2:15
Därtill skall H. s. getingar
7:20
H. ville s. eder från Kades-Bamea
9:23
H. skall s. över dig förbannelse
28:20
fiender som H. skall s. mot dig
28:48
skall H. s. undediga plågor
28:59
under som H. sänt hm att göra
34:11
H. s.e en sådan förvirring
Jos. 10:10
Sedan s.e jag Mose och Aron
24:5
jag s.e getingar framför eder
24:12
H. s.e förvirring över Sisera
Dom. 4:15
s.e H. en profet till Israels barn
6:8
se, jag har sänt dig (Gideon)
6:14
H. s.e Mose och Aran
1.Sam.12:8
Då s.e H. Jerubbaal
12:11
Det var mig H. s.e att smörja
15:1
H. s.e dig åstad och sade: Gå
15:18
den väg på vilken H. har sänt mig
15:20
jag vill s. dig till betlehemiten
16:1
då s.er H. dig (David) bort
20:22
Välsignad vare H. som sänt mig
25:32
H. s.e Natan till David
2.Sam.12:1
(H.) s.e ett budskap med Natan
12:25
ty H. har sänt mig till Betel
2.Kon. 2:2
ty H. har sänt mig till Jeriko
2:4
ty H. har sänt mig till J ordan
2:6
s.e H. bland dem lejon
17:25

SÄNDA (Jesus, Kristus, sänder)
Dessa tolv s.e J. ut
Matt.10:5
10:16
jag s.er eder åstad ss. får
för att s. frid på jorden
10:34
10:34
icke för att s. frid utan svärd
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Människosonen skall s. ut änglar
13:41
då s.e J. åstad två lärjungar
21:1
därför s.er jag till eder profeter
23 :34
han skall s. ut sina änglar
24:31
ville s. ut att predika
Mark. 3:14
och s.e så ut dem två och två
6:7
s.e åstad två av sina lärjungar
11:1
s.e han åstad två av sina lärjungar
14:13
s.e u t dem att predika Guds rike Luk. 9:2
han s.e budbärare framför sig
9 :52
Se, jag s.er eder ss. lamm
10:3
s.e han åstad två av lärjungarna
19:29
Då s.e han åstad Petrus och Johannes 22:8
När jag s.e eder åstad utan
22 :35
s. till eder vad min Fader utlovat
24:49
Jag har sänt eder att skörda
Joh. 4:38
Den som tager emot den jag s.er
13:20
Hjälparen som jag skall s. eder
15:26
skall jag s. hm till eder
16:7
så har ock jag sänt dem
17:18
så s.er ock jag eder
20 :21
J. som visade sig ...har sänt
Apg. 9:17
K. har icke sänt mig att döpa
l.Kor. 1:17
SÄNDA (bud)
(Jakob:) jag har velat s. bud
1.Mos.32:5
s.e hon bud till sin svärfader
38 :25
s.e de bud till Josef och läto säga
50:16
Balak har sänt detta bud
4.Mos.22:10
S.e jag icke enträget bud till dig
22:37
s.e (Jabin) bud till Jobab
Jos.11:1
(Sebul) s.e listetigen bud
Dom. 9 :31
s.e (Delila) bud och kallade till sig
16:18
de s.e bud och läto
l.Sam. 5:8,11
Så s.e då Saul bud tillisai
16:19
så skall jag s. bud till dig
20:12
s.e (Joab) bud efter Abner
2.Sam. 3:26
s.e (David) bud emot dem
10:5
Hadadeser s.e bud att de arameer
10:16
Då s.e David till Joab detta bud
11:6
Sedan s.e Joab bud till David
12:27
Då s.e David bud in till Tamar
13:7
s.e (Absalom) bud efter Joab
14:29
(Absalom) s.e bud ännu en gång
14:29
gm dem kunnen I s. mig bud
15:36
Så s.en nu med hast bud
17 :16
konung David sänt bud till prästerna 19:11
varom du s.e bud till din tjänare1.Kon.20:9
det bud som lsebel hade sänt dem
21 :11
s.e de bud till Isebel och läto säga
21 :14
s.er bud att fråga Baal~Sebub
2.Kon. 1:6
s.e (Joram) åstad bud till Josafat
3:7
s.er bud till mig att jag skall befria
5:7
s.e Elisa ett bud till (Naaman)
5:10
s.e gudsmannen bud till Israels kon.
6:9
Jehu s.e bud över hela Israel
10:21
Törnbusken s.e bud till cedern
14:9
s.e Jesaja bud till Hiskia
19 :20
låt oss s. bud åt alla håll
1.Krön.13:2
då s.e (David) bud emot dem
19:5
s.e de bud att de arameerna
19:16
Törnbusken s.e bud till cedern 2.Krön.25:18
s.e konung Abas bud till
28:16
s.e Hisida ut bud till Israel
30:1
Darejaves sänt ett sådant bud
Esr. 6:13
s.e Sanballat och Gesem bud
Neh. 6:2
de s.e samma bud till mig
6:4
s.e Sanballat tjänare med samma bud
6:5
s.e jag bud till (Sanballat)
6:8
Den som s.er bud med dåre
Ords.26:6
Då s.e Jesaja bud till HisIda
Jes.37 :21
s.er jag mitt bud mot Babel
43 :14
s.en bud till Kedar och forsken
Jer. 2:10
s. bud efter många fiskare
16:16
skall jag s. bud efter många jägare
16:16
fastän jag sänt bud till eder
23:38
skall s. bud till N ebukadressar
25:9
kunnat s. bud till oss i Babe l
29 :28
Sänd bud till alla de fångna
29 :31
hon s.e bud till dem i Kaldeen
Hes.23:16
de s.e bud efter män
23 :40
sänt bud till Jarebs-konungen
Hos. 5 :13
jag (H.) har sänt detta bud
Mal. 4:2
s.e han bud med sina lärjungar
Matt.l1:2
s.e de ut bud i bela trakten
14:35
hade (PUatus') hustru sänt bud
27:19
(J.) moder s.e bud in till hm
Mark. 3:31
l haven sänt bud till Johannes
Joh. 5:33
Då s.e systrarna bud till J.
11:3
sänd nu bud till Joppe
Apg.10:32
Då s.e jag strax bud till dig
10:33
sänt bud att l skolen släppas ut
16:36
några asiarker s.e bud till hm
19 :31
från Miletus s.e han bud till Efesus
20 :17
SÄNDA (ängel)
s. sin ängel framför dig
l.Mos.24:7
H. skall s. sin ängel med dig
24:40
jag skall s. en ängel framför
2.Mos.23:20
Jag skall s. en ängel framför dig
33:2
och (H.) s.e en ängel
4.Mos.20:16
Gud s.e en ängel mot Jerus.
l.Krön.21 :15
Så s.e H. en ängel
2.Krön.32:21
Lovad vare Gud som s.e sin ängel Dan. 3 :28
Min Gud har sänt sin ängel
6 :22
jag skall s. u t min ängel
Mal. 3:1
jag s.er ut min ängel framför
Matt.11:10
Människosonen skall s. ut sina änglar 13:41
han skall s. u t sina änglar
24 :31
s.e mer än 12 legioner änglar
26 :53
jag s.er ut min ängel framför
Mark. 1:2
han skall då s. ut sina änglar
13 :27
blev ängeln Gabriel sänd av Gud Luk. 1 :26
Se, jag s.er ut min ängel framför
7 :27
H. har sänt sin ängel
Upp.22:6
Jag, J., har sänt min ängel
22:16

SÄNDEBUD
Se även: Ängel, apostel, evangelist,
budbärare, tjänare, bud, budskap,
sända, skicka.
-sändebud
församlingssändebud 2.Kor.8 :23
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Sändebud -Särskild
Sändebud
Guds sändebud
Gud skickade sina budskap titt och
ofta, 2.Krön.36:1S. Prästen är Herren
Sebaots sändebud, Mal.2:7. Johannes
döparen var en man sänd av Gud,
Joh.l:6. Paulus var ett sändebud i
bojor, Ef.6:20. Å Kristi vägnar är vi
sändebud, 2.Kor.S :20.
Gud fullbordar sina sändebuds rådslag, Jes.44:26. Sändebud från Gud
skulle injaga skräck hos Etiopien, Hes.
30:9. Inför Guds sändebud skall man
tala sanning, Pred.S:S. Israel begabbade Guds sändebud, 2.Krön.36:l6.
Människors sändebud
Rahab tog emot sändebuden, Jak.
2:2S. Jefta skickade sändebud till
ammoniternas konung, Dom.Il:12 f.
De äldste i J abes skickade sändebud
till Sauls Gibea, 1.Sam.ll:3 f. Saul
skickade män för att hämta David,
I.Sam.19:l9-2J. Joab sände en budbärare till David, 2.Sam.ll :18 f. BenHadad skickade sändebud till Ahab,
1.Kon.20:2. Ahasja skickade sändebud
till Baal-Sebub i Ekron, 2.Kon.l :2.
Sanherib skickade sändebud till Hiskia,
2.Kon.18:l7; 19:14. - Johannes döparen skickade bud till Jesus, Matt. Il :2.
SÄNDEBUD

1) mal'åls, l ~ ?g
sändebud, budbärare; av ett i G.T. icke
använt verb (lä'ak), som betyder:
sända ut på ett upp3rag. Jfr art. Ängel.
Se: Bud 9, Man 7.
2) [~irl, ., , ~
grundbet. trol. gå; därav: gå med ett
budskap; end. hithp. låtsas vara budbärare; övers. föregiva sig vara sändebud, Ofr sub st. ~, budbärare, t.ex.
Jes.18:2; Jer.49:l4). Många läser i Jos.
9:4 - i analogi med v.12 - hithp. av
[~~l, taga med sig proviant el. reskost
Ofr Mat 9,10).
3) Såla~, n?~
sträcka el. räcka ut; skicka el. sända ut.
I Dom.ll :28 står ordagrant: Jeftas ord
som han hade sänt till honom. Se t.ex.
Bud 8, Budskap 1.
4) meli~, 1"?~
tolk; sändebud; förespråkare. Se vidare: Medlare 2.
S) dnggelos, äl'l'eAo<:
sändebud, budbärare; LXX.s och N.T.s
motsvarighet till mal'åls, se 1. Av
ånggelos kommer vårt ord »ängeb), och
denna betydelse av ordet är den vanligaste i N.T. Jfr Budskap 13.
6) presbefa, 1fpea{3eia
den äldstes rätt; rang, värdighet; delegation, beskickning; av: presbeuö, se 7.
Ordet är i Luk.19:l4 övers. beskickning.
7) presbeuö, 1fpeu{3evw
vara äldst; vara främst; vara sändebud;
av: pn!sbys, gammal man, äldste; delegat, sändebud.
8) apostolos, å1fOUroAo<:
en som är utsänd, sändebud; av:
apostellö, sända ut, sända iväg. Ordet
motsvarar hebr. säJfa!:i (av: säJa\l, se 3),
som betecknar ett befullmäktigat
sändebud, jfr lat. legatus, delegatus.
Se: Apostel 1.
SANDEBUD
1 Mose skickade s. från Kades 4.Mos.20:14
1 Israel skickade s. till Sihon
21 :21
1 (BaIak) skickade s. till Bileam
22:&
1 till s.en du skickade till mig
24:12
1 jag skickade s. till Sihon
&.Mos. 2:26
2 och föregåvo sig vara s.
Jos. 9:4
1 Jefta skickade s. till Ammans Dom.l1:12
1 svarade Ammans konung Jeftas s.
11:13
1 Ater skickade Jefta s. till
11:14
1 skickade Israel s. till kon. i Edom
11 :17
1 Sedan skickade Israel s. till Sihon
11:19
3 vad Jefta lät säga hm gm s.en
11 :28
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1 de skickade s. till dem
1.Sam. 6 :21
1 skicka s. över hela Israels land
11:3
1 komma s.en till Sauls Gibea
11:4
1 (Saul) sände styckena med s.en
11:7
1 de sade till s.en som kommit
11:9
1 s.en komma och förkunnade detta 11:9
1 David har skickat s. hit
2&:14
1 skickade David s. till Jabes
2.Sam. 2:&
1 Abner skickade strax s. till David
3:12
1 skickade David s. till Is-Boset
3 :14
1 s.en förde (Abner) tillbaka
3 :26
1 Hiram skickade s. till David
5:11
1 (Ben-Hadad) skickade s. in
1.Kon.20:2
1 s.en komma tillbaka och sade
20:5
1 svarade (Ahab) Ben-Hadads s.
20:9
1 s.en vände tillbaka med detta svar
20:9
1 Då skickade (Ahasia) s.
2.Kon. 1:2
1 gå emot konungens i Samaria s.
1:3
1 N är s.en kommo tillbaka till
1 :5
1 skickade s. att fråga Baal-Sebub
1 :16
1 skickade Amasja s. till Joas
14:8
1 Ahas skickade s. till Tiglat-Pileser
16:7
1 (Hosea) skickade s. till So
17:4
1 skickade (Sanherib) åter s. till
19:9
1 mottagit brevet av s.en
19:14
1 Gm dina s. smädade du H.
19 :23
1 Hiram skickade s. till
l.Krön.14:1
1 David skickade s. att trösta hm
19:2
4 från Bahels furstar de s.
2.Krön.32:31
1 skickade (Neka) s. till hm
36:21
1 skickade budskap gm sina s.
36 :11>
1 de begabbade Guds s. och föraktade 36:16
1 Du gör vindar till dina s.
Ps.I04:4
1 tillförlitligt s. är läkedom
Ords.13:17
1 säg icke inför Guds s.
Pred. 5:5
1 svara främmande folkets s.
Jes.14:32
1 Gån åstad, I snabha s.
18:2
1 om än hs s. komma till Hanes
30:4
1 skickade han s. till Hiskia
37:9

1 Hisida mottagit brevet av s.en

37:14

1 fullbordar sina s.s rådslag
44:26
1 gm de s. som kommit till
Jer.27:3
1 skickade s. till Egypten
Hes.17 :15
1 skola s. draga ut på skepp
30:9
1 ej mer höra dina s.s röst
Nab. 2:13
1 Då sade Haggai, H. s.
Hagg. 1 :13
1 han är ju H. Sebaots s.
Mal. 2:7
5 Johannes' s. gått sin väg
Luk. 7 :24
6 skicka s. och underhandla om fred 14 :32
8 ej beller s.et förmer än den
Joh.13:16
7 A K. vägnar äro vi alltså s.
2.Kor. 5:20
7 jag är ett s. i kedjor
Ef. 6:20
5 när (Rahab) tog emot s.en
Jak. 2 :25

SÄNDER
hövdingarna, en i S., föra fram 4.Mos. 7:11
vid förrådshuset två i s.
1.Krön.26 :17
tala. av dessa en i s.
l.Kor.14:27

SÄ.NG
-säng
blomstersäng HV.5 :13
sjuksäng Upp.2:22
Säng
I konungapalatsen och rika personers
hus kunde sängar och vilsoffor vara
dyrbart utsmyckade, jfr soffor av
elfenben, Am.6:4. Trappsteg kunde
fmnas för att underlätta bestigandet av
sängen. I profeten Elisas kammare

insattes ett bord, en stol, en ljusstake,
men först och främst en säng, 2.Kon.
4:10; man »steg upP» i sängen, v.34 f.
Sängen kunde bäddas »med sköna
täcken, med brokigt linne från Egypten» och bädden bestänkas med parfymer, Ords.7:l6 f. Mot sängens huvudgärd böjde sig Israel, då han bad på sitt
yttersta, I.Mos.47 :31, och över huvudgärden i Davids säng satte Mikal upp
ett myggnät, l.Sam.19:13,16. Dubbelsäng antyds i Luk.17:34. Den fattiges
säng var betydligt enklare; den bestod
ofta aven matta eller madrass som
lades på golvet och på vilken man sov
insvept i sin mantel. Efter att ha
använts rullades den ihop, och den var
lätt att transportera. Detta förklarar
ett sådant ord i N.T. som: »Stä upp,
tag din säng och gå», J oh.S :8.
SÄNG
Israel böjd mot s.ens huvudgärd l.Mos.47:31
och satte sig upp i s.en
48:2
drog han sina fötter upp i s.en
49 :33
i din sovkammare upp i din s. 2.Mos. 8:3
MikaI lade (husguden) i s.en
loSam.19:13
Bären hm i s.en hitupp till mig
19:15
att det var husguden som låg i s.en
19:16
dräpt en oskyldig man på hs s. 2.Sam. 4:11
Lägg dig på din s. och gör dig lQuk
13:5
där (Amnon) låg till s.s
13:8
låtit föra dit s.ar åt David
17 :28
tillbett. nedböjd på sin s.
loKan. 1:47
(Ella) lade hm på sin s.
17 :19
(Ahab) lade sig på sin s.
21:4
icke komma upp ur den s.
2.Kon. 1:4
skall du icke komma upp ur den s.
1 :6
ur den s. i vilken du lagt dig
1 :16
diU sätta in åt (ElIsa) en s.
4:10
lade hm på gudsmannens s.
4:21
gossen låg död på hs s.
4:32
Och (ElIsa) steg upp Is.en
4:34
och steg så åter upp i s.en
4:35
och dräpte hm på hs s.
2.Krön.24:25
var natt fruktar jag min s.
Ps. 6:7
bäddat min s. med sköna täcken Ords. 7 :16
taga ifrån dig s.en där du ligger
22:27
den late vänder sig i sin s.
26 :14
s.en bliver då för kort
Jes.28:20
en lam man som låg på en s.
Matt. 9:2
och tag din s. och gå hem
9:6
släppte de ned s.en
Mark. 2:4
Stå upp, tag din s. och gå
2:9
Stå upp, tag din s. och gå hem
2:11
tog strax sin s. och gick ut
2:12
bära de lQuka på s.ar dit
6:55
fann hon flickan ligga på s.en
7 :30
en lam man som de buro på en s. Luk. 5:18
släppte hm, tillika med s.en, ned
5:19
Stå upp, tag din s. och gå hem
5:24
stod han strax: upp och tog s.en
5:25
jag och mina barn gått till s.s
11:7
skola två ligga i samma s.
17 :34
Stå upp, tag din s. och gå
Joh. 5:8

blev mannen frisk och tog sin s.
5:9
icke lovligt för die att bära s.en
&:10
Tag din s. och gå
5:11
att du skulle taga din s. och gå
5:12
Apg. 5:15
lade dem i s.ar för att
Eneas som i åtta år legat till s.s
9:33
Hebr.13:4
äkta s. bevaras obesmittad

SÄNGLIGGANDE
icke dör men bliver s.

2.Mos.21 :18

SÄ.NKA
-sänka
nedsänka Ps.3 S :13
SÄNKA
s.er sig mot Ars bygd
4.Mos.21 :15
han s.te himmelen och for ned 2.Sam.22:10
Ella s.te sitt ansikte
l.Kon.18:42
dock s. mig ned i pölen
Job 9 :31
I stoftet har jag måst s. mitt horn
16:15
han s.te himmelen och for ned
Ps.18:10
du har s. t mig ned underst i graven
88:7
Berg höjde sig, dalar s.te sig
104:8
H., sänk din himmel och far ned
144:5
alla sångens tärnor s. rosten
Pred.12:4
alla berg och höjder s.s
Jes.40:4
s. t Jeremia ned I brunnen
Jer .38:7
lät 8. ned dem i brunnen
38 :11
Jerusalems jUDlfrur s. sina
KIag. 2 :10
Må han s. sin mun i stiftet
3 :29
s.te mig ned och gav dem föda
Hos. 11 :4
såg Guds A. s. sig ss. duva
Matt. 3:16
att han S.tes ned i havets djup
18:6
A. ss. en duva s. sig ned
Mark. 1 :10
alla berg och höjder s.s
Luk. 3:5
den h.A. s.te sig ned över hm
3:22
såg A. ss. en duva s. sig ned
Joh. 1 :32
över vilken du får se A. s. sig ned
1 :33
de s. te ned (Saulus) i en korg
Apg. 9 :25
(linneduk) s.tes ned till jorden
10:11
linneduk vilken s. tes ned från him.
11 :5
som s. mskoma ned i fördärv
1. Tim. 6:9

SÄNKLOD
Sänklodet är ett av byggteknikens urgamla hjälpmedel. Med hänsyn till dess
användning vid uppförandet av murar
benämns det också »murlod».
I Bibeln omtalas sänklodet och
murIodet jämte mätsnöret (se d.o.)
bildligt som redskap för Guds straffdomar. Profeten Amos såg )>tln mur
uppförd efter sänklod» och Herren
stående på den med ett sänklod i sin
hand, och Herren sade: »Se, jag skall
hänga upp ett sänklod mitt ibland mitt
folk Israel; jag kan icke vidare tillgiva
dem», Am.7:7 f. I en annan profetia
heter det: »Mot Jerusalem skall jag
bruka det mätsnöre som jag brukade
mot Samaria och det sänklod som jag
brukade mot Ahabs hus», 2.Kon.
21 :13. Det är (den gudomliga) »rättem)
som skall vara mätsnöret och (den
straffande) »rättfårdighetem) sänklodet, Jes.28:l7. Edom skall drabbas
av »förödelsens mätsnöre och förstörelsens murlod», Jes.34:ll.
SANKLOD
det s. jag brukade mot Ahabs 2.Kon.21 :13
låta rättfärdigheten (vara) s.et
Jes.28:17
på en mur, uppfÖrd efter s.
Am. 7:7
i sin hand höll (H.) ett s.
7:7
Vad ser du, Amos? Jag svarade: Ett s. 7:8
Se, jag skall hänga upp ett s.
7:8

SÄRSKILD

Sängdags i ett palestinensiskt hem på Bibelns tid.
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Samle sig vatten tills. plats
1.Mos. 1:9
utmärka s.a tider, dagar och år
1 :14
dröm, vardera med sin s.a betydelse
40:5
våra drömmar hade var sin s.a
41 :11
I var s. stad lade han upp födoämnen 41 :48
de satte fram s.t för hm
43:32
s.t för dem och s.t för egyptier
43:32
giver jag dig en s. höjdsträcka
48 :22
gav han sin s.a välsignelse
49 :28
foga tillhopa till s.t stycke
2.Mos.26:9
de sex övriga till ett s.t stycke
26:9
alla arbeten, s.t konstvävnadsarbeten 35:35
fogade tillhopa till ett s.t stycke
36:16
de sex övriga till ett s.t stycke
36:17
Räknen antalet...vart namn s.t 4.Mos. 1:2
vart namn räknat s.t
1 :18,20,22,24,26,28
1 :30,82,34,36,38,40,42
höra till deras s.a familjer
2:2
mankön, vart namn räknat s.t
3:43
lämna uppgift på de s.a föremål
4:32
huru folket i sina s.a släkter grät
11:19
skall hava sin s.a stav
17:3
var och en s. av Israels stammar
31:4
män inom edra s.a stammar
S.Mos. 1 :13
tillsyningsmän i edra s.a stammar
1:15
för dina s.a stammar
16:18
Du skall hava en s. plats
23:12
icke ngn s. del av landet
Jos.14:4
åt Ka1eh en s. del bland Juda barn
15 :13
leviterna få ingen s. del
18:7
åt Josua en s. arvedel ibland sig
19:49
haft till sin s.a följesven
Dom.14:20
aatte in dem I ett s.t hus
2.Sam.20:3
givit (Salomo) ett s.t bud
l.Kon.11:10
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Säte-Sätta

SÄTT
talade på enahanda s.
1.Mos.11:1
På otillbörligt s. handlat mot mig
20:9
betett sig mot henne på detta s.
39 :19
på detta s. vill jag pröva eder
42:15
så gören på detta s.
42:18.43:11
icke till väga på rätta s.et
2.Mos.18 :17
På samma s. skall du göra med
22 :30
inristat på samma s. som man graverar 28 :21
samma s. som man graverar
39:6.14
tillrett på ngt av dessa s.
3.Mos. 2:8
på samma s. som detta tages ut ur
4:10
på samma s. som fettet tages ut
4:31,35
till brännoffer, på föreskrivet s.
5 :10
samma s. som förra syndoffersdjuret
9 :15
offrade dem på föreskrivet s.
9 :16
på samma s. vid månadsrening
12:5
på samma s. med uppenharelsetältet 16 :16
offra på sådant s. att I hliven
19:5
på vad s. denna må blivit oren
22:5
skolen I göra det på sådant s.
22:18
offra det på såtant s.
22:29
icke lö st på ngt av nämnda s.en
25 :54
handla på samma s. mot eder
26 :16
gören på följande s.
4.Mos. 4:19
På det s. Aron och hs sö ner bestämma 4 :27
ljusstaken var gjord på följande s.
8:4
på följande s. skall du göra
8:7
På detta s. avskilja leviterna
8 :14
offra på samma s. som I offren
15:14
på samma s. inför H. ansikte
15:15

på föreskrivet s. offras
15:24
Gören nu på detta s.
16:6
om dessa dö på samma s.
16:29
drabbas av hemsökelse på samma s.
16:29
På detta s. giva en gärd åt H.
18:28
på annat s. träffats av döden
19:16
den som har dött på annat s.
19:18
på samma s. som du gjorde med Sihon 21 :34
på föreskrivet s. offras
29:6
offras på föreskrivet s.
29:18,21,24,30
29:33,37
på detta s. del av vår arvslott
36:3
på samma s. som Israel gjorde 5.Mos. 2:12
På samma s. hade han gjort för Esaus
2:22
på samma s. som du gjorde med Sihon 3:2
På samma s. skall H. göra med alla
3:21
På samma s. skall H. göra
7:19
På samma s. som hedningar skolen I
8:20
samma s. som man äter gasell- eller
12:22
På vad s. höllo dessa sin gudstjänst
12:30
på det s.et skall icke du göra
12:31
Med din tjänarinna på samma s.
15:17
På samma s. skall du göra med åsna
22:3
på samma s. med hs kläder
22:3
på samma s. skall du göra med allt
22:3
sju gånger på samma s.
Jos. 6 :15
göra med Ai på samma s.
8:2
med Ai och dess konung på samma s. 10:1
med konungen i Mackeda på samma s. 10:28
med dess konung på samma s.
10:30
med Debir på samma s.
10:39
uppför (altaret) på övligt s.
Dom. 6 :26
talade på samma s. till dem
8:8
På detta s. föllo 42000 efraimiter
12:6
kände igen levitens s. att tala
18:3
folket bodde på sidoniernas s.
18:7
gjorde (Elkana) på samma s.
l.Sam. 1:7
den andra retades på samma s.
1 :7
På följande s. plägade prästerna
2:13
Låten oss veta på vilket s. vi skola
6:2
talar du till mig på det s.et
9 :21
På detta s. lät lsai sju av sina söner
16:10
Varför gör du på detta s.
2.Sam.12:21
på det s.et förgöra vi arvingen
14:7
Joab handlat på detta s.
14:20
På detta s. gjorde Absalom
15:6
icke på detta s. förhala tiden
18:14
Efter sitt s. att springa tyckes
18 :27
på sådant s. bemötte de mig
l.Kon. 2:7
hs eget hus byggt på samma s.
7 :8
på följande s. voro dessa ställ
7 :28
På detta s. gjorde han bäckenställen
7 :37
på följande s. förhöll det sig med
9:15
På samma s. gjorde (Salomo)
11:8
På detta s. blev han orsak till synd
13:34
profeterade på samma s.
22:12
H. frågade hm: På vad s.
22:21
talade till eder på detta s.
2.Kon. 1:7
På deras s. att fara fram
9 :20
tjänade gudar på samma s. som de
17 :33
på samma s. som han gjort i Betel
23:19
skulle tacka H. på detta s.
l.Krön.16:7
tändas på föreskrivet s.
2.Krön. 4:20
på lämpligt s. fördelade han
11 :23
enligt släktregistrens s.
12:15
alla profeterade på samma s.
18:11
På vad s.
18:20
på samma s. som Ahabs hus förledde 21:13
ingen som på ngt s. var oren
23:19
eftersom du gör på detta s.
25:16
åto påskalammet på annat s.
30:18
talade om Gud på samma s. som
32:19
På samma s. med fäkreaturen
35 :12
stekte påskalammet på föreskrivet s. 35:13
offrade brännoffer på stadgat s.
Esr. 3:4
på detta s. framkalla ont rykte
Neh. 6:13
högtidsförsamling på föreskrivet s.
8 :18
på allt s. beskärmat hm
Job 1:10
Både på ett s. och på två talar Gud
33:14
försvara sig på ogärningsmäns s.
34:36
på vad s. Gud styr deras gång
37:15
en präst efter Melki-Sedeks s.
PS.I10:4
äktenskapsbryterskans s.
Ords. 30:20
tid och s. skall vises bjärta
Pred. 8:5
vart företag sin tid ocb sitt s.
8:6
vishet är att göra allt på bästa s.
10:10
Gud lärt hm det rätta s.et
Jes.28:26
icke mer fasta på sådant s.
58:4
icke vänja eder vid bedn. s.
Jer.10:2
På samma s. skall jag sända fördärv
13:9
På detta s. driva de gärna omkring
14:10
sönderslå ...på samma s. som man
19:11
Till Sidkia talade jag på samma s.
27:12
På detta s. skall Babel sjunka ned
51 :64
sågo ut på följande s.
Hes. 1:5
ogudaktigare s. än hednafolken
5:6
orena eder på samma s. som edra
20:30
Också på detta s. vill jag bönhöra
36:37
På detta s. skola de rena landet
39 :16
på samma s. som man renade
43 :22
på detta s. skolen I bringa försoning
45 :20
På vad s. hava vi betett oss
Mal. 1:7
På vad s. hava vi rövat från dig
3:8
På samma s. må edert ljus
Matt. 5 :16
vann på samma s. andra två
25:17
På samma s. smädade hm rövarna
27 :44
På detta s. gören I Guds budord Mark. 7:13
på sådant s. gav upp andan
15:39
eller på annat otillbörligt s.
Luk. 3:14
icke kunde finna ngt annat s.
5:19
På samma s. gjorde deras fäder
6 :23.26
Guds rike kommer icke på sådant s.
17 :20
på samma s. skall det ske
17:30
eftersom du gör på detta s.
Joh. 2:18
På vad s. öppnade han dina ögon
9:26
till känna på vad s. han skulle dö
12:33
till känna på vad s. han skulle dö·
18:32
komma igen på samma s.
Apg. 1:11
Gud har på detta s.låtit det gå i
3:18
På samma s. tillgick det i Ikonium
14:1
dyrka Gud på ett s. som är emot lagen 18:13
fingo på detta s. höra H. ord
19:10
På detta s. hade H. ord mäktig
19:20
på vad s. jag umgåtts med eder
20:18
erkänna vi på allt s.·
24:3
icke på ngt s. försyndat sig
25:8
När ban på detta s. försvarade sig
26 :24

SÄTTA (i stånd)
satte åter i stånd H. altare
1.Kon.18:30
s. i stånd vad förfallet
2.Kon.12:5
prästerna ännu icke satt i stånd
12:6
Varför s.en I icke i stånd förfallet
12:7
ej befatta sig med att s. i stånd
12:8
för att s. i stånd förfallet på H. hus
12:12
för att s. huset i stånd
12:12
satte H. hus i stånd
12:14
s. i stånd vad som är förfallet
22:5
för att s. huset i stånd
22:6
s. eder Guds hus i stånd
2.Krön.24:5
till att s. H. hus i stånd
24:12
och satte det i gott stånd
24:13
och satte (dörrarna) i stånd
29:3
s. H., sin Guds, hus i stånd
34:8
laga huset och s. det i stånd
34:10
de s. murarna i stånd
Esr. 4:12

SÄTTA (allmänt)
Gud satte dem på bim. fäste
1.Mos. 1 :17
satt däri mskan som han danat
2:8
satte hm i Edens lustgård
2 :15
s. fiendskap mellan dig och kvinnan
3:15
Gud gjorde kläder och satte på dem
3:21
satte >ster om Edens lustgård
3:24
H. satte ett tecken till skydd för
4:15
en dörr skall du s. på dess sida
6:16
min båge s.er jag i skyn
9 :13
(Abraham) satte fram för dem
18:8
satte sig ett stycke därifrån
21:16
att Gud satte Abraham på prov
22:1
man satte fram mat för hm
24:33
satte jag ringen i hennes näsa
24:47
Rebecka... sa.tte sig på kamelerna
24:61
högtidskläder och satte på Jakob
27:15
sätt dig upp och ät mitt villebråd
27:19
jag har satt hm till herre över dig
27 :37
satte sina barn och hustrur på
31 :17
Rakel hade satt sig därovanpå
31 :34
satte de sig ned för att äta
37 :25
(Tamar) satte sig vid porten
38:14
Och ban satte (Josef) över sitt hus
39:4
då han satt hm över sitt hus
39:5
Josefs herre lät s. hm i
39 :20
(Farao) lät s. dem i förvar
40:3
s. dig åter på din plats
40:13
varför jag borde s.s i fängelse
40:15
satte (Farao) mig i fängelse
41:10
som han kan s. över Egyptens land
41 :33
Jag s.er dig över hela Egyptens
41 :41
satte (ringen) på Josefs hand
41 :42
satt hm över hela Egyptens land
41 :43
(Josef:) S.en fram mat
43:31
satte fram särskUt för (Josef)
43:32
(Josef:) Gud har satt mig till herre
45:9
Israels söner satte sin fader Jakob
46:5
sätt dessa till uppsyningsmän
47:6
satte sig upp i sängen
48:2
satte han Efraim framför Manasse
48 :20
satte arbetsfogdar över dem
2.Mos. 1 :11
satte den i vassen vid stranden
2:3
Vem har satt dig till hövding
2:14
där satte (Mose) sig vid en brunn
2:15
s. på edra söner och döttrar
3:22
satte dem på sin åma
4:20
som Faraos fogdar satt över dem
5:14
satt dem svärdet i band att dräpa
5:21
jag har satt dig att vara ss. gud
7:1
där satte han det på prov
15 :25
Så skall jag s. dem på prov
16:4
en sten och på den satte (Mose) sig
17:12
satte Mose sig att döma folket
18:13
sätt dessa till föreståndare för dem
18:21
Gud kommit för att s. eder på prov
20 :20
s. dem över de fyra fötterna
25 :12
s. dem vid ändarna av nådastolen
25:18
en kerub att s. vid ena ändan
25:19
en kerub att s. vid andra ändan
25 :19
s. nådastolen ovanpå arken
25 :21
s. ringarna i de fyra hörnen
25 :26
En kula skall s.s under det första
26 :36
lamporna skall man s. upp så
25 :37
s. öglor av mörkblått garn i kanten
26:4
50 öglor skall du s. på ena våden
26:5
s. 50 öglor i kanten på ena våden
26:10
s. 20 på södra sidan, söderut
26:18
40 fotstycken av silver att s. under
26:19
på tabernaklets andra sida s. 20
26:20
på baksidan skall du s. sex hräder
26 :22
två hräder s. på tabernaklets hörn
26 :23
Dessa skola s.s i de båda hörnen
26 :24
du skall s. upp tabernaklet
26 :30
s. nådastolen på vittnesbördets ark
26 :34
på nätet skall du s. fyra ringar
27:4
s. det under avsatsen på altaret
27 :5
lampoma dagligen kunna s.s upp
27 :20
s. de båda stenarna på efodens
28 :12
s. ringar i två av bröstsköldens hörn
28 :23
s. dem i bröstsköldens andra hörn
28:26
på dess nedre fåll s. granatäpplen
28 :33
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(Asarja) bodde i ett s.t hus
2.Kon.15:5
detta förutom den s.a synd
21 :16
hade sitt s.a släktregister
l.Krön. 4:33
Levi barn vart namn räknat S.t
23:24
vikt i guld på vart s.t kärl
28:14
den vikt som kom på vart S.t kärl
28:14
vikten i var s. ljusstake
28:15
uppgift på vikten i var s. bägare
28:17
uppgift på vikten i var s. bägare
28 :17
vakt vid de s.a portarna
2.Krön. 8:14
var och en s. av dessa städer försåg
11:12
domare s.a för var stad
19:5
Ussia i ett s.t hus ss. spetälsk
26:21
lade upp dem i s.a högar
31:6
sysslorna med de s.a åligganden
31 :16
efter sina s.a åligganden
31 :17
i var s. stad namngivna män tillsatta
31 :19
arbetarna vid de s.a göromålen
34:13
så ock salt utan s. föreskrift
Esr. 7:22
efter de s.a familjerna
10:16
om var s. dag och var s. månad
Est. 3:7
till ståthållarna över de s,a
3:12
furstarna över de s.a folken
3:12
i vart s. t hövdingdöme ett påbud
3 :14
tillstadde judarna i var s. stad
8 :11
i vart S.t hövdingdöme ett påbud
8:13
var sak för dess s.a mål
Ords.16:4
sår korn på dess s.a plats
Jes.28 :25
innehöll s.a bestämmelserna
Jer.32:11
skapat allt, s.t sin arvedels stam
51 :19
Vart S.t väsende hade två vingar Hes. 1 :23
ät icke det s.a bröd
24:17
undanträngd från sin s.a besittning
46 :18
en s. offergärdsdel tillhöra dem
48 :12
sju rör gå till s.a lampor
Sak. 4:2
s.t vad som skett med besatta
Matt. 8:33
åt var och en hs s.a syssla
Mark.13:34
sägen till hs lärj., S.t till Petrus
16:7
S.t de skriftlärde knorrade
Luk. 5:30
inbyggarna i de s.a städerna
8:4
sin herres gäldenärer, var och en S.t
16:5
låg på ett s.t ställe
Joh.20:7
äldste för var s. församling
Apg.14:23
förmanat var och en S.t av eder
20:31
för var och en s.t av dem
21 :26
frågor som rörde deras s.a gudsdyrkan 25:19
Om ngn S.t aktar på ngn dag
Rom.14:6
var och en få sin s.a lön
1.Kor. 3:8
efter sitt s.a arbete
3:8
fått sin s.a nådegåva från Gud
7:7
vi likaväl som de andra, s.t Cefas
9:5
tilldelar åt var och en s. gåva
12:11
var och en ngt s.t att meddela
14:26
åt vart frö dess s.a kropp
15:38
icke s.t mig han bedrövat
2.Kor. 2:5
S.t framlade jag det för de män
Gal. 2:2
I akten ju på s.a tider och år
4:10
åt var och en s.t blev nåden
Ef. 4:7
avmätt efter var s. dels uppgift
4:16
i var s. stad tillsätta äldste
Tit. 1:5
om vart S.t av dessa föremål
Hebr. 9:5
må ock vi lägga av ... s. t synden
12:1
Hälsa vännerna, var och en S.t
3.Joh. v.15
var s. port utgjordes aven
Upp.21 :21

SÄTE
-säte
gudasäte Hes.28:2
domarsäte Ps.94:20
konungasäte Dan.4:27
äresäte Jes.22:23
SÄTE
skära av ... ända uppe vid s.t
2.Sam.10:4
skära av ... ända uppe vid s.t
I.Krön.19:4
intog mitt s. på torget
Job 29:7
berg Gud utkorat till sitt s.
Ps.68:17
s. där man övar våld i lagens namn
94:20
rättfärdighetens s.
Pred. 3:16
s.t belagt med purpurrött tyg
HV. 3:10
s. vid ingången till Jerusalems
Jer. 1 :15
omkull duvomånglarnas s.n
Matt.21 :12
omkull duvomånglarnas s.n
Mark.l1:15
tager sitt s. i Guds tempel
2.Tess. 2:4

SÄTT

-sätt
handlingssätt Jer.48:30
lärjungesätt Jes.50:4
människosätt Rom.6:19
tänkesätt l.Kor.l:1O
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bevisade ära på mångahanda s.
28 :10
På detta s. kommo vi till Rom
28:14
själv handlar på samma s.
Rom. 2:1
ett stort företräde, på allt s.
3:2
på överflödande s. de många beskärd
5:15
på delvis ngt dristigt s.
15:15
utgrundas på andligt s.
l.Kor. 2:14
icke fått kunskap på sådant s.
8:2
uppbyggt på det s. att han
8 :10
Om I på sådant s. synden
8:12
på ovärdigt s. äter detta bröd
11 :27
tala tungOmål på olika s.
12:10
på det s. som han har velat
12:18
på olika s. tala tungOmål
12:28
Nu se vi på ett dunkelt s.
13:12
låten allt tillgå på höviskt s.
14:40
är det på det s.et vi predika
15:11
på det s.en I kommit till tro
15:11
På vad s. uppstå då de döda
15:35
så mån I förfara på samma s.
16:1
Vi äro på allt s. i trångmål
2.Kor. 4:8
känna vi hm icke mer på det s.et
5:16
vi voro på allt s. i trångmål
7:5
På allt s. haven I bevisat
7:11
talar ngt litet efter dårars s.
11:1
på allt s. lagt vår kunskap i dagen
11:6
på allt s. aktade jag mig för att
11:9
det talar jag efter dårars s.
11 :17
om jag nu får tala efter dårars s.
11:21
nödga leva efter judiskt s.
Gal. 2:14
häri skolen tänka på annat s.
5:10
denna världs och tidsålders s.
Ef. 2:2
På samma s. äro männen pliktiga
5 :28
I herrar, hand len på samma s. mot
6:9
på ena eller andra s.et förkunnad Fil. 1 :18
dem som vandra på samma s. som jag
3:17
på ett härligt s. i KJ. giva
4:19
på samma s. som bland eder
Kol. 1:6
på allt s. uppfyllas av kraft
1 :11
veten på vad s. vi uppträdde
I.Tess. 1:5
bedraga på vad s. det vara må 2.Tess. 2:3
sin frid alltid och på alla s.
3:16
ett i allo fromt och värdigt s.
1. Tim. 2:2
på det s. jag ålagt dig
Tit. 1:5
på allt s. visa dem redbar trohet
2:10
på många s. talat till fädema
Hebr. 1:1
på ett liknande s. delaktig därav
2 :14
präst efter Melkisedeks s.
5:6
överstepräst efter Melkisedeks s.
5:10
om vi ock nu tala på detta s.
6:9
överstepräst efter Melkisedeks s.
6 :20
på visst s. Levi fått giva tionde
7:9
präst efter Melkisedeks s.
7:11
en som icke nämnes efter Arons s.
7:11
präst efter Melkisedeks s.
7 :17
offer år efter år på samma s.
10:1
På det s.et tjäna vi Gud
12:28
fåfänglighet, efter fädernas s.
1.Pet. 1 :18
På sådant s. prydde sig de heliga
3:5
på förståndigt s. leva tillsammans
3:7
Vinnläggen eder på allt s.
2.Pet. 1:5
på samma s. som oskäliga djur förgåS
2:12
på samma s. skola dessa förgås
2:12
på ett s. som är värdigt Gud
3.Joh. v.6
på samma s. med skökan Rahab
Jak. 2:25
på samma s. bedrevo otukt
Jud. v. 7
göra nu dessa mskor på samma s.
v. 8
på lika s. hålla sig till
Upp. 2:15
tedde sig för mig på detta s.
9 :17
bliva dödad på det s.et
11 :5

SÄlTA
-sätta
avsätta Dan.2:21
bosätta l.Mos.ll :31
hopsätta Job 13:4
insätta Ps.2:6
nedsätta Sak.5 :11
pantsätta Neh.5:3
tillbakasätta 2.Kor.12:13
tillsätta Hebr.5:1
undsätta Jos.IO:6
utsätta l.Kor.15:30
SÄTrA
Uppdelning: sätta efter, sätta i stånd, sätta
sig upp mot; allmänt.
SÄTTA (efter)
satte efter (Jakob)
1.Mos.31:23
Stå upp och sätt efter männen
44:4
skynden eder s. efter dem
Jos. 2:5
satte männen efter (spejama)
2:7
(Gideon) satte efter dem
Dom. 8:12
satte efter (benjarniniterna)
20:43
satte efter dem ända till Gideon
20:45
satte alla också efter dem
l.Sam.14:22
satte (Saul) efter David in i öknen
23:25
Skall jag s. efter denna rövarskara
30:8
(H.:) Sätt efter dem
30:8
(David:) sätt efter hm
2.Sam.20:6
för att s. efter Seba
20:7
följde Joab för att s. efter Seba
20:13

murarna bliva satta i stånd
4:13
dess murar bliva satta i stånd
4:16
att s. denna mur i stånd
5 :3,9
på att s. muren i stånd
N eho 3:4
Gamla porten sattes i stånd av Jojada
3:6
sattes i stånd av Malkia
3:11
Dalporten sattes i stånd av Hanun
3:13
Dyngporten sattes i stånd av Malkia
3 :14
Källporten sattes i stånd av Sallun
3:15
sattes ett stycke i stånd av Nehemja
3:16
sattes en annan sträcka i stånd av
3:19
sattes en annan sträcka i stånd av
3 :20
sattes en sträcka i stånd av Meremot
3:21
sattes en sträcka i stånd av Binnui
3:24
Palal satte i stånd stycket
3:25
sattes en sträcka i stånd av
3:27
sattes en sträcka i stånd av Hananja
3:30
sattes ett stycke i stånd av Malkia
3 :31
arbetade på att s. muren i stånd
3 :32
SÄTTA (sig upp mot)
som satte sig upp emot Mose
4.Mos.26:9
satte sig upp emot H.
26:9
sålunda satt eder upp mot H.
Jos.22:16
Om I i dag s.en eder upp mot H.
22:18
S.en eder icke upp mot H.
22:19
s.en eder icke upp mot oss
22:19
att vi skulle s. oss upp mot H.
22:29
kunna s. sig upp mot mig
l.Sam.22:13
eftersom du satt dig upp mot 2.Kon.18:20
plägat s. sig upp mot konungar
Esr. 4:19
Viljen I s. eder upp mot kon.
Neh. 2:19
de satte sig upp mot dig
9 :26
Vem vågar s. sig upp mot mig
Job 41:1
den unge s. sig upp mot gamle
Jes. 3:5
eftersom du satt dig upp mot mig
36:5
mot furstarnas furste s. sig upp
Dan. 8:25
satte dig upp mot mig
Hos.13:9
dottern s.er sig upp mot moder Mika 7:6
barn s. sig upp mot föräldrar
Matt.10:21
sonen s.er sig upp mot sin fader
10:35
Satan satt sig upp mot sig själv Mark. 3:26
barn skola s. sig upp mot föräldrar
13:12
han s.er sig upp mot kejsaren
Joh.19:12
s.er sig upp mot överheten
Rom.13:2

Sätta
du skall s. på Aron livklädnaden
29:5
s. huvudbindeln på hs huvud
29:6
s. livklädnader på dem
29:8
s. dem nedanför randen
30:4
på sidostyckena skall du s. dem
30:4
vid aftontiden s.er upp lamporna
30:8
folket satte sig ned att äta
32:6
satte öglor av mörkblått garn
36 :11
50 öglor satte man på ena våden
36 :12
50 öglor satte man på motsvarande
36 :12
satte 50 öglor i kanten på den våd
36 :17
50 öglor satte man i kanten på
36:17
På vart bräde sattes två tappar
36 :22
satte man 20 på södra sidan, söderut 36:23
40 fotstycken av silver att s. under
36:24
satte på tabernaklets andra sida
36:25
på baksidan satte man sex bräder
36 :27
två bräder satte man på tabernaklets 36 :28
satte den mellersta tvärstången så
36 :33
satte (ringar) över de fyra fötterna
37:3
satte dem vid ändarna av nådastolen 37:7
satte ringarna i de fyra hörnen
37 :13
Invid listen sattes ringarna
37 :14
På ena armen sattes tre kalkar
37 :19
på ljusstaken sattes fyra kalkar
37:20
En kula sattes under första armparet 37 :21
satte (ringar) nedanför randen
37 :27
satte dem i dess fyra hörn
38:2
satte (galler) under dess avsats
38:4
satte (ringar) i de fyra hörnen
38:5
satte dem på efodens axelstycken
39:7
satte dessa ringar i bröstsköldens
39:16
satte dem i bröstsköldens hörn
39 :19
på kåpans nedre fåll satte man
39 :24
satte bjällror mellan granatäpplena
39 :25
satte den ovanpå huvudbindeln
39 :31
lamporna som skulle s.s på den
39 :37
däri s. vittnesbördets ark
40:3
och s. upp lamporna på den
40:4
s. upp förhänget för ingången
40:5
s. på Aron de heliga kläderna
40:13
och s. livklädnader på dem
40:14
satte Mose upp tabernaklet
40:18
(Mose) satte upp dess stolpar
40:18
han satte stängerna på arken
40:20
han satte nådastolen ovanpå arken
40 :20
satte upp förlåten som skulle hänga
40:21
satte bordet i uppenbarelsetältet
40:22
satte upp lamporna inför H. ansikte
40:25
satte upp förhänget för ingången
40:28
satte upp förgårdshägnaden runt
40:33
satte livklädnaden på (Aron)
3.Mos. 8:7
han satte på hm bröstskölden
8:8
satte huvudbIndeln på hs huvud
8:9
satte på huvudbindeln gyllene plåten
8:9
satte livklädnader på (Arons söner)
8:13
stenar och s. in dem i de förras
14:42
som s.er sig på ngt varpå den sjuke
15:6
lamporna dagligen kunna s.s upp
24:2
de satte hm i förvar
24:12
s. in stängerna
4.Mos.4:6,8,11,14
Mose hade satt upp tabernaklet
7:1
och hade satt upp altaret
7:1
N är du (Aron) s.er upp lamp orna
8:2
Aron satte upp lamporna så
8:3
då tabernaklet sattes upp övertäckte
9 :15
de andra satte upp tabernaklet
10:21
när (arken) sattes ned, sade han
10:36
mån I icke s. eder upp mot H.
14:9
satte de hm i förvar
15:34
s. ett mörkblått snöre på var hömtofs 15:38
sätt dem på bs son Eleasar
20:26
satte dem på hs son Eleasar
20:28
sätt upp (ormen) på en stång
21:8
och satte upp den på en stång
21:9
Må H. s. en man över menigheten
27 :16
skall jag s. dem till huvudmän 5.Mos. 1 :13
satte dem till huvudmän över eder
1:15
H. s.er eder allenast på prov
13:3
Jag vill s. en konung över mig
17 :14
skall du till konung över dig s. den
17:15
En av dina bröder skall du s. till
17:15
icke s. till konung över dig utländsk
17 :15
råmärke som förfäderna satt upp
19 :14
ej heller man s. på sig kvinnokläder
22:5
när du vill s. dig därute
23:13
s. korgen ned inför H. ansikte
26 :10
sedan i hemlighet s.er upp det
27 :15
konung som du s.er över dig
28 :36
icke ens försökte s. sin fot på
28:56
när han s.er upp dess portar
Jos. 6 :26
s. en avskrift av Moses lag
8 :32
s.en dit folk för att bevaka den
10:18
s.en edra fötter på konungars halsar
10:24
satte sina fö tter på deras halsar
10:24
s. upp en beskrivning däröver
18:4
s. upp beskrivningen över landet
18:6
s. upp en beskrivning över landet
18:8
s.en upp en beskrivning däröver
18:8
satte upp en beskrivning över det
18:9
H. har ju satt Jordan till gräns
22:25
satte ett tjockt mörker mellan
24:7
satte de eld på staden
Dom. 1:8
jag skall med dem s. Israel på prov
2:22
att gm dem s. Israel på prov
3:1
Med dessa ville H. s. Israel på prov
3:4
satte folkets kvarleva de tappre till
5 :13
H. satte mig (Debora) till anförare
5:13
satte sig under terebinten
6:11
(Gideon) satte fram det
6 :19
Gideon satte upp (efoden)
8:27
folket satte (Jefta) till hövding
11:11
tillreda en killing och s. fram
13 :15
satte in en fackla emellan svansarna
15:4
satte de sig ned och åto
19:6
satte han sig på öppna platsen
19 :15
satte de eld på alla städer
20:48
satte hon sig vid sidan av
Rut 2 :14
Boas till stadsporten och satt sig
4:1
Kom hit och sätt dig här
4:1
(bördemannen) kom och satte sig
4:1
S.en eder här. Och de satte sig
4:2
satte (Dagon) upp igen
1.Sam. 5:3
H. ark och s.en den på vagnen
6:8
de satte H. ark på vagnen
6:11
satt detta på den stora stenen
6 :15
de satte ned H. ark
6 :18
satte (Samuel) sina söner till domare
8:1
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sätt nu en konung över oss
8:5
s. dem på sina vagnar och hästar
8 :11
s. till sina över- och underhövitsmän
8 :12
och sätt en konung över dem
8 :22
satte (lårstycket) fram för Saul
9 :24
här s.es nu fram för dig det
9 :24 ",
Sätt en konung över oss
10:19
jag har satt en konung över eder
12:1
H. har satt en konung över eder
12:13
vi skola icke s. oss till bords
16:11
Saul satte en kopparhiälm på hs huvud 17 :38
Saul satte (David) över krigsfolket
18:5
satte myggnätet av gethår över
19:13
satte konungen sig till bords
20:24
Konungen satte sig på sin sittplats
20 :25
Abner satte sig vid Sauls sida
20 :25
tjänare som var satt i förvar
21:7
Abigail satte sig på sin åsna
25:42
s.er dig till väktare över mitt huvud
28:2
låt mig s. fram litet mat för dig
28 :22
(Saul) satte sig på vilobädden
28 :23
satte hon fram det för Saul
28 :25
satte sig upp på kamelerna och flydde 30:17
diademet som satt på hs huvud 2.Sam. 1 :10
ett armband som satt på hs arm
1:10
Ack om jag bleve satt till domare
5:4
satte Guds ark på en ny vagn
6:3
David lät s. in (arken) i Obed-Edoms
6:10
satte sig ned inför H. ansikte
7:18
skulle s. fram mat åt hm
12:20
(kronan) sattes på Davids huvud
12:30
satte sig var och en på sin mulåsna
13:29
Absalom satt Amasa i Joabs ställe
17 :25
satte över- och underhövitsmän
18:1
mulåsnan som han satt på sprang
18:9
stod konungen upp och satte sig i
19:8
Jag vill s. mig på den
19 :26
satte (bihustrur) i ett särskilt hus
20:3
s.en min son Salomo på min
l.Kon. 1 :33
s. sig på min tron
1 :35
satte Salomo på Davids mulåsna
1 :38
satt hm på konungens mulåsna
1 :44
satt en efterträdare på min tron
1 :48
Salomo satte sig på Davids tron
2:12
satte sig på sin stol
2:19
(Bat·Seba) satte sig på hs högra sida
2:19
konungen satte Benaja över hären
2:35
Sadok satt i Ebjatars ställe
2:35
Salomo hade satt över Israel 12 fogdar 4:7
Din son som jag skall s. på din tron
5:5
satte (Salomo) ett altare
6 :20
till att s. ovanpå pelarna
7 :16
s. hm på prov med svåra frågor
10:1
satt dig på Israels tron
10:9
därför har han satt dig till kon.
10:9
konungen (Salomo) satte upp dem
10:17
satte han hm över allt det arbete
11 :28
den andra satte han upp i Dan
12:29
satte han sig på den
13:13
satt dig till furste över mitt folk
14:7
satt upp en styggelse åt Aseran
15:13
satt dig till furste över mitt folk
16:2
satte upp (Jerikos) portar
16:34
satte (Ella) sig under en ginstbuske
19:4
s. säcktyg om våra länder
20:31
gm att s. bindel över ögonen
20:38
satte sigill under det med signetring
21:8
två onda män s. sig mitt emot
21 :10
satte sig mott emot (Nabot)
21:13
S.en (Mika) i fängelse
22:27
där s. in åt (Elisa) en säng
2.Kon. 4:10
Sätt på den stora grytan
4:38
Huru skall jag kunna s. fram detta
4:43
satte han fram det för dem
4:44
Sätt fram för dem mat och dryck
6:22
satt till att hålla ordning vid
7 :17
du skall s. eld på deras fästen
8 :12
satte en egen konung över sig
8:20
s. hm på hs faders tron
10:3
(Jojada) satte på hm kronan
11 :12
(Joas) satte sig på konungatronen
11 :19
du s.er din förtröstan till Egypten
18:24
s. min krok i din näsa
19 :28
Aserabelätet satte han i det hus
21:7
Farao Neko lät s. hm i fängelse
23:33
folk i Juda land satte han Gedalja
25:22
hade satt Gedalja över landet
25:23
David satte (Benaja) till
l.Krön.11 :25
satte Guds ark på en ny vaa:n
13:7
lät s. in den I Obed-Edoms hus
13:13
satte sig ned inför H. ansikte
17 :16
(kronan) sattes nu på Davids huvud
20:2
när han s.er dig till härskare över
22:12
satte David över rubenitema
26:32
satt Salomo på H. tron ss. konung
29 :23
satt dig till konung över dem 2.Krön. 2:11
satte ock sådana upptill på pelarna
3:16
granatäpplen och satte på kedjorna
3:16
tio bord och satte dem i tempelsalen
4:8
där har jag satt arken
6:11
i Jerusalem s. Salomo på prov
9:1
satt dig på sin tron att vara konung
9:8
satt dig till konung över dem
9:8
satte upp dem i Libanonskollshuset
9 :16
Rehabeam satte Abla till huvud
11:22
satt upp en styggelse fot Aseran
15 :16
Asa satte (Hanimi) i stockhuset
16:10
S.en (Mika) i fängelse
18 :26
satte en egen konuna: över sig
21:8
och satte på hm kronan
23:11
de satte konungen på konungatronen 23 :20
Hava vi satt dig till rådgivare
25 :16
krigsredskap att s. upp på tornen
26 :15
läto de s. sig upp på'åsnor
28:15
sattes till förtroendemän i
31:15
avgudabelätet satte han i Guds hus
33:7
S.en den heliga arken i det hus
35:3
satte (Josia) i hs andra vagn
35:24
satte in (kärlen) i sitt tempel
36:7
låtit s. in i sin guds hus
Esr. 1:7
som han hade satt till ståthållare
5:14
sätt in dem i templet i Jerusalem
5:15
man skall s. in dem i Guds hus
6:5
satte de sig att rannsaka härom
10:16
de sedan satte in i dörrarna
Neh. 3:1
satte in dess dörrar, riglar
3:6,13.14,15
icke hade satt in dörrar i portarna
6:1
satte jag in dörrarna
7:1
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till befälhavare satte jag Hanani
7:2
och s. bommarna för
7:3
konungar du har satt över oss
9 :37
Eljasib som var satt att förestå
13:4
jag satte prästen Selemja till
13:13
Gud satte (Salomo) till konung
13:26
dryckerna sattes fram i gyllene
Est. 1:7
satte en kunglig krona på hennes
2:17
konungen och Haman satte sig ned
3:15
de flesta satte sig i säck och aska
4:3
påle som han hade låtit s. upp
6:4
klädnaden skall s. på den man
6:9
(Haman) satte klädnaden på Mordokai 6:11
påle som han hade låtit s. upp
7 :10
Ester satte Mordokai över Hamans
8:2
så att du måste s. ut vakt
Job 7 :12
satt mig till mål för dina angrepp
7 :20
s.er stjärnorna under försegling
9:7
täckelse s.er han för dess domares
9 :24
s.er fångbälte om deras höfter
12 :18
du s.er mina fötter i stocken
13:27
Han satte mig upp till ett mål
16:12
Jag är satt till ett ordspråk bland
17:6
den stund då mskor sattes på jorden 20:4
s.er ett täckelse framför sitt ansikte
24:15
Man s.er då gränser för mörkret
28:3
ej velat s. bland mina vallhundar
30:1
satt mitt hopp till guldet
31 :24
Han s.er mina fötter i stocken
33:11
s.er inseglet på sina varningar
33:16
vem satte dörrar för havet
38:8
när jag satte bom och dörrar därför
38:10
Kan du s. en sävhank i hs nos
40:21
s. hm i band åt dina tärnor
40:24
satt ditt majestät på himmelen
Ps. 8:2
Du satte hm till herre över dina
8:7
satte mig till ett huvud över
18 :44
s.er på hs huvud en gyllene krona
21:4
alla I som s.en edert hopp till H.
31 :25
som s.er sin förtröstan till H.
40:5
dem skall du s. till furstar
45 :17
Gud har satt sig på sin heliga tron
47:9
s.er jag min förtröstan på dig
56:4
s.en icke ett fåfängligt hopp till
62:11
satt upp sina tecken ss. rätta
74:4
De hava satt eld på din helgedom
74:7
skulle de s. sitt bopp till Gud
78:7
satte hm till en herde för Jakob
78:71
En gräns satte du
104:9
satte (Josef) till herre över sitt
105:21
Sätt dig på min högra sida
110:1
för att s. hm bredvid furstar
113:8
s. konungar på din tron
132:11
giller s. de för mig
140:6
Sätt, o H., en vakt för min mun
141:3
s. försåt för oskyldiga
Ords. 1:11
s. försåt för sina egna liv
1 :18
s. på ditt huvud en skön krans
4:9
satte för havet dess gräns
8 :29
Hon har satt sig vid ingången
9:14
den trolöse s.es i de redligas ställe
21 :18
du skall s. din förtröstan till H.
22:19
sådant som dina fäder satt upp
22:28
sätt en kniv på din strupe
23:2
S.er fram mat åt sitt husfolk
31:15
att dårskap s.es på höga
Pred.10:6
satte mig till vingårdsvakterska
HV. 1:6
Oförtänkt satte mig min kärlek upp
6:11
icke s. till styresman över
Jes. 3:7
s.en mskors tålamod på prov
7 :13
cederträd s. vi i deras ställe
9 :10
mot hm som s.er den i rörelse
10:15
Som om käppen satte i rörelse hm
10:15
s. mig på gudaförsamlingens berg
14:13
och s.er i dem främmande vinträd
17 :10
dina lärare icke mer s.s åsido
30:20
skall H.A. s. den i brand
30:33
s. sin förtröstan på vagnar
31:1
du s.er din förtröstan till Egypten
36:9
skall jag s. min krok i din näsa
37 :29
Träsnidaren s.er mod i guldsmeden
41:7
s. dig till ett ljus för folkslagen
42:6
s.er ned den på dess plats
46:7
det s.er jag ock i verket
46:11
s.tt dig i stoftet, du jungfru
47:1
sätt dig på jorden utan tron
47:1
Plötsligt satte jag det i verket
48:3
jag vill s. dig till ett ljus
49:6
min rätt skall jag s. till ett ljus
51:4
jag s.er den i dina plågares hand
51 :23
hm har jag satt till ett vittne
55:4
bakom dörren satte du ditt märke
57 :8
s.er sig i säck och aska
58:5
satte frälsningens hjälm på sitt huvud 59 :17
jag vill s. frid till din överhet
60:17
brudgum s.er högtidsbindeln på sitt
61 :10
satte dig till en profet
Jer. 1:5
s.er dig i dag över folk
1 :10
satt stranden till en damm för havet
5 :22
de s. ut giller till att fånga mskor
5 :26
när jag då satte väktare över eder
6 :17
Jag har satt dig till proberare
6 :27
satt upp sina styggelser i det hus
7 :30
ingen ... s. upp mina tältdukar
10:20
altaren I satt upp åt skändlighetsguden 11 :13
sätt den omkring dina länder
13:1
satte den omkring mina länder
13:2
S.en eder lågt ned
13 :18
när han s.er till herrar över dig
13 :21
och s.er kött sig till ann
17:5
satte (Jeremia) i stocken
20:2
Juda furstar satte sig vid ingången
26:10
sätt detta på din hals
27:2
Ett ok av järn skall jag s. på alla
28 :14
förlett att s. sin lit till lögn
28 :15
H. har satt dig till präst
29 :26
så att du kan s. sådana i stock
29:26
förlett eder att s. eder lit till lögn
29 :31
Sätt upp vägmärken för dig
31 :21
han som har satt solen att lysa
31 :35
satte upp sina styggelser i det hus
32 :34
jag satte fram kannor, fulla med vin
35:5
Sitt dig ned och läs den inför oss
36:15
ännu icke satt hm i fängelse
37:4
satte (Jeremia) i häkte i Jonatans
37 :15
eftersom I haven satt mig i fängelse
37 :18
satte man då Jeremia i förvar
37 :21
konungen i Babel satt över Juda
40:5

satt Gedalja över landet
40:7
hade satt över (Juda) Gedalja
40:11
konungen i Babel satt över landet
41:2,18
hs tron skall jag s. upp ovanpå
43 :10
sätt dig på torra marken
48:18
skall jag s. till herde över dem
49 :19
jag skall s. upp min tron i Elam
49 :38
skall jag s. till herde över dem
50:44
satte mig upp till ett mål
Klag. 3:12
jag har satt dig till en väktare
Hes. 3 :17
sätt upp murbräckor mot den
4:2
sätt upp den ss. en järnväg
4:3
Jerusalem som jag satt mitt ibland
5:5
de s. vinträdskvisten för näsan
8 :17
satte sig ned hos mig
14:1
satte på dig skor av tahasskinn
16:10
jag satte armband på dina armar
16:11
jag satte en ring i din näsa
16:12
prydnader som jag hade satt på dig
16:14
min rökelse satte du fram för dem
16:18
detta satte du fram för dem
16:19
satte den i en köpmansstad
17:4
satte den bland pilträd
17:5
taga en kvist av toppen och s. den
17 :22
Där satte man hm in i fasta borgar
19:9
Sedan satte de hm i en bur
19:9
de äldste satte sig ned hos mig
20:1
som s. sig upp emot mig
20:38
för att s.s i en dråpares hand
21 :11
att han där skall s. upp murbräckor
21 :22
s. upp mot portarna
21 :22
s.s på dödsdömda ogudaktigas hals
21 :29
s. i din hand samma kalk
23:31
satte årmband på kvinnomas armar
23 :42
Sätt på grytan
24:3
när du har satt på den, gjut vatten
24:3
Nej, sätt på dig din huvudbindel
24:17
s. upp sina boningar i dig
25:4
Där dina handelsvaror sattes i land
27:33
jag hade satt dig att vara på
28:14
Jag skall s. krokar i dina käftar
29:4
icke mer s. sitt hopp till dem
29:16
jag skall s. mitt svärd i hs hand
30:24
när jag s.er mitt svärd i babyloniske
30:25
Dig har jag satt till väktare för
33:7
s. sig hos dig ss. mitt folk
33 :31
jag sattes ned mitt på slätten
37:1
jag skall s. krokar i dina käftar
38:4
s. upp en vård därbredvid
39 :15
satte mig ned på ett mycket högt
40:2
satte sin tröskel invid min tröskel
43:8
satt andra till att åt eder förrätta
44:8
s. dem till att förrätta tjänsten
44:14
satt att hava uppsikt över
Dan. 1 :11
satt till herre över allasammans
2:38
satte hm till herre över Babels
2 :48
satte (Daniel) till den överste
5:11
för gott att s. över riket
6:1
över dem satte han tre furstar
6:2
att s. hm över hela riket
6:3
låt nu, o konung, s. upp skrivelse
6:8
lät Darejaves s. upp en skrivelse
6:9
Har du icke låtit s. upp ett förbud
6:12
det förbud som du har låtit s. upp
6:13
en som var gammal satte sig ned
7:9
satte man sig ned till doms
7 :10
han skall s. sig i sinnet
7 :25
innan en gräns s.es för överträdelsen
9 :24
skall s. sig fast i det härliga
11 :16
s. dem att råda över många
11 :39
s. över sig ett gemensamt huvud Hos. 1 :11
Sätt basunen för din mun
8:1
för profeten s.s fällor på hs vägar
9:8
ett frodigt vinträd som satte frukt
10:1
s.er handen mot väggen
Am. 5 :19
och satte sig i aska
J ona 3:6
som s. det i verket så snart
Mika 2:1
H., till en dom är det du satt
Hab. 1 :12
s. en ren bindel på hs huvud
Sak. 3:5
satte en ren bindel på hs huvud
3:5
du skall s. en på översteprästen
6:11
på den tiden s. mig i sinnet
12:9
s. sig ned och smälta silvret
Mal. 3:3
redan är yxan satt till roten
Matt. 3:10
Johannes blivit satt i fängelse
4:12
sedan (J.) hade satt sig ned
5:1
tänder ljus och s.er under skäppan
5 :15
utan man s.er det på ljusstaken
5:15
Ingen s.er en lapp av okrympt tyg
9:16
till hs narm skola folken s. hopp
12:21
satte sig vid sjön
13:1
När nu säden ... satte frukt
13:26
s.er sig ned och samlar de goda
13 :48
Herodes låtit s. hm i fängelse
14:3
satte sig vid Galileiska sjön
15:29
ville s. (J.) på prov
16:1
lät s. hm i fängelse
18 :30
när Människosonen s.er sig på sin
19:28
och han satte sig därovanpå (fålen)
21:7
satte stängsel omkring den
21 :33
Sätt dia på min högra sida
22:44
På Moses stol hava ... satt sig
23:2
av sin herre satt över hs husfolk
24:45
Han skall s. hm över vad han äger
24:47
När du var satt över det som ringa
25 :21
jag skall s. dig över mycket
25:21
När du var satt över det som ringa är 25:23
jag skall s. dig över mycket
25:23
satt in mina penningar i en bank
25 :27
s. sig på sin härlighets tron
25 :31
satte sig bland rättstjänarna
26 :58
satte på (J.) en röd mantel
27:28
satte den på hs huvud
27 :29
i hs högra hand satte de ett rör
27 :29
och satte på hm hs egna kläder
27 :31
hade man satt upp en överskrift
27 :37
Han har satt sin förtröstan på Gud
27 :43
satte (svampen) på ett rör
27 :48
icke allenast satte ut vakten
27 :66
en H. ängel. .. satte sig på den
28:2
Johannes satt i fängelse
Mark. 1 :14
s.s under skäppan eller bänken
4 :21
för att det skall s.s på ljusstaken
4:21
gripa Johannes och s. hm i fängelse
6:17
s.en Guds bud åsido
7:8
(J.) satte sina fingrar i hs öron
7 :33
fariseerna ville s. hm på prov
8 :11
satte han sig ned och kallade till sig
9 :35
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Sävhank -Söka
ligger samma hebreiska ord, 'agmon,
som i Jes.19:15 och 58:5 återges med
»sävstrå». Det är här fråga om den krok
eller hake (på fackspråk hank) som
fiskaren trär in genom fiskens nos för
att få ett handtag att bära den med.
Vid Nilen har man för detta ändamål
kunnat använda där växande rörväxt
(»säv»). Så enkelt gick det icke att
behandla den väldiga Leviatan.

pater (221-203), v.IO-I2. Ptolemaios
V Epifanes (203.181), v.14-20. Ptolemaios VI Filometor (181-145),
v.22-27.

Till grund för översättningen »sävhanlo>

Egypten (Söderlandet) regerades från
Alexander den stores död till den
romerska erövringen (perioden 323-30
f.Kr.) av konungar, som alla hette
Ptolemaios (Ptolemeus) och av vilka de
sex första (regeringsåren angivna) åsyftas i Dan. kap. 11 :
Ptolemaios I Soter (323-285), v.5.
Ptolemaios II Filadelfos (285-246),
v.6.
Ptolemaios
III
Ellergetes
(246-221), v.7-9. Ptolemaios IV Filo-

SöKA (allmänt)
förgäves s.te finna porten
1.Mos.19:11
Laban s.te igenom hela tältet
31:34
S. te han efter husgudarna
31:35
37:15
mannen frågade: Vad s.er du?
37:16
(Josef:) Jag s.er efter mina bröder
s.te tillfälle att gråta ut
43:30
begynte att s. hos den äldste
44:12
2.Mos. 9:20
s. skydd i husen
18:21
sök ut män som frukta Gud
S.en icke sådana
3.Mos.19:31

Kaleb s.te stilla folket
4.Mos.13:31
skolen I s.
5.Mos.12:5
S.te förföra dig att övergiva H.
13:10
eller som s.er råd hos de döda
18:11
s.t efter (spejarna) överallt
Jos. 2:22
visa dig den man du s.er
Dom. 4:22
från H. som s.te sak med filisteerna
14:4
S.te sig danitemas stam anredel
18:1
Sök icke intala mig övergiva
Rut 1 :16
Min dotter, jag vill s. skaffa dig ro
3:1
S.te orätt vinning
l.Sam. 8:3
gå åstad och sök efter åsninnorna
9:3
Asninnorna som du gick åstad att s.
10:2
Borta för att s. åsninnorna
10:14
när de då S.te efter (Saul)
10:21
H. har S.t sig en man efter sitt
13:14
i passet, där Jonatan S.te gå över
14:4
s. upp en man kunnig i harpospel
16 :16
Min fader Saul s.er att döda dig
19:2
s.te Saul att med spjutet spetsa
19:10
min tjänare att gå och s. upp pilarna 20 :21
Spring och sök reda på pilarna
20:36
Saul s.te alltjämt efter hm
23:14
för att s. döda (David)
23 :15
skall jag veta att s. upp hm
23 :23
om jag än måste s. bland alla Juda
23 :23
Saul drog åstad att s. efter David
23 :25
Saul och hs män s. te kringränna David 23 :26
s. efter David och hs män
24:3
säga att David s.er din ofärd
24:10
s. bereda min herre ofärd
25 :26
står upp för att s. döda dig
25:29
s. efter David i öknen Sif
26:2
att s. efter en enda liten loppa
26:20
avstå ifrån att vidare s. efter mig
27:1
s.te (Saul) icke vidare efter hm
27.:4
S.en upp åt mig andebesvärjerska
28:7
s.t att få David till konung
2.Sam. 3:17
s. ära hos tjänstekvinnorna
6:22
om det så går den man du s.er
17:3
Då S.te de, men utan att finna
17:20
du s.er att förgöra en stad
20:19
Må man s. upp en ung kvinna l.Kon. 1:2
s.te de efter en skön flicka
1:3
Simei. .. att s. efter sin tjänare
2:40
Salomo s.te tillfälle att döda
11 :40
för att s. efter dig (Elia)
18:10
låt dessa s. efter din herre
2.Kon. 2 :16
dessa s.te efter (Ella) i tre dagar
2:17
huru han s.er sak med mig
5:7
s. få ngt av hm (Naaman)
5:20
föra eder till den man I s.en
6 :19
sök upp Jehu, son till Josafat
9:2
för att s. bete för boskap
1.Krön. 4 :39
s.t svar hos en sådan (ande)
10:13
(Saul) hade icke s.t svar hos H.
10:14
(Josafat) s.te icke Baalema
2.Krön.17:3
(Ahab) s.te intala hm draga upp mot 18:2
för att s. hjälp hos H.
20:4
Sedan S.te (Jehu) efter Ahasja
22:9
Varför s.er du detta folks gudar
25:15
eftersom de s. t Edoms gudar
25 :20
s.te efter sina släktregister
Esr. 2:62
och s.te hjälp av vår Gud
8:23
s.te efter sina släktregister
Neh. 7:64
s. upp unga och fagra jungfrur
Est. 2:2
S.te tillfälle att bära hand på hm
2:21
Haman s.te tillfälle att utrota alla
3:6
ålägga (Ester) att s. nåd hos hm
4:8
s.t tillfälle bära hand på Ahasveros
6:2
kasta sig över dem som s.te ofärd
9:2
(Mordokai) S.te sitt folks bästa
10:3
så s. te jag nåd hos Gud
Job 5:8
om du s.er efter mig, är jag icke
7 :21
veta varför du s.er sak mot mig
10:2
s.er att hos mig finna synd
10:6
många skola s. din ynnest
11 :19
Ss. flyktig s.er han sitt bröd
15:23
sök nu förlikning och frid med hm
22 :21
dit gå de och s. ngt till täring
24:5
samfällt s. förstå vad gott är
34:4
s.te han ock draga dig ur nödens gap 36:16
mån I s. bringa på skam
Ps.14:6
sök friden och trakta därefter
34:15
jag S.te efter hm
37:36
de som s. min ofärd tala fördärvligt
38:13
folk s. nu att vinna din ynnest
45:13
flyga hort och s. mig ett bo
55:7
skynda att s. mig en tillflykt
55:9
Allenast hos Gud s.er min själ ro
62:2
de som s. min ofärd
71 :13
de som s.te min ofärd ... måst blyps
71 :24
jag s.er min tillflykt hos H.
73:28
s. sitt bröd fjärran ifrån
109:10
vill jag s. din välfärd
122:9
hos dig s.er jag skygd
143:9
envar som s.er orätt vinning
Ords. 1 :19
s. mig men icke finna mig
1 :28
om du s.er efter henne s's. efter
2:4
Sök förvärva vishet
4:5
sök förvärva förstånd
4:5
Sök förvärva vishet
4:7
för ditt förvärv sök förvärva förstånd
4:7
Sök räddning ss. en gasell ur
6:5
jag ville s. upp dig
7 :15
de som s. mig, de finna mig
8 :17
den som s.er vad ont är
11:27
Bespottaren s.er vishet och finner
14:6
förståndiges hjärta s.er kunskap
16:14
Den som s.er orätt vinning
15:27
med all makt s.er han strid
18:1
de visas öron s. kunskap
18:15
Många s. en furstes ynnest
19:6
den oförnuftige s.er alltid strid
20:3
s.er vid skördetiden förgäves efter
20:4
Den kloke ser faran och s.er skydd
22:3
Sök förvärva sanning
23:23
sök vishet och tukt och förstånd
23 :23
Den kloke ser faran och s.er skydd
27:12
de redliga s. skydda hs liv
29:10
Många s. en furstes ynnest
29 :26
S. upp har sin tid
Pred. 3:6
Gud s.er blott fram det förgångna
3:15
till att s. visheten
7 :26
som min själ beständigt har S.t
7 :29
jag har s.t prova allt detta
9:1
Allt du förmår må du s. uträtta
9:10

5497

5498

5499

5500

han satte sig upp på (fålen)
11:7
och satte stängsel däromkring
12:1
Sätt dig på min högra sida
12 :36
han satte sig mitt emot offerkistorna 12 :41
krona av törnen och satte den på hm 15:17
satte på hm hs egna kläder
15 :20
den överskrift man hade satt upp
16:26
satte den på ett rör och gav hm
16:36
satte sig på Guds högra sida
16:19
satt till fall eller
Luk. 2 :34
yxan satt till roten på träden
3:9
lade han ihop boken och satte sig ned 4:20
Sedan satte han sig och undervisade
5:3
s.er den på en gammal mantel
5 :36
Då satte sig den döde upp
7 :15
s.er det under en bänk
8 :16
utan man s.er det på en ljusstake
8:16
satt sin hand till plogen
9 :62
äten vad som s.es fram åt eder
10:8
(Maria) satte sig vid H. fötter
10:39
jag har mtet att s. fram åt hm
11:6
några andra ville s. (J.) på prov
11:16
och sätter det på en undangömd plats 11 :33
utan man s.er det på ljusstaken
11 :33
vem har satt mig till domare
12:14
av sin herre s.s över hs husfolk
12:42
Han skall s. hm över allt han äger
12:44
s.er han sig icke då först ned
14:28,31
s.en en ring på hs hand
15:22
sätt dig strax ned och skriv 50
16:6
ett stort svalg är satt mellan oss
16:26
Så vare ock du satt över fem städer
19 :19
Varför satte du icke in mina
19:23
läto J. s. sig därovanpå (fålen)
19:35
Sätt dig på min högra sida
20 :42
s. eder i fängelse för mitt namns
21 :12
tände upp eld och satte sig där
22:55
och Petrus satte sig ibland dem
22:55
satt på (J.) en lysande klädnad
23:11
hade man ock satt upp en överskrift 23 :38
först s; fram det goda vinet
Joh. 2:10
satte sig ned vid brunnen
4:6
Moses till vilken I s.en edert hopp
5 :45
J. satte sig där med sina lärjungar
6:3
detta sade han för att s. hm på prov
6:6
de judar som sa.tt tro till hm
8 :31
J. fick en åsnefåle och satte sig upp
12:14
och satte den på hs huvud
19:2
(Pilatus) satte sig på domarsätet
19:13
Pilatu.s lät s. upp den på korset
19:19
svamp som de satte på isopsstängel
19:29
tungor ss. av eld satte sig på
Apg. 2:3
av hs livs frukt s. en konung på
2 :30
Sätt dig på min högra sida
2:34
s. vid den port i helgedomen
3:2
satte dem i fängsligt förvar
4:3
s. dem i allmänt häkte
5 :18
kunna s. till att sköta denna syssla
6:3
satte (Josef) till herre över Egypten
7 :10
Vem har satt dig till hövding
7:27,35
och lät s. dem i fängelse
8:3
satte tro till Filippus
8 :12
satt över hela hennes skattkammare
8 :27
bad Filippus s. sig bredvid hm
8 :31
fick se Petrus satte (Tabita) sig upp
9 :40
kunnat s. mig emot Gud
11 :17
satte han (Petrus) i fängelse
12:4
(Herodes) satte sig på tronen
12:21
satte sig där (synagogan)
13 :14
Jag har satt dig till ett ljus
13:47
Där satte vi oss ned
16 :13
satte dem i innersta fängelserummet 16 :24
den h.A. satt eder till föreståndare
20 :28
lät jag s. i fängelse
22:4
satte (Festus) sig på domarsätet
25:6
satte jag mig på domarsätet
25 :17
judarna satte sig däremot
28 :19
s.er sig till doms över dig
Rom. 3:4
är ngn satt till lärare, så akte
12:7
den som är satt till föreståndare
12:8
satt min ära i att icke förkunna
15:20
s.en eder till doms över mig
1.Kor. 4:3
s.en I till domare just dem
6:4
mot dem som s. sig till doms över
9:3
Folket satte sig ned till att äta
10:7
äta av allt som s.es fram åt eder
10:27
i församlingen satt några till
12:28
till hm hava vi satt vårt hopp
2.Kor. 1 :10
satte mig i sinnet att icke åter
2:1
gällde att s. saken i verket
8:10
lät Aretas' ståthållare s. ut vakt
11 :32
vi också satt vår tro till JK.
Gal. 2 :16
satte hm på sin högra sida
Ef. 1 :20
satt oss med hm i den himmelska
2:6
satt till att försvara evangelium
Fil. 1 :16
(Epafroditus) satte sitt liv på spel
2 :30
s. ära i att leva i stillhet
l.Tess. 4:11
s. tro till lögnen
2. Tess. 2:11
icke satt tro till sanningen
2:12
satt att vara dess förkunnare
1. Tim. 2:7
satt vårt hopp till den levande Guden
4 :10
icke s. sitt hopp till ovissa
6 :17
lärare jag har blivit satt
2.Tim. 1:11
s. tro till Gud må beflita sig
Tit. 3:8
satt sig på Majestätets högra
Hebr. 1:3
Sätt dig på min högra sida
1 :13
satte hm till herre över
2:7
s. min förtröstan till hm
2:13
K. en son satt över hs hus
3:6
ett bättre hopp s.es i stället
7 :19
att s. det andra (förbundet) i stället
10:9
när (Abraham) blev satt på prov
11 :17
s.en med full tillit edert hopp
1.Pet. 1 :13
satte sitt hopp till Gud
3:5
Sätt dig därnere vid min fotapall Jak. 2:3
tungan s.er tillvarons hjul i brand
3:6
satta till varnande exempel
Jud. v.7
att I skolen s.s på prov
Upp. 2:10
s. jordens inbyggare på prov
3 :10
satt mig med min Fader på hs tron
3 :21
han satte sin högra fot på havet
10:2
satte dit ett insegel över hm
20:3
jag såg troner, och de satte sig på
20:4

SÄVHANK

SAVHANK
Kan du sätta en s. i hs nos

Job 40:21

SÄVSTRÅ
hugger av både palmtopp och s.
evad han är palmtopp eller s.
A tt man hänger huvudet ss. ett s.

Jes. 9:14
19:15
58:5

SöDER
Se även: Södern, söderut, södra.
SöDER
se mot norr och s. och öster
l.Mos.13:14
utbreda dig åt norr och s.
28 :14
gräns s. om Skorpionhöjden
4.Mos.34:4
gå ut s. om Kades-Bamea
34:4
Lyft upp dina ögon mot s.
5.Mos. 3:27
Västern och s.n tage du i besittning
33:23
på Hedmarken, s. om Kinarot
Jos.11:2
öknen Sin, längst ned i s.
15:1
vidare s. om Skorpionhöjden
15:3
drog sig så upp s. om Kades-Barnea
15:3
vara eder gräns i s.
15:4
Gilgal som ligger s. om bäcken
15:7
gränsen s. om Jebus' höjd
15:8
gränsen gick vidare s. om bäcken
17:9
Det som låg s. om (Kanabäcken)
17 :10
Juda vid sitt område i s.
18:5
gick tränsen till höjden s. om Lus
18:13
berget s. om Nedre Bet-Horon
18:13
från berget s. därom
18 :14
den träffade Sebulon i s.
19:34
till Juda öken, s. om Arad
Dom. 1 :16
Silo som ligger s. om Lebona
21:19
den andra i s.
l.Sam.14:5
som ligger s. om ödemarken
23:19
öknen Maon, s. om ödemarken
23 :24
tolv oxar ... tre vända mot s.
1.Kon. 7 :25
s. om Fördärvets berg
2.Kon.23:13
i öster, väster, norr och s.
1.Krön. 9:24
den lott som angav s.
26:15
tre (oxar) vända mot s.
2.Krön. 4:4
och s.ns Stjärngemak
Job 9:9
döljer han sig i s., jag ser hm ej
23:9
breder ut vingar till flykt mot s.
39:29
Norr och s., dem har du skapat
Ps.89:13
Vinden far mot s.
Pred. 1:6
falla mot s. eller mot norr
11:3
Jag skall säga till s.n
Jes.43:6
Du mskobarn ...predika mot s.
Hes.20:46
allas mellan s. och norr
20:47
mot allt kött mellan s. och norr
21:4
tempelkamrar med framsida åt s.
40:44
vars framsida ligger mot s.
40:45
en ingång åt s.
41:11
vattnet flöt ned s. om altaret
47:1
i s. 25000 i längd
48:10
andra hälften därav mot s.
Sak.14:4
s. om Jerusalem förvandlas till
14:10
mskor komma från norr och s.
Luk.13:29
i s. tre portar
Upp.21 :13

SÖDERLANDET
Ett i förhållande till Palestina söderut
beläget land. I Matt.12 :42 Gfr l.Kon.
10:1) åsyftas därmed sabeernas rike i
sydvästra Arabien (Jemen), varifrån
drottningen av Saba kom till Salomo; i
Jes.30:6 ett av vilda djur uppfyllt land;
i Dan. kap.ll de ptolemeiska konungarnas Egypten, se även Söderlandskonungen.
SöDER LANDET
Utsaga om S.s odjur
Jes.30:6
konungen i S. skall bliva
Dan.l1:5
Då skall konungen i S. resa sig
11:11
många resa sig mot konungen i S.
11 :14
S.s makt skall icke kunna hålla stånd 11 :15
uppbjuda sin kraft emot konungen i S.11:25
konungen i S. skall ock rusta sig
11 :25
åter draga åstad mot S.
11 :29
skallkonungen.i S. drabba samman
11:40
Drottningen av S. skall vid
Matt.12:42
Drottningen av S. skall vid
Luk.11:31

SÖDERLANDSKONUNGEN

SöDERLANDSKONUNGEN
S.s dotter till kon. i Nordlandet
skall denne tränga in i S.s rike

Dan.11:6
11:9

SÖDERN
G;T.s hebr. text brukar orden temån,
nagag och dårom för att beteckna
väderstrecket »södeD>. I vår bibelövers.
uttrycks begreppet ofta genom sammansättningar, se Sydlandet, Söderlandet. I 5.Mos.33 :23 och Jes.43:6 synes
södern ha en allmän obestämd betydelse; på förstnämnda ställe (Moses välsignelse av Naftali) står det tillsammans
med västern, på det andra parallellt
med norden. I Hes.20:46 f. åsyftas
Israels land, jfr 21:2 f. Beträffande
»söderns Stjärngemak», Job 9:9, se
Stjärngemak. Se även: Söder.
SöDERN
Västern och s. i besittning
och s.s StjäIngemak
Jag skall säga till s.

5.Mos.33:23
Joh 9:9
Jes.43:6

SÖDERUT
sätta 20 på södra sidan s.
2.Mos.26:18
För den södra sidan, s., omhängen
27:9
satte 20 på södra sidan, s.
36 :23
För södra sidan, S., gjordes omhängena 38:9
Ruben lägra sig s.
4.Mos. 2:10
läger vid sidan av tabernaklet, s.
3 :29
de läger bryta upp som ligga s.
10:6
till Salthavet och längre s.
Jos.12:3
hela kananeernas land s.
13:4
Juda fick sin lott s. intill Edoms
15:1
gränsen böjde sig s. från berget
18:14
s. fyra (leviter) för var dag
1.Krön.26 :17
bodde s. från dig var Sodom
Hes.16:46
vänd ditt ansikte s.
20 :46
profetera mot skogslandet s.
20 :46
på detta var en stad byggd s.
40:2
på sydsidan, S., skall gränsen gå
47:19
Detta är sydsidan, s.
47:19
en utmark s. 250 (alnar)
48:17
på dess sydsida, s., skall gränsen
48 :28
stöta med hornet ... och s.
Dan. 8:4
det växte övermåttan s. och österut
8:9

SÖDRA
20 på s. sidan, söderut
2.Mos.26:18
ljusstaken på tabernaklets s. sida
26:35
För den s. sidan, söderut. omhängen 27:9
satte 20 på s. sidan, söderut
36:23
För den s. sidan gjordes omhängena
38:9
på tabernaklets s. sida
40:24
Edert land skall på s. sidan
4.Mos.34:3
på s. sidan 2000 alnar
35:5
s. gräns vid ändan av SaJthavet
Jos.15:2
s. sidan begynte vid ändan av
18:15
på s. sidan om Jebus' höjd
18 :16
gränsen vid Jordans s. ända
18:19
Detta var s. gränsen
18:19
reste David sig upp på s.
l.Sam.20:41
Dörren på husets s. sida
l.Kon. 6:8
från husets s. sida till
2.Kon.l1:11
från husets s. sida till
2.Krön.23:10
lät han mig gå till s. sidan
Hes.40:24
också på s. sidan fanns en port
40:24
en port ock på s. sidan
40:27
avståndet till den andra på s. sidan
40:27
förde mig gm s. porten
40 :28
han mätte den s. porten
40:28
med dörröppningarna vid s. sidan
42:12
De norra och s. tempelkamrarna
42:13
Han mätte ock åt s. sidan
42:18
in gm norra ... ut gm s. porten
46:9
den som gått in gm s. porten
46:9
vattnet flöt under husets s. sidovägg
47:1
vatten välla fram på s. sidan
47:2
s. sidan 4500 (alnar)
48:16
s. sidan hålla ett mått av 4500 alnar
48 :33

SÖKA
Se även: Leta, jaga, ropa, bön, längta,
Slicka, finna, pröva, bedja, åkalla.
-söka
försöka PS.26:2
hemsöka 2.Mos.20:5
undersöka Est.2:23
uppsöka Hes.34:16
SÖKA
Uppdelning: allmänt; söka Gud, söka Herren.

Söla-Sönder
Predikaren s.te efter att finna
s.te jag hm som min själ har kär
s.te hm men fann hm icke
jag vill s. hm som min själ har kär

12:10
HV. 3:1
3:1

3:2
3:2; 5:6
Låt oss hjälpa dig att s. hm
5:17
s. vandrande herdar sin föda
Jes. 5 :17
s. telningen från lsais rot
11:10
måste man s. skydd hos mig
27:5
I som s.en att dölja edra rådslag
29 :15
för att s. eder ett värn hos Farao
30:2
S.en efter i H. bok och läsen däri
34:16
skall icke fåfängt s. det andra
34:16
och s.er sig en förfaren konstnär
40 :20
s. efter dina vedersakare
41 :12
betryckta och fattiga s. förgäves
41 :17
s.er sin egen vinning
56 :11
när du s.er älskog
Jer. 2:33
om du än s.er förstora dina ögon
4 :30
s.en på dess torg om I finnen ngn
5:1
H .• är det ej sanning dina ögon s.
5:3
små och stora s. där orätt vinning
6:13
solen som de ... s.t och tillbett
8:2
både små och stora s. orätt vinning
8:10
underlåtit att s. deras bästa
23:2
s.en den stads bästa dit jag fört
29:7
denne man s.er icke folkets välfärd
38:4
Dina vänner s. te förleda dig
38 :22
kvinnorna som s. rädda sig
48:19
s. efter Israels missgärning
50 :20
s. rädda sig ur Babels land
50:28
må var och en s. rädda sitt liv
51:6
vi hava s. t hela Babel
51 :9
må var och en s. rädda sitt liv
51 :45
vanmäktiga s. de fly bort
Klag. 1:6
s. sin tillflykt i bergen
Hes. 7 :16
när de s. räddning skall ingen
7 :25
Jag s.er bland dem efter ngn
22:30
huru jag än s.te rena dig
24:13
huru man än s.er efter dig
26 :21
s.te man ock efter Daniel
Dan. 2:13
rådsherrar och stonnän s.te upp mig
4:33
s.te finna ngn sak mot Daniel
6:4
s. en utväg att hjälpa hm
6:14
s.te att förstå den
8:15
ändå s.te vi icke att blidka H.
9:13
ditt hjärta till att s. förstånd
10:12
när hon s.er dem, skall hon ej
Hos. 2:7
Hos Assur ej mer s. vår frälsning
14:4
Då skolen I s. eder ut
Am. 4:3
s.en icke Betel, kommen icke till
5:5
S.en vad gott är, icke vad ont är
5:14
när han då s.er tillflykt i sitt hus
5:19
sök din tillflykt i Juda land
7 :12
hit och dit för att s. efter H. ord
8:12
Ve dig som s.er orätt vinning
Hab. 2:9
S.en rättfärdighet
Sef. 2:3
s.en ödmjukhet
2:3
Herodes tänker s. efter barnet
Matt. 2 :13
s. komma undan den tillstundande
3:7
Efter allt detta s. ju hedningarna
6 :32
s.en först efter hs rike och hs
6 :33
s.en, och I skolen finna
7:7
och den som s.er han finner
7 :8
i ökentrakter och s.er efter ro
12 :43
en köpman s.er efter goda pärlor
13:45
s.er efter det som kommit vilse
18 :12
att de skulle s. snärja (J.)
22 :15
Varför s.en I att snärja mig
22 :18
huru skullen I kunna s. undgå
23 :33
s.te han efter lägligt tillfälle
26:16
s.te efter ngt falskt vittnesbörd
26:59
jag vet att I s.en J., den korsfäste
28:5
S.te efter tillfälle förgöra
Mark.11 :18
Varför s.en I att snärja mig
12:15
s.te tillfälle att gripa (J.) med list
14:1
s.te han efter tillfälle att förråda
14:11
s.te efter ngt vittnesbörd mot J.
14:55
s.en J. från Nasaret, den korsfäste
16:6
S.te efter hm bland fränder
Luk. 2:44
vände tillbaka och s.te efter hm
2:45
din fader och jag hava s. t efter dig
2 :48
Varför behövden I s. efter mig
2:49
s. komma undan den tillstundande
3:7
folket s.te efter (J.)
4:42
allt folket s.te att få röra vid hm
6:19
hs bröder komma och s.te hm
8:19
(Herodes) s.er efter tillfälle att
9:9
s.en, och I skolen finna
11:9
den som s.er, han finner
11:10
i ökentrakter och s.er efter ro
11 :24
s.te efter tillfälle att anklaga
11 :54
S.en därför icke heller I efter vad
12:29
Efter allt detta s. ju hedningarna
12 :30
Nei, s.en efter hs rike
12:31
han kom och S.te frukt därpå
13:6
i tre år har jag s.t frukt
13:7
går och s.er efter det förlorade
15:4
och sopar huset och s.er noga
15:8
icke aktade på den tid du var S.t
19 :44
s.te efter tillfälle att förgöra (J.)
19:47
s. te efter tillfälle röja hm ur vägen
22:2
s.te efter lägligt tillfälle förråda
22:6
Varför s.en I den levande bland döda 24:5
jag s.er icke min vilja
Joh. 5:30
icke s.en det pris som kommer från
5 :44
till Kapernaum att s. efter J.
6:24
I s.en mig därför att I fingen äta
6:26
judarna s.te efter hm (J.)
7 :11
han s.er sin egen ära
7 :18
den som s.er dens ära som sänt hm
7 :18
I skolen då s. efter mig
7 :34
I skolen s. efter mig, men icke finna
7 :36
I skolen s. efter mig men dö i synd
8 :21
jag s.er icke min egen ära
8 :50
en finnes dock som s.er den
8 :50
de s.te efter J.
11 :56
I skolen sedan s. efter mig
13 :33
(J.:) Vem s.en l?
18:4,7
om det alltså är mig I s.en
18:8
s.te Pilatus efter ngn utväg
19 :12
Vem s.er du?
20:15
(Elymas) s.te efter ngn som
Apg.13:11
s.te vi strax ngn lägenhet att fara
16:10
först skulle s. komma i land
27 :43
s. härlighet och ära
Rom. 2:7
icke s.te den på trons väg
9:32
Jag s.te hm men fann hm icke
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s. komma åstad sin egen rättfärdighet 10:3
finnas av dem som icke s.te mig
10:20
s.en överträffa varandra i inbördes
12:10
Vad man nu därutöver s.er
l.Kor. 4:2
så sök icke att bliva lös
7:27
Ingen s.e sitt eget bästa
10:24
icke s.er min egen nytta
10:33
den s.er icke sitt
13:5
Därför s. vi ock vår ära i
2.Kor. 5:9
s. vi att vinna mskor
5 :11
icke edert s.er jag, utan eder själva
12:14
Är det mskor jag s.er vinna
Gal. 1 :10
s.te icke dessa män pålägga mig
2:6
s. te bliva rättfärdiga i K.
2 :17
Man s.er med iver att vinna eder
4 :17
Låtom oss icke s. fåfänglig ära
5 :26
s. främja villfarelsens listiga
EL 4:14
Allasammans s. de sitt eget
Fil. 2 :21
s. sin ära i det som är deras skam
3:19
s.en det som är därovan
Kol. 3:1
Ej heller S.t pris av msk or
l.Tess. 2:6
de s. hindra oss att tala
2:16
sök att vinna det eviga livet
l.Tim. 6:12
s. te han mig med all iver
2. Tim. 1 :17
vi som hava S.t vår räddning
Hebr. 6 :18
plats icke hava S.ts för ett annat
8:7
att (Gud) lönar dem som s. hm
11:6
att de s. efter ett fädernesland
11:14
(Esau) med tårar s.te därefter
12:17
s. efter den tillkommande staden
13:14
vi s. att föra en god vandel
13:18
prisa Gud på den dag han s.er
l.Pet. 2:12
han s.e friden och trakte därefter
3:11
s.er vem han må uppsluka
5:8
som s. förvilla eder
l.Joh. 2:26
av egennytta s.a vara till behag
Jud. v.16
skola mskorna s. döden
Upp. 9:6
SöKA (Gud)
s.te David Gud för gossens
2.Sam.12:16
inför Guds ansikte att s.
l.Krön.21 :30
(Josafat) s.te sin faders Gud
2.Krön.17:4
ditt hjärta till att s. Gud
19:3
(Ussia) s.te Gud så länge Sakarja
26:5
när (Hiskia) nu s.te sin Gud
31:21
begynte (Josia) att s. Gud
34:3
vi s. eder Gud likasom I
Esr. 4:2
Guds hand över alla som s. hm
8:22
vet att om du själv s.er Gud
Job 8:5
om det finnes ngn som s.er Gud
PS.14:2
om det finnes ngn som s.er Gud
53:3
Gud bittida s.er jag dig
63:2
som s.er dig, du Israels Gud
69:7
som s.en Gud, edra hjärtan skola
69:33
När han dräpte folket ... s.te Gud
78:34
Apg.17:27
för at'! de skola s. Gud
ingen finnes som s.er Gud
Rom. 3:11
SöKA (Herren)
när I där s.en H., din Gud
5.Mos. 4:29
då s.te David H. ansikte
2.Sam.21:1
straff att vi icke s.te (H.)
l.Krön.15:13
glädje sig av hjärtat som s. H.
16:10
s.en hs ansikte beständigt
16:11
eder själ till att s. H.
22:19
Om du s.er hm, låter han sig finnas
28:9
om mitt folk s.er mitt ansikte 2.Krön. 7 :14
sina hjärtan till att s. H.
11 :16
icke sitt hjärta till att s. H.
12:14
(Asa) uppmanade Juda att s. H.
14:4
att vi hava S.t H., vår Gud
14:7
om I s.en hm, låter han sig finnas
15:2
när de s.te hm lät han sig finnas
15:4
förbundet att de skulle s. H.
15:12
var och en som icke s.te H.
15:13
s.te H. med hela sin vilja
15:15
s.te (Asa) icke H., allenast läkares
16:12
Josafat vände sin håg till att s. H.
20;3
från alla Juda städer att s. H.
20:4
son till Josafat som s.te H.
22:9
så länge (Ussia) s.te H.
26:5
vänt sitt hjärta till att s. Gud, H.
30:19
för att s. H.
Esr. 6:21
övergiver icke dem som s. dig, H.
Ps. 9:11
de som s. H. skola få lova hm
22:27
Ja, ditt ansikte, H., s.er jag
27:8
Jag s.te H. och han svarade mig
34:5
de som s. H. hava icke brist
34:11
de som s. dig må fröjdas
40:17; 70:5
På min nöds dag s.er jag H.
77:3
så att de som s. ditt namn, o H.
83:17
glädje sig av hjärtat som s. H.
105:3
s.en hs ansikte beständigt
105:4
Saliga de som av allt hjärta s. hm
119:2
Jag s.er dig av allt mitt hjärta
119:10
de som s. H., förstå allt
Ords.28:5
H. Sebaot s. de icke
Jes. 9:13
anden i mig s.er dig bittida
26:9
i nöden hava de nu s.t dig
26:16
Förgäves skolen I s. mig
45:19
Hören på mig 1 som s.en H.
51:1
S.en H. medan han låter sig finnas
55:6
Väl s. de mig dag ut och dag in
58:2
finnas av dem som icke S.te mig
65:1
åt mitt folk när det s.er mig
65:10
I skolen s. mig'
Jer.29:13
under gråt gå åstad och s. H.
50:4
H. är god mot den som söker
Klag. 3 :25
omvända sig och s. H., sin Gud
Hos. 3:5
med fruktan skola de s. H. och hs
3:5
gå åstad för att s. H.
5:6
och begynna s. mitt ansikte
5:15
i sin nöd skola de s. mig
6:1
de s. hm ej, allt detta oaktat
7:10
ty det är tid att s. H.
10:12
säger H.: S.en mig, så fån I leva
Am. 5:4
S.en H., så fån I leva
5:6
Med förskräckelse s. H.
Mika 7 :17
dem som aldrig S.t H.
Sef. 1:6
S.en H., alla I ödmjuke i landet
2:3
bönfalla inför H. och söka H.
Sak. 8:21
s.en H. Sebaot i Jerusalem
8:22
övriga mskor skola s. H.
Apg.15:17

SÖLA
-söla
nedsöla Hes.32:6

5502

SöLA
låg Amasa s.d i sitt blod
manteln som s.des i blod

2.Sam.20:12
Jes. 9:5

SÖM
livklädnaden hade inga s.mar

Joh.19:23

SÖMN
Se även: Sova, somna, slumra, säng,
bädd, läger, Jigga, vila, natt, död.
-sömn
middagssömn 2.Sam.4:5
Sömn
Forntidens israeliter - liksom övriga
folk i Orienten - sov vanligen inte i
sängar, utan de låg på golvet, med
endast en mantel eller något liknande
över sig, jfr 5.Mos.24:l3. Man sov
mestadels med kläderna på. Se för
övrigt: Säng.
Sömn betecknar stundom lekamlig
död, Lex. i Dan.l2:2, där det talas om
»dem som sova i mullen». Se även
Joh.l J:J l, där Jesus om den döde
Lasarus säger, att han »har somnat in».
Av Paulus' fönnaning i Ef.5:l4 fram·
går, att sömn också kan avse ett
tillstånd av andlig död.
Andlig sömn
l) Slöhetens sömn, Jes.29:10. 2)
Syndens sömn, Rom.13:1!. 3) Dödens
sömn, Ps.13:4; Ef.5:l4.
Medan de sov
1) Kom lärjllngarna i frestelse,
Matt.26:40 ff. 2) Sådde fienden ogräs,
Matt.l3:25. 3) Kom Herren oväntat,
Matt.25:5 f.
SöMN
lät H. Gud tung s. falla på
l.Mos. 2:21
en tung s. fallit på Abram
15:12
När Jakob vaknade upp ur s.en
28:16
och s.en flydde mina ögon
31:40
(Sisera) försänkt i tung s.
Dom. 4:21
När (Simson) vaknade upp ur s.en
16 :14
När han då vaknade upp ur s.en
16:20
H. låtit tung s. falla över
l.Sam.26 :12
s.en föll tung på mskorna
Job 4:13
aldrig väckes han upp ur sin s.
14:12
när s.en fallit tUng över mskorna
33:15
Då vaknade H. ss. ur en s.
Ps.78:65
de äro ss. en s.
90:5
Jag har ingen s.
102:8
icke unna mina ögon s.
132:4
s.en förtages dem
Ords. 4:16
unna dina ögon ingen s.
6:4
När vill du stå upp ifrån din s.
6:9
Älska icke s.
20:13
Söt är arbetarens s.
Pred. 5 :11
utan att få s. i sina ögon
8:16
ingen (unnar sig) s.
Jes. 5:27
utgjutit ÖVC1' eder en tung s.s ande
29:10
min s. hade varit ljuvlig
Jer.31 :26
skola de somna in i en evig s.
51 :39
skola somna in i en evig s.
51 :57
s.en vek bort ifrån hm
Dan. 2:1
och s.en flydde hm
6 :18
(Jana) låg där i djup s.
Jana 1:5
likasom när ngn väckes ur s.en
Sak. 4:1
När Josef vaknat upp ur s.en
Matt. 1 :24
Petrus... voro förtyngda av s.
Luk. 9:32
jag går att väcka hm ur s.en
Joh.11:11
menade att han talade om vanlig s.
11:13
föll (Eutykus) i djup s.
Apg.20:9
och blev så överväldigad av s.en
20:9
stunden inne att vakna ur s.en
Rom.13:11

SÖMNAKTIGHET
s. giver trasiga kläder
Gud givit dem s.ens ande

Ords.23:21
Rom.11:8

SÖMNIG
blevo de alla s.a och somnade

Matt.25:5

SÖNDER
Uppdelning: bita sönder, brista sönder,
bryta sönder, falla sönder, fräta sönder,
gnugga sönder, gå sönder, hugga sönder,
klyva sönder, krossa sönder, nöta sönder,
riva sönder, rycka sönder, rämna sönder,
skära sönder, slita sönder, slå sönder, spränga
sönder, stöta sönder, trampa sönder, tröska
sönder.
SöNDER (bita sönder)
mina tänder bita s. sig på
mskorna beta s. sina tungor

Klag. 3:16
Upp.16:10

SöNDER (brista sönder)
deras bågar skola brista s.
för ingen brister skorem s.
oket skall brista s. för fetmas
vars streck intet enda brister s.
som om dina länder brista s.
brast det stora hornet s.
att det brast s. betyder
så skall hs rike brista s.

PS.37:15
Jes. 5:27
10:27
33:20
Hes.21:6
Dan. 8:8
8:22
11:4
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SöNDER (bryta sönder)
bryta s. deras stoder
2.Mos.23:24
Du skall bryta s. det i stycken 3.Mos. 2:6
jag har brutit s. edert ok
26:13
stark storm bröt s. klippor
l.Kon.19:11
bröt s. kärlen i Guds hus
2.Krön.28:24
arm som lyftes för högt brytes s. Job 38:15
Bryt s. den ogudaktiges arm
Ps.10:15
bågen bryter han s.
46:10
bröt han s. bågens ljungeldar
76:4
bröt s. träden i deras land
105:33
bröt s. järnbommarna
107 :16
du skall bryta s. bördors ok
Jes. 9:4
brutit s. de ogudaktigas stav
14:5
järnbommarna skall jag bryta s.
45:2
bröt du s. ditt ok
Jer. 2:20
dessa hade alla brutit s. oket
5:5
Kan man bryta s. järn
15:12
tog Hananja oket och bröt s. det
28:10
bryta s. Nebukadnessars ok
28:11
Hananja hade brutit s. oket
28:12
Ett ok av trä har du brutit s.
28 :13
att jag skall bryta s. oket
30:8
jag skall bryta s. Elams båge
49 :35
deras bågar brytas s.
51 :56
när jag bryter s. Egyptens ok
Hes.30:18
jag har brutit s. Faraos arm
30:21
över Farao och bryta s. hs armar
30:22
Faraos armar skall jag bryta s.
30:24
när jag bryter s. deras ok
34:27
bryta s. Israels båge i Jisreels
Hos. 1:5
båge och svärd skall jag bryta s.
2:18
bryta s. Damaskus' bommar
Am. 1:5
bryta s. deras ben
Mika 3:3
nu skall jag bryta s. det ok
Nab. 1:13
tog min stav och bröt s. den
Sak.11:10
Därefter bröt jag s. min andra stav
11 :14
och brutit s. fotbojorna
Mark. 5:4
Och hon bröt s. flaskan och göt ut
14;3
akterskeppet begynte brytas s.
Apg.27 :41
SöNDER (falla sönder)
min hud skrymper och faller s.
falla s. ss. en klädnad
SöNDER (fräta sönder)
edra kläder frätas s. av mal

Job 7:5
Jes.50:9
Jak. 5:2

SöNDER (gnugga sönder)
ryckte av axen och gnuggade s.

Luk. 6:1

SöNDER (gå sönd·er)
snaran gick s.
gå s. och falla ned
fatta i dig, går du s.
och näten gingo s.
hade nätet icke gått s.

Ps.124:7
Jes.22:25
Hes.29:7
Luk. 5:6
Joh.21:11

SöNDER (hugga sönder)
sedan han huggit s. ved
hugg s. Aseran som står
Aseran som du har huggit s.
(Gideon) har huggit s. Aseran
höggo de s. trävirket
och hugga s. dig med svärd

l.Mos.22:3
Dom. 6:25
6:26
6:30
l.Sam. 6:14
Hes.16:40

SöNDER (klyva sönder)
hlövs.klipporiöknen
klöv s. klippan, vatten flödade

PS.78:15
Jes.48:21

SöNDER (luossa sönder)
och krossade s. (kalven)
5.Mos. 9:21
krossat Aserorna s. till stoft
2.Krön.34:7
Job 4:19
De krossas s. så lätt som mal
krossa mig s. med edra ord
19:2
ss. man krossar s. kalkstycken
Jes.27:9
att I krossen s. alla ok
58:6
hammare som krossar s. klippor
Jer.23:29
SöNDER (nöta sönder)
ss. stenar nötas s. gm vattnet

Job 14:19

SöNDER (riva sönder)
rev (Ruben) s. sina kläder
l.Mos.37 :29
Jakob rev s. sina kläder
37 :34
De revo de s. sina kläder
44:13
ej heller riva s. kläder
3.Mos.10:6
ej heller riva s. sina kläder
21 :10
reva s. sina kläder
4.Mos.14:6
Josua rev s. sina kläder
Jos. 7:6
rev (Jefta) s. sina kläder
Dom.11:35
David ... rev s. dem
2.Sam. 1 :11
Riven s. edra kläder
3 :31
livklädnaden rev (Tamar) s.
13:19
konungen rev s. sina kläder
13:31
rev (Ahab) s. sina kläder
l.Kon.21 :27
Elisa rev s. dem i två stycken
2.Kon. 2:12
rev han s. sina kläder
5:7
rivit s. sina kläder
5:8
Varför har du rivit s. dina kläder
5:8
rev (konungen) s. sina kläder
6 :30
Då rev Atalja s. sina kläder
11:14
rev (Hiskia) s. sina kläder
19:1
rev (Josia) s. sina kläder
22 :11
eftersom du rev s. dina kläder
22 :19
rev A talja s. sina kläder
2.Krön.23 :13
rev (Josia) s. sina kläder
34:19
ödmjukade dig och rev s. dina kläder 34 :27
rev jag s. min livrock
Esr. 9:3
och rev s. min livrock
9:5
rev (Mordokai) s. sina kläder
Est. 4:1
stod Job upp och rev s. mantel
Job 1 :20
och reva s. sina mantlar
2:12
Riva s. har sin tid
Pred. 3:7
rev (Hiskia) s. sina kläder
Jes.37:1
eller rev s. sina kläder
Jer.36:24
och rivit s. sina kläder
41:5
river s. deras hjärtans hölje
Hos.13:8
riven s. edra hjärtan
Joel 2:13
river s. klövarna på dem
Sak.l1:16
rev översteprästen s. sina
Matt.26:65
rev översteprästen s. sina
Mark.14:63
riva s. den nya manteln
Luk. 5:36
reva de s. sina kläder
Apg.14:14
SöNDER (rycka sönder)
hs mantel och den rycktes s.
l.Sam.15:27
Ahia ryckte s. den i 12 stycken l.Kon.11:30
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Sönderbryta - Sötma
SöNDER (rämna sönder)
den stora staden rämnade s.
SöNDER (skära sönder)
skar han s. dem och lade dem
Låt oss icke skära s. den

Upp.16:19
2.Kon. 4:39
Joh.19:24

SöNDER (slita sönder)
att den icke må slitas s.
2.Mos.28:32
att den icke skulle slitas s.
39 :23
(Simson) slet s.lejonet
Dom.14:6
ss. hade han slitit s. en killing
14:6
Då slet han s. sensträngarna
16 :9
så lätt som blångarnssnodd slites s.
16:9
sleto s. 42 av barnen
2.Kon. 2 :24
i din vrede sliter s. dig själv
Job 18:4
Låt oss slita s. deras bojor
Ps. 2:3
och deras bojor slet han s.
107:14
jag skall slita s. edra slöjor
Hes.13:21
men han hade slitit s. bojorna
Luk. 8 :29
SöNDER (slå sönder)
haglet slog s. markens träd
2.Mos. 9:25
(Mose) slog s. dem nedanför berget
32:19
förra tavlorna vilka du slog s.
34:1
skolen I slå s. deras stoder
34:13
kärlet skolen I slå s.
3.Mos.l1:33
I skolen slå s. deras stoder
5.Mos. 7:5
och slog s. (tavlorna)
9:17
de förra tavlorna vilka du slog s.
10:2
I skolen slå s. deras stoder
12:3
tre hoparna slogo s. krukorna
Dom. 7:20
(Hiskia) slog s. stoderna
2.Kon.18:4
(Josia) slog s. stoderna
23:14
Kopparpelarna ... slogo kaldeerna s.
25 :13
(Asa) slog s. stoderna
2.Krön.14:3
slog s. (Baals) altaren och bilder
23 :17
och slogo s. stoderna
31:1
Aserorna och belätena slog han s.
34:4
mulet slås s. och faller i
Pred.12:6
gyllene skålen slås s.
12:6
du skall slå s. krukan
Jer.19:10
som man slår s. ett krukmakarkärl
19 :11
slå s. stoderna i BetRSemes
43 :13
kopparhavet ... slogo kaldeerna s.
52:17
slogo s. den förstes ben
Joh.19:32
slogo de icke s. (J.) ben
19:33
SöNDER (spränga sönder)
Job 32:18
anden vill spränga mig s.
Matt. 9:17
skulle läglarna sprängas s.
Mark. 2:22
vinet spränga s. läglarna
det nya vinet spränga s. läglarna Luk. 5:37
SöNDER (stöta sönder)
Folket stötte s. det i mortel
jag stötte dem s. till stoft
stötte s. (Aseran) till stoft
stötte s. den till stoft
stötte dem s. till stoft för

4.Mos.11:8
2.Sam.22:43
2.Kon.23:6
23:15
Ps.18:43

Jes.28:28
28:28
Hab. 3:12

SÖNDERBRYTA
Hjältarnas bågar sönderbrutna l.Sam. 2:4
ogudaktigas armar skola s.s
PS.37:17
ris som slog dig är sönderbrutet
Jes.14:29
s. babyloniske konungens ok
Jer.28:2,4
Huru sönderbruten är icke starka
48:17
(Moabs) arm är sönderbruten
48:25
Huru sönderbruten och krossad
50:23
dess bommar äro sönderbrutna
51 :30
,som redan är sönderbruten
Hes.30:22

SÖNDERBRÅKA
släpper hm sedan han s. t hm

Luk. 9:39

SÖNDERBRÄCKA
slå hm ned ss. en s. t mur

Ps.62:4

SÖNDERDELA
och du skall offra det s.t

3.Mos. 6:21

SÖNDERFRÄTA
liknar en klädnad S.t av mal

Job 13:28

SÖNDERHUGGA
att Aseran därinvid var s.en

SÖNDERKROSSA

SÖNDERMALA
Jes. 3:15

SÖNDERRIVA
3.Mos.13 :45
skall gå med s.na kläder
benjaminit med s.na kläder
loSam. 4:12
från Sauls läger med s.na
2.Sam. 1:2
13:31
stodo där med s.na kläder
15:32
Husai med s.en livklädnad
2.Kon.18 :37
till Hiskia med s.na kläder
Ps.50:22
icke må s. eder utan räddning
Jes.36:22
till HisIda med s.na kläder
Jer.38:11
trasor av s.na och utslitna
Lägg trasorna av de s.na kläderna
38:12

SÖNDERSARGA
s.de dem med sågar och

1.Krön.20:3

SÖNDERSKAVD
och alla skuldror s.a
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SÖNDERSLITA
I vrede s.er och ansätter mig
s.na äro mina planer
icke ss. lej on s. min sj äl
lik ett vilddjur som s.er dem

Job 16:9
17:11
Ps. 7:3
Hos.13:8

SÖNDERSLÅ
2.Mos.12:46
intet ben skolen I s.
Ett lerkärL.skall s.s
3.Mos. 6:28
15:12
ett lerkärL.skall s.s
intet ben skall s.s därpå
4.Mos. 9:12
Ps. 2:9
Du skall s. dem med järnspira
blivit ss. ett sönderslaget kärl
31:13
icke ett enda av dem skall s.s
34:21
vanmäktig och illa sönderslagen
38:9
Jag skall s. detta folk
Jer.19:11
eländiga avgudar sönderslagna
Hes. 6:6
järnet krossar och s.r allt
Dan. 2:40
låta s. de korsfästas ben
Joh.19:31
Intet ben skall s.s på hm
19:36

SÖNDERSMULA
allt bröd var torrt och s. t
nu är det torrt och s. t
som stenen faller på skall den s.

Jos. 9:5
9:12
Luk.20:18

SÖNDERSPRICKA
sönderspruckna vinläglar
vinläglar äro nu sönderspruckna

Jos. 9:4
9:13

SÖNDERSÅGA
de blevo stenade ... s.de

Hebr.11:37

SÖNDERSTÖTA
ax rostade vid eld, s.ta
3.Mos. 2:14
förbränna den del av de s.ta axen
2:16

SÖNDERTRAMPA
Denna skall s. ditt huvud

loMos. 3:15

SÖNDERTRÖSKA
skall jag s. edert kött
mitt krossade, mitt s.de folk
till tröskvagn så att du skall s.

Dom. 8:7
Jes.21:10
41:15

SÖNDRA
-söndra
avsöndra Hes.41:12

Hes.29:18

5) apodiorlzö, å1Toa wpi~w
avgränsa, avskilja, avsöndra (människor
från varandra); övers. vålla söndringar;
av: prep. apa, från, av, och diorizo,
draga en gräns igenom, avgränsa. Det
sistnämnda verbet kommer av prep.
dia, genom, och horaö, begränsa (av:
horos, gräns).
SöNDRING
1 kommit för att uppväcka s.
Matt.IO:35
2 Nej, sag säger, fastmer s.
Luk.12:51
3 Då uppstod s.
Apg.15:2
4 icke låta s.ar finnas
loKor. 1:10
4 s.ar yppa sig bland eder
11 :18
4 s. icke skulle uppstå i kroppen
12:25
5 dessa mskor som vålla s.ar
Jud. v.19

SÖRJA
Se även: Sorg.
-sörja
försörja l.Mos.4S:11
försörjare Rut 4:15
SÖRJA

1) 'eqäl, ? JX
sorg, jämmer; av: 'äbal, se 2. Se vidare:
Sorg 6.
-

2) 'aqal, ? J X
J:;:al och hithp.T sörja, jämra sig, ha sorg;
i hithp. ofta om att sörja döda. Se:
Sorg 1.

3) I Dom.19:20 står ordagrant: Men
[lägg] allt ditt behov (all din brist) på
mig.

4)

~ar,

l

~

4) schisma, oxioJ.!a
reva, rämna; söndring, tvedräkt. Se
vidare: Mening 7.

sammanpressad, trång; trångmål, ångest, nöd. Se t.ex. Nöd 3, Olycka 12,
Trångmål 5.
5) kul, '; 1 J
grundbet. trol. fatta, gripa; mäta
(upp); pilp. vanl. försörja, underhålla,
sörja för (någons) behov. Se t.ex.
Livsmedel 6, Stödja 7, Uppehålla 5.
6) 'ab el, '; J X
adj. -sörjand·e~ av: 'ä!.Jal, se 2. Se:
Sorg 2.
7) ~acjar, l ~ I~
vara mörk el. svart, vara smutsig; här
om sörjande människor (med mörk
dräkt och med dyster uppsyn), därav
övers. sörja. Se: Förmörka 6, Mörk 6.
8) da 'ag, JX 1
ängslas, bli -el: vara orolig, rädas. Se:
Orolig 2, Rädas 5.
9) hasab, J0 il
räk~a, beräkn~; tänka, uttänka; här
med prep. le, för, till; tänka på; övers.
sörja för. Se t.ex. Sinne 11, Tänka 4.
10) ka'ab, JX J
känna s~ärta -el: plåga. Se t.ex. Plåga
5, Sjuk 8.
11) balsa, il J J
gråta, brista T Jt i grät. Se: Gråt 1,
Klagogrå t l.
12) Beträffande slutet av Klag.1:4 och
Sak.12:1 O, se Bitter 9.
13) ra 'a, il V l
valla, föra iT bet; beta, gå på bete;
sysselsätta sig med, intressera sig för;
här övers. sörja för. Se vidare: Vakta l.
15) pentheö, 1TEV8 EW
sörja, klaga. Se vidare: Sorg 19.
16) odynåö, 08 vvaw
förorsaka kval el. smärta; i N.T. end.
pass. känna kval el. smärta. Se vidare:
Pina 4.
17) lypeö, AV1TEW
vålla lidande el. smärta; vålla sorg el.
bedrövelse; pass. bli bedrövad. Se t.ex.
Bedröva 13, Lida 51.
18) poieö, 1TOtEW
göra; här övers. sörja för (= göra så
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1) piiracj, 119
grundbet. skilja, dela; därav: a) avskilja, avsöndra; b) breda ut, sprida;
här nif. skilja el. dela sig; utbreda sig,
sprida sig; övers. söndras från varandra.
Jfr J:;:al part. pass. i Hes.1 :11, övers.
utbredd; nif. i l.Mos.2 :10, övers. dela
sig; 10:5,32 utbreda sig; 2.Sam.1 :23
bliva skild; Neh.4:13 vara spridd; hif. i
l.Mos.30:40, övers. avskilja; S.Mos.
32:8 fördela.
2) pe!ag, J ~ 9
aram. = hebr. [pälag]; klyva, splittra,
dela; part. pass. kluven, splittrad,
delad. Jfr nif. av [pälag] i l.Mos.10:2S;
l.Krön.l:19, övers. bliva fördelad; pi. i
Job 38:25, övers. öppna; Ps.SS:IO göra
oense. Jfr Ätt 2.
3) diamerlzö, araJ.! Ep i~ w
dela, sönderdela; pass. vara delad; vara
söndrad. Se vidare: Strid 22.
SöNDRA
1 ur ditt sköte s.s från
2 skall vara ett s. t rike
3 härefter s.de från varandra

l.Mos.25 :23
Dan. 2:41
Luk.12:52

SÖNDRIG
silverglasering på s. t lerkärl
för att lägga den i en s. pung

Ords.26:23
Hagg. 1:6

Dom. 6:28

deras ben skall han s.
4.Mos.24:8
gm sitt förstånd s.de han Rahab Job 26 :12
Gud s.r sina fienders huvuden
Ps.68 :22
s. huvuden vida omkring på jorden
110:6
Min själ är s.d av ständig trängtan
119:20
brutet rör skall han icke s.
JesA2:3
Ve mig, jag är s.d
Jer.10:19
och edra solstoder s.de
Hes. 6:4
att du må s. många folk
Mika 4:13
brutet rör skall han icke s.
Matt.12:20
Huru kunnen I s. de fattiga

Fil. 3:2

SÖNDRA

SöNDER (trampa sönder)
vilddjur kan trampa dem s.
Job 39:18
trampas ett sådant s.
Jes.59:5
trampade s. dem i min förtörnelse
63:3
trampa s. alla dina gator
Hes.26 :11
SöNDER (tröska sönder)
brödsäden, tröskar man s. den
man vill ju icke tröska s. den
i vrede tröskar du s. folken

SÖNDERSKÄRA
given akt på de sönderskurna

SÖNDRING
Se även: Parti.
-söndring
partisöndring Gal.S :20
SÖNDRING

1) dichdzö,

alXUlw

skära itu el. sönder, klyva; splittra,
söndra; övers. uppväcka söndring; av:
dicha, itu, sönder (av: dis, två gånger).
2) diamerismos, araJ.! EP wJ.!oe;
delning; söndring; av: diamerlzo, se
Söndra 3.
3) stasis, o H2 o le;
ställning, tillstånd, bestånd; resning,
uppror; tvist, split, söndring. Se vidare:
Upplopp 2.

att). I Matt.28:14 står ordagrant: och
göra eder utan bekymmer. Se t.ex.
Arbeta 14, Fullgöra 9, Skapa 11.
19) utf.ord.
20) spoudazo, o 1Tova a~ w
skynda sig, hasta; möda sig (med),
sträva (efter), vinnlägga sig om; i 2.Pet.
1:15 övers. sörja för; 3:14 med all flit
sörja för. Se vidare: Sträva 5.
SÖRJA
Uppdelning: allmänt; sörja för.
SöRJA (allmänt)
1 då vi få s. vår fader
l.Mos.27 :41
2 (Jakob) s.de sin son i lång tid
37 :34
2 folket s.de däröver
l.Sam. 6:19
2 Samuel s.de över Saul
15 :35
2 Huru länge tänker du s. över Saul 16:1
4 Jag s.er över dig
2.Sam. 1 :26
2 David s.de hela tiden sin son
13:37
2 konungen grät och s.de Absalom
19:1
2 Då s.de Efraim i lång tid
1.Krön. 7 :22
2 Juda och Jerusalem S.de
2.Krön.35:24
2 s.de (Esra) över otrohet
Esr.l0:6
2 satt jag gråtande och s.nde
Neh. 1:4
2 Denna dag helgad ... s.en icke
8:9
6 Haman skyndade hem, s.nde
Est. 6 :12
7 förhjälpa de s.nde till
Job 5:11
6 en man som har tröst för de s.nde 29:25
6 lik den som s.er sin moder
Ps.35:14
7 hela dagen går jag s.nde
38:7
8 jag s.er över min synd
38:19
7 varför måste jag gå s.nde
42:10; 43:2
10 under löjet kan hjärtat s.
Ords.14:13
2 hennes portar klaga och s.
Jes. 3:26
2 som kasta ut krok i floden s.
19:8
2 Jorden s.er och tvinar bort
24:4
2 Vinrnusten s.er
24:7
2 Landet ligger s.nde
33:9
6 giva (Juda) och hs s.nde tröst
57 :18
6 då han skall trösta alla s.nde
61:2
6 låta de s.nde få huvudprydnad
61:3
2 alla I som haven S.t över henne
66:10
2 Därför s.er jorden
Jer. 4:28
7 jag går s.nde, häpnad har
8:21
2 skall landet ligga s.nde
12:4
2 s.nde och öde ligger den
12:11
11 måste min själ i lönndom s.
13:17
2 Juda ligger s.nde
14:2
8 så s.er det icke
17:8
2 under förbannelse ligger s.nde
23:10
6 Vägarna till Sia n s.nde
Klag. 1:4
12 själv s.er hon bittert
1:4
2 säljaren må icke s.
Hes. 7:12
2 Konungen skall s.
7 :27
2 Jag, Daniel, hade gått s.nde
Dan.10:2
2 Därför ligger landet s.nde
Hos. 4:3
2 prästerna s., H. tjänare
Joel 1:9
2 marken ligger s.nde
1 :10
2 alla dess inbyggare s.
Am. 8:8 :
1 ss. när man s.er ende sonen
8:10
2 alla dess inbyggare s.
9:~
12 skola bittert s. hm
Sak.12:10
12 ss. man s.er sin förstfödde
12:10
15 Saliga äro de som s.
Matt. 5:4
15 kunna väl bröllopsgästerna s.
9:15
15 som nu s.de och gräto
Mark.16:10
15 ty I skolen s. och gråta
Luk. 6:25
16 mest s.de de för ordets
Apg.20:38
15 att jag skall få s. över
2.Kor.12:21
17 icke skolen s. ss. de andra
l.Tess. 4:13
15 s.en och gråten
Jak. 4:9
15 köpmännen s. över henne
Upp.18:11
15 de skola gråta och s.
18:15
SöRJA (för)
3 s. för allt som fattas
Dom.19:20
5 S.t för konungens behO\
2.Sam.19:32
5 skall jag s. för dina behm
19:33
5 12 fogdar som skulle s. för l.Kon. 4:7
5 (fogde) skulle s. för dessa behov
4:7
5 fogdarna s.de var sin månad för
4:27
9 H. s.er dock för mig
PsAO:18
13 s.t allenast för eder själva
Hes.34:2
13 för hjorden herdarna borde s.
34:2
13 herdarna s. för sig själva
34:8
13 och icke s. för mina får
34:8
13 icke mer kunna s. för sig själva
34:10
5 icke s.er för helbrägda
Sak..11:16
18 s. för att I kunnen vara
Matt.28 :14
18 s.en för att det bliver
Kol. 4:16
19 har änkor att s. för
loTim. 5:16
20 s. för att I efter min
2.Pet. 1 :15
20 med all flit s. för
3:14

SÖT
tog gräddmjölk och s. mjölk
loMos.18:8
2.Mos.15:25
så blev vattnet s. t
s. mjölk av får
5.Mos.32:14
Vad är s.are än honung
Dom.14:18
dricken edert s.aste vin
Neh. 8:10
De äro s.are än honung
Ps.19:11
sedan skall du sova s. t
Ords. 3:24
Stulet vatten är S.t
9:17
självrunnen honung s. för din mun
24:13
hungrige finner allt bittert s.t
27:7
Pred. 5:11
S. är arbetarens sömn
s. är dess frukt för min mun
HY. 2:3
surt till s.t, S.t till surt
Jes. 5:20
i min mun s. ss. honung
Hes. 3:3
Apg. 2:13
De äro fulla av s. t vin
s.t och bittert vatten
Jak. 3:11
en salt källa giva s.t vatten
3:12
i din mun s. ss. honung
Upp.10:9
bokrullen var s. ss. honung
10:10

SÖTMA
avstå från min s. frukt
från den grymme kom s.
där s. är på läpparna
Av s. drypa dina läppar
Hs mun är idel s.
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Dom. 9:11
14:14
Ords.16:21
HY. 4:11
5:16

