T
TAANAK
hebr. möjl. befästning. En gammal
kananeisk konungastad, en av de
trettioen städer som intogs av Josua,
jfr Jos.12:9 ff. Staden låg på Isaskars
område men tillföll den västra hälften
av Manasse stam, 17: 11, och överlä ts
senare till de leviter som var Kehats
avkomlingar, 21:2S. Vid Taanak vann
israeliterna under Barak en avgörande
seger över den kananeiske konungen
Jabins härförare Sisera, Dom.S:19.
Farao Thotmes III, den s.k. »Egyptens
Napoleon» (ca 1482-14S0 f.Kr.), om·
talar Taanak i sina nedteckningar om
erövringen av västra Palestina, och i
(1300·talet
f.Kr.)
Amarnabreven
nämns staden tillsammans med Megiddo.
Taanak har lokaliserats till randen
av Jisreelslätten, ca 8 km sydost om
Megiddo.
TAANAK

(Israel slog) konungen i T.
Jos.12:21
(Manasse fick) invånarna i T.
17:11
T. med dess utmarker
21 :25
Manasse intog ej heller T.
Dom. 1 :27
stridde Kanaans konungar vid T.
5 :19
(Salomos fogde) Baana i T.
1.Kon. 4:12
I Manasse barns ägo T.
l.Krön. 7 :29

TAANAT-SILO
hebr., möjl. tillträde till Silo. En gräns..
stad vid Efraims nordostgräns, mellan
Mikmetat och Janoa. Orten har identi·
fierats med nuv. Chirbet Tana, ca 11
km sydost om Sikem. Jos. 16:6.
TAAREA
hebr. klok, listig. En son till Sauls
sonson Mika. I I.Krön.9 :41 skrivs hans
namn Tallarea. I.Krön.8:3S.

män. Platsen kan icke med säkerhet
lokaliseras, möjligen är den identisk
med nuv. Ras Abu Tabat, öster om
Jordan, ca 10 km sydost om Abel·
Mehola. Dom.7:22.
TABEEL
aram. Gud är god. En persisk ämbetsman i Jerusalem. Jämte andra klagade
han i ett brev till perserkonungen
Artasasta över att de återkomna judar·
na hade böljat bygga upp Jerusalems
murar. Esr.4:7.
TABEERA
hebr. brand. En av israeliternas läger·
platser i öknen, tre dagsresor norr om
Sinai. Här knorrade folket och blev för
detta straffat av Herren (4.Mos.
11 :l ff.). Det var sedan Herrens eld
hade slagit ned bland folket, som
platsen fick nanmet Tabeera. 4.Mos.
11:3; S.Mos.9:22.
TABERNAKEL
Se även: Uppenbarelse tältet, helge·
dom, tempel, tält, vittnesbörd, guds..
tjänst, präst, överstepräst, förgård,
allralleligaste, helig, ark (förbundets),
nådastol.
Tabernakel
Tabernaklet, Israels flyttbara tälthelgedom, uppfördes efter Herrens befall·
ning då folket låg lägrat vid Sinai.
Mose fick detaljerade föreskrifter om
hur det skulle byggas och inredas och
om den gudstjänst som skulle förrättas
där. I 2.Mos. kap.2S.27 beskrivs taber·
naklet och dess interiör, i kap.3S·39
berättas om hur arbetet utfördes av

»konstförfarna mäm>, män som hade
»vishetens ande».
Medan Mose var uppe på berget hos
Gud och mottog lagen och anvisning
om hur tabernaklet skulle byggas, in·
träffade episoden med guldkalven,
32:1 ff. På grund av folkets avfall ville
Herren då icke bo i Israels läger, och
Mose satte upp ett provisoriskt tabernakel, )>uppenbarelsetältet», utanför
lägret. De som ville möta Gud, fick gå
dit ut för att tillbedja. Varken förbundets ark eller andra kultredskap fanns i
detta tabernakel, 33:7-11. På Moses
förbön gick emellertid Herren med på
att återupprätta förbundet med Israel,
och efter det att Mose hade varit uppe
på berget i ytterligare fyrtio dagar och
mottagit nya lagtavlor, påböljades
arbetet på det egentliga tabernaklet,
kap.34-3S.
Under det att det första tältet, på
grund av Herrens vrede över Israels
synd, var placerat utanför lägret, fick
nu tabernaklet sin plats i lägrets cent·
rum. Gud ville i nåd bo mitt ibland sitt
folk. Närmast tabernaklet hade hela
Levi stam sina tält i följande ordning:
på östsidan, framför tabernaklets ingång, prästerna (aroniterna eller
»Arons söner», en gren av kehatiternas
släkt), på var och en av de återstående
tre sidorna: övriga kehatiter, gersoniterna, merariterna. I en yttre krets
lägrade sig sedan de övriga stan1ffiarna:
på framsidan, österut Juda, Sebulon
och Isaskar , västerut Efrainl, Manasse
och Benjamin, norrut Dan, Aser och
Naftali, och söderut Ruben, Simeon

TABAL
aram. Gud är god. Fader till den man,
som den syriske konungen Resin och
Israels konung Peka ville sätta till
konung över J uda rike i stället för
konung Ahas. Namnformen tyder på
att mannen var syrier. Somliga hävdar
emellertid att »Tabals son» var identisk
med Sikri, »en tapper man från
Efraim» (2.Krön.28:7), se Sikri 9. Jes.
7:6.
TABBAOT
hebr. (signet)ringar. En tempelträl, vil·
kens efterkommande återvände med
Serubbabel från fångenskapen i Babel.
Esr.2:43; Neh.7:46.
TABBAT
hebr. möjl. den goda (staden). En ort i
Jordandalen. Jämte Abel-Mehola (se
d.o.) nämns Tabbat i samband med
midjaniternas flykt undan Gideons
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Rekonstruktion av tabernaklet med bäckenet (tvättkaret)
och brännoffersaltaret.
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och Gad, 4.Mos. kap.2. När Israel bröt
upp för att draga vidare på sin fard
mot Kanaan, var fortfarande tabernak·
let, som bars av leviterna, i centrum.
De stammar som hade sin plats österut
och söderut, gick före tabernaklet, de
andra följde efter.
Flera benämningar används om
tabernaklet. Vårt ord »tabemakel» är i
G.T. en översättning av grundtextens
miskän, boning. Så kallades tabernak·
let, emedan Herren ville bo ibland sitt
folk, 2.Mos.25:8 f. Ibland brukas beteckningarna »Herrens tabernakeb>,
3.Mos.17:4; 4.Mos.16:9 m.fl. ställen,
ibland »vittnesbördets tabernakeb>,
1:50, el. »vittnesbördets tält», 9:15;
17:7; 18:2, efter »vittnesbördet»,
lagens två tavlor som hade sin plats i
tabernaklet, S.Mos.IO:S. Eftersom
Herren där ville möta (uppenbara sig
för) Mose och Israel, kallades det
också )>uppenbarelsetältet» (grt. »sammankomst- el. mötestältet»), 2.Mos.29:
42-44. N.T.s ord för »tabernakeb) är
skene, som motsvarar såväl hebr. '6häl
(tält) som miskän (se ovan).
Tabernaklet byggdes av material
som fanns i öknen eller insamlades
bland folket. Träverket var av akacieträ, det enda träslag som fanns i
öknen. Ull till tygvåderna fick man
från boskapen, tallasskinn till överdraget tycks ha kommit från ett slags
delfmliknande däggdjur, som fångades
i Röda havet. Lin och ädla metaller
medförde israeliterna i stor mängd då
de drog ut ur Egypten. Koppar fick de
genom att smälta kvinnornas speglar,
2.Mos.38:8. Dessutom fanns det koppargruvor på Sinaihalvön. Också ädelstenar an träffades där.
Träkonstruktionerna i tabernaklet
var överdragna med guld. På framsidan, där ingången var, stod fem
guldklädda pelare med fotstycken av
koppar. Själva tältet bestod av fyra
lager tyg eller skinn. Innerst var ett
flerfargat täckelse av linne, dekorerat
med kerubbilder. Över detta låg ett
täckelse av gethår , så ett överdrag av
rödfargat vädurskinn, ytterst ett överdrag av tallasskinn.
Tabernaklet omgavs aven förgård,
en inhägnad plats där brännoffers..
altaret stod. Här kom folket med sina
offerdjur när de skulle offra till
Herren. I förgården hade också kopparbäckenet sin plats.
Själva tabernaklet bestod av två
rum, det främre tältet som kallades det

5512

Tabernakelrum - Tabor
heliga, 1;c6däs, och bakom en förlåt, det
allraheligaste, k6rjäs hal;ckdrjasim, jfr
Hebr.9:2 f. (grek. Hagia, resp. Hagi a
Hagiön). Det heliga mätte 20 x 10
alnar, det allraheligaste var kvadratiskt
med sidor om 10 alnar. I det helig3
stod på högra sidan skådebrödsbordet.
på vänstra sidan den sjuarmade gyllene
lju sstaken. Framför förlåten mot det
allraheligaste hade rökelsealtaret sin
plats. Inne i det allraheligaste stod
förbundsarken med förbundstavlorna:
·den var täckt av det gyllene lock , som
kallades nådastolen (se d.o.) och som
uppbar två kerubbilder.
I tabernaklet hade all gudstjänst sitt
centrum. Ute i förgården offrade s
olika brännoffer. I det heliga brann
ständiga rökoffer. I det allraheliga ste
gick översteprästen in en gång om å ret.
på den s.k. stora fö rsoningsdagen , se
d.o., och stänkte offerblod på nådastolen för att bringa försoning för sina
egna och folkets synder, 3.M os. kap.
16.

Israels folk var ålagt att visa den
djupaste vördnad för Guds helgedom.
All offertjänst skulle samlas här för att
bevara folket från att glida u t i avguda ·
dyrkan. Prästerna, Arons söner o ch
deras efterkommande , utförde själva
gudstjänsten , deras stamfränder leviterna var deras medhjälpare. Det var
leviterna som hade uppsikten över
tabernaklet, och som bar det under
Israels vandringar.
På så sätt förde Israel sin helgedom
med sig under ökenfarden och under
erövringen av Kanaan. Senare restes
tabernaklet i Silo , Jos.18:1. Här blev
det stående under hela domartiden. På
översteprästen Elis tid togs arken bort
från tabernaklet, I.SamA:4, och den
kom icke mer tillbaka dit. Tillbedjan
och offrande till Herren försiggick nu
på olika platser, såsom Mispa, I.Sam.
7:6; 9:12 , Betel, 10:3, Betlehem , 20:6;
PS.132:6. Tydligen blev en del av
tabernaklets inredning kringspridd. I
Nob fanns en helgedom som hade
Herrens skådebröd, I.Sam.21 :1-6 , och
det heter att Herrens tabernakel stod
på offe rhöjden i Gibeon , där också
brännoffersaJtaret var , I.Krön.16:39 f.
Samtidigt lät David sätta upp ett tält
på Sions berg. Hit fördes förbundsarken , 16:1 ff., och här blev den stående tills templet var färdigt , och detta
avlöste tabernaklet som den centrala
platsen för Israels gudstjänster.
Både judiska och kristna bibeltolkare har sedan gammalt ansett att
tabernaklet hade symbolisk betydelse.
Denna syn hävdas också i N.T. Tabernaklet (och templet) som helhet uppfattas där som en bild för I) Guds
församling , Ef.2 :22, 2) den enskilde
troende som är ett tempel för den
helige Ande , I.Kor.6:19; 2.Kor.6:16,
3) himmelen , Hebr.9:24. Enligt 9:5
hade också varje särskild del av tabernaklets (och templets) interiör sin bestämda symboliska innebörd. Sålunda
uppfattas förbundsarken med nådastolen som en bild för Kristus, jfr
Rom.3:25 , lagens tavlor, som förvarades i arken, som en bild för Guds lag
som Kristus bar i sitt innersta väsen , jfr
Hebr.10:7 fL; PsAO:8 f. Den gyllene
skålen med manna är en bild för
Kristus som världens ljus. Så har också

T .let och dess tillbehör
2.Mos.25:9
T.let skall du göra av 10 tygvå der
26:1
så att t.1et utgör ett helt
26:6
tygvåder till ett täckelse över t.le t
26 :7
hänga ned p å baksidan av t.1et
26:12
hänga ned på båda sidorna av t.let
26:13
Bräderna till t.let av akacieträ
26:15
göra på alla bräderna till t.let
26 :17
av t.lets bräder 20 på södra sidan
26 :18
på t.lets andra sida 20 bräder
26 :20
p å baksidan av t.let sex bräder
26:22
två bräder p å t.lets h örn
26:23
bräder som äro på t.lets ena sida
26:26
bräder som äro på t.le ts andra sida
26 :27
bräder som äro på t.lets baksida
26:27
du skall sätta upp t.let
26 :30
ljusstaken på t.lets södra sida
26:35
Du skall göra en förgård till t.let
27:9
Alla t.lets tillbehör av koppar
27 :19
t.let, dess täckelse och överdrag
35:11
förhänget för ingången till t.let
35:15
t.lets pluggar och förgårdens
35 :18
gjorde t.let av tio tygvåder
36:8
så att t.let utgjorde ett helt
36:13
tygvå der till ett täckelse över t.let
36 :14
Bräderna till 1.let av akacieträ
36:20
på alla bräderna till t.let
36 :22
av t.lets bräder 20 p å södra sidan
36:23
satte man p t.lets andra sida 20
36:25
på baksidan av t.let sex bräder
36:27
två bräder på t.le ts hörn
36 :28
bräder som voro på t.lets ena sida
36:31

bräder som voro p å t.lets andra sida
36 :32
till bräder som voro på t.lets baksida 36 :32
pluggarna till t.let av koppar
38 :20
beräknas hava å tgått till t.let
38:21
vittnesbördets t.
38:21
äntligen alla t.lets pluggar
38 :31
arbetet p å uppenbarelse tältets t.
39 :32
de förde fram till Mose t.let
39 :33
arbetet vid uppenbarelsetältets t.
39 :40
uppsätta uppenbare lse tä ltets t.
40 :2
sätta upp förhänget till t.Iet
40:5
ingånge n till uppenbarelsetältets t.
40:6
du skall smörja t.let
40:9
blev t.let uppsatt i första månaden
40:17
D å satte Mose upp t.Iet
40:18
han bredde täckelset över t.let
40:19
förde han arken in i t.let
40:21
satte bordet vid t.lets norra sida
40:22
ljusstaken på 1.lets södra sida
40:24
förhänget för ingången till t.let
40 :28
ingången till uppenbarelsetältets t.
40:29
förgårdshägnaden runt t.let
40:33
H. härlighet uppfyllde t.let
40:34,35
molnskyn höjde sig från t .let
40:36
H. molnsky vilade om dagen över t.let 40:38
Mose smorde t.let
3.Mos. 8:10
om de orena mitt t .
15:31
offergåva å t H. framför H. t.
17:4
att förest å vittnesbörde t s t.
4 .Mos. 1 :50
De skola bära t.let
1 :50
runt omkring t.let sitt läge r
1:50
N är t.let skall bry ta upp
1:51
och när 1.let skall si s upp
1 :51
runt omkring vittne sbörd e ts t .
1 :53
iakttaga vid vittnesbördets t.
1 :53
förrätta tjänsten vid t.let
3:7 ,8
Gersoniternas läger bakom t.let
3:23
Gersons barn vården om själva t.let
3:25
förgården som omgav t.let och altaret 3 :26
läger vid sidan av t.let, söderut
3 :29
läger vid sidan av t.let, norrut
3:35
vården om bräderna till t.let
3 :36
mitt för t.let, p å framsidan
3 :38
vården om hela t.let
4:16
tygvåder av vilka t.le t bildas
4:25
förgården som omgiver t.let
4:26
bräderna till t.let
4:31
ngt av stoftet på t.lets golv
5:17
Mose hade satt upp t.let
7:1
förde de fram inför t.let
7:3
p å den dag då t.le t sattes upp
9:15
övertäckte moln skyn t.let
9:15
ss. såge man en e ld över t.let
9:15
Så länge molnskyn vilade över t.let
9 :18
om molnskyn förblev över t.let
9:19
molnskyn få dagar stannade över t.let 9 :20
molnskyn vilande över t.let
9:22
molnskyn från vittnesbördets t.
10:11
sedan t.let blivit nedtaget
10:17
bröto upp och buro t.let
10:17
de andra satte upp t.let
10:21
förrätta tjänste n i H. t .
16:9
som kommer vid H. t., han dör
17 :1 3
han orenar H. t .
19:13
är att iakttaga vid H . t.
31 :30
var att iakttaga vid H. t.
31 :47
land där H. t. har sin plats
Jos.22:19
altare som står framför h s t.
22:29
i ett tält. i ett t.
2.Sam. 7:6
vid uppenbarelse tältets t.
l.Krön. 6:32
tjänstgöring vid t.let, Guds hus
6 :48
Sadok anställde han inför H. t.
16:39
flyttat ifrån t. till t.
17:5
H. t. stod på offerhöjden i Gibeon
21 :29
icke mer bära t.let och alla redskap
23 :26
k opparaltaret framför H. t.
2.Krön. 1:5
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Berget Tabor.
de övriga detaljerna, de olika metallerna, fa rgerna på förhängena osv., fått
sin utläggning. Offeraltaret i förgården
och nådastolen symboliserar människans tillträde till Gud genom försoningen.
Såsom Herren i det ganlla förbundet tog sin boning bland sitt folk i
tabernaklet, så blev Ordet (Kristus)
kött och »slog upp sitt tält (tabernakel) ibland oss», Joh.1 :14 (grt.). Det
verb , som här används, sken oun , kommer av skene (tält, tabernakel). Mat
senjudisk bakgrund kan det också beteckna sekinä , Guds närvaro , som
enligt rabbinsk uppfattning speciellt
kommer till uttryck bland hans egendomsfolk , t.ex . i molnskyn under
ökenvandringen samt i Israe ls böner
och gudstjänster. Enligt J ohannesprologen har Kristus i sin person förverkligat och uppfyllt det som Israels
tabernakel vittnade om samt därigenom på ett fullkomligt sätt uppenbarat Guds närvaro och härlighet ,
v.14-18 . Se: Härlighet, Guds Son, Jesus
Kristus.
TABERNAKEL

erlägga till vittnesbördets t.
24:6
sex alnar breda ... t.lets bredd
Hes.41 :1
vittn e sbördets t. i öknen
Apg. 7:44
tjänst i det sannskyldiga t.let
Hebr. 8:2
när han skulle förfärdiga t.let
8:5
i t.let inrättades ett främre rum
9:2
bakom förlå ten ett annat rum i t.let
9:3
gm det större och fullkomligare t.
9:11
stänkte han ock blod på t.let
9:21
de som göra tjänst vid t.let
13:10
skall slå upp si tt t. över dem
Upp. 7:15
till att häda h s namn och hs t.
13:6
vittn esbördets t. S tempel öppnades
15:5
nu står Guds t. bland mskorna
21:3

TABERNAKELRUM
i det främre t.met gå prästerna
Hebr. 9:6
så länge främre t.rnet äger bestånd
9:8

TA BITA
aram. hind. En troende kvinna i J oppe ,
som u tmärk te sig genom godhet och
givmildhet. Omedelbart efter hennes
död tillkallades aposte ln Petrus, som
väckte henne till liv igen. Tabita är
detsamma som grek. Dorkas, se d.o.
Apg.9 :36,40.
TABOR
hebr. trol. höjd.
l. En bergstopp som i J isreelslä ttens
nordöstra hörn, ca 10 km öster om
Nasaret, reser sig till en höjd av 562
m.ö.h . Se helsidesbild vid sp.833 . Berget räknades som gränsmärke mellan
Isaskars och Sebulons stamområden,
jfr Jos.19 :22.
Redan i slutet av 3.århundradet
f.Kr. hade den syriske härskaren
Antiokus den store fastningsverk på
Tabor. Även romarna lät uppföra fästningsmurar här efter sin erövring av
området på 60-talet f.Kr. På Jesu tid
låg en liten stad på berget. Redan
därför är det föga sannolikt att traditionen kan ha rätt, när den utpekar
Tabor (på arabiska kallat Djebel etTur) som »förklaringsberget», jfr Mark.
9:1 fL Snarare har förklaringen , enligt
numera vanlig uppfattning, ägt rum på
berget Hennon , se d.o. Se även: Förklaring.
TABOR
gränsen träffade T.
Drag åstad upp på berget T.
Barak dragit upp p å berget T.
drog Barak ned från berget T.
som I dräpten i T.

5516

Jos.19:22
Dom. 4:6
4:12
4:14
8:18

Tabors Terebint - Tacksägelse
T. och Herman jubla i ditt namn
PS.89:13
väldig ss. T. ibland bergen
Jer.46:18
ett nät, utbrett på T.
Hos. 5:1

2. En levitstad i Sebuion. I.Krön.6:77.
TABORS TEREBINT
Det så översatta uttrycket, hebr. 'elon
Ta/;!or, betecknar en plats i Benjamin,
söder om Betel, mellan Rakels grav
och Gibea. Platsen nämns i berättelsen
om hur Samuel smorde Saul till konung över Israel. l.Sam.lO:3.

tacksägelse; av: euchåristos, se Tacksam 2. Beträffande I.Tim.2:1, se
Åkalla 7. Se: Tack 4, Tacksägelse 2:
TACKA (verb)
1 Nu vill jag t. H.
l.Mos.29 :35
1 vill jag t. dig, H.
2.Sam.22:50
1 prisa, t. och lova H.
l.Krön.16:4
1 skulle t. H. på detta sätt
16:7
1 T.en H., åkallen hs namn
16:8
1 T .en H., ty han är god
16 :34
1 på det att de skulle t. H.
16:41
1 tjänst gm att t. och lova H.
23:30
1 Så t. vi dig nu. vår Gud
29:13
1 och tillbådo H. och tackade 2.Krön. 7:3
1 tacka H. därför att hs nåd varar
7:6
1 T .en H., ty hs nåd varar
20:21
1 t. och lovsjunga i portarna till
31:2
1 för att lova och t.
Neh.12:24
1 vem t.r dig i dödsriket
Ps. 6:6
1 t. H. efter hs rättfärdighet
7 :18
1 vill t. H. av allt mitt hjärta
9:2
1 t. dig bland hedningarna. H.
18 :50
1 med min sång vill jag t. hm
28:7
1 Kan stoftet t. dig
30:10
1 H .• min Gud, jag vill t. dig
30:13
1 T .en H. på harpa
33:2
1 t. dig i den stora församlingen
35:18
1 åter få t. hm för frälsning
42:6
1 åter få t. hm. min frälsning
42:12
1 t. dig på harpa, Gud, min Gud
43:4
1 åter få t. hm. min frälsning
43:5
1 Jag skall evinnerligen t. dig
52 :11
1 Jag vill t. dig bland folken. H.
57:10
1 Folken t.e dig, o Gud
67 :4,6
1 t. dig med psaltarspel
71 :22
1 Vi t. dig, o Gud. vi t. dig
75:2
1 vi vilja t. dig evinnerligen
79:13
1 Då vill jag t. dig, H., min Gud
86:12
1 kunna skuggorna stå upp och t.
88:11
1 Det är gott att t. H.
92:2
1 t.en hm. loven hs namn
100:4
1 T .en H .• åkallen hs namn
105:1
1 T .en H., ty han är god
106:1; 107:1
1 De må t. H. för hs nåd
107:8.15.21.31
1 Jag vill t. dig bland folken. H.
108:4
1 Min mun skall sto:i:'ligen t. H.
109:30
1 Jag vill t. H. av allt hjärta
111:1
1 T.en H .• ty han är god
118:1
1 jag vill t. H.
118:19
1 Jag t.r dig för att du svarade
118:21
1 Du är min Gud, jag vill t. dig
118:28
1 T.en H., ty han är god
118:29
1 Jag vill t. dig av uppriktigt
119:7
1 står jag upp för att t. dig
119:62
1 T.en H .• ty han är god
136:1
1 T .en gudarnas Gud. hs nåd varar
136:2
1 T .en herrarnas H .• hs nåd varar
136:3
1 T .en himmelens Gud
136 :26
1 Jag vill t. dig av allt hjärta
138:1
1 H., jordens konungar skola t. dig
138:4
1 Jag t.r dig för att jag är danad
139:14
1 Alla dina verk. H .• skola t.
145:10
1 Jag t.r dig. H .• din vrede har
Jes.12:1
1 T. en H .• åkallen hs namn
12:4
1 dödsriket t.r dig icke
38:18
1 de som leva, de t. dig
38:19
1 T.en H. Sebaot, H. är god
Jer.33:11
2 mina fäders Gud t.r och prisar Dan. 2 :23
2 Daniel bad och t.de sin Gud
6 :10
4 (J.) t.de Gud och bröt bröden Matt.15:36
4 han tog en kalk och t.de Gud
26 :27
4 t.de Gud och bröt dem
Mark. 8:6
4 han tog en kalk och t.de Gud
14:23
3 Icke t.r han väl tjänaren
Luk.17:9
4 föll ned och t.de (J.)
17 :16
4 Jag t.r dig, Gud. att jag icke är
18:11
4 t.de Gud och sade: Tagen detta
22:17
4 (J.) t.de Gud och bröt (brödet)
22 :19
4 tog J. bröden och t.de Gud
Joh. 6:11
4 Fader. jag t.r dig att du hört mig
11 :41
4 tog han ett bröd och t.de Gud Apg.27 :35
4 t.de (Paulus) Gud
28:15
4 främst t.r jag min Gud
Rom. 1:8
4 prisade och t.de de hm
1 :21
4 han t.r ju Gud
14:6
4 han t.r Gud
14:6
4 icke allenast jag t.r dem
16:4
4 Jag t.r Gud alltid för eder
l.Kor. 1:4
4 Jag t.r Gud att jag icke döpt ngn
1 :14
4 smädad för det som jag t.r Gud för 10:30
4 t.de Gud och bröt det
11 :24
4 icke upphört t. Gud för eder
Ef. 1 :16
4 t.en alltid Gud och Fadern för allt
"5:20
4 Jag t.r min Gud så ofta
Fil. 1:3
5 Jag t.r hm för att I allt ifrån
1:5
4 Vi t. Gud. H .. JK., Fader
Kol. 1:3
5 vi t. hm för det hopps skull
1:5
4 I skolen med glädje t. Fadern
1:12
4 t.en Gud, Fadern. gm hm (J.)
3:17
4 Vi t. Gud alltid för eder
l.Tess. 1:2
4 Därför t. vi oavlåtligen Gud
2:13
6 huru nog kunna t. Gud för eder
3:9
4 T .en Gud i alla livets förhållanden
5 :18
4 pliktiga att alltid t. Gud
2. Tess. 1:3
4 pliktiga att alltid t. Gud för eder
2:13
3 Vår H. KJ. t.r jag
l.Tim. 1:12
6 anropa och t. Gud för alla mskor
2:1
3 Jag t.r Gud som jag tjänar
2.Tim. 1:3
4 Jag t.r min Gud alltid
Filem. v.4
4 Vi t. dig. H. Gud
Upp.11 :17

löftesoffer och frivilligt offer. Tack·
offren frambars på fastställda tider,
men kunde också äga rum vid andra
tillfällen. Se närmare: Offer, spA194.
TACKOFFER
offra dina brännoffer och t.
2.Mos.20:24
så ock slaktoffer av tjurar till t.
24:5
en gärd av deras t.
29 :28
Dagen därefter buro fram t.
32:6
om ngn vill bära fram t.
3.Mos. 3:1
av t.ret ss. eldsoffer åt H.
3:3
bära fram åt H. t. av småboskapen
3:6
förbränna fettstyckena av t.ret
6:12
Och detta är lagen om t.ret
7 :11
det t. han bär fram ss. lovoffer
7 :13
präst s. stänker t.rets blod på
7 :14
köttet av slaktdjur s. hör till t.
7:15
s. äter kött av H. t .• medan orenhet
7 :20
likväl äter kött av H. L
7 :21
av sitt t. bära fram å t H.
7 :29
s. vill offra ett t. åt H.
7 :29
åt prästen ss. gärd av edra t.
7 :32
s. offrar t.rets blod och fettet
7 :33
av t. tager jag viftoffersbringan
7 :34
Detta är lagen om t.ret "
7 :37
en tjur och en vädur till t.
9:4
tjuren och väduren s. voro folkets t.
9 :18
sedan han hade offrat t.ret
9 :22
stadgade rätt av Israels barns t.
10:14
slakta dem ss. t. åt H.
17:5
När I viljen offra t. åt H.
19:5
när ngn vill offra ett t. åt H.
22:21
offra två årsgamla lamm till t.
23:19
en felfri vädur till t.
4.Mos. 6:14
väduren skall han offra till t.
6 :17
på elden s. brinner under t.ret
6 :18
till t.ret två tjurar
7:17,23,29.35,41,47
till t.ret två tjurar
7:53,59,65,71,77,83
offren edra brännoffer och t.
10:10
eller det gäller t. åt H.
15:8
dessa må nu vara t.
29:39
Du skall där ock offra t.
5.Mos.27:7
och slaktade t.
Jos. 8:31
frambära t. därpå (altaret)
22:23
förrätta H. tjänst med våra t.
22:27
offrade brännoffer och t.
Dom.20 :26
och offrade brännoffer och t.
21:4
offra brännoffer och t.
l.Sam.10:8
de offrade där t. inför H. ansikte
11 :15
offrade David brännoffer, t.
2.Sam. 6 :17
offrat brännoffret och t.ret
6:18
David offrade brännoffer och t.
24:25
när (Salomo) frambar t.
1.Kon. 3 :15
Till det t. s. Salomo offrade
8 :63
fettstyckena av t.ret
8 :64
fettstyckena av t.ret rymmas där
8:64
Salomo offrade t. på det altare
9 :25
blodet av det t. han offrade
2.Kon.16:13
framburo brännoffer och t.
l.Krön.16:1
David offrat brännoffret och t.ret
16:2
och offrade brännoffer och t.
21 :26
offrade fettstyckena av t.ret
2.Krön. 7:7
t.ren utgjordes av 600 tjurar
29 :33
vartill fettstyckena ifrån t.ren
29 :35
offrade t. och prisade H.
30 :22
när brännoffer och t. skulle offras
31:2
offrade t. och lovoffer därpå
33 :16
till t.ren och till syndoffren
Neh.10:33
T. har jag haft att frambära
Ords. 7 :14
på altaret brännoffer och t.
Hes.43 :27
till spisoffer, brännoffer och t.
45:15
anskaffa brännoffer och t.
45 :17
prästerna offra hs brännoffer och t.
46:2
vare sig ett brännoffer eller t.
46 :12
skall offra brännoffer och t.
46 :12
ej heller gitter se edra t.
Am. 5 :22

TACKSAM
2 och varen t.ma
3 så låtom oss vara t.ma

Kol. 3:15
Hebr.12:28

TACKSAMHET
1 av L för vad H. gjorde

2.Mos.13:8

TACKSAMHETSSKÄNK
tag nu emot L av din tjänare

2.Kon. [) :15

TACKSÄGELSE
Se även: Lovprisa, tack, tacka, lov,
pris, lovsång, välsignelse, bön, tillbedja,
glädje, nåd.

grundbet. rä~b ut handen (av: jä~!,
hand); kasta; hif. bekänna; lova, prisa,
tacka. Se t.ex. Bekänna l, Lov 8, Lovsång 4. Prisa 3, Tack l.
2) [j,'dli 'j, K 1 '
aram. -haf. lo;a: prisa, tacka. Verbet
motsvarar hebr. jä~ä, se 1, och står i
Dan.2:23 jämsides med pa. av [sel>a~],
se Prisa 8, i 6:10 med pa. av [~elä'], se
Bedja 11.
3) chdris, Xap t<;
behag; välvilja, ynnest; nåd; ynnesteller nådesbevis; tack. Här förekommer
ordet i uttrycket: echö charin, (ha el.
hålla tack =) frambära tack, tacka. Se
t.ex. Tack 2, Tacksam 3.
4) eucharistM, EVXapWT€W
vara tacksam; i N.T. end. i betydelsen:
tacka, frambära tacksägelse; även: läsa
tacksägelsen (bordsbönen); av: eucharistos, se Tacksam 2. Jfr Välsigna 3,
Välsignelse 5. Se: Tack 3, Tacksägelse 2.
5) utf.ord.
6) eucharistla, EvxapwTia
tacksamhet; i N.T. främst i betydelsen:

TACKOFFER
Tackoffret var ett slaktoffer och en
gemenskapsmåltid . Det skilj s mellan
tre olika former av tackoffer: lovoffer,

3) chdris, Xap t<;
behag; välvilja, ynnest; nåd; ynnesteller nådesbevis; tack; här i uttrycket:
echö chårin, övers. vara tacksam. Se
vidare: Tack 2, Tacka 3.

Tacksägelse
När det i Bibeln talas om tack och
tacksägelse, rör det sig nästan uteslutande om den tacksamhet som människor ger uttryck för gentemot sin
Skapare och Frälsare. Det hebreiska
ordet för »tacka» är hif'il av jaga, som
har grundbetydelsen: räcka ut handen.
Samma verb används också i betydelsen: bekänna. Den frommes tacksägelse hör samman med ett liv i bekännel·
sens ljus. Han räcker bildligt talat ut
sina händer till Herren i syndabekännelse och lovprisning. Tacksägelsen har
sin grund i Herrens nåd och välsignelse
och innefattar alla hans välgärningar
mot folket och den enskilde. Det är
betecknande att det grekiska ordet för
»nåd», chdris, också kan betyda »tack»,
se Lex. Rom.6:14,17; 2.Kor.9:14,15.
Chåris ingår också i orden eucharistez'n,
tacka, och eucharisda, tacksägelse.
Endast den som har fått nåd hos Gud,
kan på ett rätt sätt frambära sin
tacksägelse till honom.
I Matt.15:36; Mark.8:6; Luk.22:19;
Joh.6:11,23; Apg.27:35; I.Kor.ll:24
betecknar euchariste1n (i I.Kor.I4:l6
eucharistia) läsandet av den judiska
bordsbönen: »Lovad (välsignad, hebr.
bäru~) vare du, Herre, vår Gud, världens konung, som låter bröd framgå ur
jorden». Denna bordsbön avses också i
MatL26:26; Mark.14:22, som har verbet eulogein, lovprisa, välsigna, läsa
lovprisning el. välsignelse. I Matt.
26:27; Mark.14:23; Luk.22:17 brukas
eucharistein om tacksägelsen över
bägaren i påskmåltiden: »Lovad vare
du, Herre, vår Gud, världens konung,
som har skapat vinträdets frukt». I
l.Kor.lO:16 används verbet eulogein
(övers. uttala välsignelsen) och substan livet eulogia (övers. välsignelse).
F rälsningens ton finns redan i den
tacksägelse som frambärs i det gamla
förbundet. Frälsningen tillhör Herren,
och därför vill den fromme, den som
har fått nåd, offra till honom med
tacksägelse, Jona 2:10. Tacksägelsen är
människans svar på Herrens frälsande
och bevarande makt, Ps.56:13 f.;
147:5-8, jfr 50:14 f. Om den som
offrar tacksägelse säges det att han ärar
Gud, 50:23. Se även: Tackoffer, Offer.
Herrens egendomsfolk gick emellertid
ofta sin egen väg och gav icke Gud
äran. Likväl står Herren fast vid sina
löften till folket, och i profetiorna
talas det om en tid då Israel skall tacka
Herren för hans tröst och frälsning,
Jes. kap.12; 51 :3.
Om Jesus berättas det att han
tackade Gud vid bespisandet av de
hungrande folkskarorna i öknen, Matt.
15:36; Joh.6:l1, vid Lasarus' återkal·
lande till livet, Il :41, och vid den
påskmåltid som han intog tillsammans
med sina lärjungar före sitt lidande och
sin död, Matt.26:27; I.Kor.l1 :24.
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TABRIMMON
aram. (guden) Rimmon är god. Fader
till Ben-Hadad I, konung i Syrien vid
den tid då Asa regerade i Jerusalem,
omkring år 900 f.Kr. I.Kon.15:18.
TACK
Se även: Tacksägelse.
Gud vare tack
1) För hans outsägliga gåva, 2.Kor.
9:15. 2) För segern genom vår Herre
Jesus Kristus, I.Kor.15:57. 3) För de
troendes lydnad, Rom.6 :17.
TACK

1) jågå, i11 '

hif. bekänn~; lova, prisa, tacka; här hif.
inf. ho~o! tillsammans med pi. inf. av
[hälal], se t.ex. Lovsång 3. Se vidare:
Tacka l.
2) chdris, Xap t<;
behag; välvilja, ynnest; nåd; ynnest.
eller nådesbevis; tack (för ynnest· eller
nådesbevis). Se t.ex. Nåd 10, Tacka 3,
Tacksägelse 4, Välbehaglig 12.
3) eucharistM, EV xap WTf!w
vara tacksam; i N.T. end. i betydelsen:
tacka, frambära tacksägelse; av: euchå·
ristos, se Tacksam 2. Se: Tacka 4,
Tacksägelse 2.
4) eucharistla, EV xapwTia
tacksamhet; i N.T. främst i betydelsen:
tacksägelse; av: euchåristos, se Tacksam 2. Se: Tacka 6, Tacksägelse 3.
TACK
1 t.- och lovsånger till H.
1.Krön.25":3
1 under lov och t. till H.
Esr. 3 :11
2 vad t. kunnen I få
Luk. 6 :32,33,34
2 Gud vare t. att den tid är
Rom. 6:17
2 Gud vare t., gm JK. vår H.
7 :25
3 Gud vare t., jag talar
l.Kor.14:18
2 Gud vare t. som giver oss segern
15:57
2 Gud vare t. som för oss
2.Kor. 2:14
2 Gud vare t. som också i Titus'
8:16
2 Gud vare t. för hs outsägligt rika
9:15
4 hembära pris och ära och t.
UPp. 4:9

TACKA
l) jådå, i11 '

TACKA

(=får)

dina t.or icke fött i otid
l.Mos.31 :38
200 t.or och 20 vädurar
32:14
antingen en t. eller en get
3.Mos. 5:6
hjord av nyklippta t.or
HV.4:2
Dina tänder likna en hjord av t.or
6:5
två t.or vad en man föder upp
Jes. 7 :21

TACKOFFERSDJUR
av Let skall han offra fett
3.Mos. 3:9
förbränna ss. det sker med t.ets fett
4:26
på samma sätt s. fettet tages ur t.et
4 :31
Fören fram till mig t.en
l.Sam.13:9

TACKOFFERSF ÅR
s. fettet tages ut ur t.et

3.Mos. 4:35

TACKOFFERS·F ÄKREATUR
t.en 24 tiurar, 60 vädUl'ar

4.Mos. 7 :88

TACKOFFERSKÖTT
på tredje dagen äter av t.et
t.et kokade de i grytor

3.Mos. 7:18
2.Krön.35 :13

TACKOFFERSTJUR
s. detta tages ut ur Len

3.Mos. 4:10

TACKSAM
-tacksam
otacksam Luk.6:35
TACKSAM

l) I 2.Mos.13:8 står ordagrant: [Det
är] på grund av det [som] Herren
gjorde för mig.

2) euchdristos, EV xap WTO<;
behaglig; välvillig, huld; som är föremål
för välvilja el. ynnest; som kommer
ihåg ynnestbevis, tacksam; av: adv. eu,
gott, väl, och charizomai, behaga; be·
visa välvilja el. ynnest (av: chåris, se 3).

Tacksägelsepsalm - Taga
Herrens måltid kallades tidigt i den
kristna kyrkan eucharistia, tacksägelse.
Se: Nattvard.
I de apostoliska breven upptar tacksägelsen stort rum, särskilt hos Paulus.
Hedningarna kännetecknas av att de trots sin kunskap om Gud - icke ärar
eller tackar honom som Gud, Rom.
I :21. Den sanna tacksägelsen är en
frukt av Guds nåd i Kristus Jesus,
2.KOL4:1S; 1.Tim.1 :12-14. Denna nåd
sätter de troende i stånd att göra
kärlekens gärningar gentemot de behövande, något som också bär rik
frukt genom de tacksägelser till Gud
som blir en följd av detta, 2.KOL
9:10-IS. I sina böner tackade Paulus
Gud särskilt för sina bröder i tron,
Apg.28:IS; Rom.1:8; 1.KoLI:4 etc. l
synnerhet fröjdade han sig när han såg
deras lydnad mot de gudomliga
sanningarna, Rom.6:17. Upprepade
gånger uppmanar aposteln de troende
till tacksamhet och tacksägelse. När
Kristi frid bevarar deras hjärtan, har de
all orsak att vara tacksamma, Kol.3:1S.
Tacksägelse står i kontrast till dåraktigt tal eller gyckel, Ef.S:4. Den har att
göra med trons rikedom, Kol.2:7, och
de som lever i trons gemenskap med
Kristus, kan genom honom, i hans
namn, tacka Gud för allt, Ef.S :20;
Kol.3:17; I.Tess.S:18. De kan tacka
Gud för seger, 1.KoLIS :S7; 2.Kor.
2:14, för tjänst, 1.Tim.1:l2, och för
ett evigt hopp, Kol.l :12, jfr Hebr.
12 :28. Också de timliga gåvorna, mat
etc., är givna för att mottagas och
njutas med tacksägelse, 1.Tim.4:3 f.,
jfr Rom.14:6, och de troende förmanas att bedja, åkalla, anropa och
tacka Gud för alla människor, överheten inberäknad, 1.Tim.2:1 f. De
kristna skall också lä ta sina önskningar
följas av tacksägelse, Fil.4:6, och de
uppmanas att vaka i bönen under
tacksägelse, Kol.4:2. Se: Bön.
Bibelns budskap riktar håg och
tanke framåt mot det slutliga målet,
den eviga, himmelska saligheten, där
den frälsta skaran tillsammans med alla
änglarna skall ge honom som sitter på
tronen tacksägelse och hyllning för
hans stora makt, Upp.4:9-11; 7:9-12;
II: 16 f. Se även: Lovprisning.
Överflödande tacksägelse, 2.Kor.
l) Genom nåden, 4:IS. 2) För
nåden, 1:11. 3) l nåden, 1:12.
Med tacksägelse
l) l tro, Kol.2:7. 2) l bön, Fil.4:6.
3) l vaksamhet, Kol.4:2.
TACKSÄGELSE

I) tagii, il l j n
bekännelse; lov, pris, lovsång, tacksägelse; av: jägå, se Tacka 1. Se: Lov S,
Lovoffer I, Pris (l) l.
2) eucharisteo, EV xap tOTEW
vara tacksam; i N.T. end. i betydelsen:
tacka, frambära tacksägelse; även: läsa
tacksägelsen (bordsbönen); av: euchilristos, se Tacksam 2. Se: Tack 3,
Tacka 4.
3) eucharisda, EVxapwTia
tacksamhet; i N.T. främst i betydelsen:
tacksägelse (även om bordsbön); av:
euchilristos, se Tacksam 2. Se: Tack 4,
Tacka 6.
4) chdris, Xap t~
behag; välvilja, ynnest; nåd; ynnesteller nådesbevis; tack. Grundtextens
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uttryck i Ko!..3 :16, en te chariti, som
översatts »med tacksägelse», kan också
återges med »i nåden». Se vidare: Tack
2.
TACKSÄGELSE
1 glädjehögtid under t.
Neh.12:27
1 att höja min rö st till t.
PS.26:7
1 under fröjderop och t.
42:5
69:31
1 upphöja hm med t.
1 träda fram för hs ansikte med t.
95:2
1 Gän in i hs portar med t.
100:4
1 Höjen sång till H. med t.
147:7
1 t. och lovsångs ljud
Jes.51 :3
Jer.30:19
1 Ifrån folket skalll.iuda t.
Jona 2:10
1 offra åt dig med högljudd t.
Joh. 6:23
2 H. hade uttalat t.n
Apg.24:3
3 erkänna vi med många t.r
l.Kor.10:30
4 Om jag äter därav med t.
14:16
3 säga sitt 'amen' till din t.
2 Om än din t. är god
14:17
2.Kor. 1 :11
2 skola många hembära t.
4:15
3 en allt mer överflödande t.
9:11
3 skola framkalla t. till Gud
3 framkalla många t.r till Gud
9:12
Ef. 5:4
3 Låten fastmer t. höras
3 inför Gud, gm bön med t.
Fil. 4:6
Kol. 2:7
3 överflöden i t.
3:16
4 sjungen med t. till Guds ära
4:2
3 och vaken i den under t.
3 skapat att med t. mottagas
l.Tim. 4:3
4:4
3 när det mottages med t.
Upp. 7:12
3 visheten och t.n tillhöra Gud

TACKSÄGELSEPSALM
Ps.100:1

En t.

TACKSÄGELSESÅNG
sjöngos lov· och t.er till Gud

Neh.12:46

TADDEUS
grek. av aram. trol. hjärtlig. Aposteln
Judas Lebbeus' tillnamn. Se vidare:
Judas 4. Mark.3 :18.
TADEL
l) anepilemptos, åVE11i'l\T/J.l1TTO~
oangriplig, otadlig, oförvitlig. Se vidare: Oförvitlig l.
TADEL
1 själv utan fläck och t. hålla

10Tim. 6:14

TADMOR
hebr. möjl. palmstaden. En stad i den
syriska öknen, identisk med nuv. Tadmur el. Tudmur, ca 200 km nordost
om Damaskus, i en oas vid karavanvägen mellan Palestina och Mesopotamien. Tadmor hörde till de städer, som
Salomo byggde upp igen och befaste.
Sin glansperiod upplevde staden i hellenistisk och romersk tid, då den kallades Palmyra. F rån denna tid finns
imponerande ruiner av ett Bel-tempel,
pelargator m.m. Jfr Tamar 2. 2.Krön.
8:4.
TAIfAT
hebr. möjl. droppel el. dropp. En dotter till konung, Salomo. Hon blev
hustru till Ben-A~inadab, fogde över
Nafat-Dor. l.Kon.4:1l.
TAG

-tag
andetag Job 7:19
famntag Pred.3:S
företag Pred.3:1
handtag HV.S:S
misstag 1.Mos.43: 12
tilltag 1.Mos.II:6
undantag Apg.26:29

TAG
grep t. i stadsportens dörrar
Simson tog fast t. mot dem
gripa t. i dess kvistar
att ngn fattar t. i en annan

TAGA
-taga
antaga 2.Mos.22:11
avtaga 1.Mos.8:3
betaga l.Mos.28:l7
borttaga 3.Mos.10:17
framtaga Hab.3:9
fritaga I.Kon.IS:22
fråntaga 4.Mos.36:3
företaga 1.Mos.42:38
förtaga Ords.4:16
iakttaga 3.Mos.8:3S
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Dom.16:3
16:29
HV.7:8
Jes. 3:6

intaga Jos.6:20
medtaga Dom.4:21
mottaga I.Mos.4:11
ned taga 4.Mos.l:Sl
tilltaga 1.Sam.14:l9
undantaga Jos.ll :19
upptaga Hebr.S:1
vidtaga Apg.24:3
övertaga 2.Krön.22:9
låntagare Ords.22:7

TAGA
(allmänt)
Så tog nu H. Gud mannen
loMas. 2:15
bruka j orden varav han var t.en
3 :23
t.e sin boning i Sems hyddor
9 :27
(Abram) tog tillbaka allt godset
14:16
hs ägodelar tog han ock tillbaka
14:16
jag icke vill t. ens en tråd
14:23
Tag åt mig en treårig kviga
15:9
han tog åt hm alla dessa djur
15:10
Sarai tog sin egyptiska tjänstekvinna 16:3
Abraham tog sin son Ismael
17 :23
t.en härbärge i eder tjänares hus
19:2
att de toga härbärge hos (Lot)
19:3
s. Abimeleks tjänare t.it ifrån hm
21 :25
(Gud:) Tag din son Isak
22:2
icke t.it sin nåd ifrån min herre
24 :27
Rebecka tog Esaus högtidskläder
27 :15
(Isak:) t.it din välsignelse
27 :35
(Esau:) förstfödslorätt har han t.it
27 :36
nu har han ock t.it min välsignelse
27 :36
(Laban) tog hm i famn
29 :13
tog han sin dotter Lea
29 :23
tog (Lea) sin tjänstekvinna Silpa
30:9
icke nog att du t.it min man
30 :15
Vill du t. min sons kärleksäpplen
30:15
Jakob tog friska käppar av poppel
30:37
Jakob har t.it vad vår fader ägde
31:1
Så tog Gud eder faders boskap
31:9
(Laban:) likasom t.na med svärd
31 :26
(Jakob:) med våld t. dina döttrar
31:31
Men Rakel hade t.it husgudarna
31 :34
Esau tog (Jakob) i famn
33:4
så skola vi t. vår syster
34:17
toga deras får och fäkreatur
34:28
Men de toga Josefs livklädnad
37:31
Josefs herre tog hm och lät sätta
39 :20
Benjamin vilien lock t. ifrån mig
42:36
t. ifrån oss våra åsnor
43:18
Om I nu t.en också denne ifrån mig
44:29
t.en eder vagnar i Egyptens land
45:19
toga sin boskap och de ägodelar
46:6
Och Jakob tog avsked av Farao
47 :10
kysste dem och tog dem i famn
48:10
Min ära t.e ingen del i deras samkväm 49:6
tag (ormen) i stjärten
2.Mos. 4:4
du skall t. i din hand denna stav
4:17
Mose tog Guds stav i sin hand
4:20
säga till Aran: Tag din stav
7:9
tag i din hand staven
7 :15
Säg till Aran: Tag din stav
7 :19
T .en edra händer fulla med sot
9:8
därav måste vi taga det varmed vi
10:26
t. en omväg gm öknen åt Röda havet 13:18
molnstoden tog plats bakom dem
4:19
Mirjam tog en puka i sin hand
lo:ZO
tag i din hand staven med vilken
17:5
t.it hs mantel i pant
22:26
(Mose) tog förbundsboken
24:7
Tag dig ock kryddor av yppersta
30:23
Tag dig välluktande kryddor
30:34
vilade han och tog sig ro
31 :17
mån I i dag t. handfyllning
32:29
ngt s. han med våld har t.it
3.Mos. 6:2
återställa vad han med våld t.it
6:4
icke t. ngt ifrån hm med våld
19:13
en sköka får han icke t.
21 :14
icke ockra på hm eller t. ränta
25:36
t.it leviterna i stället
4.Mos. 8:18
toga de granatäpplen och fikon
13:24
t.er min hand ifrån eder
14:34
t.en edra fyrfat, du Kora
16:6
Icke en enda åsna har jag t.it
16:15
t.er lösen för det s. är förstfött
18:15
t.er lösen för förstfött bland orena
18:15
skall du t. lösen för dem
18 :16
må du icke t. lösen
18:17
Tag Aran och hs son Eleasar
20:25
t.it ifrån hm hela hs land
21 :26
vi vilja icke t. vår arvedel
32:19
icke t. lösen för en dråpares liv
35:31
Ej heller skolen I t. lösen
35:32
tog jag huvudmännen
5.Mos. 1 :15
jag tog 12 män bland eder
1 :23
ingen stad fanns s. vi icke toga
3:4
togo vi alltså då deras land
3:8
I skolen icke t. ngt därifrån
4:2
Men eder har H. t.it
4:20
och icke t. ngt därifrån
12 :32
så att du t.er fångar
21 :10
skola hs fader och moder t. hm
21 :19
icke t. både modem och ungarna
22:6
t. allenast ungarna
22:7
de äldste i staden t. mannen
22:18

han där tog henne med våld
22 :25
Av utlänningen må du t. ränta
23:20
icke t. handkvarnen i pant
24:6
den så gör t.er livet i pant
24:6
änkas kläder skall du icke t. i pant
24 :17
tog han hm i sitt beskärm
32:10
bredde han ut sina vingar och tog
32:11
H. ark tog plats framför folket
Jos. 4:11
t.er sig före att åter bygga upp
6:26
och tog det (tillspillogivna)
7 :21
(Josua) tog vid pass 5000 man
8:12
boskapen och rovet toga israeliterna
8:27
tag dig fångar, Abinoams son
Dom. 5:12
Tag den tjur
6:25
tag så den andra tjuren och offra
6 :26
de togo två midjanitiska hövdingar
7 :25
(Gideon) tog ökentömen och tistlar
8:16
han tog de prydnader
8 :21
Då tog (Abimelek) sitt folk
9 :43
Abimelek tog en yxa i sin hand
9 :48
du (Jefta) skall icke t. arv
11:2
toga de ju mitt land
11:13
icke t.it ngt land vare sig
11 :15
icke t.it detta ifrån oss
11 :26
tog jag min själ i min hand
12:3
(Simson) tog deras kläder
14:19
tag denna i stället för den andra
15:2
sedan tog (Simson) facklor
15:4
Simson tog fast tag mot dem
16:29
Det var jag som tog (penningarna)
17:2
fem män toga den skurna gudabilden 18:17
männen hade t.it gudabilden
18:18
(Mika) svarade: I haven t.it de gudar
18:24
hade t.it vad Mika hade
18 :27
tog dock åter mod till sig
20:22
vill t. dig efter bördesrätt
Rut 3:13
icke lust t. dig efter bördesrätt
3:13
Om du vill t. det efter bördesrätt
4:4
icke vill t. det efter bördesrätt
4:4
tag sedan vad dig lyster
1.Sam. 2:16
eljest t.er jag det med våld
2:16
Därtill blev Guds ark t.en
4 :11
därtill har Guds ark blivit t.en
4:17
ryktet om att Guds ark var t.en
4:19
syftade på att Guds ark var t.en
4:21
eftersom Guds ark var t.en
4:22
filisteerna t.it Guds ark
5:1
Där togo filisteerna Guds ark
5:2
Då toga de Dagon
5:3
städer s. filisteerna hade t.it
7 :14
tillhörande området tog Israel
7 :14
Edra söner skall han t.
8:11
Edra döttrar skall han t.
8:13
Edra bästa åkrar ... skall han t.
8:14
Därtill skall han t. edra tjänare
8 :16
t.it ngns oxe eller t.it ngns åsna
12:3
från ingen mska har du t.it ngt
12:4
tog får och slaktade dem
14:32
tog jag litet honung
14:43
tog (Saul) hm i sin tjänst
14:52
David tog filisteens huvud
17 :54
Han tog ju sin själ i sin hand
19:5
Sedan tog Mikal husguden
19:13
traktar efter att t. mitt liv
24:12
allt vad amalekiterna hade t.it
30:18
David tog ock alla får och fäkreatur
30:20
Sedan toga de deras ben
31 :13
jag tog diademet på hs huvud
2.Sam. 1 :10
Abner tog Sauls son Is-Soset
2:8
försök att t. hs rustning
2:21
lät t. (Mikal) ifrån hennes man
3 :15
då tog hs sköterska hm och flydde
4:4
därefter toga de (Is·Sosets) huvud
4:7
Is·Sosets huvud toga de
4:12
David och hs män toga (avgudabilder) 5:21
David tog de gyllene sköldar
8:7
tog David koppar i stor myckenhet
8:8
det silver (David) hade t.it
8:11
Då tog Hanun Davids tjänare
10:4
han tog den fattige mannens lamm
12:4
(David) tog deras konungs krona
12:30
~) tog deg
13:8
att han t.it sin broders liv
14:7
björninna från vilken man t.it ungarna 17:8
de toga Absalom
18:17
Han må gärna t. alltsammans
19:30
Konungen tog avsked av hm
19 :39
konungen tog då de tio bihustrur
20:3
Tag du din herres tjänare
20:6
Därmed tog konungen de två söner
21:8
tog min son från min sida
1.Kon. 3 :20
(Salomo:) T.en hit ett svärd
3:24
tag här tio stycken för dig
11:31
icke t. det samlade riket
11 :34
skall jag t. konungadömet
11:35
Dig (Jerobeam) vill jag alltså t.
11:37
(Sosak) tog skatterna i H. hus
14:26
alltsammans tog han
14:26
tog ock alla de gyllene sköldar
14:26
Då tog Asa allt silver och guld
15:18
hade Obadja t.it 100 profeter
18:4
har han av det riket t.it en ed
18:10
Då togo de den tjur s. han gav
18:26
(Elia:) tag nu mitt liv, H.
19:4
stå efter att t. mitt liv
19:10,14
dina ögons lust skola de t. med sig
20:6
skyndade att t. fasta därpå
20 :33
t. det icke ifrån konungen i Aram
22:3
Tag Mika och för hm tillbaka
22:26
H. i dag vill t. din herre
2.Kon. 2:3,5
innan jag bliver t.en ifrån dig
2:9
om du ser mig när jag bliver t.en
2:10
Och (Elisa) tog Elias mantel
2:14
tog (Gehasi) det ur deras hand
5:24
mannen ... tog (yxjärnet)
6:7
för att t. mitt huvud
6:32
toga därur silver och guld
7:8
Tag skänker med dig
8:8
Tag (Joram) och kasta ut hm
9 :25
Tag därför hm nu och kasta ut hm
9 :26
toga de konungasönerna och slaktade 10:7
tog Joseba. konung Jorams dotter
11:2
(Jajada) t.it en ed av dem
11:4
Då tog Joas allt vad hs fäder helgat
12:18
Därefter sade (Elisa): Tag pilarna
13:18
när (Joas) t.it dem. sade han
13:18
tog Joas tillbaka från Ben-Hadad
13:25
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Tag!
l) Livets vatten, Upp.22:l7. 2) Jesu
ok, Matt.ll :29. 3) Guds fulla vapenrustning, Ef.6:13. 4) Ditt kors på dig,
Mark.8:34.
TAGA

u

Uppdelning: allmänt; taga an, taga bort, taga
emot, taga fatt, taga i akt, taga i besittning,
taga slut, taga till fånga, taga (till) hustru,
taga till orda, taga till äkta, taga tillfly kt,
taga undan, taga vara på, taga sig till vara,
taga vid handen, taga vägen.

u

J,

Taga
tog allt guld och silver och alla
allt folket i Juda tog Asarja

14:14
14:21
Ahas tog det silver och guld
16:8
söner till dig ... dem skall man t.
20:18
(Josia) tog Aseran ur H. hus
23:6
Men folket i landet tog Josias son
23:30
tog översteprästen Seraja jämte
25:18
från staden tog han en hovman
25:19
dessa tog N ebusaradan och förde
25 :20
tog Evil·Merodak Jojakin till nader
25:27
toga ifran dem Jairs byar
l.Krön. 2:23
att t. deras boskapshjordar
7 :21
toga Sauls och hs söners lik
10:12
tog David sin boning i bergfästet
11:7

hämtade vatten ur brunnen och toga

11 :18

tog (David) Gat med underlydande
David tog ifran hm 1000 vagnar

18:1
18:4

du tog dina brokigt vävda kläder
16:18
du tog dina söner och döttrar
16:20
t. ifrån dig dina härliga smycken
16:39
tog dess konung och dess furstar
17:12
han tog en ättling av konungahuset
17:13
Jag vill ock &iälv t. en kvist
17 :22
om han icke ockrar eller t.er ränta
18:8
ockrar och t.er ränta
18:13
ej heller ockrar eller Ler ränta
18:17
du ockrar och Ler ränta och skinnar
22:12
L ifrån dig dina härliga smy cken
23 :26
t. ifrån dig allt vad du förvärvat
23:29
t. ifran dig den som är ögons lust
24:16
då jag Ler Uran dem deras värn
24:25
t. en ände med förskräckelse
26:21
du har t.it en ände med förskräckelse 27 :36
Du tog en ände med förskräckelse
28:19
toge n den full av ord mot mig
35:13
ga ditut och t. rustningar
39:9
Fursten ma icke t. ngt av folkets
46:18
Ditt rike t.et ifran dig
Dan. 4:28
gick han åstad och tog Gomer
Hos. 1:3
Därför skall jag t. tillbaka min säd
2:9
t. dessa ifrån dem
9 :12
fran vilken man har t.it ungarna
13:8
ingen Ler miste om sin stråt
Joel 2:7
Ut sig för sa stora ting
2:20
ty stora ting har H. t.it sig för
2:21
t.it mitt silver och mitt guld
3:5
t.en ifrån hm hs säd ss. skatt
Am. 5 :11
skola L välder över dig
Ob. v. 7
Sydlandets folk skall t. Esaus berg
v.19
Låglandets folk skall t. filisteernas
v.19
Benjamin skall t. Gilead
v.19
T .en mig och kasten mig i havet Jona 1:12
toga de Jona och kastade hm i havet
1:15
Sa tag nu, H., mitt liv ifrån mig
4:3
rätt och myndighet Ler det
Hab. 1:7
rördrommar t. natthärbärge
SeL 2:14
skall jag t. dig, min tjänare
Hagg. 2:24
för att L min boning i dig
Sak. 2:10
jag skall t. min boning i dig
2:11
L min boning i Jerusalem
8:3
spiran t.en ifrån Egypten
10:11
tog djävulen (J.) med sig
Matt. 4:5
Ater tog djävulen hm med sig upp
4:8
tag din säng och gå hem
9:6
(Johannes') lärjungar togo hs döda
14:12
han tog de fem bröden och de två
14:19
otillbörligt t. brödet från barnen
15 :26
tog de sju bröden, så ock
15:36
förgätit att t. med sig bröd
16:5
icke hava t.it med oss bröd
16:7
Då tog Petrus (J.) avsides
16:22
tog J. med sig Petrus och Jakob och
17:1
Av vilka t. jordens konungar tull
17:25
Tag den första fisk du drager upp
17:27
Tag den och giv den åt dem för mig
17:27
så tag med dig ännu en eller två
18:16
togo de mycket illa vid sig
18:31
Tag vad dig tillkommer och ga
20:14
jungfrur togo sina lampor
25:1
oförstandiga toga väl sina lampor
25:3
men togo ingen olja med sig
25:3
De förständiga åter togo olja
25:4
T.en därför ifrån hm hs pund
25:28
tog J. ett bröd och välsignade det
26 :26
T .en och äten, detta är min lekamen
26 :26
Och han tog en kalk
26 :27
(J.) tog med sig Petrus och Sebedeus' 26:37
grepo J. och togo hm fången
26:50
togo silverpenningarna
27:6
Och jag tog de 30 silverpenningarna
27:9
togo röret och slogo hm
27:30
en av dem tog en svamp
27 :48

David tog de gyllene sköldar
18:7
fran Tibhat och Kun tog David koppar 18:8
tog Hanun Davids tjänare och lät raka 19:4
David tog deras konungs krona
20:2
Tag vilketdera du vill
21 :12
Då sade Ornan till David: Tag den
21 :23
jag vill icke t. ät H. det som är
21 :24
(Sisak) tog skatterna i H. hus 2.Krön.12:9
Han tog ock de gyllene sköldar
12:9
för att t. handfyllning
13:9
Abia tog ifrån (Jerobeam) städer
13:19
städer han t.it i Efraims bergsbygd
15:8
Då tog Asa silver och guld
16:2
T.en Mika och fören hm tillbaka
18:25
varför de ock toga en omväg
20:10
toga för sig sa mycket att de icke
20:25
tog allt guld och silver och alla
25:24
allt folket i Juda tog Ussla
26:1
toga en stor hop fangar
28:5
fångarna s. l haven tagit
28:11
slagit Juda och t.it fångar
28 :17
t.it handfyllning till H. tjänst
29:31
t.it ed av hm vid Gud
36:13
kärl t.it ur templet i Jerus.
Esr. 5:14
s. Nebukadnessar tog ur templet
6:5
Esra tog en ed av de översta bland
10:5
jag tog en ed av dem
N eho 5 :12
konungen tog av sig ringen
Est. 8:2
s. han latit t. ifrån Haman
8:2
konung Ahasveros tog skatt
10:1
stark stann tog i husets fyra
Job 1:19
H. gav, och H. tog
1:21
han tog sig en lerskärva att skrapa
2:8
t. min själ i min hand
13:14
du tog pant av din broder utan sak
22:6
t,er änkans ko i pant
24:3
t.er jag det tillbaka och ångrar
42:6
för att t. det i din hand
Ps.10:14
icke t. deras namn pa mina läppar
16:4
de s. t. sig en annan gud
16:4
stämpla för att L mitt liv
31:14
tag icke din h. A. ifrån mig
51:13
jag skulle t. härbärge i öknen
55:8
du tog fångar
68:19
tog hm ifrån fårhjordens fållor
78:70
min nåd skall jag ej t. ifrån hm
89 :34
hs ämbete t.e en annan
109:8
Med sina händer t. de icke
115:7
Jag vill t. frälsningens bägare
116:13
Toge jag morgonrodnadens vingar
139:9
björninna från vilken man t.it
Ords.17:12
brutet mod t.er märgen ur benen
17 :22
Den ogudaktige t.er gärna skänker
17 :23
t. ifran dig sängen där du ligger
22:27
jag sig det och tog varning därav
24:32
T. i famn har sin tid
Pred. 3:5
ej heller t. ngt därifran
3:14
Du har tjt mitt hjärta
HV. 4:9
du har Lit mitt hjärta med en blick
4:9
Du. Salomo, må t. dina tusen
8:12
tag du hand om detta vacklande
Jes. 3:6
din missgärning t.en ifrån dig
6:7
Tag dig en stor tavla och skriv
8: 1
jag vill t. mig pålitliga vittnen
8:2
i Geba t. (Assur) nattkvarter
10:29
folk skola t. dem och föra dem hem
14:2
T.en natthärbärge i Arabiens vildmark 21 :13
skall rätten L sin boning i öknen
32:16
dem skall man t.
39:7
t. ifrån hjälten hs fångar
49:25
Svärdet nära att t. vårt liv
Jer. 4:10
ej ångra det eller t. det tillbaka
4:28
t. det lätt med helandet av
6:14; 8:11
t. det och föra det till Babel
20:5
Tag denna kalk med vredesvin
25:15
jag tog kalken ur H. hand
25:17
tala alla de ord ... tag intet därifran
26:2
icke tog det med sig
27 :20
Då tog profeten Hananja oket
28 :10
kvinnan s. t.er mannen i sitt be skärm 31 :22
jag tog köpebrevet
32:11
säger H. Sebaot: Tag du dessa brev
32:14
Köp du åkern och tag vittnen därpa
32 :25
icke mer av hs säd t.er dem
33 :26
togo tillbaka de trälar
34:11
t.it tillbaka var och en sin träl
34:16
Då togo (furstarna) Jeremia
38:6
tog vägen bort åt Hedmarken till
39:4
Tag (Jeremia) och se hm till godo
39 :12
toga de alla sina män och gingo
41:12
tog o med sig alla de kvarblivna
43:5
varför har Malkam t.it arv efter
49:1
t. arv efter dem s. t.it hs arv
49:2
och deras hjordar må man t.
49:29
t. vare sig hörnsten eller grundsten
51 :26
tog översteprästen Seraja
52 :24
tog han en hovman s. var anförare
52:25
dessa tog Nebusaradan, översten
52:26
tag dig en tegeltavla
Hes. 4:1
t. dig en järnplåt
4:3
tag dig vete, korn. bönor, hnsärter
4:9
jag vill låta dig t. kospillning
4:15
tag dig ett skarpt svärd
5:1
tag dig så en vågskål
5:1
av dessa strån skall du t. några
5:4
tag dina händer fulla med eldsglöd
10:2
keruben tog därav och lade i händerna 10:7
denne tog det och gick så ut
10:7
T .er man väl virke därav
15:3
du tog dina härliga smycken
16:17

Stå upp, tag din säng och gå
Mark. 2:9
Stå upp, tag din säng och gå hem
2:11
tog strax sin säng och gick ut
2:12
togo (J.) med i båten
4:36
tog o hs döda kropp och lade i en grav 6 :29
tog (J.) de fem bröden
6 :41
när han t.it avsked av folket
6 :46
otillbörligt att t. brödet fran
7 :27
tog han hm avsides ifrån folket
7 :33
Och han tog de sju bröden
8:6
förgätit att t. med sig bröd
8 :14
Då tog Petrus (J.) avsides
8:32
tog J. med sig Petrus och Jakob och
9:2
han tog ett barn och ställde det
9:36
om en hustru t.er sig en annan man
10:12
T.en hit en penning, så jag får se
12:15
Då tog den andre i ordningen henne
12:21
tog han ett bröd och välsignade
14:22
T.en detta, detta är min lekamen
14:22
han tog en kalk och tackade Gud
14:23
tog med sig Petrus och Jakob och
14:33
Tag denna kalk ifrån mig
14 :36
grepo de J. och togo hm fången
14 :46
onnar skola de t. i händerna
16:18
tog (Simeon) hm i sin famn
Luk. 2:28
Stå upp, tag din säng och ga hem
5:24
stod han strax upp och tog sängen
5:25
tog skådebröden och at
6:4
Dessa tog (J.) nu med sig
6 :17
om ngn Ler manteln ifrån dig
6:29
om ngn t.er ifrån dig vad s. är ditt
6 :30
Därefter tog han de fem bröden
9 :16
J. tog ett barn och ställde det
9:47
tillstäd mig först t. avsked
9:61
rövare s. toga ifran hm hs kläder
10:30
t.er denne ifrån hm alla vapnen
11 :22
t.er med sig sju andra andar
11 :26
och tog plats vid bordet
11 :37
låta dem t. plats vid bordet
12:37
senapskorn s. en man t.er och lägger
13:19
surdeg s. en kvinna t.er och blandar
13:21
tag icke den främsta platsen
14:8
gå och tag den nedersta platsen
14:10
t.er ifrån mig förvaltningen
16:3
Tag här ditt skuldebrev
16:6,7
T .en ifrån hm hs pund
19 :24
Då tog den andre i ordningen henne
20 :30
så. tag denna kalk ifrån mig
22 :42
tOg brödet och välsignade och bröt
24:30
tog det och åt därav i deras åsyn
24 :43
Ordet vart kött och tog boning
Joh. 1 :14
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Och Josef tog (J.) kropp

27 :59

En mska kan intet t. om det icke
Rabbi, tag och ät
Sta upp, tag din säng och gå
strax blev mannen frisk och tog sin
Tag din säng och gå
att du skulle t. din säng och ga
tog J. bröden och tackade Gud
för att sedan t. igen det
Ingen t.er det ifrån mig
jag har makt att t. igen det
romarna komma då och t. ifrån oss
t. vår boning hos hm
ingen skall t. eder glädje ifrån eder
Jag beder icke att du skall t. dem
Judas tog med sig romerska vakten
T.en I hm och dömen hm
Sa tog Pilatus J. och lät gissla hm
T.en l hm och korsfästen hm
de toga J. med sig
toga de hs kläder
Också livklädnaden tog o de
bad Pilatus att få L J. kropp

3:27
4:31
5:8
5:9
5:11
5 :12
6 :11
10:17
10 :18
10:18
11 :48
14 :23
16:22
17:15
18:3
18:31
19:1
19:6
19 :16
19 :23
19:23
19 :38

(Josef) tog hs kropp

19:38

de toga J. kropp
19:40
J.togbrödet
21:13
Hs ämbete t.e en annan
Apg. 1 :20
tog den misshandlade i för-,>"ar
7 :24
vara fäder togo (tabernaklet) i arv
7 :45
Sedan tog (Saulus) sig mat
9:19
toga hs lärjungar hm en natt
9 :25
togo med sig Johannes
12 :25
t. med sig Johannes
15:37
icke skäligt att t. med sig en man
15:38
Barnabas tog med sig Markus
15:39
tog (Paulus) hm och omskar hm
16:3
Paulus tog illa vid sig
16:18
tog o med sig allahanda dåligt folk
17:5
tog han avsked av bröderna
18:18
(Paulus) tog avsked av dem
18:21
tog handkläden och förkläden
19 :12
sedan han tjt avsked av dem
20:1
där vi tänkte t. Paulus ombord
20:13
tog o vi hm ombord
20:14
Saligare är att giva än att t.
20:.'35
21:6
vi togo avsked av varandra
tog (Agabus) Paulus' bälte
21 :11
Tag med dig dessa
21 :24
tog da Paulus männen med sig
21 :26
tog då strax med sig krigsmän
21 :32
översten tog (Paulus) i förvar
21 :33
Denne tog hm då med sig
23 :18
tog (Paulus) ifrån dem
23 :27
Så togo nu krigsmännen Paulus
23:31
uppmanade Paulus alla att t. sig mat
27 :33
uppmanar jag eder att t. eder mat
27 :34
tog (Paulus) ett bröd
27:35
vid gott mod och togo sig mat
27 :36
toga oss alla med sig dit
28:2
t.it sig för att dyrka skapade
Rom. 1 :25
T.en del i de heligas behov
12:13
t. sig för att ga till rätta
l.Kor. 6:1
Skall jag nu t. K. lemmar
6 :15
vid maltiden t.er var och en i förväg
11 :21
då. H.J. blev förridd tog han ett bröd 11:23
Sammalunda tog han ock kalken
11 :25
från andevärldens furstar t.it makt
15:24
tog avsked av dem
2.Kor. 2:13
s. var försvinnande tog en ände
3 :13
jag tog lön av dem
11 :8
jag tog då också Titus med mig
Gal. 2:1
jag vill t. ett exempel
3:15
att K. har t.it gestalt i eder
4:19
tog fångar, gav mskorna gåvor
Ef. 4:8
t.en alltid trons sköld
6:16
all fullhet t. sin boning i hm
Kol. 1:19
t.er sitt säte i Guds tempel
2.Tess. 2:4
tjt mig i sin tjänst
l.Tim. 1:12
s. har t.it hm i sin sold
2.Tim. 2:4
Tag Markus med dig hit
4:11
ingen t.er sig själv värdighet
Hebr. 5:4
tog sig icke heller K. själv äran
5:5
enligt lagen t. tionde av folket
7:5
tog denne tionde av Abraham
7:6
dödliga mskor s. t. tionde
7:8
Levi s. t.er tionde
7:9
i stället för att t. den glädje
12:2
t. mskors vittnesbörd för gott
l.Joh. 5:9
låtit t. sin boning i oss
Jak. 4:5
t.en profeterna till edert föredöme
5:10
t.it mig för att skriva till
Jud. v.3
att ingen t.er din krona
Upp. 3:11
trädde fram och tog bokrullen
5:7
när (lammet) tog bokrullen
5:8
Du är värdig att t. bokrullen
5:9
ängeln tog rökelsekaret
8:5
Gå och tag denna öppna bokrulle
10:8
Tag den och ät upp den
10:9
Dä tog jag bokrullen ur ängelns hand 10:10
t.er dess märke på sin panna
14:9
dem s. t.it vilddjurets märke
19:20
icke hade t.it dess märke
20:4
han t.e livets vatten för intet
22:17
sä skall Gud L ifrån hm hs del
22: 19

TAGA (an)
skall du t. dig an hm
3.Mos.25 :35
att du t.er an mig
Rut 2:10
Välsignad han s. t.it sig an dig
2:19
togo sig an fångarna
2.Krön.28:15
Tag dig an din tjänares sak
Ps.119:122
tag dig an min sak
Jes.38:14
Ingen Ler sig an din sak
Jer.30:13
själv t. mig an mina får
Res.34:11
tjt sig an sin tjänare Israel
Luk. 1:54
tog Barnabas sig an (Saulus)
Apg. 9:27
att man bör t. sig an de svaga
20:35
till att t. sig an de hjälplösa
l.Kor.12:28
t.en eder an de svaga
l.Tess. 5:14
t. sig an sina närmaste
l.Tim. 5:4
icke änglar s. han t.er sig an
Rebr. 2:16
Abrahams säd s. han Ler sig an
2:16
pliktiga t. oss an sådana män
3.Joh. v.8

TAGA (bort)
ty Gud tog (Hanok) bort
Gud har t.it bort min smälek
att han Ler bort paddorna
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l.Mos. 5:24

30:23
2.Mos. 8:8

Sedan skall jag L bort min hand
33 :23
skall han t. bort askan
3.~Ios. 6:10
t. bort askan från altaret
4.1\los. 4:13
att han t.er bort dessa ormar
21:7
Les deras arvedel bort
36:3,4
t.er han bort sin tunga hand
l.Sam. 6:5
därmed t.er bort sådan smälek
17 :26
tog bort ett får av hjorden
17 :34
t. bort din barmhärtighet
20:15
H. har t.it bort Davids fiender
20:15
samma dag det gamla togs bort
21:6
Gud Ler icke livet bort
2.Sam.14:14
i hemlighet t.it deras kroppar bort
21 :12
tog han skyndsamt bort bindeln1.Kon.20:41
så t. bort spetälskan
2.Kon. 5:11
tog bort bäckenet från dem
16 :17
askkärlen, skovlarna ... togo de bort
25:14
tog översten bort fyrfaten
25:15
från mitt huvud tjt bort kronan Job 19:9
menar att intet skall t.s bort
27 :19
Tag mig icke bort med ogudaktiga Ps.28:3
tag mig icke bort i mina halva dagar 102:25
du t.er bort deras ande, då förgås
104 :29
Tag bort ifrån mig smälek och förakt 119 :22
H. Sebaot skall t. bort stöd
Jes. 3:1
skall H. t. bort all deras ståt
3:18
och tag så bort vår smälek
4:1
Jag skall t. bort dess hägnad
5:5
också skägget skall den t. bort
7 :20
skall hs börda t.S bort
10:27
t. bort sitt folks smälek
25:8
Ler bort ur din hand berusningens
51 :22
tag mig icke bort
Jer .15 :15
Lit bort min frid ifrån detta folk
16:5
t.it bort ifrån denna plats
28:3
jag skall t. dig bort ifrån jorden
28:16
alla kopparkärl toga de bort
52:18
tog översten bort faten. fyrfaten
52:19
och tog bort min frid
Klag. 3 :17
t. bort stenhjärtat
Hes.11 :19
tog bort toppen på cedern
17:3
t. bort ifrån dig all din orenhet
22 :15
rosten icke har kunnat t.s bort
24:6
och ej Ls bort därifrån
29:5
svärdet kommer ·och t.er hm bort
33:4
svärdet kommer och t.er bort ngn
33:6
t. bort stenhjärtat ur eder kropp
36:26
togo bort mer rum från dem
42:5
tog bort ifrån hm dagliga offret
Dan. 8 :11
t. bort min ull och mitt lin
Hos. 2:9
Lösaktighet och vin t. bort förståndet 4:11
skall jag åter L hm bort
13:11
tjt bort din missgärning
Sak. 3:4
floden kom och tog dem bort
Matt.24:39
togo de bort taket över platsen Mark. 2:4
Satan t.er bort ordet s. såddes
4:15
kommer djävulen och t.er bort
Luk. 8:12
t.it bort nyckeln till kunskapen
11 :52
T.en bort detta härifrån
Joh. 2:16
J. sade: T.en bort stenen
11:39
Då tog o de bort stenen
11 :41
s. icke bär frukt, t.er han bort
15:2
och t. bort kropparna
19:31
De hava t.it H. bort ur graven
20:2
De hava t.it bort min H.
20:13
en sk y tog hm bort
Apg. 1:9
Les täckelset bort
2.Kor. 3:16
t.er han bort det förra
Hebr.l0:9
Gm tron togs Enok bort
11:5
Gud tog hm bort
11;5
Förrän han togs bort
11:5
givet att t. friden bort
Upp. 6:4
om ngn t.er bort ngt från de ord
22:19

TAGA (emot)
~iu lamm skall du t. emot
l.Mos.21 :30
(Abraham:) tag emot det av mig
23:13
t.er han då nådigt emot mig
32:20
tag emot skänkerna av mig
33:10
så gunstigt Lit emot mig
33:10
Tag hälsningsskänkerna emot dig
33:11
(Ar on) tog emot guldet
2.Mos.32:4
Tag emot detta av dem
4.Mos. 7:5
Mose tog emot vagnarna och oxarna
7:6
tog o emot guldet
31:51,54
att t. emot stentavlorna
5.Mos. 9:9
icke t.it emot brännoffer
Dom.13:23
(prästen) tog emot efoden och
18:20
ingen vilie t. emot dem i sitt hus
19:15
ingen vill t. emot mig i sitt hus
19 :18
du skall t. emot vad de giva
l.Sam.10:4
tog David emot vad hon medfört
25:35
tag nu emot tacksamhetsskänk 2.Kon. 5:15
jag vill icke t. emot den
5:16
bad (Elisa) att t. emot den
5:16
utan att t. emot av hm
5 :20
dem skola prästerna t. emot
12:5
icke längre t. emot penningar
12;7
icke t. emot penningar av folket
12:8
David tog emot dem
l.Krön.12:18
toga leviterna emot den
2.Krön.29 :16
sedan dc t.it emot (blodet)
30:16
blodet s. de togo emot av leviterna
35:11
togo prästerna emot det uppvägda Esr. 8 :30
men (Mordokai) tog icke emot
Est. 4:4
Om vi t. emot det goda av Gud
Job 2:10
Tag emot undetvisning av hs mun
22:22
H. tog nådigt emot Jobs bön
42:9
Min son. om du t.er emot mina Ords. 2:1
och tag emot mina ord
4:10
t.en emot min tuktan hellre än silver
8:10
t.er emot tillsägelser
10:8
hos dem S. t. emot råd är vishet
13:10
Hör råd och tag emot tuktan
19:20
när det måste t. emot dig
Jes.14:9
begynna att t. emot skökolön
23 :17
de knorrande skola t. emot lärdom
29:24
icke velat t. emot tuktan
Jer. 2:30
de ville ej t. emot tuktan
5:3
s. icke vill ... t. emot tuktan
7 :28
icke hörde eller togo emot tuktan
17 :23
om de vilja t. emot kalken
25:28
ville icke höra och L emot tuktan
32:33
Skolen l då icke t. emot tuktan
35:13
hon t.er ej emot tuktan
Sef. 3:2
tillsade henne t. emot tuktan
3:7
Tag emot av Heldai gåvorna
Sak. 6 :10
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Taga
om ban t.er gunstigt emot dig
Mal. 1:8
ej med välbehag t. emot ngt
2 :13
icke t.er emot eder
Matt.10:14
Den s. t.er emot eder
10:40
han t.er emot mig
10 :40
den s. t.er emot mig, t.er emot hm
10:40
Den s. t.er emot en profet
10:41
den s. t.er emot en rättfärdig man
10:41
strax t.er emot det med glädje
13:20
den s. t.er emot ett sådant barn
18:5
han t.er emot mig
18:5
Icke alla kunna t. emot det ordet
19:11
Den s. kan t. emot detta, t.e emot
19:12
de togo emot penningarna
28:15
strax t. emot det med glädje
Mark. 4:16
både höra ordet och t. emot det
4:20
icke t.er emot eder
6:11
Den s. t.er emot ett sådant barn
9 :37
han t.er emot mig
9 :37
och den s. t.er emot mig
9 :37
t.er icke emot mig utan hm s. sänt
9:37
s. icke t.er emot Guds rike ss. ett
10:15
han tog icke emot det
15 :23
t. emot (ordet) med glädje
Luk. 8:13
icke t.er emot eder, så gån bort
9:5
T .en emot dessa ord med öppna öron 9 :44
Den s. t.er emot detta barn
9 :48
han t.er emot mig
9 :48
den s. t.er emot mig, t.er emot hm
9 :48
folket där tog icke emot (J.)
9:53
i ngn. stad där man t.er emot eder
10:8
i ngn stad där man icke t.er emot
10:10
Marta tog emot (J.) i sitt hus
10 :38
Jag beder dig, tag emot min ursäkt 14:18,19
Denne t.er emot syndare och äter
15:2
t. emot eder i de eviga hyddorna
16:9
icke t.er emot Guds rike ss. ett
18 :17
(Sackeus) tog emot hm med glädje
19:6
hs egna togo icke emot hm
Joh. 1:11
åt alla dem s. togo emot hm
1 :12
vårt vittnesbörd t.en I icke emot
3:11
t.er ingen emot hs vittnesbörd
3 :32
om ngn t.er emot hs vittnesbörd
3:33
togo galileema vänligt emot (J.)
4:45
icke av mskajag t.er emot vittnesbörd 5:34
Jag t.er icke emot pris av mskor
5 :41
och I t.en icke emot mig
5 :43
I s. t.en emot pris av varandra
5 :44
s. icke t.er emot mina ord
12:48
Den s. t.er emot den jag sänder
13:20
han t.er emot mig
13 :20
den s. t.er emot mig, t.er emot hm
13 :20
när denne t.it emot brödstycket
13:27
Då (Judas) nu t.it emot brödstycket 13:30
s. världen icke kan t. emot
14:17
de hava t.it emot dem
17:8
när J. hade t.it emot vinet sade han
19 :30
T .en emot helig ande
20:22
De s. då togo emot hs ord
Apg. 2 :41
H.J., tag emot min ande
7:59
att Samarien t.it emot Guds ord
8 :14
övar rättfärdighet, t.es emot av hm
10:35
hedningarna t.it emot Guds ord
11:1
Jason har t.it emot dem i sitt hus
17:7
togo emot ordet med villighet
17:11
uppmanade dem t. viinlillt emot hm
18:27
togo bröderna emot oss med glädje
21 :17
t. emot ditt vittnesbörd om mig
22 :18
(Publius) tog välvilligt emot oss
28:7
alla s. kommo till hm tog han emot
28 :30
t.er icke emot vad s. hör
l.Kor. 2:14
evangelium s. I jämväl togen emot
15:1
Då skall jag t. emot eder
2.Kor.6:17
huru I villigt togen emot (Titus)
7 :15
togen emot mig ss. Guds än&el
Gal. 4:14
T.en emot (Epafroditus) I H.
Fil. 2:29
så t.en vänligt emot (Markus)
Kol. 4:10
togen emot ordet med glädje
loTess. 1:6
så tag emot (Onesimus)
Filem. v.17
ss. du skulle t. emot mig själv
v.17
(Rahab) hade t.it emot spejarna Hebr.11 :31
ville icke t. emot ngn befrielse
11:35
så t.en icke emot hm i edra hus 2.Joh. v.10
t.it emot ngt av hedningarna
3.Joh. v.7
när (Rahab) tog emot sändebuden Jak. 2:25

TAGA (fatt)
Om han t.er fatt henne
5.Mos.22:28
gillret t.er hm fatt
Job 18:9
t. förskräckelser hm fatt
27:20
fienden ... t.e henne fatt
Ps. 7:6
missgärningar hava t.it mig fatt
40:13
Hon tog hm fatt och kysste hm Ords. 7:13
Jag tog hm fatt
HV.3:4
de togo fatt (Sidkia)
Jer.39:5
vingårdsmännen togo fatt på hs Matt.21:35
de togo fatt på hm och förde
21:39
de togo fatt på hm ocb
Mark.12:3
togo fatt på hm och dräpte hm
12:8
TAGA (i akt)
Tag i akt månaden Abib
5.Mos.16:1
Men Jehu tog icke i akt
2.Kon.10:31
utan t. hs bud i akt
Ps.78:7
t. hs la&ar i akt
105:45
de s. t. bs vittnesbörd i akt
119:2
jag t.er i akt dina vittnesbörd
119:22
119:33
så vill jag t. den i akt intill
så vill jag t. din lag i akt
119:34
får t. dina befallningar i akt
119:56
av allt hjärta t. befallningar i akt
119:69
ty jag t.er dina befallningar i akt
119:100
t. din rättfärdighets rätter i akt
119:106
jag vill t. min Guds bud I akt
119:115
därför t.er min oiäl dem i akt
119:129
119:145
jag vill t. dina stadgar i akt
tag klokhet ... i akt
Ords. 3:21
5:2
dina läppar t. kunskap i akt
28:7
förståndig s. t.er lagen i akt
Jer. 8:7
svalan och tranan t. i akt tiden
t.en väl i akt vart lägligt
Ef. 5:16
t.en väl i akt vart lägligt
Kol. 4:5
TAGA (i besittning)
t. i besittning det land
det land de t.it i besittning
t. den i besittning
de skola t. det i besittning
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1.Mos.28:4
36:43
4.Mos.27 :11
5.Mos. 1:39

hava t.it i besittning det land
3:20
leva och t. i besittning det land
4:1
för att t. det i besittning
4:5
till att t. det i besittning
4:14
t. detta goda land i besittning
4:22
för att t. det i besittning
4:26
det land s. I skolen t. i besittning
5 :33
till att t. det i besittning
6:1
för att t. det i besittning
6 :18
för att t. det i besittning
7:1
att I mån t. i besittning det land
8:1
t. det i besittning
9 :4,5
de må t. i besittning det land
10:11
för att t. det i besittning
11:8,10,11.29
t. i besittning det land
11 :31
I skolen t. det i besittning
11 :31
leva och t. i besittning det land
16:20
t.er det i besittning och bor där
17:14
för att t. det i besittning
23 :20
du t.er det i besittning och bor där
26:1
för att t. det i besittning
28 :21
skall ohyra t. i besittning
28 :42
för att t. det i besittning
28 :63
du skall t. det i besittning
30:5
för att t. det i besittning
30:16
komma och t. det i besittning
30 :18
för att t. det i besittning
31:13; 32:47
södern t.e du i besittning
33 :23
t. i besittning det land
Jos. 1:11
när de t.it i besittning det land
1 :15
det mån I då t. i besittning
1 :15
land de togo i besittning
12:1
att t. i besittning det land
18:3
hade t.it (Lesem) i besittning
19:47
de togo det i besittning
21 :43
det land H. har t.it till besittning
22:19
I skolen t. deras land i besittning
23:5
att t. landet i besittning
Dom. 2:6
skulle du t. deras land i besittning
11 :23
det t.er du i besittning
11 :24
Så t. vi deras land i besittning
11 :24
t.it konungadömet i besittning loSam.14:47
tog Nabots vingård i besittning l.Kon.21 :15
för att t. den i besittning
21 :16
för att t. den i besittning
21 :18
togo Samarien i besittning
2.Kon.17 :24
för att t. det i besittning
Esr. 9:11
gå och t. i besittning det land
Neh. 9:16
och t. det i besittning
9 :23
och togo landet i besittning
9 :24
skola t. (Edom) i besittning
Jes.34:11
t. hedningars länder i besittning
54:3
de skola t. det i besittning
Jer.30:3
de togo det i besittning
32:23
där t. i besittning en jordlott
37 :12
städer I haven t.it i besittning
40:10
t. deras hus i besittning
Hes. 7 :24
vi skola t. dem i besittning
35 :10
t. det i besittning för evig tid
Dan. 7 :18
de heliga fingo t. riket i besittning
7 :22
skola nässlor t. i besittning
Hos. 9:6
t. i besittning vad s. är kvar
Am. 9 :12
Efraims mark t. i besittning
Ob. v.19
t. Sydlandets städer i besittning
v.20
t.en i besittning det rike
Matt.25:34
när de togo landet i besittning
Apg. 7 :45
t.it i besittning din stora
Upp.11:17

TAGA (slut)
1.Mos.21 :15
vattnet i lägeln t.it slut
47:15
när penningarna togo slut
1.Kon.17:14
Mjölet skall icke t. slut
Mjölet i krukan tog icke slut
17:16
När veden t.er slut, slocknar
Ords.26:20
Hes.47:12
vilkas frukt icke skall t. slut
Luk.16:9
(J.:) när detta har t.it slut
vinet begynte t. slut
Joh. 2:3
tungomålstalandet skall t. slut 1.Kor.13:8
TAGA (till fånga)
tog några av dem till fånga
4.Mos.21:1
konungen i Ai t.en till fånga
Jos. 8:23
konungar där tog (Josua) till fånga
11:17
tog Seba och Salmunna till fånga Dom. 8:12
(Saul) tog Agag till fånga
1.Sam.15:8
sökte t. dem till fånga
23:26
David tog till fånga 1700
2.Sam. 8:4
så att man t.er dem till fånga
I.Kon. 8:46
dem s. du har t.it till fånga
2.Kon. 6 :22
t.en till fånga i Bet-Semes
14:13
konungen i Babel tog hm till fånga
24 :12
David tog till finga 7000
1.Krön.18:4
så att man t.er dem till fånga 2.Krön. 6:36
Juda barn togo 10000 till fånga
25:12
Amaoia blev t.en till fånga
25:23
dina söner äro t.na till fånga
Jer.48:46
dess hjältar t.s till fånga
51 :56
vi t. tankefunder till finga
2.Kor.10:6

tog till hustru Levis dotter
2.Mos. 2:1
tog Mose sin hustru och sina söner
4:20
Amram tog Jokebed till hustru
6 :20
Aron tog till hustru Eliseba
6 :23
tog en av Putiels döttrar till hustru
6 :25
T.er han sig ännu en hustru
21:10
skall han t. henne till hustru
22:16
t.er ock deras döttrar till hustrur
34:16
icke t. till hustru sondotter
3.Mos.18:17
icke till hustru t. en kvinna jämte
18:18
Om ngn till hustru t.er en kvinna
20:14
Om ngn t.er till hustru sin syster
20:17
Om ngn t.er sin broders hustru
20:21
Ingen skall t. till hustru en sköka
21:7
ej heller t. till hustru en som har
21:7
Till hustru t. kvinna s. är jungfru
21 :13
en jungfru skall han t. till hustru
21 :14
s. han hade t.it till hustru
4.Mos.12:1
t.it etiopisk kvinna till hustru
12:1
skall du icke t. till hustrur
5.Mos. 7:3
skön kvinna du vill t. till hustru
21 :11
Om en man t.it sig en hustru
22:13
Denna kvinna tog jag till hustru
22:14
och t. benne själv till sin hustru
22 :29
Ingen skall t. sin faders hustru
22:30
Om en man har t.it sig en hustru
24:1
s. har t.it henne till hustru dör
24:3
nyligen har t.it sig hustru
24:5
glädja den hustru han har t.it
24:5
svåger skall t. henne till hustru
25:5
togo deras döttrar till hustrur
Dom. 3:6
därför att denne tog hs hustru
15:6
t.it sig ngn hustru i kriget
21 :22
David hade ock t.it till hustru l.Sam.25 :43
var och en må t. sin hustru
30 :22
David tog sig flera hustrur
2.Sam. 5:13
hs hustru har du t.it till hustru
12:9
t.it Urias hustru till hustru åt dig
12:10
jag skall t. dina hustrur
12:11
hs hustru tog ett skynke
17 :19
tog Faraos dotter till hustru
loKon. 3:1
t.it Basemat till hustru
4:15
Faraos dotter s. han t.it till hustru
7:8
(Ahab) tog ock till hustru lsebel
16:31
tog Kaleb Efrat till hustru
loKrön. 2:19
henne tog (Hesron) till hustru
2:21
Bitja s. Mered t.it till hustru
4 :18
Makir tog hustru åt H uppim och
7 :15
David tog sig ännu flera hustrur
14:3
Kis' söner togo till hustrur
23 :22
Rebabeam tog till hustru
2.Krön.11 :18
tog han till hustru Maaka
11 :20
(Rehabeam) hade t.it 18 hustrur
11:21
(Abia) tog sig 14 hustrur
13:21
Jojada tog åt (Joas) två hustrur
24:3
tog av Barsillals... till hustru
Esr. 2:61
av deras döttrar t.it hustrur
9:2
t.en icke deras döttrar till hustrur
9:12
t.it främmande kvinnor till hustrur
10:44
Johanan t.it till hustru
N eho 6 :18
tog av Barsillais döttrar till hustru
7 :63
t. deras döttrar till hustrur
10:30
t. hustrur åt edra söner
13:25
Du skall icke t. dig ngn hustru
Jer.16:2
T.en hustrur. t.en hustrur åt edra
29:6
får han icke t. till hustru
Hes.44 :22
t. till dig Maria, din hustru
Matt. 1 :20
(Josef) tog sin hustru till sig
1 :24
t.er en frånskild kvinna till hustru
5 :32
Den s. t.er sig en annan hustru
19:9
Den förste tog sig hustru och dog
22:25
t. män sig icke hustrur
22 :30
män togo sig hustrur
24:38
och t.er sig en annan hustru
Mark.10:11
skall han t. sin broders hustru
12 :19
Den förste tog sig en hustru men dog 12 :20
alla sju t.it henne till hustru
12 :23
t. män sig icke hustrur
12 :25
Jag har t.it mig hustru
Luk.14:20
s. t.er sig en annan hustru
16 :18
t.er till hustru kvinna s. är skild
16 :18
män togo sig hustrur
17 :27
t. sin broders hustru till äkta
20:28
tog sig en bustru. men dog barnlös
20:29
alla oiu t.it henne till hustru
20:33
att män t. sig hustrur
20 :34
varken män t. sig hustrur eller
20:35

tog till orda och frågade Arjok
Dan. 2:15
De togo till orda och sade
3:9
konungen tog åter till orda
4:16
där tog hon till orda och sade
5:10
Så ofta Efraim tog till orda
Hos.13:1
Då tog Hagga! till orda
Hagg. 2:15
mannen tog till orda och sade
Sak. 1 :10
togo till orda och sade till H. ängel
1:11
Då tog H. ängel åter till orda
1:12
denne tog till orda och sade
3:4
Då tog jag till orda och frågade
6:4
togo några av ... till orda
Matt.12:38
tog Petrus till orda och sade
15:15
Då tog Petrus till orda och sade
17:4
Då tog Petrus till orda och sade
19:27
Judas tog till orda och frågade
26 :25
tog Petrus till orda och sade
Mark. 9:5
Då tog J. åter till orda och sade
10:24
tog Petrus till orda och sade hm
10:28
När PIlatus åter tog till orda
15:12
hs moder (Elisabet) tog till orda Luk. 1 :60
Johannes tog till orda och sade
3:16
Då tog J. till orda och sade
7 :40
Johannes tog till orda och sade
9 :49
tog (J.) till orda och sade
11 :29
tog en av de lagkloke till orda
11 :45
tog (J.) till orda och sade
12:1
tog till orda och sade
13:14
Då tog J. till orda och sade till
14:3
togo judarna till orda
Joh. 2:18
tog (Petrus) till orda
Apg. 3:12
Då tog Petrus till orda och sade
10:47
tog Jakob till orda och sade
15:13
tog (Paulus) till orda och sade
24:10
av de äldste tog till orda
Upp. 7 :13
TAGA (till äkta)
icke t. svägerska till äkta
Jag vill icke t. henne till äkta
t.it till äkta kvinnor s. dyrka
hade Herodes t.it till äkta
t. sin broders hustru till äkta
t. sin broders hustru till äkta

5.Mos.25:7
25:8
Mal. 2:11
Mark. 6:17
12:19
Luk.20:28

TAGA (tillflykt)
till vUken de togo tillfly kt
5.Mos.32:37
togo tillflykt till list
Jos. 9:4
t.en tillfly kt under min skugga Dom. 9:15
till vUken jag t.er tillflykt
2.Sam.22:3
e
22:31
alla s. t. sin tillflykt till hm
Saliga de s. t. tillflykt till hm
Ps. 2:12
s. t. sin tillflykt till dig
5:12
H. till dig t.er jag min tillfly kt
7:2
Till H. har jag t.it min tillflykt
11:1
ty jag t.er min tillflykt till dig
16:1
17:7
s. t. sin tillflykt till din högra
klippa till vUken jag t.er tillflykt
18:3
för alla s. t. sin tillfly kt till hm
18:31
jag t.er min tillflykt till dig
25:20
Till dig, H., t.er jag min tillflykt
31:2
s. t. sin tillfly kt till dig
31:20
säll den s. t.er sin tillflykt till
34:9
s. t.er sin tillflykt till hm
34:23
de t. sin tillflykt till hm
37:40
till dig t.er min själ sin tillflykt
57:2
vill jag t. min tillflykt
57:2
beskärm t.er jag min tillflykt
61:5
rättfärdige t. tillflykt till (H.)
64:11
Till dig, H., t.er jag min tillflykt
71:1
Bättre t. tillflykt till H.
118:8,9
H. till dig t.er jag min tillflykt
141:8
t. sin tillfly kt till hm
Ords.30:5
den s. t.er tillflykt till mig
Jes.57:13
TAGA (undan)
några strån skall du t. undan
tog undan ngt av betalningen
t. undan ngt av betalningen

Hes. 5:3
Apg. 5:2
5:3

TAGA (vara på)
skall jag t. vara på min broder loMos. 4:9
denne icke t.er vara på hm
2.Mos.21 :29
tog hs ägare ändå icke vara på hm
21 :36
att t. vara på djuret
5.Mos.22:1
T.en vara, I alla, på Absalom
2.Sam.18:12
T .en vara på (Isebel)
2.Kon. 9 :34
Min son, tag vara på mina ord
Ords. 7:1
t. vara på tuktan är vägen till livet
10:17
s. t.er vara på tillrättavisning
13:18
s. t.er vara på tillrättavisning
15:5
den s. t.er vara på insikt
19:8
åstad för att t. vara på hm
Mark. 3:21
t. vara på sin kunskap om Gud Rom. 1 :28
icke t. vara på sådan frälsning
Hebr. 2:3
t. vara på vad däri är skrivet
Upp. 1:3
tag vara därpå och gör bättring
3:3
du har t.lt vara på mitt ord
3:8
t.it vara på mitt bud om
3:10
skall ock jag t. vara på dig
3:10
Salig s. t.er vara på profetians ord
22:7
deras s. t. vara på denna boks ord
22:9

TAGA (hustru, till hustru)
Lemek tog sig två hustrur
loMos. 4:19
togo till hustrur dem de funno behae
6:2
Abram och Nabor togo sig hustrur
11:29
Abram tog sin hustru Sarai
12:5
tog henne till hustru åt mig
12:19
Stå upp och tag med dig din hustru
19:15
bs moder tog en hustru åt hm
21 :21
icke till hustru t. en dotter
24:3
där t. hustru åt min son lsak
24:4
Till hustru icke t. dotter till ngn
24:37
där t. hustru åt min son
24:38
Abraham tOI sig ännu en hustru
25:1
till hustru åt sig tog Rebecka
25 :20
tog han till hustrur Judit och
26 :34
Jakob t.er bustru bland Hets
27 :46
Tag dig icke till hustru ngn av
28:1
tag dig en hustru därifrån
28:2
för att därifrån t. sig hustru
28:6
Icke t. till hustru ngn av Kanaans
28:6
Esau tog Mahalat till hustru åt sig
28:9
(Laban:) Om du t.er andra hustrur
31 :50
(Jakob) tog sina båda hustrur
32:22
t.en I våra döttrar till hustrur
34:9
oiälva t. edra döttrar till hustrur
34:16
t. deras döttrar till hustrur åt oss
34:21
Esau hade t.it sina hustrur bland
36:2
Esau tog sina hustrur, sina söner
36:6
Juda tog åt Er en hustru
38:6

TAGA (till orda)
Jakob tog till orda och sade
loMos.31 :36
Josua tog då till orda
4.Mos.11 :28
leviterna skola t. till orda
5.Mos.27 :14
Gaal tog åter till orda
Dom. 9:37
de fem män togo då till orda
18:14
tog den levitiske mannen till orda
20:4
man bland folket tog till orda 1.Sam.14:28
David tog till orda
26:6
onda män togo till orda och sade
30:22
Jonadab tog till orda
2.Sam.13:32
Då tog Abisai till orda och sade
19:21
tog (Salomo) till orda
loKon. 3:27
tog (Jerobeam) till orda
13:6
Denne tog till orda
2.Kon. 1 :11
David tog till orda och sade
l.Krön.12:17
Hiskia tog till orda
2.Krön.29:31
Då tog HUkia till orda och sade
34:15
Sekania tog till orda och sade
Esr.10:2
Job tog till orda och sade
Job 3:2
tog Elifas från Teman till orda
4:1
Då tog Job till orda och sade
6:1
t. till orda i min andes ångest
7 :11
tog Bildad från Sua till orda
8:1
Därefter tog Job till orda
9:1
tog Sofar från Naama till orda
11:1
Därefter tOI Job till orda
12:1
tog Elifas från Teman till orda
16:1
Därefter tog Job till orda och sade
16:1
tog Bildad från Sua till orda
18:1
Därefter tog Job till orda och sade
19:1
tog Sofar från Naama till orda
20:1
Därefter tog Job till orda och sade
21:1
tog Elifas från Teman till orda
22:1
Därefter tog Job till orda och sade
23:1
tog Bildad från Sua till orda
25:1
Därefter tog J ob till orda ocb sade
26:1
tol Elibu, Barakels son, till orda
32:6
min tunga t.er till orda i min mun
33:2
Elihu tog till orda
34:1; 35:1

TAGA (sig till vara)
Tag dig till vara för att föra
1.Mos.24:6
31:24,29
Tag dig till vara för att tals
2.Mos.10:28
tag dig till vara för att
19:12
T .en eder till vara för att stiga
I alla stycken t. eder till vara
23:13
23:21
Tag dig till vara inför hm
34:12
Tag dig till vara för att sluta
t.en eder till vara
4.Mos.16:11
mån I t. eder väl till vara
5.Mos. 2:4
tag dig till vara och akta dig väl
4:9
tol dig till vara för att försäta H.
6:12
du må t. dig till vara
6:15
Tag dig då till vara för att föqäta
8:11
11:16
Men t.en eder till vara
12:13
Tag dig till vara för att offra
12:19
Tag dig till vara för att glömma
12:30
tag dig till vara för att bliva anärjd
15:9
Tag dig till vara så att icke onda
23:9
t. dig till vara för allt vad orent
Tag dig till vara så att du
24:8
t.en eder väl till vara för
Jos. 6:18
Tag dig nu till vara
Dom.13:4
13:13
Din hustru skall t. sig till vara
Tag dig alltså till vara i
1.Sam.19:2
Amasa icke tog sig till vara
2.Sam.20:10
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Tagas-Tal
tog mig till vara för missgärning
22:24
Tag dig till vara för att tåga
2.Kon. 6:9
ban tog sig till vara där
6 :10
tag dig till vara så han icke
2.Krön.35 :21
mån I t. eder till vara för
Job 19 :29
Tag dig till vara så att du ej vänder
36 :21
t.er mig till vara för
PS.17:4
tog mig till vara för missgärning
18 :24
Den vise t.er sig till vara
Ords.14:16
s. ständigt t.er sig till vara
28:14
Tag dig till vara, frukta icke
Jes. 7:4
t.e sig till vara för sin vän
Jer. 9:4
T .en eder väl till vara
17 :21
själv t.er sig till vara för
Hes.18:14
T .en eder därför väl till vara
Mal. 2:15
T .en eder därför väl till vara
2:16
T .en eder till vara för att öva
Matt. 6:1
T.en eder till vara för falska
7:15
T .en eder till vara för mskoma
10:17
t.en eder till vara för fariseemas
16:6
T.en eder till vara för fariseemas
16:11
bjudit dem att t. sig till vara
16:12
t.en eder till vara för
Mark. 8:15
T .en eder till vara för skriftlärde
12:38
Men t.en I eder till vara
13:9.23
T .en eder till vara. vaken
13:33
T .en eder till vara för fariseemas Luk.12:1
t.en eder till vara för girighet
12:15
T .en eder till vara!
17:3
T .en eder till vaxa för skriftlärde
20:46
t.en eder till vara för att förtyngas
21 :34
Om I noga t.en eder till vara
Apg.15:29
t. sig till vara för kött från
21 :25
må t. dig till vara för hm
2.Tim. 4:15
t. eder till vara för köttsliga
l.Pet. 2:11
t.en eder till vara för att
2.Pet. 3 :17
född av Gud, t.er sig till vara
l.Joh. 5:18
t.en eder till vara för avgudarna
5:21
T .en eder till vara att I icke
2.Joh. v.8
TAGA (vid banden)
toga männen (Lot) vid handen l.Mos.19:16
tog (Ismael) vid handen
21:18
tog Josef dem båda vid handen
48:13
dag då jag tog dem vid handen
Jer.31 :32
(J.) tog flickan vid handen
Matt. 9:25
tog henne vid handen och reste Mark. 1 :31
han tOg flickan vid handen
5 :41
tog han den blinde vid handen
8 :23
J. tog hm vid handen och reste upp
9:27
tog henne vid handen och sade
Luk. 8:54
Då tog han mannen vid handen
14:4
togo (Saulus) vid banden
Apg. 9:8
toga mina följeslagare mig vid handen 22:11
Då tOg översten hm vid handen
23 :19
jag tog dem vid handen
Hebr. 8:9
T AGA (vägen)
t.it vägen förbi eder tjänare
l.Mos.18:5
(Esau) tog vägen till Seir
33:16
vart skall jag nu t. vägen
37:30
t.en vägen mot öknen
4.Mos.14:25
Vi skola icke t. vägen över åkrar
20:17
toga vägen åt Röda havet till
21:4
bry ten upp och t.en vägen mot 5.Mos. 1 :40
och toga vägen mot öknen
2:1
vet icke vart de toga vägen
Jos. 2:5
om (arken) t.er vägen till sitt
l.Sam. 6:9
en hop tog vägen till Ofra
13:17
en hop tog vägen till Bet--Horon
13:18
Vart skulle jag då t. vägen
2.Sam.13:13
aUt folket tog vägen åt öknen
15:23
Ahimaas tog vägen över Jordanslätten 18:23
toga vägen till Egypten
1.Kon.l1:17
tag vägen till Damaskus' öken
19:15
folket tog vägen åt Hedmarken 2.Kon.25:4
mellan bergen toga de sin väg
PS.104:10
Vart har din vän t.it vägen
HV. 5:17
ingen ville t. vägen gm dig
Jes.60:15
de toga vägen åt Hedmarken till
Jer.52:7
tog J. vägen gm ett sädesfält
Matt.12:1
han tOg vägen gm ett sädesfält
Mark. 2:23
icke t. ngt med sig på vägen
6:8
och tOg vägen över Sidan
7 :31
han tOg vägen gm ett sädesfält
Luk. 6:1
T .en intet med eder på vägen
9:3
tog (J.) vägen mellan Samarien och
17:11
måste han t. vägen gm Samarien Joh. 4:4
toga vägen gm Frygien
Apg.16:6
ämnar t. vägen gm. eder stad
Rom.15:28
ville t. vägen till Macedonien
2.Kor. 1 :16

TAGAS
t. av den hälft s. tillfaller
4.Mos.31 :29
annat varpå ränta kan t.
5.Mos.23:19
för att hämnd så må t.
loSam.18:25
konungadömet t.es ifrån Sauls 2.Sarn. 3:10
Guds furstar togas både av
1.Krön.24:5
togas Kenanja och hs sö ner
26 :29
togas Hasabja och hs bröder
26 :30
Av leviterna togas skrivare
2.Krön.34:13
eld förtiir hyddor där mutor t.
Job 15:34
min ostrafflighet ej t. ifrån mig
27:5
hs börda t. av deras skuldra
Jes.14:25
t. till helgedomen en fyrkant
Hes.45:2
hs ära togs ifrån hm
Dan. 5:20
Från de övriga djuren togs välde
7:12
evigt välde s. icke skall t. ifrån hm
7 :14
bs välde skall t. ifrån hm
7 :26
då brudgummen t.es ifrån dem Matt. 9:15
från hm skall t. ockaå det han har
13:12
Guds rike skall t. ifrån eder
21 :43
från bm skall t. också det han har
25:29
då brudgummen t.es ifrån dem Mark. 2 :20
från bm skall t. också det han har
4:25
när brudgummen t.es ifrån dem Luk. 5 :35
från hm skall t. också det han menar
8:18
den skall icke t. ifrån henne
10:42
från hm skall t. också det han har
19:26
berömmelsen skall icke få t.
2.Kor.l1:10
Låten icke segerlönen t. ifrån
Kol. 2:18

Se även: Törne.

TAGG

-tagg
törntagg 2.Kor.12:7
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TAHEMASFÅGELN
En av de fåglar, som enligt Mose lag
var orena och ej fick ätas. Det hebre·
iska ordets betydelse är oviss. Bland
förslag till översättning av taf:imäs kan
nämnas »uggla» och »gök». Om det
uttryck, som på dessa ställen är över·
satt med »struts», återges med »strutshona» (grundtextens tenn betyder
ordagrant: öknens dotter), kan enligt
vissa översättare tal)mås återges med
»strutshanne». 3.Mos.1l:16; S.Mos.
14:15.

Tal
1. A,ritmetik
~nligt den apokryfiska skriften Vis·
heten (Salomos Vishet) har Herren
»ordnat allt efter mått och tal och
vikt» (Vish.ll :20). Jfr även Jes.
40:12,26; Job 38:5; Apg.17:26. Sam·
me Gud som har gjort tid, rum och
mängd, har också givit människan förmåga och möjligheter att fatta och
mäta dessa storheter.
Från allra äldsta tider har hebnierna
- i likhet med assyrierna, babylonier·
na, egyptierna, grekerna och romarna
- använt sig av decimalsystemet, dvs.
räknat i tiotal, hundratal, tusental etc.
r Babylonien brukade man vid sidan av
detta system också sexagesimalsyste·

met (uppbyggt på talet 60), antagligen
ett arv från landets urgamla kulturfolk
sumererna.
Beträffande själva talbenämningarna företer de skilda semitiska språken
en så stor likhet inbördes, att man
anser att denna bör härledas ur en
gemensam källa: ursemitiskan.
Hebreiskan har termer för vart och
ett av grundtalen från ett t.o.m. tio.
Av dessa är ordet för »ett» (,äl:Iåg, fem.
'åJ.la!) adjektiv, de övriga substantiv.
Talen 11-19 bildas på samma sätt som
hos oss: genom att talen 1-9 kombine·
ras med talet 10, 'äsär. Talet 20 har en
speciell tenn, 'äsrim, plur. av 'ä sär.
Tiotalen 30-90 bildas som hos oss:
genom multiplicering av talen 3-9 med
tiotalet, vilket ger trettio, fyrtio osv.
Talet 100 har en speciell term, me'å,
och talet 200, må'!ajim, är dualfonnen
av denna, medan de följande hundra·
talen t.o.m. 900 bildas på för oss känt
sätt. Talet 1000 uttrycks med ordet
'hläp, talet 2000 med 'alpajim (dual. av
'hläp). Talet 10.000 heter antingen
rebåbå (el. ribbo), ego mängd, eller
'ä~ärä! 'älåpim C'älåpim, plur. av 'hläji),
»tio tusendell). Talet 20.000 betecknas
med 'äsrim 'hläp, »tjugo tusendell).
Talen 3000 t.o.m. 9000 och talen
11.000 t.o.m. 19.000 bildas med ordet
för »tusell) i plur. C'älåpim) plus det tal
med vilket multiplikation sker.
Utöver dessa talbeteckningar förekommer uttryck för mer eller mindre
obegränsade storheter: otalig, oräkne·
lig etc. Hit hör »tusen och åter tusell),
Ps.68:18, »tusen gånger tusell), 1.Krön.
22:14; 2.Krön.l4:9, »tusen gånger tiotusell), 1.Mos.24:60, »tiotusendell)
(grt. två gånger tio tusen), Ps.68:18,
»tio tusen gånger tio tusen», Dan.7:1O;
jfr Upp.5 :11. För att uttrycka ett
mycket stort antal brukas bl.a. följan·
de talesätt: »såsom stoftet på jordell),
1.Mos.13:16; 28:14, »tallös såsom stof·
teD), 4.Mos.23:1O, jfr 2.Krön.1:9,
»talrik såsom stjärnorna på himmelen
och såsom sanden på havets strand»,
1.Mos.22:17, jfr 5.Mos.1:1O, »en stor
skara som ingen kunde räkna», Upp.
7:9.
Hebreiskan har också speciella ter·
mer för ordningstalen första, andra
osv. t.o.m. tionde. Däremot saknas
distributiva tenner; i stället upprepas
ofta grundtalen, jfr 1.Mos.7:2, där det
för »sju par» ordagrant står: »sju, sju».
Bråktal är vanliga i G.T. En halv
uttrycks genom substantivet f:iii~i,
hälft, övriga genom ordningstalens
feminina fonner. Exempel på bråktal
är: halv, 2.Mos.25 :10,17, tredjedel,
2.Sam.18:2, fjärdedel, 1.Sam.9:8, fem·
tedel, 1.MosA7:24, sjättedel, Hes.
46:14, tiondedel, 2.Mos.16:36. Uttrycket pi senajim, en dubbel munfull,
som i 5.Mos.21:17 är övers. dubbel
lott, i 2.Kon.2:9 dubbel arvslott, betecknar i Sak.l3:8 två tredjedelar. Alla
räknesätt av betydelse för det dagliga
livets praktiska behov förekommer i
Bibeln: addition, 1.Mos.5:3-31; 4.Mos.
1:20-46, subtraktion, 1.Mos.18:28;
3.Mos.27 :18, multiplikation, 25 :8;
4.Mos.3:46-50, division, 31 :26 ff.
Taluppgifterna i G.T.s och i större
delen av N.T.s text anges med räkneorden fullt utskrivna. Bruket av bok·
stavstecken för talvärden är av relativt
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TAGG
bliva t.ar i edra sidor
4.Mos.33:55
bliva t.ar i edra ögon
Jos.23:13
tröskvagn. ny och med skarpa t.ar Jes.41 :15
icke mer ngn. stingande t.
Hes.28:24

TAGGIG
redligaste värre än t. häck

Mika 7:4

TAHAN
hebr. möjl. läger el. nåd, ynnest.
1. Huvudman för en släkt av Efraims
stam.4.Mos.26:35.
2. En efraimit, son till Te1a och fader
till Laedan. Han är möjligen identisk
med nr 1. 1.Krön.7:25.
TAHANITER
Efraimiten Tallans efterkommande, se
Tallan 1. 4.Mos.26:35.
TAHAREA
Densamme som Taarea, se d.o. 1.Krön.
9:41.
TAHAS
hebr. trol. sjöko, siren. En son till
Nallors bihustru Reuma. 1.Mos.22:24.
TAHASSKINN
Hebr. tatlas betecknar sannolikt sjöko
eller siren, ett slags delfinliknande
däggdjur, som lever i vatten, bl.a. i
Röda havet. Ordet har också uppfat·
tats i följande betydelser: get, giraff,
grävling el. tumlare. Att tahasskinnet
var kostbart, framgår bl.a. av Hes.
16 :l O, där sk or av tallasskinn nämns
tillsammans med brokigt vävda kläder,
fint linne och silke. På övriga ställen i
G. T. omtalas tallasskinn i samband
med tabernaklet; det brukades som
överdrag över tabernaklet för att
skydda det och dess heliga föremål.
TAHASSKINN
rödfärgade vädurskinn. t.
2.Mos.25:5
överdrag av t. att lägga ovanpå
26:14
rödfärgade vädurskinn, t.
35:7
s. hade i sin ägo t. bar fram det
35:23
ett överdrag av t. att lägga ovanpå
36:19
39:34
överdraget av t.
lägga ett överdrag av t.
4.Mos. 4:6
4:8
med ett överdrag av t.
4:10
med tillbehör i ett överdrag av t.
betäcka med ett överdrag av t.
4:11
betäcka dem med ett överdrag av t.
4:12
4:14
breda ett överdrag av t.
överdrag av t. s. ligger ovanpå
4:25
satte på dig skor av t.
Hes.16:10

TAHAT
hebr. (det som är) under, nedanför. En
av israeliternas lägerplatser under
ökenvandringen, belägen mellan Mak·
helot och Tera. 4.Mos.33:26,27.
TAHAT
hebr. (den som är) under, nedanför.
1. En kehatitisk levit, Assirs son och
fader till Uriel. Han var förfader till
bl.a. profeten Samuel och sångaren
Heman. 1.Krön.6:24,37.
2. En efraimit, son till Bered och fader
till Eleada. 1.Krön.7 :20.
3. En efraimit, sonson till nr 2. Hans
fader var Eleada, och själv var han
fader till Sabad. 1.Krön.7:20.

TAK
-tak
sköldtak Hes.26:8
TAK
Då tog Noa av t.et på arken
l.Mos. 8:13
in under skuggan av mitt t.
19 :8
icke hava kommit under t.
2.Mos. 9:19
förse t.et med bröstvärn
5.Mos.22:8
(Rahab) fört dem upp på t.et
Jos. 2:6
linstjälkar utbredda på t.et
2:6
steg hon upp till dem på t.et
2:8
stego de upp på tornets t.
Dom. 9 :51
på t.et voro vid pass 3000 män och
16:27
samtalade med Saul på t.et
l.Sam. 9:25
ropade Samuel uppåt t.et till Saul
9 :26
gick på konungahusets t.
2.Sam.11:2
han från t.et fick se en kvinna
11:2
tält åt Absalom ovanpå t.et
16:22
ett t. av cederträ över
l.Kon. 7:3
belagt med cederträ från golv till t.
7:7
mura upp ett litet rum på t.et 2.Kon. 4:10
ss. det växer på t.en
19:26
altarna på t.et över Ahas' sal
23 :12
(Sallun) lade t. därpå
Neh. 3:15
gjorde sig hyddor på t.
8:16
Lotusträd giva hm t. och skugga Job 40:17
blivit lik ensam fågel på t.et
Ps.102:8
lika gräs på t.en s. vissnar
129:6
Bättre bo i en vrå på t.et
Ords.2l:9
Bättre är att bo i en vrå på t.et
25:24
sorgdräkt. så ock på dess t.
Jes.15:3
ditt folk stiger upp på t.en
22:1
örter ss. det s. växer på t.en
37:27
hus på vilkas t. man tänt
Jer.19:13
på vilkas t. man tänt offereld
32:29
På alla Moabs t. höres dödsklagan
48:38
från ena vaktkammarens t. till
Hes.40:13
en gång gick omkring på t.et
Dan. 4:26
krossar t.et på ogudaktigas hus
Hab. 3:13
på t.en tillbedja him. härskara
Sef. 1:5
att du går in under mitt t.
Matt. 8:8
det skolen I predika på t.en
10:27
den s. är på t.et må icke stiga ned
24:17
toga bort t.et över platsen
Mark. 2:4
s. är på t.et må icke stiga ned
13:15
stego de upp på t.et
Luk. 5:19
icke värdig du går in under mitt t.
7:6
det skall bliva utropat på t.en
12:3
Den s. den dagen är på t.et
17 :31 .
gick Petrus upp på t.et
Apg.10:9

TAKBJÄLKE
husets golv ända till t.arna

loKon. 6:15

TAKDROPP
kvinnas trätor oavlåtligt t.
Ett oavlåtligt t. på regnig dag

OOOs.19:13
27:15

TAKEMONIT
Epitet som tillägges Joseb-Bassebet,
den främste bland Davids hjältar.
Joseb·Bassebet kallas i 1.Krön.11:11
Jasobeam och betecknas där som »son
till en hakmonit» (se Hakmoni).
2.Sam.23 :8.
TAKLIST
ifrån grunden upp till t.ema

loKon. 7:9

TAL
Se även: Räkna, beräkna, värde, pris,
tallös, talrik, mycken, mången, mängd,
mynt.

-tal
antal Dan.9:2
hundratal Dom.20:1O
mångtusental Hebr.12:22
sjutal Ords.9:1
tiotusental Hos.8:12
tvåhundratal HesA5:15
otalig 1.Krön.22:4
övertalig 4.Mos.3 :48
hoptals 2.TimA:3

Tal
sent datum. De äldsta funna utom·
bibliska inskriptionerna på hebreiska
visar att man har brukat ange talvärde·
na med fullt utskrivna bokstavstermer.
Att detta skrivsätt var vanligt ända
fram till judarnas babyloniska fången·
skap är dokumenterat såväl i Bibe1ns
hebreiska text som i Lex. den s.k.
Siloainskriften från konung Hiskias
tid, 700·talet f.Kr., och i inskriptionen
på Mesastenen från mitten av 800·talet
f.Kr. De s.k. Amarnabreven på ler·
tavlor från omkr. år 1400 f.Kr. visar,
att man både i Kanaan och i andra
länder vid förhandlingar med asiatiska
länders folk måste använda sig av
babyloniska talbeteckningar. Något
bevis för att speciella taltecken har
varit i allmänt bruk bland hebreerna
före den babyloniska fångenskapen
finns dock inte. Fynd av judiska papy·
russkrifter i Egypten från 400·talet
f.Kr. visar, att judar vid denna tid
nyttjade tecken som användes av feni·
cier, arameer och egyptier: ett lodrätt
streck betecknande I, två streck 2, tre
streck 3 osv., medan 10, 20 och 100
hade speciella tecken. Något bevis för
att sådana tecken för talvärdet vid
denna tid var i allmänt bruk bland
hebn\erna har man dock icke.
Först under århundradena närmast
före vår tideräkning kom alfabetets
bokstäver i bruk som talbeteckningar.
Det äldsta kända exemplet härpå utgör
mynt från den tid då mackabeen
Simon var judisk motståndsledare
(143·135 f.Kr.). Alfabetets nio första
bokstäver betecknar, enligt detta sy·
stem, talen 1·9: 'hläp betecknar l, bej
2, glmäl 3 osv. Tiotalen skrivs med de
följande nio bokstävern~, så att jo~
betecknar 10, kap 20, lämä4 30 osv.,
säde 90. De fyra första hundratalen
betecknas med de fyra sista bokstäver·
na (sin och sin betraktas härvid som
samma bokstav): ~op 100, res 200, sin
300 och täw 400. Övriga tal formas
genom kombination av dessa bokstä·
ver. En intressant företeelse förtjänar
påpekas i detta sammanhang. Talet 15
skulle egentligen ha skrivits jo~ (= 10)
och he (= 5). Då emellertid denna
kombination skulle ha bildat en för·
kortad form av det heliga gudsnamnet
JHWH, har man bytt ut denna beteck·
ning mot te! (= 9) och wäw (= 6).
Av de grekiska grundtalen från 1 till
10 är aHa, utom orden för 1,3 och 4,
oböjliga. Talen 11·19 bildas i klassisk
grekiska efter det kända, mönstret:
1.10 (hendeka), 2.10 (dödeka) osv.
I N.T.s grekiska text återges t.ex. 18
med dekaokto el. deka kai okta
(10+8), Luk.13:4,11,16. Ordet för 20
är eikosi(n), medan tiotalen 30·90
bildas på så sätt att talen 3·9 kombine·
ras med ändelsen ·konta: triåkonta osv.
Ordet för 100 är hekaton, övriga hund·
ratal (200·900) betecknas med hjälp av
orden för 2·9 och ändelsen ·kosioi:
diakosioi, triakosioi osv. Ordet för
1000 är chilioi. Ordet för 10.000, som
är myrioi, kan också betyda »otaliga»;
jfr »myriaden>. Ordningstalen bildas i
regel utifrån grundtalen. Ett undantag
utgör protos, den förste, som ego är en
superlativ av prep. pro, framför, före.
Räkneadverben »en gång», »två
gånger» och »tre gången> heter hapax,
dis och tris. Övriga räkneadverb bildas
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2. Symbolik
Vid studium av Skriften möter man
ofta tal och sifferkombinationer, som
icke främst har att göra med aritme·
tiska, kronologiska eHer andra natur·
givna faktorer, utan som framför allt
synes visa hän mot en tillvaro på ett
högre plan. Man kan häri se ett vittnes·
börd om Skriftens enhetlighet i bud·
skap och syfte och om hela skapelsens
ursprung i en enda ledande personlig
intelligens.
Den tyske teologen
C.C.W.F. Bähr har i sitt verk »Symbo·
lik des mosaischen CultuS» givit en
lödig framställning av de bibliska
talens symboliska betydelse.
Det hebr. ordet för en, ett, 'ä\:lä~,
kommer av verbet ['äJ:!a~J, som troli·
gen har grundbetydelsen: vara enad
eller samlad. Talet ger uttryck både för
den gudomliga, odelbara, absoluta en·
heten och för enheten inom naturens
och människolivets olika områden. Det
betecknar också det som är enastående
i sitt slag. Den första skapelsedagens
särstäl1ning markeras genom att grund·
texten i l.Mos.l:5 betecknar den med
grundtalet 'ä\:lä~ (alltså ordagrant: »dag
ett»), medan de övriga dagarna omtalas
med ordningstal: den andra, tredje osv.
Monoteismens grundläggande san·
ning, återgiven i judendomens dagligen
två gånger upprepade trosbekännelse,
sema', betonar: »HERREN, vår Gud,
HERREN är en», 5.Mos.6:4. Bestäm·
ningen letmg och former därav brukas
ofta som epitet om Gud, Herren, och
kan då lämpligen översättas »den
ende». Se t.ex. 2.Krön.6:30; Neh.9:6;
Ps.51:6; 83:19; 86:10; Jes.37:16,20
(vår kyrkobibel har på samtliga dessa
stäHen återgivit le1)a~ med »allena», ett
ord som i Ps.51:6 är direkt missvisan·
de). Slutet av PsA:9 kan översättas: »ty
du, Herre, den ende, låter mig bo i
trygghet». Den grundläggande tanken
att Herren är en, framhävs också i
N.T., t.ex. MatL23:8·1O; Joh.IO:30;
17:3; EfA:5; l.Tim.2:5; 1.10h.5:20.
Kristus är enastående i sin ställning

som medlare, l.Tim.2:5, hans offer är
ett enda, framburet en gång för alla,
Hebr.9:26; 10:10,12 etc., i motsats till
de många upprepade, ofuHkomliga le·
vitiska offren, jfr Hebr.9:7 etc.
Naturlig enhet och samhörighet i
människolivet framhävs på samma sätt:
hela människosläktets alla folk är
skapade från en enda stamfader, Apg.
17 :26; man och hustru är ett kött,
l.Mos.2:24; Matt.l9:5. I andligt och
etiskt hänseende råder enhet männi·
skor emellan: genom en enda kom
synd och död in i hela släktet, Rom.
5:12; l.Kor.15:21, genom en enda
människa rättfärdiggörelse, liv och
uppståndelse, Rom.5:15,18; l.Kor.
15 :21. I Kristus är alla hans troende
ett, Joh.17:11,21, judar och hedning·
ar, Ef.2:14; Ga1.3:28. Allenast ett är
nödvändigt för människan: att höra
och ta emot Herrens ord, Luk.l0:42,
jfr v.39.
Två heter på hebr. senajim, en
dualform, som kommer av verbet säna,
fördubbla, upprepa. Talet kan ut·
trycka parbildning, komplettering,
gemenskap och samverkan. Guds vilja
sammanfattades på vittnesbördets eller
lagens två tavlor, 2.Mos.31:18. Jfr det
dubbla kärleksbudet, Matt.22:36-40. I
PredA :9·12 skildras, hur två männi·
skor kan stödja och hjälpa varandra.
Om Jesus berättas det, att han sände
ut sina lärjungar två och två, Mark.6:7;
Luk.lO:l. Två uttrycker den minsta
gruppenheten, jfr Matt.l8:16,19,20.
Två kan också uttrycka kontrast, kon·
flikt, tvedräkt och skilsmässa. I Matt.
6:24 betonas det omöjliga i att tjäna
två herrar, tjäna både Gud och
Mamon, jfr l.Kon.18:2l; 2.Kor.
6:14·16; 1.10h.3:IO; Jak.l:8 (grt. tve·
själad man, övers. människa med delad
håg). De två vägarna, den breda som
leder till fördärvet och den smala som
leder till livet, omtalas i Matt.7:13 f. I
Matt.l9:6 och Ef.2:15 betecknar talet
två ett tillstånd av skilsmässa och
splittring i motsats till talet ett, som
symboliserar enhet och gemenskap.
Tre heter på hebr. sälos, ett ord vars
etymologi är osäker. För ett rätt för·
stående av tretalet är vi hänvisade till
dess stäHning i talsystemet och dess
användning i Skriften. Hos alla folk
har man sedan gammalt betraktat varje
tretal som en sluten enhet och varje
verklig enhet som innefattande i sig ett
tretal. I naturen och världsbilden
möter man överallt, i tid och i rum,
den enhet som vilar på tretalet. Begyn·
nelse, fortgång, slut - forntid, nutid,
framtid - under, meHan, över - detta
är självklara relationer.
I Skriften bär en bestämd, avgrän·
sad längre eller kortare tidsenhet ofta
tretalets prägel. »Tre dagar», »på tredje
dageru> återkommer ofta både som
reell tidsangivning och med symbolisk
undermening: l.Mos.22:4; 40:10,12;
42:17; 2.Mos.3:18; 2.Sam.24:13; Est.
4:16; Jona 2:1; Hos.6:2; Matt. 12:40;
16:21; I.Kor.15:4. På liknande sätt
möter vi uttrycket »tre ån>, t.ex. i
3.Mos.19:23; 2.Sam.2l:1; Jes.20:3.
Enligt l.Krön.21 :10·12 fick David,
efter sin självrådigt företagna folkräk·
ning, välja mellan tre ting: tre års
hungersnöd, tre månaders förödelse
genom fienders svärd eller tre dagars

härjning genom Herrens svärd pesten.
Handlingar, som skulle beteckna
något avslutat och enhetligt, skedde
tre gånger. På detta sätt handlade t.ex.
Bileam, 4.Mos.22:28,32 L; 24:W.
Simson, Dom.16:15, David, l.Sam.
20:41, Joas, 2.Kon.13:18 L, Elia,
I.Kon.17:21; 18:34; 2.Kon.l:9 fL,
Petrus, Matt.26:34 fL, och Paulus,
2.Kor.12 :8. Tre gånger om dagen för·
rättade den fromme sin bön, Ps.55:18;
Dan.6:11·14. Tre gånger om året skulle
alla män träda fram inför Herren,
2.Mos.23:14,17; 34:23; 5.Mos.16:16.
Salomo offrade tre gånger om året,
I.Kon.9 :25. Tre gånger upprepades en
utsaga för att den skulle få största
möjliga eftertryck, Jer.7:4; 22:29; Hes.
21 :27; Nah.l :2.
Personer, som skulle bilda en sluten
enhet för något syfte, var tre: Tre män
uppenbarade sig för Abraham, l.Mos.
18:2, tre män mötte Saul, när han var
på väg till Betel, I.Sam.1O:3, Israels
stamfäder var tre, 2.Mos.3:6,15; 4:5.
Tre stod i spetsen för släktet efter
floden, I.Mos.9:10 fL Tre lärjungar
representerade vid särskilda tillfällen
alla de tolv, Matt.l7:1 fL; 26:37.
Ting som bildar en sluten enhet är
också tre till antalet: universum består
av himmel, jord och hav, 2.Mos.20:11;
Neh.9:6; Ps.146:6; ApgA:24; 14:15;
Upp.14:7. Det levitiska reningsmedlet
hade tre beståndsdelar, 3.Mos.14:6;
4.Mos.19 :6. Tre var fristäderna på var·
dera sidan av Jordan, 4.Mos.35:14. En
tre tvinnad tråd är stark, PredA:l2.
Eftersom varje sluten enhet bär
signaturen tre, blir detta tal överallt
det egentliga gudstalet, samtidigt som
det blir själva proberstenen för allt
som skall gälla som gudomligt eller
leda sitt ursprung från gudomen.
Israels folk hade fått i uppdrag att
bekänna och proklamera enheten i
gudomens väsen gentemot heden·
domens polyteism. Detta skedde
genom den sanna, konkreta enhetens
talsignatur, tretalet, Guds talsignatur.
Själva namnet JHWH (återgivet:
HERREN), som är ett uttryck för
Guds väsen, det absoluta varandet, och
därmed en sluten enhet, 5.Mos.6:4,
säges i Upp.l:4 beteckna honom »som
är och som var och som skall komma»,
jfr 4:8. Den aronitiska välsignelsens tre
led upprepar alla namnet JHWH, vilket
tre gånger läggs på Israel, 4.Mos.6:22·
27. Denna trefald står i omisskännlig
relation till namnet självt, vilket enligt
hebreisk uppfattning innesiu ter den
angivna trefalden. Det sagda gäller
även det tre gånger upprepade »helig» i
den högstämda tillbedjan, som de him·
melska väsendena ägnar Herren Sebaot
inför hans tron, Jes.6:3, jfr Ps.
99:3,5,9. Den Gud, som betecknas
med namnet JHWH, äger icke blott
den absoluta existensen i förhållande
till tiden, utan är över huvud taget det
i sig självt avslutade, självbestämman·
de, enhetliga väsendet. Gud är det
absoluta Jaget, den fullkomliga viljan,
den allena Helige. Därför förbinds
dessa båda trefalder, som betecknar
Guds väsen, med varandra i UppA:8, i
de fyra väsendenas tillbedjan inför
Guds tron: »Helig, helig, helig är
Herren Gud, den AHsmäktige, han som
var, och som är, och som skall kom·
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genom tillägg av ·åkis till grund talets
stam: tretritkis, »fyra gången>, pentakis,
»fem gånger» osv. Jfr Matt.l8:21,22:
heptåkis, »sju gången>, hebdome·
kontåkis hepta, »sjuttio gånger sjU»
(kan också översättas: »sjuttiosju gång·
en». Liksom i hebreiskan saknas i
grekiskan distributiva räkneord. I regel
brukas prepositionerna ana och kata
för att uttrycka förde1ning och uppdel·
ning. Som exempel kan nämnas: ana
dyo, »två och två», Luk.IO:1 (jfr Mark.
6:7: dyo dyo), kata hekaton kai kata
pentekonta, »hundra eHer femtio i v~r
(hop)), Mark.6:40, hösei ana pen te·
konta, »femtio eHer så omkring i vart
(matlag»), Luk.9:14.
Också i grekiskan används bokstä·
ver för beteckning av tal. De fem
första bokstäverna (itlpha LO.m. e psi·
lon) betecknar talen 1·5, bokstäverna
ztha, eta och theta talen 7,8 och 9. F ör
talet 6 finns ett särskilt tecken, stigma
(byggt på bokstaven sigma). Tiotalen
10·80 anges med bokstäverna iata
LO.m. pi, medan 90 har ett tecken
utanför alfabetet, kaHat koppa. Bok·
stäverna rho t.o.m. ö mega symbolise·
rar hundratalen 100·800, och för 900
brukas ett tecken som kaHas sampi.

ma».

Tal
Som Guds talsignatur präglar tretalet på ett eller annat sätt allt som har
sitt upphov i honom, allt som visar hän
till honom eller som skall betecknas
som speciellt gudomligt. Tidsavsnitt
som är fastställda av Gud, vare sig till
frälsning eller till förtappelse, bär i sig
detta tal, 2.Mos.1O:23; 19:11 ff.;
2.Sam.21:1; I.Krön.21 :12; loKon.
18:1; 2.Kon.20:S; Hos.6:2; Jona 2:1;
Matt.l2:40.
Gudomliga utsagor har ofta tredelad form, t.ex. loKon.19:1S-18;
2.Kon.19:20-34. I PS.80 står samma
utsaga tre gånger, v.4,8,20 (lägg märke
till stegringen: Gud - Gud Sebaot Herre Gud Sebaot). Den stora profetcykeln Jes. kap.40-66 är uppbyggd
som en trilogi, och varje del består av
tre gånger tre tal (Delitzsch). Gud
ropade tre gånger på den unge Samuel,
loSam.3:4 ff. Den syn Petrus fick från
himmelen upprepades så att han såg
den tre gånger, Apg.l0:16; Il :10. Den
jordiska helgedomen hade tre avdelningar: förgården, det heliga och det
allraheligaste. Den skulle tjäna som
Guds boning, var utformad efter hans
väsen och vilja och bar hans signatur
och därför tretalets stämpel.
Fyra, hebr. 'arba " är i Skriften först
och främst talsignatur för himmelen
med dess utsträckning i rummet. De
fyra väderstrecken kallas därför också
»himmelens fyra ändar», varifrån »himmelens fyra vindar» kommer, Jer.
49:36; Dan.7:2; Sak.6:S. Dessutom
förekommer uttrycket »himmelens
fyra väderstreck», Sak.2 :6; loKrön.
9:24; Hes.37:9; Matt.24:31; Mark.
13 :27. Eftersom jordens utsträckning
också bestäms efter väderstrecken,
talar Skriften likaledes om »jordens
fyra hörn», Hes.7:2; Upp.7:1; 20:8,
eller »jordens ändar», Jes.40:28. Detta
betyder icke, att hebreerna har tänkt
sig jorden fyrkantig. De hebreiska
substantiven 1.<a~ och 1.<a~, »ände»,
betecknar icke endast slutpunkt, utan
också omfång, sammanfattning, helhet, summa. »De fyra väderstrecken, från jordens ända till himmelens
ända», Mark.l3:27, är sålunda himmel
och jord i hela deras omfång, hela
universum, loMos.l:1. Jfr förutom fyrtalet i rummet även fyrtalet i tiden:
morgon, middag, afton, midnatt, och
fyrtalet i elementen: vatten, eld, luft,
jord.
Fyra är alltså talsignatur för världen
och för hela det skapade universum
med dess lagbundenhet, ordning, fastställda mått och gränser. Som sådan
framträder denna talsignatur redan på
första stället där den förekommer i
Skriften, nämligen i loMos.2:10. Att
människor kommer från de fyra väderstrecken, innebär att de kommer från
alla delar av världen, Luk.l3 :29, jfr
Ps. l 07 :3. Fyra forntida världsriken
framställs under bilden av lika många
delar aven väldig bildstod, Dan.2,
samt under bilden av »fyra stora djuD>,
Dan.7. Hos profeten Sakarja däremot
är det eskatologiska händelser som
symboliseras av de fyra vagnar som
dras av fyra olikfärgade hästar, Sak.6.
Skapelsens yppersta representanter i
himmelen utgörs av fyra väsen med
fyra vingar och fyra ansikten, Hes.
1:5 ff., jfr Upp.4:6 ff.
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Fyrkantens form, som föreskrivs i
många olika sammanhang, blir än mer
symbolisk därigenom att den alltid
orienteras i förhållande till de fyra
väderstrecken, icke på grund av yttre
praktisk nödvändighet, utan för att
uttrycka grundläggande principer. På
det sättet reses det mosaiska tabernaklet varje gång efter avslutad marsch.
Hela folkets läger ordnas efter väderstrecken, 4.Mos.2:2 f.,10,18,2S, likaså
levitstädernas utmarker, 35 :5. Salomos
tempel placeras efter samma regel, i
Hesekie1s syn även det heliga landet,
den heliga staden och helgedomen,
Hes.8:16; 40:19 ff.; 46:9; 47:1;
48:1 ff. Till och med Guds stad, »som
kommer ned från himmelen, från
Gud», Upp.21 :2, skildras som en fyrkan t med portar i de fyra väderstrecken, 21 :13,16.
Fyrtalet synes i vissa fall symbolisera fullständighet, allsidighet, ett vittomfattande område, ett fullt mått.
Sålunda talas om fyrfaldigt straff, Jer_
15:3; Hes.14:21, fyrfaldig förbrytelse,
Am.l :3,6,9,13 etc. Fyra evangelieförfattare i N.T. ger en fullständig bild
av Guds uppenbarelse i Kristus. Fyra
änglar fullbordar Guds totala, universella straffdom, Upp.9:14.
Man har i fyrtalet också velat se
talsignaturen för Guds uppenbarelse_
Det heliga gudsnamnet, i hebreiskan
skrivet med de fyra bokstäverna
JHWH, kallas i den judiska teologien:
sem Sähu' 'arba', »namnet som är fyra»_
Det är det namn som uppenbarar hela
Guds väsen, medan de andra gudsnamnen blott betecknar vissa egenskaper hos honom_
Talet fyrtio, 'arba'im, förekommer i
Skriften alltid i samband med syndens
följder eller med reaktioner på grund
av synd. Som exempel kan nämnas:
syndafloden som varade i fyrtio dygn,
I.Mos.7 :4, 12, Israels fyrtioåriga ökenvandring, 4_Mos.14:33 f.; 32:13; Ps.
95:10, de fyrtio slagen vid hudflängning, S.Mos.2S:3, jfr 2.Kor.ll:24,
Egyptens öde tillstånd under fyrtio år,
Hes.29:9-12. Syndabekännelsens signatur får talet i och med Moses förbön
för Israel under fyrtio dagar och fyrtio
nätter, S.Mos.9:2S, jfr nineviternas
fasta i fyrtio dagar, Jona 3 :4. Det var
också under fyrtio dagar Hesekiel
skulle bära Israels syndabörda, Hes.
4:6. Fyrtio dagar varade moderns orenhet vid en gosses födelse och två
gånger fyrtio dagar vid en flickas,
3.Mos.12:2-S, jfr PS.Sl:7. I fyrtio
dagar och fyrtio nätter fastade Jesus i
öknen innan djävulen frestade honom,
Matt.4:1 ff. I fyrtio dagar visade han
sig för de sina som uppstånden, Apg.
1:3.
Talet fem, hebr. hämes, står i Skriften ofta i visst samband med tiotalet
och karakteriseras därigenom som
symbol för något ofullbordat, ofullständigt, otillräckligt. I förgården till
tabernaklet förekommer det speciellt,
2.Mos.26:3,26,37; 27:1,18, likaså i det
salomoniska templet, loKon.7:3,49;
2.Krön.6:13. Här är tiotalet dominerande för huvudbyggnadens vidkommande, medan talet fem präglar »ytterbyggnaden», I.Kon.6.
Det ofullständiga, otillräckliga,
svaga, oansenliga framhävs i samman-

hang som Jes.30:17; 2.Kon.7:13;
l.Sam.21:3;
loKor.14:19;
Matt.
14:17 f. Intressant är, att talet ofta
förekommer i Josefs historia, loMos.
43:34; 45:6,22; 47:2,24. Lagen (Moseböckerna) består av fem böcker, och
Psaltaren indelas ofta i fem avdelningar. Hebreerna har fem heliga skriftrullar för de fem stora högtiderna, de
s.k. Megillot: Höga Visan, Ruts bok,
Klagovisorna, Predikaren och Esters
bok.
Sex, hebr. ses, är människans tal. På
sjätte dagen skapades människan,
I.Mos.l :26 ff. Under sex av veckans
sju dagar skall hon arbeta, 2.Mos.20:9;
S.Mos.S:13. Talet sex förekommer
aldrig som ett betydelsefullt tal i samband med helgedom eller kult, över
huvud taget sällan i god mening. Enligt
den judiska kabbalan el. mystiken är
sex syndens, ofullkomlighetens och
svaghetens tal, kort sagt människans
talsymbol, i motsats till sju, som är
gudomens och fullkomlighetens tal.
På tre ställen i Bibeln framträder
talet sex som symbol för mänskligt
uppror mot Gud: i Goljats person,
1.Sam.17 :4, i Nebukadnessars bildstod
på Duraslätten, Dan.3:1, och i det
antikristliga vilddjuret, Upp.13 :18.
Talet sex, tre gånger upprepat, är på
detta sista ställe uttrycket för en intensiv, men maktlös åstundan och strävan
efter gudomlig fullhet och kraft. Den
sataniska treenighetens traktan efter
att intaga Guds plats är dömd att
misslyckas. Satans strävan att göra sig
lik Gud, Antikrists försök att efter·
likna Kristus och den falske profetens
ansträngning att nå upp till den helige
Ande, kommer till slut defmitivt på
skam. Talet 666 symboliserar samtidigt kulmineringen av människans utveckling i hennes uppror mot Gud och
förbund med Satan. Denna höjdpunkt
i gudsfrånvändhet och människoför·
gudning förkroppsligas i Antikrists per·
son och verk.
Sju heter på hebreiska: sälJa'. Sjutalets symbolik, som framgår av de
ställen där det förekommer i Skriften,
härleds icke från skapelsen eller vilan
efter denna. Den bestäms i lagen, hos
profeterna och i N.T. av tretalets Guds talsignaturs - kombination med
talet fyra, som är skapelsens, världens,
tal. Enligt den mosaiska lagen skulle
den som kom i beröring med ett lik
rena sig på den tredje och på den
sjunde dagen, 4.Mos.19:11 f. En sådan
uppdelning av sjutalet i tre och fyra
präglar också Uppenbarelseboken: de
sju sändebreven, kap.2 och 3, de sju
inseglen, 5:1·7; 6:1-17; 8:1, de sju
basunerna, 8:2-9:21; 11 :15·19, och de
sju vredesskålarna, kap.15 och 16. En
uppdelning av dessa sjutal i tre och
fyra kan lätt spåras. De tre första
breven är olika de fyra senare med
hänsyn till avslutningen. Av inseglen
utgör de fyra första en grupp för sig.
De fyra första basunerna skiljer sig
från de tre sista, medan det med
vredesskålarna är omvänt. För att be·
teckna hälften av sju brukar Skriften
det exakta tre och en halv, Upp.
11 :9,1 L
Föreningen av Guds talsignatur, tre,
och skapelsens, fyra, blir symbolen för
Guds förbundenhet med världen,

Immanuelsprincipen, den sanna gudsgemenskapens väsen och mäl. Guds
kontakt med skapelsen framställs i
Skriften först och främst som den
helige och upphöjde Gudens förbund
med sitt folk, ett helighetens och
helgelsens förbund, 2.Mos.19:5 f. Sju·
talet blir därför symbolen för Gudsgemenskapen och för allt som är fullkomligt och heligt, eller som främjar
helighet och fullkomlighet. Redan i
Guds förbund med Noa står sjutalet i
förgrunden, I.Mos.7:2,3,4,10; 8:10.
Samma ide bekräftas också etymo·
logiskt. Verbet saba', svära, hänger
samman med sälJa': sju, och betyder
alltså egentligen: handla i sjutal. Med
bokstaven lämäg, som står för prep.le,
för, åt, till, markerar det en person
som man genom ed binder sig vid.
Subst. selJu'a betecknar en ed (som
bekräftar ett förbund), loMos.24:8;
2.Sam.21 :7; Neh.6:18. Synonymiteten
mellan »handla i sjuta!», dvs. svärja,
och sluta förbund framgår av ställen
som loMos.21:31; 26:28; S.Mos.4:31;
8:18. Två tecken för förbundet mellan
Gud och Israel, omskärelsen och sabbaten, präglas båda av talet sju: efter
sju dagar är gossebarnet moget att
upptagas i förbundet, och omskärelsen
skall ske på åttonde dagen, I.M os.
17:10·12; 21:4; 3.Mos.12:3. Beträffan·
de sabbaten, se 2.Mos.31:12-17.
Sju talet präglade hela. det israelitiska livet. Så var förhållandet med
tiden och högtiderna. Förutom sab·
batsdag förekom sabbatsår och - efter
sju gånger sju år - jubelår. Mellan
påsken och pingsten förflöt sju fulla
sjutal av dagar, i sjunde månaden
firades basunklangens högtid, den
stora försoningsdagen samt lövhyddo·
högtiden i sju dagar, 3.Mos.23. Se
vidare: Högtid, sp.272S·26. Kulten och
dess detaljer gick också i sjutalets
tecken. Den sjuarmade ljusstaken upplyste helgedomens heliga område,
2.Mos.25:31 ff.,
blodbestänkningen
var sjufaldig, 3.Mos.4:6; 14:7, sju
lamm offrades på nyrnånadsdagarna,
4.Mos.28:11, och på den femtionde
dagens högtid, 3.Mos.23:18 etc.
Reningstiden vid ett barns födelse var
sju dagar för en gosse och två gånger
sju för en flicka, 3.Mos.12. Naaman
blev ren vid sjunde neddoppningen i
Jordan, 2.Kon.5.
Ä ven det profana livets sfärer med
dess handlingar och beteenden sattes
under sjutalets signum. Här fick det
ofta jämte helighetens och gudsförbundets prägel även tjäna som symbol för
det fullständiga, fullkomliga, avsluta·
de. Skapelsen blev fulländad efter sju
dagar, loMos.2:1 f., Kains hämnd var
sjufaldig, 4:15, bröllopsdagarna var sju,
29 :27 f., sorgedagarna likaså, 50:10, jfr
l.Sam.31 :13. Andra exempel är de sju
lamm, som Abraham gav Abimelek,
loMos.21 :28·30, Jakobs sjuåriga tjänst
för Lea och för Rakel, 29:18,30, hans
sjufaldiga bugning för sin broder Esau,
33:3, och de sju koma och de sju axen
i Faraos dröm, 41:1·7. Maria Magdalena var besatt av sju onda andar,
Luk.8:2. Drakens och vilddjurets full·
ständiga ondska symboliseras av deras
sju huvud, Upp.12:3; 13:1. De sju
gyllene ljusstakarna, l :12,20, representerar den kristna kyrkan i dess helhet.
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Tal
Mot bakgrund av sjutalet som symbol för det fullständiga, fullkomliga,
avslutade, får dess hälft, tre och en
halv, sinnebilda något ofullständigt,
ofullbordat, ofullkomligt_ Antikrists
fall mitt i utvecklingen av hans makt,
efter hälften av sju år, åskådliggör
detta, Upp_13:5;jfr Dan_7:25; 12:7_
Sjutalets karaktär går igen i dess
mångfaldeL Fjorton, två gånger sju,
dagar in i det nya året firas påskmåltiden, 2_Mos_12:6-8_ Under var och en
av lövhyddohögtidens sju dagar offrades fjorton årsgamla lamm, 4_Mos.
29:13,17,20,23,26,29,32. Jesu släktregister hos Matteus är anordnat i tre
grupper med fjorton släktled i varje,
Matt.1:17.
Fyrtionio, sju gånger sju, dagar räknas mellan påsken och pingsten,
3.Mos.23:15. Intervallen mellan två
jubelår är sju gånger sju år, 25:8,10.
Sjuttio, sju gånger tio, förstärker
sjutalets karaktär av totalitet; det betecknar närmast en stor mängd, Talet
brukas om tid, såsom livstiden,
Ps.90:1O, sorgetid, l.Mos.50:3, strafftid, Jes.23:15,17; JeL25:1l f.; Dan.
9:2; Sak. l :12; 7:5. Vidare används det
om personer, 2.Mos.1 :5; 24:1,9;
4.Mos.11 :16,24 f.; Hes.8:11 m.fl. ställen, och om ting, 2.Mos.15:27; 2.Krön.
29:32; 4.Mos.7:13 ff.
Sjuttiosju förekommer också några
gångeL Lemek ville hämnas »sju- och
sjuttiofalt», I.Mos.4 :24. De äldste i
Suckot, Gideons motståndare, var
sjuttiosju, Dom.8:14, jfr v.5-7. De
landsflyktiga, som hade återkommit
frän den babyloniska fångenskapen,
offrade bl.a. sjuttiosju lamm åt Israels
Gud, Esr.8:35.
Sju gånger sjuttio har i Dan.9:24-27
en frälsningshistorisk aspekt: sjuttio
årsveckor har Herren i sitt heliga förbund med Israel bestämt över detta
folk, innan löftena till det är fullbordade. I motsats till Lemeks sjuttiosjufaldiga hämnd förlåter den kristne
sjuttio gånger sju gånger (enligt en
annan tänkbar översättning: sjuttiosju
gånger, se ovan), dvs. utan någon
gräns, Matt.18:22.
Sju tusen brukas på två ställen i
Skriften, I.Kon.19:18 och Rom. Il :4.
Talet åtta, semonä, får i Skriften
nära nog samma bruk som talet ett.
Efter det att sju talet, fullständighetens
och fullkomlighetens symbol, är fullbordat, betecknar bruket ~v åtta en ny
begynnelse. Böljan på en ny period,
olik den föregående, markeras ofta
med uttrycket »på åttonde dagern).
Exempel på händelser och företeelser,
som på detta sätt innebär något nytt,
är: omskärelse, LMos.17:12; 21:4;
3.Mos.12:3; Luk.2:21, frambärande av
djur såsom gåva åt Herren, 2.Mos.
22:30, rening aven spetälsk, 3.Mos.
14:10, en nasirs rening, 4.Mos.6:9 f.,
återgång till vardagen efter sju dagars
högtid, I.Kon_8:66, en avgörande
etapp i helgandet av templet, 2.Krön.
29:17. Kristi uppståndelse på dagen
efter sabbaten är begynnelsen till
något nytt, Matt.28:1 med par. Talet
åtta förekommer i beskrivningen både
av Israels tabernakel, 2.Mos.26:25, och
av det nya templet i Hesekiels vision,
Hes.40:9,31,41.
Det hebr. ordet för tio, 'äsär, kom-

mer av verbet 'åSar, förena, samla,
sammanfatta. Tiotalet avslutar raden
av grundtal och sammanfattar dem till
en helhet. Hela talsystemet består av
en oändlighet av tiotal, där det första
blir typen för de övriga. Tiotalet blir
helt naturligt signaturen för varje rad
eller summa av enheter, som med
varandra bildar en sluten enhet med
ett och samma ändamål. Det ger det
föremål eller förhållande, som det bestämmer, karaktären av fullständighet
och blir över huvud taget symbol för
fulländning, fulltalighet, enhetlighet.
Tiotalet förekommer ofta i Skriften.
Det spelade en stor roll både i Israels
sakrala och i dess civila liv. Mose
tillsatte föreståndare i hela Israel, över
tusen, hundra, femtio och tio, 2.Mos.
18:21,25; 5.Mos.l :15 etc. Från varje
stam slöts till den gemensamma hären
enheter om tio, hundra och tusen man,
Dom.20:10. Tio äldste utgjorde ett
domarekollegium, Rut 4:2, och enligt
3.Mos.26:26 bakade tio kvinnor i en
ugn. I Jesu liknelse är det tio jungfrur
som går ut att möta brudgummen,
Matt.25:L Den samlade gudsfientliga
makten präglas av tiotalet, Upp.13:1;
17:12; Dan.7:7,24.
Tiotalet går igen även i fråga om
ting och händelse L Plågorna över
Egypten var tio, 2.Mos. kap.7-1O, och
den lidande församlingens trångmål
skall vara i tio dagar, Upp.2:1O. Allt
som sker tio gånger i följd, händer
sålunda i fullaste mått, på fullkomligaste sätt, I.Mos.31:7; 4.Mos.14:22;
Job 19:3; Neh.4:12. Den gudomliga
grundlagen innehåller tio bud, 2.Mos.
34:28, kallas helt enkelt »de tio ordern), 5.Mos.4:13; 10:4. Alldeles som
tiotalet i sig innesluter och representerar allt vad tal heter, så betecknar
dessa tio ord av Herren summan av
hela lagen, jfr Matt.22:40. Den uråldriga principen hos alla folk att till
gudomen och dennas representanter,
präster och konungar, frambära en
tiondedel av all egendom, l_Mos.
14:20; 28:22, blir i Mose lag en stadgad
förpliktelse,
4.Mos_18:21,26;
3.Mos.27:30 ff. Grundiden med den i
tio uppdelade egendomen, varav
Herren erhåller en del, var dels ett
erkännande av att hela egendomen
egentligen kom från honom och tillhörde honom, l.Mos.28:22, och därför
borde förvaltas i enlighet med hans
vilja och intressen, dels en invigning av
de övriga nio delarna och dessas ställande under Guds beskydd. Tiotalets
stämpel bar också måtten i tabernaklet, 2.Mos.26:1,16; 27:12, och i templet, 1.Kon.6 :2,23 ff. I Hesekie1s visionära helgedom förekommer ofta tiotalet, t.ex. HesAO:l1; 41:2; 42:4,
också i sina mångfalder, 40:21,29,
33,49; 41:2,4,10 m.fl. ställen. Även
på andra ställen i Hesekiels bok fmner
vi tiotalet och kombinationer därav,
t.ex. 4:10; 45:1,5,14; 48:9,18.
Tiotalet återkommer även i sammanhang, där det icke uttryckligen
omnämns men ändå förlänar framställningen sin symboliska innebörd av
fullständighet, frihet från all brist. De
tio urfäderna i I.Mos.5 :3-29 utgör
sålunda tillsammans en världsperiod i
sin helhet från Adam till syndafloden;
perioden från denna fram till Abraham

har också tio släktled, l.Mos.1l:10 ff.
Tio folkslag sägs före Israel befolka det
åt Abraham utlovade landet, LM os.
15:19-21.
I senjudendomen härskade principen, att tio judiska män på en plats
utgjorde en församling och borde ha
en egen synagoga. Påskmåltiden måste
intagas av minst tio personer i valje
hushåll.
Tolvtalet, hebL sene 'åSär, är först
och främst det utkorade, teokratiska
Israels talsignatuL Orsaken härtill är
icke allenast eller framför allt historiska fakta, härstanmingen från Jakobs
tolv söner. Skälet torde tvärtom ligga i
själva tolvtalets symbolik. Tolvtalet
framträder i Israels institutioner etc.
som uttryck för folkets väsen och
bestämmelse. Tolvtalets komponenter
är ur Skriftens synvinkel tre och fyra.
Jfr 4.Mos.2, där Israel indelas i fyra
gånger tre avdelningaL
Folkets talsignatur är talet fyra, och
multiplicerat med det gudomliga tretalet framhäver det Israel i dess egenskap av Guds förbundsfolk. De tolv
stammarnas läger under ökenvandringen bildade en fyrkant, som omslöt
Herrens helgedom; han bodde »mitt
ibland» Israels barn, 2.Mos.25 :8, sitt
eget folk, teokratiens folk. Denna tolvtalets förbundskaraktär präglar också
allt som står i samband med det
utvalda gudsfolket eller som tjänar till
att vidmakthålla och främja gudsförbundet; vare sig talet förekommer
enkelt eller mångfaldigat.
Man kan i detta sammanhang tänka
på de israelitiska hövdingarnas offergåvor i samband med altarets invigning, 4.Mos.7 :87 f., och de landsflyktigas offer efter återkomsten från Babylon, Esr.8:35. Ställningen till helgedomen utgjordes av 4 gånger 12
plankor, 2.Mos.26:15 ff., stolparna var
5 gånger 12, 27:10-12. Leviternas
städer är 4 gånger 12, 4.Mos.35 :7.
Prästerskapet delades i 2 gånger 12
avdelningar, I.Krön.24:7 ff., på översteprästens bröstsköld var fästade tolv
ädelstenar med Israels tolv stammars
namn ingraverade; stenarna var
ordnade i 4 gånger 3 rader, 2.Mos.
28:16-21. De tolv oxarna, som uppbar
kopparhavet i Salomos tempel och
symboliserade det prästerliga egendomsfolket, stod tre och tre vända
mot de fyra väderstrecken, alldeles
såsom stammarna i lägret, I.Kon.7:25.
På berget Karmel reste Elia ett
altare med tolv stenar, en för var och
en av Israels tolv stammar, l.Kon.
18:31-34, och han begöt det med fyra
krukor vatten tre gånger. Tolv var
skådebröden i helgedomen, 3.Mos.
24:5. Hesekiels tempel, alla tolv stammarnas gemensamma egendom, har
tolv portar, var och en med namnet på
en stam. Tre av dem vetter mot valje
väderstreck, och allt bär namnet: »Här
är Herrem), Hes.48:30-35.
Antalet av de beseglade av Israel är
enligt Upp.7:4-8 tolv tusen från var
och en av Israels tolv stammar. Tolvtalet är också signaturen för det nytestamentliga gudsfolket; dess apostlar
är tolv, Matt.lO:l ff.; jfr Ef.2:19-22.
Samma tal präglar därför också gudsfolket i fulländningens värld. På solkvinnans huvud strålar en krans av tolv

stjärnor, Upp.12:1. Den fyrkantiga
staden i Uppenbarelseboken har tolv
portar med namnen på Israels tolv
stammar, 21:12-16, och stadens murar
vilar på grundstenar, på vilka är inristade namnen på Lammets tolv
apostlar, 21 :14. De äldste inför tronen,
representanter för detta universella
gudsfolk från G.T. och N.T., är tjugofyra, 2 gånger 12, Upp.4:4.
3. Gematri
Termen gematri kommer möjligen
av grek. geömetria Gfr vårt »geometri»), som ego betecknar mätning av
jord, den del av matematiken som
sysslar med storheten i rummet. Andra
har härlett termen från ordet grammateia, skriftlärd om. Gematri betecknar
en metod för beräkning av ords och
begrepps talvärde och därav följande
förklaring och utläggning av dem, ofta
genom jämförelser och analogier.
Bokstäverna i hebreiskan och grekiskan har tidigt tillagts talvärden,
efter sin plats i alfabetet. Därvid får
hebr. 'äiäp och grek. ålpha värdet l,
bet och b~ta 2 osv. Den sista bokståven i det hebreiska alfabetet, tåw,
får alltså talvärdet 23, den sista i det
grekiska, ö mega, 24. I gematrin ut
nyttjas ofta de talvärden, som de
hebreiska och grekiska bokstäverna
har, när de används som sifferbeteckningar, se ovan under mom.1, Aritmetik. Olika metoder kan alltSå komma till användning. (Beträffande alfabetena, se »Praktisk orientering och
vägledning» i del I av detta verk.)
Genom bokstävernas talvärden får
ord och namn karaktär av summa,
varvid de kommer att innesluta ett
talvärde. Omvänt anses därigenom siffror och taluppgifter äga en hemlighetsfull innebörd. Valje personnanm, valje
beteckning har sitt grundtal. Namnets
eller föremålets hemlighet uttrycks
genom talvärdet i ordets bokstäver.
Metoden att tolka Skriftens djupa
mening på detta sätt karakteriseras av
Talmud som »vishetens dessert». Den
var känd redan på Alexander den
stores tid och härstammar troligen från
grekerna. Den brukas ofta i senjudendomens kabbalistiska litteratur och i
tidigare kristna skrifter.
Enda säkra exemplet på gematri i
Skriften utgör vilddjurets tal i Upp.
13:18; det »är en människas tal, 666».
Den mest sannolika tolkningen av
detta är att det åsyftar namnet på en
personlighet, vilken förkroppsligar och
leder Satans och den avfallna människans gemensamma uppror mot Gud
och Kristus. Försöken att lösa talets
gåta ger inblick i gematrins metod,
väsen.
Enligt en tolkning skulle talet peka
mot kejsar Nero, Neron Cresar. Motiveringen är följande: den hebr. bokstaven nun representerar talet 50, rd
2p<l, wåw 6, nun åter 50, ~op 100,
såmäk 60 och res slutligen 200, summa
666. Mot tolkningen kan invändas dels
att Uppenbarelsebokens text är skriven
på grekiska, icke på hebreiska, dels att
den ursprungliga formen i Codex Vaticanus icke, som i våra biblar, tecknas
med samma siffra återgiven tre gånger,
utan med tre olika bokstäver, chi, xi,
sigma. Codex Alexandrinus återger
talet fullt utskrivet, i oförkortad form
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och i maskulinum, sexhundrasextio·
sex, Codex Sinaiticus i feminin form,
andra åter i neutrum. Det rör sig i
dessa fall endast om parafraser. Dess·
utom blir fastställande t av talvärdet
och tolkningen svårare.
En förklaring är följande: Av de tre
grekiska bokstäverna i talet betecknar
den första, chi, talvärdet 600, den
andra, xi, 60 och den tredje, sigma
(stigma) 6. De grekiska avskrivarna
förkortade det grekiska namnet Kris·
tus (grek. Christos) genom att skriva
den första bokstaven, chi (X), och den
sista, sigma (~), och över dessa sätta
ett streck, sålunda X~. Satan kallas
den gamle ormen, Upp.12:9. Boksta·
ven xi (Z, liten: ~) är emblem för
ormens böjningar, krumbukter och
väsande. Man införde nu detta Z eller ~
mellan de två bokstäverna X och ~
och fick därigenom tecknet för Anti·
krist, den sataniska motsvarigheten till
Kristus, XZ~, eller med små bok·
stäver: X~,. Kyrkofadern Irenams har
en egendomlig variant till 1.J oh.4:2:
»Var och en ande, som upplöser (grek.
lyei) Jesus Kristus ... är Antikrist». Att
»upplösa Kristus» är just vad som
avbildas genom de tre bokstäverna i
vilddjurets tal: den mellersta, ~, sön·
derdelar namnet Kristus, ~, eller X~.
Iremeus tolkade talet som Lateinos
(Latin os), »latinsk», varmed han åsyfta·
de Romarriket. Vissa kyrkohistoriska
utläggare av Uppenbarelseboken menar
sig i talet rmna anspelningar på Diode·
tianus, Muhammed etc. Som kuriosa
kan anföras tolkningar som Lud·
vig XIV, Napoleon, påven (påvedömet)
och Martin Luther.
Talet 153 i Joh.21:11 har på samma
sätt behandlats med gematrins metod,
varvid de mest fantasirika upptäckter
gjorts. Cyrillus av Alexandria ser däri
symbolen för Gud och den kristna
församlingen: 3 representerar treenig·
heten, 100, 10 gånger 10, fullhetens
tal, hedningarna, och 50 judarna.
Hieronymus finner i talet en antydan
om det universella i apostlarnas verk.
Augustinus tolkar det sålunda: 10 =
Lagen, som dödar. Därtill läggs 7,
Andens tal, och man får då fullheten
av den gudomliga uppenbarelsen såsom
livskraft. Men summan av talen l
t.o.m. 17 är 153 (l. 2 • 3 ... + 17).
Talet betecknar då alla, som innesluts i
den gudomliga frälsande nådens verk·
samhet, vilken åstadkommer förso·
ning med Lagen. Tre är också treenig·
hetens symbol. Det trefaldiga 50· talet
framhäver iden om enhet i Anden, som
uppenbaras i en ~ufaldig verksamhet
(50 = 7 x 7. l). Andra finner nyckeln
till talets gåta i namnet Petrus i dess
arameiska form, som är: Sim 'on bar·
Jonå' Kepå' (»Simon, Jonas' son,
CefaS»). Räknar man ut talvärdet för
vart och ett av de fyra arameiska
orden, får man i tur och ordning
71, 22, 31 och 29, vilket ger summan
153. En annan tolkning är den som
förknippar talet 153 i Joh.21:11 med
utsagan »Det är Herreru) i v. 7, vilken i
sin grekiska form (kyrios estin) ger
talvärdet 153. Det finns också en
mängd andra förklaringar.
Även om man med gematrins hjälp
kan komma fram till vitt skilda resul·
tat, visar den på något väsentligt i

TAL
lyssnen till mitt t.
I.Mos. 4:23
Det t.et miasbagade Abraham mycket 21:11
Det t.et behagade Farao
41 :37
Men Josef bröt av sitt t.
43 :30
icke akta på lögnaktigt t.
2.Mos. 5:9
När folket hörde detta stränga t.
33:4
när Mose hade slutat sitt t. till
34:33
så säger han s. hör Guds t.
4.Mos.24:4.16
ss. daggen flöde mitt t.
5.Mos.32:2
de aktade på ditt t.
33:9
går med mig enligt din muns t.
Dom.l1:36
Fören icke högmodigt t.
1.Sam. 2:3
ty det t.et miasbagade (Saul)
18:8
H. t. är luttrat
2.Sam.22:31
Sant var det t. jag hörde
1.Kon.10:6
I kännen den mannen och hs t. 2.Kon. 9:11
Sant var det t. jag hörde
2.Krön. 9:5
låt ditt t. stämma överens med
18:12
och Sakarjas profetiska t.
Esr. 6:14
Detta t. behagade konungen
Est. 1:21
Detta t. behagade konungen
2:4
Gott är förvisso uppriktigt t.
Job 6 :25
Huru länge hålla på med sådant t.
8:2
ditt lösa t. nödga män till tystnad
11:3
hopsätten I fåfängligt t.
13:4
försvara Gud med orättfärdigt t.
13:7
hm till förmån bruka oärligt t.
13:7
försvara sin sak. med haltlöst t.
15:3
ditt behag står till illfundigt t.
15:5
Är det slut på detta t. i vädret
16:3
På sådant t. giva mina tankar svar
20:2
svarar med munväder på förståndigt t. 20:3
mer än egna rådslut aktat hs muns t. 23:12
min tunga bära fram oärligt t.
27:4
de hava mig till ämne för sitt t.
30:9
Slut på Jobs t.
31:40
Ur redbart hjärta framgår mitt t.
33:3
till fåfängligt t. spärrar Job upp
35:16
H. t. är ett rent t .• likt silver
PS.12:7
böj ditt öra till mig, hör mitt t.
17:6
H. t. är luttrat
18:31
ej ett t. eller språk vars ljud icke
19:4
Låt min muns t. täckas dig
19:15
hör smädarens och lastarens t.
44:17
böja mitt öra till lärorikt t.
49:5
andra s. finna behag i deras t.
49 :14
älskar allt fördärvligt t.
52:6
Gud lyssna till min muns t.
54:4
öppna min mun till lärorikt t.
78:2
Jag hör ett t. s. är mig nytt
81:6
Deras mun flödar över av fräckt t.
94:4
Mitt t. behage hm väl
104:34
då H. t. bevisade hs oskuld
105 :19
Jag gömmer ditt t. i mitt hjärta
119:11
Uppfyll på din tjänare ditt t.
119:38
din frälsning efter ditt t.
119:41
ditt t. behåller mig vid liv
119:50
var mig nådig efter ditt t.
119:58
nu håller j ag mig vid ditt t.
119 :67
Mina ögon trängta efter ditt t.
1),9:82
ljuvt för min tunga är icke ditt t.
119:103
Uppehåll mig efter ditt t.
119:116
trängta efter din rättfärdighets t.
119:123
Gör mina steg fasta gm ditt t.
119 :133
Ditt t. är väl luttrat
119:140
till att begrunda ditt t.
119:148
behåll mig vid liv efter ditt t.
119:154
att de icke hålla sig vid ditt t.
119:158
Jag fröjdar mig över ditt t.
119:162
rädda mig efter ditt t.
119:170
när de få höra din muns t.
138:4
Han låter sitt t. gå ut till jorden
147:15
förstå förståndigt t.
Ords. 1:3
förstå ordspråk och djupsinnigt t.
1:6
förgät icke min muns t.
4:5
Min son, akta på mitt t.
4 :20
viken icke ifrån min muns t.
5:7
om du blivit bunden gm din muns t.
6:2
ja, fångad gm din muns t.
6:2
förleder hon hm med fagert t.
7 :21
given akt på min muns t.
7 :24
Den rättfärdige skyr lögnaktigt t.
13:5
tomt t. är ren förlust
14:23
Bönfallande är den fattiges t.
18:23
En fiende förställer sig i sitt t.
26 :24
furste s. aktar på lögnaktigt t.
29:12
Allt Guds t. är luttrat
30:5
Gud förtörnas för ditt t.S
Pred. 5:5
änden på hs t. är uselt oförnuft
10:13
himmelens fåglar bära fram ditt t.
10:20
Änden på t.et är detta: Frukta Gud
12:13

TALA (allmänt)
Kain t.de med sin broder Abel l.Mos. 4:8
heJa jorden t.de på enahanda sätt
11:1
jag har dristat mig t. till H.
18:27
(Abraham) fortfor att t. till hm
18:29
vredgas icke över att jag ännu t.r
18:30
jag har dristat mig t. till H.
18:31
vredgas icke över att jag t.r
18:32
gick Lot ut och t.de till sina mågar
19:14
omstörta den stad du t.r om
19 :21
(Abimelek) t.de med Abraham
21:22
t.de lsak till sin fader Ahraham
22:7
Abraham t.de så till Heta barn
23:3
han t.de med dem och sade
23:8
han t.de till Efron
23 :13
han s. har t.t till mig
24:7
innan han hade slutat att t.
24:15
Så och aå t.de mannen till mig
24:30
Laban svarade: Så t. då
24:33
slutat att så t. för mig själv
24:45
hörde huru lsak t.de till Esau
27:5
jag har hört din fader (Isak) t. så
27:6
Medan (Jakob) ännu t.de med dem
29:9
höra t.s om sin systerson Jakob
29:13
fick höra huru Labans söner t.de så
31:1
för att t. ngt mot Jakob
31:24,29
gick Hamor ut till Jakob för att t.
34:6
t.de Hamor och sade: Min son
34:8
Hamor t.de till männen i staden
34:20
fastän hon t.de sådant dag efter dag
39 :10
t.de överste munskänken till Farao
41:9
(Josef) t.de med dem gm tolk
42:23
vände sig åter till dem och t.de
42:24
och t.de med hm
43:19

med eder fader s. I t.de om
43:27
yngste broder, s. I t.den om
43:29
Vartör t.r min herre så
44:7
(Juda:) vad skoJa vi t.
44:16
låt din tjänare t. ett ord
44:18
jag s. med egen mun t.r till eder
45 :12
vad deras fader t.de till dem
49 :28
t.de Josef till Faraos husfolk
50:4
t.de till hebreiska kvinnor
2.Mos. 1 :15
lära dig vad du skall t.
4:12
att han är en man s. kan t.
4:14
du (Mose) skall t. till hm
4:15
(Aron) skall t. för dig till folket
4:16
till Farao för att t. i ditt namn
5:23
Gå och t. med Farao
6:11
Men Mose t.de inför H.
6 :12
Det var dessa s. t.de med Farao
6:27
din broder Aron t. med Farao
7:2
när de t.de med Farao
7:7
När Farao t.r till eder och säger
7:9
H. till Mose: Gå till Farao och t.
9:1
Mose svarade: Du har t.t rätt
10:29
Så t. nu till folket
11:2
T .en till Israels heJa menighet
12:3
Aron t.de till Israels barns menighet
16:10
T. till dem och säg
16:12
Detta är vad du skall t. till Israels
19:6
Mose t.de, och Gud svarade hm
19:19
T. du till oss
20:19
till Israels barn skall du t.
30:31
T. du till Israels barn och säg
31 :13
ss. när den ena mskan t.r med
33:11
strålande därav att han t.t med hm
34:29
Mose t.de till dem
34:31
inför H. ansikte för att t. med hm
34:34
ånyo gå in för att t. med hm
34:35
(H.:) T. till Israels barn
3.Mos.1:2; 4:2
7:23,29; 11:2; 12:2; 15:2; 18:2; 23:2
23:10,24,34; 25:2; 27:2; 4.Mos.5:6,12
6:2; 9:10; 15:2,18,38; 17:2; 33:51
35:10; Jos.20:2
T. till Aron och hs söner
3.Mos. 6:25
17 :2; 22:2; 4.Mos. 6:23
t. till Israels barn och säg
3.Mos. 9:3
T. till Israels barns heJa menighet
19:2
till andar s. t. gm besvärjare
19:31
till andar s. t. gm besvärjare
20:6
T. till Aron och säg: Av avkomlingar 21:17
Och Mose t.de detta till Aron
21 :24
Mose t.de om H. högtider
23:44
till Israels barn skall du t.
24:15
Mose t.de detta till Israels barn
24:23
Mose gick in för att t. med
4.Mos. 7 :89
T. till Aron
8:2
Mose t.de detta till alla Israels
14:39
t.de han till Kora och hels hs hop
16:5
T. till menigheten
16 :24
(Mose) t.de till menigheten
16:26
hsn hade slutat att t.
16:31
Mose t.de till Israels barn
17:6
Till leviterna skall du så t.
18 :26
t.en till klippan inför deras ögon
20:8
folket t.de emot Gud och emot Mose 21:5
att vi t.de mot H. och mot dig
21:7
vad j ag säger dig skall du t.
22 :35
i min egen makt att t. ngt
22:38
det måste jag t.
22:38
lade i Bileams mun vad han skulle t.
23:5
Gå tillbaka till BaIak och t. så
23:5
kom och t. ofärd över Israel
23:7
t. ofärd över den s. H. ej t.r ofärd
23:8
H.lägger i min mun, t. det
23:12
H. lade i hs mun vad han skulle t.
23 :16
Gå tillbaka till Balak och t. så
23:16
Vad H. säger, det måste jag t.
24:13
Mose och prästen Eleasar t.de
26:3
Selofhads döttrar hava t. t rätt
27:7
till Israels barn skall du t.
27:8
Mose t.de till H. och sade
27":15
Mose t.de till Israels stamhövdingar
30:2
vad hs mun har t.t
30:3
allt s. hennes läppar hava t.t
30:13
Då t.de Mose till folket
31:3
gören vad eder mun har t.t
32 :24
och Rubens barn t.de till Mose
32:25
huvudmännen t.de inför Mose och
36:1
Josef barns stam har t.t rätt
36:5
ord s. Mose t.de till Israel
5.Mos. 1:1
t.de Mose till Israels barn
1:3
ss. H. bjudit hm t. till dem
1:3
jag t.de till eder på den tiden
1:9
jag t.de till eder, I hörden icke
1 :43
t. icke vidare till mig om denna
3 :26
t. om ngt s. är detta likt
4:32
t. du till oss allt vad H.
5 :27
de ord s. detta folk har t.t till dig
5 :28
H. hörde när I så t.den till mig
5 :28
rätt i allt vad de hava t. t
5 :28
du skall t. om dem
6:7
jag t.r nu icke om edra barn
11:2
lära i det att du t.r om dem
11:19
det tecken varom ban t.de med dig
13:2
De hava rätt i vad de hava t.t
18:17
t. till dem allt vad jag bjuder hm
18 :18
de ord s. han t.r i mitt namn
18:19
t.r vad jag icke bjudit hm t.
18:20
eller s. t.r i andra gudars namn
18:20
när profeten t.r i H. namn
18:22
och det s. han har t.t icke sker
18:22
i förmätenhet har profeten t.t det
18:22
skall prästen träda fram och t.
20:2
tillsyningsmännen t. till folket
20:5,8
när tillsyningsmännen så hava t. t
20:9
Vad dina läppar hava t. t
23 :23
Då skoJa de äldste t. med hm
25:8
Mose t.de till heJa Israel
27:9
Mose gick åstad och t.de följande
31:1
att jag må inför dem t. dessa ord
31 :28
Lyssnen, I himlar, ty jag vill t.
32:1
Josua t.de till (hiveerna)
Jos. 9:22
Josua t.de till H. på den dag
10:12
Josefs barn t.de till Josua
17:14
(huvudmännen) t.de till dem
21:2
t.de de till dem och sade
22 :15
t.de till huvudmännen för Israels
22:21
hörde vad Rubens barns... t.de
22:30
I s. vandren på vägen. t.en
Dom. 5:10

5549

5550

5551

5552

Skriften: talens, siffrornas, betydelse
som grundläggande för hela skapelsen
och historien. Detta har sin grund i att
Skaparen har ordnat allt efter en nog·
grann plan och styr världen mot ett
bestämt mål.
TAL
de t. s. angiva summorna
l.Krön.12:23
vilddjurets namn eller namns t.
Upp.13:!7
räkne ut betydelsen av vilddjurets t.
13:18
ty det är en mskas t.
13:18
(vilddjurets) t. är 666
13:18
vilddjuret, dess bild och namns t.
15:2

TAL
Se även: Ord, samtal, säga, tala, för·
kunnelse, predikan, lära, undervisa.
·tal
avtal Dom. 11 :l O
förtal 3.Mos.19: 16
samtal Apg.20:7
uttal Matt.26 :73
stortalig 2.Tim.3:2
tvetalig l.Tim.3:8

med t. och gärningar stå emot H. Jes. 3:8
opålitligheten i hs lösa t.
16:6
Lyssnen ... och hören mitt t.
28:23
de s. gm sitt t. gjorde att
29:21
jungfrur, lyssnen till mitt t.
32:9
Eftersom I fören ett sådant t.
Jer. 5:14
folk vars t. du icke förstår
5:15
Förliten eder icke på lögnaktigt t.
7:4
I förliten eder på lögnaktigt t.
7:8
och edert öra fatta hs muns t.
9:20
fåfängligt t. är det de profetera
14:14
fört lögnaktigt t. i mitt namn
29:23
tecknade upp dessa t. i en bok
45:1
Jag känner hs lösa t.
48:30
folk vilkas t. du icke förstår
Hes. 3:6
deras t. skulle gå i fullbordan
13:6
edert t. är falskhet
13:8
gm lögnaktigt t. gjort rättfärdige
13:22
inför mig föra lögnaktigt t.
Dan. 2:9
konungens t. kom för konungamodem 5:10
upphäva sitt t. mot den Högste
7 :25
ljudet av hs t. ss. väldigt dån
10:6
Då hörde jag ljudet av hs t.
10:9
samma gång jag hörde ljudet av hs t.
10:9
dräpt dem gm min muns t.
Hos. 6:5
s. föra mot mig så lögnaktigt t.
7:13
Är detta ett tillbörligt t.
Mika 2:7
husgudarnas t. är fåfänglighet
Sak.10:2
I trötten ut H. med edert' t.
Mal. 2:17
sådant skall edert t. vara
Matt. 5:37
När J. hade slutat detta t.
7:28
Uttyd för oss detta bildliga t.
15:15
När J. hade slutat detta t.
19:1
det t.et utspriddes bland judarna
28:15
frågade hm om detta bildliga t. Mark. 7 :17
blev illa till mods vid det t.et
10:22
detta t. om (J.) gick ut i
Luk. 7:17
Deras ord syntes vara löst t.
24:11
Detta är ett hårt t.
Joh. 6:60
För detta t.s skull drogo sig många
6 :66
Så kom det t.et ut ibland bröderna
21:23
Det t.et behagade menigheten
Apg. 6:5
Vid det t.et flydde Moses bort
7 :29
föll den h.A. på dem s. hörde hs t.
10:44
(Herodes) höll ett t. till dem
12:21
förvirrat eder med sitt t.
15:24
Paulus gm sitt t. förlett
19:26
Deras t. har gått ut över
Rom.10:18
gm sitt fagra t. bedraga oskyldiga
16:18
allt vad t. och kunskap heter
1.Kor. 1:5
att alla vara eniga i edert t.
1 :10
t.et om korset är visserligen dårskap
1 :18
mitt t. och min predikan framstiilldes 2:4
så känna vi nog det t.et
8:1
icke därjämte uttyder sitt t.
14:5
gm mitt t. meddelade ... kunskap
14:6
bliver det ju ett t. i vädret
14:9
med sanning i vårt t.
2.Kor. 6:7
då I nu utmärken eder i t.
8:7
befinnas hava varit tomt t.
9:3
intet ohöviskt t. utgå ur eder
Ef. 4:29
ej heller däraktigt t. och gyckel
5:4
bedraga med skenfagert t.
Kol. 2:4
lägga bort skamligt t.
3:8
Edert t. vare alltid välbehagligt
4:6
förakten icke profetiskt t.
l.Tess. 5:20
sin håg till fåfängligt t.
1. Tim. 1:6
ett föredöme i t. och i vandel
4:12
deras t. fräta omkring
2.TOO. 2:17
många s. föra fåfängligt t.
Tit. 1 :10
med sunt. ostraffligt t.
2:8
vare hs t. i enlighet med Guds
LPet. 4:11
om ngn icke felar i sitt t.
Jak. a:2
till att föra hädiskt t.
Upp.13:6
förmår gm sitt t. jordens inbyggare
13:14

.tala
TALA
förtala Ps.31 :14
omtala Matt.l7:9
samtala Mark.9 :33
tilltala Matt.17:18
uttala Dom.12:6
övertala Matt.27 :20
TALA
Uppdelning: allmänt; GudfHerren talar,
J esus talar, ängel talar; tala illa, tala lögn,
tala sanning, tala vänligt.

Tala
att jag t.r ännu en enda gång
6:39
höra efter vad man där t.r
7:11
Då (Gideon) så t.de
8:3
(Gideon) t.de på samma sätt
8:8
Abimelek t.de till dem
9:1
T.en så till alla Sikems borgare
9:2
Då t.de hs moders bröder
9:3
(Simson) t.de icke om vad han gjort
14:6
t.de han med kvinnan, hon behagade 14:7
han t.de icke om för dem
14:9
kände igen levitens sätt att t.
18:3
upphörde hon att t. d ä r o m
Rut 1:18
bördeman s. Boas hade 1.1 om
4:1
Hanna t.de i sitt hjärta
l.Sam. 1:13
sorg s. drivit mig att t.
1:16
h ö r allt folket här t. om eder
2:23
Varför t.r du då till mig på det
9:21
T. om för mig vad Samuel sade
10:15
Medan Saul ännu t.de med prästen
14:19
(Saul) sade: T.
15:16
Under det att han t.de med dem
17:23
Eliab hörde huru han t.de med
17:28
vad David hade t.t blev bekant
17:31
efter det att David t.t ut med Saul
18:1
Saul bjöd att de...t. så med David
18:22
Sauls tjänare t.de dessa ord
18:23
Saul t.de med sin son Jonatan
19:1
jag vill t. om dig med min fader
19:3
Jonatan t.de till Davids bästa
19:4
det s. jag och du nu hava t.t
20:23
När David t.t dessa ord till Saul
24:17
t.de de på Davids vägnar till Nabal
25:9
låt din tjänarinna få t. inför dig
25:24
t.de Abner med benjaminiterna 2.Sam. 3:19
gick Abner åstad att t. med David
3:19
att t. enskilt med (Abner)
3:27
tjänstekvinnorna om vilka du t.de
6:22
t.de nu Natan till David
7:17
Vad skall nu David vidare t.
7:20
När vi t.de till (David)
12:18
(Tamar:) T. nu med konungen
13:13
Absalom t.de intet med Amnon
13:22
t. till hm ss. jag säger dig
14:3
kvinnan från Tekoa t.de med kon.
14:4
Låt din tjänarinna t. ännu ett ord
14:12
(David) sade: T.
14:12
När konungen t.r så
14:13
att jag nu kommit för att t. detta
14:15
Jag vill dock t. med konungen
14:15
M i n herre konungen t.e
14:18
om min herre konungen t.r ngt
14:19
(Absalom:) Varom icke, så t. du
17:6
Så och så har Ahitofel t.t
17:6
var och en s. finge höra t.s därom
17:9
T.en så till de äldste i Juda
19:11
vad hela Israel t.r har redan
19:11
voro icke vi de s. först t.de om
19:43
så att jag får t. med (Joab)
20:16
konungen t.de med dem
21:2
David t.de till H. denna sångs ord
22:1
Gå och t. till David: Så säger H.
24:12
medan du t.r med konungen
l . K o n . 1:14
ännu höll på att t. med konungen
1:22
Medan han ännu t.de, kom Jonatan
1:42
Jag har ngt att t. med dig om
2:14
(Bat-Seba) svarade: T.
2:14
H o n svarade h m : T.
2:16
Jag skall själv t. med konungen
2:18
för att t. med hm om Adonia
2:19
att (Adonia) har t.t detta
2:23
Vad du har t.t är gott
2:38
hela Israel fick höra t.s om den dom
3:28
Han t.de om träden
4:33
Han t.de ock om fyrfotadjuren
4:33
s. hade h ö r t t.s om hs visdom
4:34
höra t.s om ditt stora namn
8:42
(Jerobeam) t.de till Rehabeam
12:3
Om du t.r goda ord till dem
12:7
detta folk s. har t.t till mig
12:9
detta folk s. har t.t till dig
12:10
bör du (Rehabeam) t. till dem
12:10
(Rehabeam) t.de till dem
12:14
Då t.de konungen till gudsmannen
13:7
huru han hade t.t till konungen
13:11
så och så skall du t. till henne
14:5
Ahab t.de till Nabot
21:2
när jag t.de till jisreeliten Nabot
21:6
Du har t.t förgripligt mot Gud
21:10
Nabot har t.t förgripligt
21:13
du skall t. till (Ahab)
21:19
Därefter skall du t. till (Ahab)
21:19
budet t.de till (Mika)
22:13
överens med vad de hava t.t
22:13
t. det s. H. säger till mig
22:14
så emot kon. sändebud och t.
2.Kon. 1:3
Gån tillbaka och t.en så till hm
1:6
t.de till eder p å detta sätt
1:7
med det H. ord s. Elia hade t.t
1:17
Under det att de gingo och t.de
2:11
i enlighet med det ord Elisa t.de 2:22
gingo fram och t.de till hm
5:13
vart ord du t.r i din sovkammare
6:12
Medan (Elisa) ännu t.de med dem
6:33
Elisa t.de till den kvinna
8:1
konungen höll på att t. med Gehasi
8:4
Så och så t.de han till mig
9:12
begärde att få t. med konungen
18:18
T. till dina tjänare på arameiska
18:26
t. icke med oss på judiska
18:26
sänt mig att t. dessa ord
18:27
Rab-Sake t.de och sade
18:28
Gott är det H. ord du t.t
20:19
de t.de med (Hulda)
22:14
t.en om alla hs under
1.Krön. 16:9
t.de nu Natan till David
17:15
Gå och t. till David och säg
21:10
det ord Gad t.t i H. namn
21:19
oljan och vinet s. han t.t om
2.Krön. 2:15
kom Jerobeam och t.de till Rehabeam 10:3
Om du t.r goda ord till dem
10:7
detta folk s. har t.t till mig
10:9
säga till folket s. har t.t till dig
10:10
t.de till dem efter männens råd
10:14
budet t.de till (Mika)
18:12
jag skall t. det s. min Gud säger
18:13
När denne så t.de till (Amasja)
25:16
Hiskia t.de vänligt till alla leviter
30:22

och t.de uppmuntrande till dem
32:6
hs tjänare t.de ännu mer mot H. Gud 32:16
(Sanherib) t.de mot (H.) så
32:17
t.de om Jerusalems Gud
32:19
de t.de med (Hulda) ss. bjudet var
34:22
t.de i sina klagosånger om Josia
35:25
Jeremia s. t.de H. ord
36:12
ord s. de skulle t. till Iddo
Esr. 8:17
(Sanballat) t.de så inför
Neh. 4:2
nog får höra t.s härom
6:7
plägade inför mig t. gott om (Tobia)
6:19
t.de till hälften asdoditiska
13:24
judiska kunde de icke t. riktigt
13:24
och t. sitt folks tungomål
Est. 1:22
Haman t.de för dem om sin rikedom
5:11
Medan de ännu så t.de med hm
6:14
Ester t.de ytterligare inför kon.
8:3
i sina hjärtan t.t förgripligt
Job 1:5
t. förgripliga ord mot dig
1:11
Medan denne ännu t.de, kom åter en
1:16
Medan denne ännu t.de, kom åter en
1:17
Under det att denne ännu t.de 1:18
t.de intet lasteligt mot Gud
1:22
t. förgripliga ord mot dig
2:5
T. fritt ut om Gud, och dö
2:9
t.r ss. dåraktig kvinna skulle t.
2:10
utan att ngn t.de ett ord till hm
2:13
Misstycker du om man dristar t.
4:2
den förtvivlade få t. för vinden
6:26
välja ut ord till att t. med hm
9:14
skall jag t. utan att rädas för hm
9:35
jag vill t. i min själs bedrövelse
10:1
t. till jorden, hon må undervisa
12:8
till den Allsmäktige vill jag nu t.
13:3
Tigen nu för mig, så skall jag t.
13:13
skall jag t. och du må gendriva mig
13:22
Skall en vis man t. så i vädret
15:2
det ord s. i saktmod t.s med dig
15:11
Jag kunde väl ock t.
16:4
Om jag nu t.r, så lindras ej därav
16:6
min sjukdom får t. mot mig
16:8
till förstånd, sedan må vi t.s vid
18:2
haven I t.t smädligt mot mig
19:3
t. de ohöviskt mot mig
19:18
fördrag med mig så att jag får t.
21:3
sedan jag t.t, må du bespotta
21:3
Vem gav dig kraft att s. sådana ord
26:4
t. vad orättfärdigt är
27:4
Sedan jag hade t.t, t.de ingen annan
29:22
Hittills hade Elihu dröjt att t.
32:4
Jag t ä n k t e : Må åldern t.
32:7
jag väntade på vad I skullen t.
32:11
vill jag då t. och skaffa mig luft
32:20
jag skall ej t. inställsamma ord
32:21
förstår ej att t. inställsamma ord
32:22
tig, så att jag får t.
33:31
t., ty gärna gåve jag dig rätt
33:32
ja, t. du ut vad du menar
34:33
Job t.r utan ngn insikt
34:35
t.r stora ord mot Gud
34:37
utan insikt t.r han stora ord
35:16
bebådas hm att jag vill t.
37:20
i det du t.r så utan insikt
38:2
En gång har jag t.t
39:38
t. till dig med mjuka ord
40:22
Men hör nu, så vill jag t.
42:4
icke haven t.t om mig vad rätt är
42:7,8
den rovgirige t.r förgripligt
Ps.l0:3
De t. lögn, med hala läppar t. de
12:3
den tunga s. t.r stora ord
12:4
med sin mun t. de stora ord
17:10
David s. t.de till H. denna sångs ord
18:1
den ena dagen t.r därom till den
19:3
de s. t. vad fräckt är, med högmod
31:19
Avhåll dina läppar från att t. svek
34:14
det är icke frid s. de t.
35:20
Den rättfärdiges mun t.r visdom
37:30
de t. vad fördärvligt är
38:13
jag t.de med min tunga
39:4
Jag ville t. om dem
40:6
om din trohet och frälsning t.r jag
40:11
Mina fiender t. vad ont är
41:6
Kommer ngn så t.r han falskhet
41:7
sedan går han ut och t.r d ä r o m
41:7
M i n mun skall t. visdom
49:4
Huru kan du t. om mina stadgar
50:16
lögn mer än att t. vad rätt är
52:5
T.en I väl vad rättfärdigt är
58:2
hela dagen t. om din rättfärdighet
71:24
De håna och t. förtryck i ondska
73:8
med höga åthävor t. de
73:8
t.en ej så hårdnackat vad fräckt är
75:6
jag är full av oro och kan icke t.
77:5
de t.de mot G u d
78:19
de t.de inställsam t för hm
78:36
Härliga ting äro t.de om dig
87:3
t.en om alla hs under
105:2
t.de obetänksamt med sina läppar
106:33
de hava t.t mot mig med lögnaktig
109:2
deras s. t. ont mot min själ
109:20
De hava mun och t. icke
115:5
Jag tror, ty därför t.r jag
116:10
Jag vill t. om dina vittnesbörd
119:46
De hava mun och t. icke
135:16
de s. t. om dig med ränker i sinnet
139:20
t. om dina fruktansvärda gärningars
145:6
De skola t. om ditt rikes ära
145:11
där t.r hon sina ord
Ords. 1:21
män s. t. vad vrångt är
2:12
nästas hustru s. t.r hala ord
2:16
när du vaknar upp, må de t. till dig
6:22
din nästas hustru s. t.r hala ord
7:5
Hören, ty om höga ting vill jag t.
8:6
Den s. t.r vad rätt är, främjar
12:17
men ett falskt vittne t.r svek
12:17
Mången t.r i obetänksamhet ord
12:18
den s. t.r vad rätt är, bliver älskad
16:13
läppar s. t. förstånd
20:15
s. h ö r på får allt framgent t.
21:28
den vilkens läppar t. ljuvligt
22:11
T. icke för en dåres öron
23:9
när dina läppar t. vad rätt är
23:16
ditt hjärta t.r förvända ting
23:33
deras läppar t. olycka
24:2
ord s. t.s i rattan tid
25:11
Ser du en man s. är snar till att t.
29:20
Så t.de den mannen till Itiel
30:1

Tiga har sin tid, t. har sin
Pred. 3:7
A k t a icke på ord s. man t.r
7:22
M i n vän begynner t.
H V . 2:10
var mun t.r dårskap
Jes. 9:17
avföda skall man aldrig mer t.
14:20
städer s. t. Kanaans tungomål
19:18
åter t.de han och sade: Fallet
21:9
t. djupt nedifrån jorden
29:4
t.en sådant s. är välbehagligt
30:10
stammandes tungor t. flytande
32:4
en dåre t.r dårskap
32:6
och t.r vad förvänt är om H.
32:6
Den s. t.r vad rätt är
33:15
T. till dina tjänare på arameiska
36:11
t. icke till oss på judiska
36:11
sänt mig att t. dessa ord
36:12
Gott är det H. ord s. du har t.t
39:8
T.en ljuvligt till Jerusalem
40:2
Hör, ngn t.r: Predika!
40:6
Huru kan du då t. så, du Israel
40:27
må de så komma fram och t.
41:1
ingen s. hörde eder t. därom
41:26
t. du för att du må
43:26
har jag icke t.t i det fördolda
48:16
t.r vad fördärvligt är
58:9
att du icke t.r tomma ord
58:13
de t. falskhet
59:4
vi hava t.t förtryck och avfällighet
59:13
icke mer höra t.s om våld
60:18
medan de ännu t. skall jag höra
65:24
Detta är vad s. t.des av
Jer. 1:1
förstår icke att t., jag är för ung
1:6
t. vad jag än bjuder dig
1:7
t. till dem allt vad jag bjuder dig
1:17
Så t.r du och gör dock vad ont är
3:5
icke mer t. om H. förbundsark
3:16
gå till de stora och t. med dem
5:5
han s. säges t. är icke i dem
5:13
och hört huru de t. vad orätt är
8:6
ingen t.r vad sant är
9:5
vad den t.r är svek
9:8
Ja, t.: Så säger H.
9:22
Lika fågelskrämmor...kunna ej t.
10:5
t.en till Juda män och Jerusalems
11:2
måste jag t. med dig om vad rätt är
12:1
det har t.ts inför ditt ansikte
17:16
hör vad mina motståndare t.
18:19
så ofta jag t.r, måste jag klaga
20:8
eller vidare t. i hs namn
20:9
och t. där följande ord
22:1
sina egna hjärtans syner t. de
23:16
han må t. mitt ord i sanning
23:28
detta ord t.de profeten Jeremia
25:2
fastän jag titt och ofta t.t till
25:3
t. mot alla Juda städer
26:2
t. alla ord jag bjudit dig t. till
26:2
vad mina tjänare profeterna t.
26:5
folket h ö r d e Jeremia t. dessa ord
26:7
när Jeremia hade slutat att t.
26:8
vad H. hade bjudit hm t.
26:8
sänt mig att t. allt detta
26:15
i H. namn har han t.t till oss
26:16
t.de profeten Hananja så till mig
28:1
ord s. jag vill t. inför dig
28:7
nödgas muntligen t. med hm
32:4
Har du icke m ä r k t huru detta folk t.r 33:24
han skall muntligen t. med dig
34:3
profeten Jeremia t.de t i l l Sidkia
34:6
till rekabiternas släkt och t. med
35:2
T. om för oss huru det skedde
36:17
hörde huru Jeremia t.de till folket
38:1
i det att han t.r sådana ord
38:4
(Ebed-Melek) t.de till konungen
38:8
ingen få veta vad här blivit t.t
38:24
furstarna få höra att jag t.t med
38:25
Jeremia hade t.t alla H. ord
43:1
I det s. du t.t till oss i H. namn
44:16
fullgjort vad I t.den med eder mun
44:25
det ord s. Jeremia t.de t i l l Baruk
45:1
skakar huvudet så ofta du t.r om hm 48:27
Vad mina motståndare t.
Klag. 3:62
Utan t. mina ord till dem
Hes. 2:7
gå sedan åstad och t. till Israels
3:1
och t. till dem med mina ord
3:4
till dina landsmän och t. till dem
3:11
jag t.de till de fångna alla de ord
11:25
T. i stället så till dem
12:23
jag, H . , skall t. det ord jag vill t.
12:25
t. därför med dem och säg
14:4
låter förföra sig och t.r ngt ord
14:9
t. till det en liknelse
17:2
t. med de äldste i Israel och säg
20:3
T. därför till Israels hus
20:27
Denne t.r ju gåtor
20:49
t. t i l l det gensträviga släktet
24:3
Sedan t.de jag nästa morgon till
24:18
du skall t. och icke mer vara stum
24:27
T. och säg: Så säger H . , H.
29:3
Mäktiga hjältar skola t. till Farao
32:21
t. till dina landsmän
33:2
dina landsmän...de t. sinsemellan
33:30
s. du har t.t mot Israels berg
35:12
Profetera och t. till anden
37:9
du skall t. till dem: Så säger H.
37:21
mannen t.de till mig
40:4
han t.de till mig
40:45; 41:22
hörde jag en röst t. till mig
43:6
När konungen t.de med dem
Dan. 1:19
t.de kaldeerna till konungen
2:4
t.de Nebukadnessar till dem
3:14
t.de denne till Daniel och sade
5:13
konungen t.de till Daniel
6:16,20
en mun s. t.de stora ord
7:8
de stora ords skull s. hornet t.de
7:11
en mun s. t.de stora ord
7:20
synen varom nu är t.t, är sanning
8:26
profeterna s. t.de i ditt namn
9:6
Medan jag ännu så t.de och bad
9:20
medan jag ännu så t.de i min b ö n
9:21
upplät jag min mun och t.de
10:16
t. med en sådan s. min herre är
10:17
mot gudars Gud skall han t.
11:36
De t. tomma ord
Hos.l0:4
Detta är vad s. t.des av Amos
A m . 1:1
s. t.de på den tid då grunden
Sak. 8:9
tungomål s. t.s bland hednafolken
8:23
tomma d r ö m m a r är vad de t.
10:2

du s. t.r lögn i H. namn
13:3
I haven t.t hårda ord mot mig
Mal. 3:13
V a d haven I med varandra t.t
3:13
s. frukta H. t.t med varandra
3:16
om denne profeten Esaias t.de
Matt. 3:3
t.de den dövstumme
9:33
icke bekymmer för vad I skolen t.
10:19
ty vad I skolen t. skall bliva givet
10:19
Det är icke I s. skolen t.
10:20
eder Faders A. s. skall t. i eder
10:20
den dövstumme t.de och såg
12:22
huru skullen I kunna t. ngt gott
12:34
Vad hjärtat är fullt av, t.r munnen
12:34
för fåfängligt ord mskorna t.
12:36
hs moder ville tala med hm
12:46
och dina bröder vilja t. med dig
12:47
när de funno d ö v s t u m m a t.
15:31
Då t.de de med varandra
16:7
varför t.en I eder emellan om
16:8
medan (Petrus) ännu t.de
17:5
om vilken är t.t gm profeten Daniel
24:15
Sammalunda t.de ock översteprästerna 27:41
de t.de strax med hm om henne Mark. 1:30
tillstadde icke de onda andarna t.
1:34
huru hädiskt de än må t.
3:28
när J. m ä r k t e vad s. t.des
5:36
han t.de redigt och klart
7:35
Då t.de de med varandra
8:16
Varför t.en I om att I icke haven
8:17
och begynte t. med varandra
9:10
t.t med varandra om vilken s. vore
9:34
t. till dem om vad s. skulle övergå
10:32
där det t.s om t ö r n b u s k e n
12:26
icke bekymmer om vad I skolen t.
13:11
vad s. bliver eder givet det m å n I t .
13:11
det är icke I s. skolen t.
13:11
de t.de hårda ord till henne
14:5
känner icke den man I t.en om
14:71
Sammalunda t.de översteprästerna
15:31
de skola t. nya tungomål
16:17
mållös och icke kunna t.
L u k . 1:20
kunde han icke t. till dem
1:22
(Sakarias) t.de och lovade Gud
1:64
(Hanna) prisade Gud och t.de om hm 2:38
t.de med varandra och sade
4:36
ss. ursinniga och t.de med varandra
6:11
när alla mskor t. väl om eder
6:26
vad hennes hjärta är fullt av, t.r
6:45
satte sig den d ö d e upp och begynte t.
7:15
t.de om (J.) bortgång
9:31
Medan (Petrus) så t.de, k o m en sky
9:34
utdriven, t.de den d ö v s t u m m e
11:14
t.de till (J.): Säg oss
20:2
det ställe där det t.s om t ö r n b u s k e n
20:37
då några t.de om helgedomen
21:5
(Judas) t.de med översteprästerna
22:4
begynte t. med varandra om
22:23
medan han ä n n u t.de, gol hanen
22:60
smädliga ord t.de de ock mot hm
22:65
(Herodes) hade h ö r t t.s om (J.)
23:8
Äter t.de Pilatus till dem
23:20
Då t.de han till dem för tredje
23:22
V a d är det I t.en om
24:17
tro på vad profeterna hava t.t
24:25
Medan de nu t.de h ä r o m
24:36
och av jorden t.r han
Joh. 3:31
s. Gud har sänt, han t.r Guds ord
3:34
bland folket t.des i tysthet mycket
7:12
Dock t.de ingen ö p p e t om hm
7:13
höra folket i tysthet t. om hm
7:32
När (djävulen) t.r lögn
8:44
då t.r han av sitt eget
8:44
han må själv t. för sig
9:21
Sådana ord t.r icke den s. är besatt
10:21
när han t.de o m hm
12:41
han skall icke t. av sig själv
16:13
vad han hör, allt det skall han t.
16:13
I t.en med varandra om detta
16:19
t.de med portvakterskan och fick
18:16
När Pilatus hörde dem t. så
19:8
t.de bland bröderna
A p g . 1:15
den h . A . t.t om Judas
1:16
begynte t. andra tungomål
2:4
efter s. A. ingav dem att t.
2:4
h ö r d e sitt eget t u n g o m å l t.s av dem
2:6
Äro de icke galileer dessa s. här t.
2:7
h ö r sitt eget modersmål t.s
2:8
t. om Guds väldiga gärningar
2:11
trädde Petrus fram och t.de till dem
2:14
Messias skulle uppstå, och t.de
2:31
tog han t i l l orda och t.de till folket
3:12
så många s. hava t.t
3:24
Medan de t.de till folket
4:1
s. hört vad s. t.ts, kommo till tro
4:4
i det namnet t. för ngn mska
4:17
t. eller undervisa i J. namn
4:18
icke underlåta t. vad vi sett och
4:20
t.en t i l l folket...livets ord
5:20
förbjödo de dem att t. i J. namn
5:40
och den ande s. här t.de
6:10
t. hädiska ord mot Moses och
6:11
t. mot vår heliga plats och lagen
6:13
han s. t.de till Moses hade förordnat
7:44
aktade endräktigt på det han t.de 8:6
vittnesbörd och t.t H. ord
8:25
säg mig om vilken profeten t.r
8:34
(Saulus) t.de och disputerade med
9:29
Medan Petrus ännu så t.de, föll
10:44
De hörde dem nämligen t. t u n g o m å l
10:46
han skall t. till dig ord
11:14
när jag begynt t., föll den h . A .
11:15
t.de till grekerna och förkunnade
11:20
t. för dem om samma sak
13:42
Dessa t.de då till dem
13:43
(judarna) motsade det s. Paulus t.de
13:45
t.de så att en stor hop av judar
14:1
Denne hörde på, när Paulus t.de
14:9
När de hade slutat att t.
15:13
stämmer vad profeterna hava t.t
15:15
Judas och Silas t.de förmaningens
15:32
och t.de med de kvinnor
16:13
(Lydia) aktade på det s. Paulus t.de
16:14
t.de goda ord till dem
16:39
t.t förmaningens ord till dem
16:40
under tre sabbater t.de (Paulus) där
17:2
förunderliga ting s. du t.r oss
17:20
t. om ngt nytt för dagen
17:21
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hörde t.s om att uppstå från
17:32
t. härom ännu en gång
17:32
H. till Paulus: Frukta icke, utan t.
18:9
Paulus ville öppna sin mun och t.
18:14
(Apollos) t.de, brinnande i anden
18:25
frimodigt t. i synagogan
18:26
de t.de tungomål
19:6
t.de till dem förmaningens ord
20:1
där t.t många förmaningens ord
20:2
när Paulus t.de så länge
20:9
män s. t. vad förvänt är
20:30
Kan du t. grekiska
21:37
tillstäd mig att t. till folket
21:39
t.de han till dem på hebreiska
21:40
vill t. till mitt försvar
22:1
att han t.de till dem på hebreiska
22:2
skall du icke t. onda ord
23:5
tecken åt Paulus att han skulle t.
24:10
när Paulus t.de med dem om
24:25
tillstädjes dig att t. för din sak
26:1
Paulus t.de så till sitt försvar
26:1
jag t.r sanna ord med lugn besinning
26:25
t.r jag frimodigt infor (Agrippa)
26:26
t.de de med varandra
26:31
för att få t. med eder
28:20
Rätt t.de den h.A.
28:25
i hela världen t.r om eder tro
R o m . 1:8
t.r ss. vore det fråga om en mska
3:5
det t.r den till dem s. hava lagen
3:19
om jag får t. på människosätt
6:19
jag t.r ju till sådana s. känna lagen
7:1
skriften säger där den t.r om Elias
11:2
Visdom t. vi dock bland
l . K o r . 2:6
Nej, vi t. Guds hemliga visdom
2:7
Vi t. ss. det heter i skriften
2:9
Om detta t. vi ock
2:13
jag kunde icke t. till eder ss. till
3:1
måste t. ss. till mskor av köttslig
3:1
t.r illa om oss, men vi t. goda ord
4:13
Icke t.r jag väl detta
9:8
därför att mskor pläga så t.
9:8
likasom ingen s. t.r i Guds A. säger
12:3
åt den ene att t. visdomens ord
12:8
efter samme A. t. kunskapens ord
12:8
att t. tungomål på olika sätt
12:10
att uttyda, när ngn t.r tungomål
12:10
på olika sätt t. tungomål
12:28
Icke t. väl alla tungomål
12:30
Om jag t.de både mskors och änglars
13:1
När jag var barn, t.de jag ss. barn
13:11
den s. t.r tungomål
14:2
han t.r icke för mskor
14:2
t.r i andehänryckning hemlighetsfulla 14:2
s. profeterar, han t.r för mskor
14:3
Den s. t.r tungomål uppbygger allenast 14:4
vilja att I alla t.den tungomål
14:5
förmer än den s. t.r tungomål
14:5
komme till eder och t.de tungomål
14:6
huru då kunna förstå vad I t.en
14:9
bliver jag främling för den s. t.r
14:11
den s. t.r bliver främling för mig
14:11
må den s. t.r tungomål bedja om
14:13
om jag t.r tungomål, när jag beder
14:14
jag t.r tungomål mer än I alla
14:18
hellre t. fem ord med mitt förstånd
14:19
gm främlingars läppar skall jag t.
14:21
Om...alla där t.de tungomål
14:23
en t.r tungomål, en annan uttyder
14:26
V i l l man t. tungomål
14:27
två eller högst tre få t.
14:27
t. allenast för sig själva och för
14:28
må två eller tre få t.
14:29
de andra må d öma om det s. t.s
14:29
icke tillstått att t.
14:34
skam för en kvinna att t. i församl.
14:35
förmenen ej ngn att t. tungomål
14:39
vad vi t. till eder är icke
2.Kor. 1:18
att jag nu icke skall t. för strängt
2:5
Jag tror, därför t.r jag ock
4:13
därför t. vi ock
4:13
t.t öppet till eder
6:11
om jag nu får t. ss. till barn
6:13
om jag nu t.r ngt litet efter dårars
11:1
Vad jag t.r då jag med tillförsikt
11:17
det t.r jag icke efter H. sinne
11:17
om jag nu får t. efter dårars sätt
11:21
om jag nu får t. ss. vore jag dåre
11:23
det är inför Gud, i K . , s. vi t.
12:19
när det t.s om många
Gal. 3:16
ss. när det t.s om en enda
3:16
skamligt till och med att t.
Ef. 5:12
t.en till varandra i psalmer
5:19
det jag skall t. bliva mig givet
6:19
att jag må frimodigt t. därom
6:20
icke behöva t. ngt därom
l.Tess. 1:8
vad vi t. till tröst och förmaning
2:3
t. vi i enlighet därmed
2:4
hindra oss t. till hedningarna
2:16
icke förstå vad de själva t.
l . T i m . 1:7
du bör t. till hm ss. till en fader
5:1
Till yngre m ä n må du t. ss. till
5:1
medan de t. vad otillbörligt är
5:13
emot det s. vi hava t.t
2.Tim. 4:15
t. vad s. är den sunda läran
Tit. 2:1
Så skall du t.
2:15
världen, den s. vi t. om
Hebr. 2:5
om vi ock nu t. på detta sätt
6:9
har Moses icke t.t ngt om präster
7:14
icke tillfälle att t.
9:5
gm tron t.r (Abel) ännu
11:4
De s. så t. giva ju därmed till känna
11:14
från de dö da...liknelsevis t.t
11:19
Gm tron t.de Josef
11:22
förmaningens röst s. t.r med eder
12:5
ss. man t.r med söner
12:5
en röst s. t.de så att de s. hörde
12:19
bådo att intet skulle t.s till dem
12:19
stänkelseblod s. t.r bättre än Abels
12:24
att I icke visen ifrån eder hm s. t.r
12:25
lärare s. t.t Guds ord till eder
13:7
sina läppar från att t. svek
l.Pet. 3:10
Om ngn t.r, så vare hs tal i enlighet
4:11
t. de vad s. gavs dem från Gud
2.Pet. 1:21
stum arbetsåsninna begynte t.
2:16
Ty de t. stora ord
2:18
när han i dem t.r om sådant
3:16
om livets Ord t. vi
l . J o h . 1:1
5557

därför t. de s. är av världen
4:5
och muntligen t. med eder
2.Joh. v.12
skola vi muntligen t. med
3.Joh. v.14
var mska vare sen till att t.
Jak. 1:19
T.en och handlen så s. det höves
2:12
nu t.en I stora ord
4:16
profeterna s. t.de i H. namn
5:10
förmätna ord de t.t mot (H.)
Jud
.15
deras mun t.r stora ord
v. 16
för en röst s. t.de till mig
Upp. 1:12
röst jag förut hört t. till mig
4:1
sedan de sju t o r d ö n e n hade t.t
10:4
vad de sju t o r d ö n e n hava t.t
10:4
den röst...hörde jag nu åter t.
10:8
staden s., andligen t.t, heter Sodom
11:8
en mun s. t.de stora ord
13:5
(vilddjuret) t.de ss. en drake
13:11
vilddjurets bild kunde t.
13:15
han s. t.de hade en gyllene mätstång 21:15

han t.de med mig och sade
3:24
när jag t.r med dig, skall jag
3:27
jag, H . , har t.t i min nitälskan
5:13
Jag, H . , har t.t
5:15,17; 17:24; 21:17,32
22:14; 24:14; 26:14; 30:12; 34:24; 36:36
den Allsmäktiges röst, då han t.r
10:5
i edra dagar skall jag t. ett ord
12:25
jag, H . , skall t. det ord jag vill t.
12:25
Intet av vad jag har t.t
12:28
vad jag t.r, det skall ske, säger H.
12:28
Jag hade ju icke t.t ngt sådant
13:7
förnimma att Jag, H . , har t.t
17:21
det fastän H. icke har t.t
22:28
Ty jag har t.t, säger H . , H.
23:34
Ty jag har t.t, säger H.
26:5; 28:10
i brinnande nitälskan t.r jag
36:5
i nitälskan och vrede jag t.r
36:6
förnimma att jag, H . , har t.t
37:14
i forna tider t.de gm mina tjänare
38:17
jag har t.t, säger H . , H.
39:5
Detta är den dag om vilken jag t.t
39:8
allt vad jag nu t.r med dig
44:5
ord vad han hade t.t mot oss
Dan. 9:12
När H. först begynte t. gm
Hos. 1:2
t. ljuvligt till henne
2:14
Jag har t.t till profeterna
12:10
gm profeterna har jag t.t i liknelser
12:10
Ty så har H. t.t
Joel 3:8
följande ord s. H. har t.t
A m . 3:1
När H . , H. t.r, vem skulle icke
3:8
ty så har H . t.
Ob. v.18
predika vad jag skall t. till
Jona 3:2
Så t.r H. mot de profeter
Mika 3:5
ty så har H. Sebaots mun t.t
4:4
se vad han skall t. gm mig
Hab. 2:1
han skall t. frid till folken
Sak. 9:10
H . , är det om oss du t.r
Luk.12:41
T i l l Moses har Gud t.t
Joh. 9:29
varom Gud har t.t gm forntida
Apg. 3:21
en H. ängel t.de till Filippus
8:26
sett H . s. hade t.t till (Saulus)
9:27
För andra gången t.de en röst
11:9
Sedan Gud fordom...t.t gm
Hebr. 1:1
t.t till oss gm sin Son
1:2
skulle Gud icke t.t om en annan
4:8

T A L A (Gud/Herren talar)
Då t.de Gud till Noa
l.Mos. 8:15
gav H. s. hade t.t med henne
16:13
och Gud t.de så med (Abram)
17:3
Då Gud t.t ut med Abraham
17:22
sedan han hade t.t ut med Abraham
18:33
plats där han hade t.t med hm
35:13,14
åt platsen där Gud t.t med (Jakob)
35:15
Gud t.de till Israel i en syn
46:2
sedan du t.t till din tjänare
2.Mos. 4:10
Mose b e r ä t t a d e vad H. hade t.t
4:28
omtalade vad H . hade t.t till Mose
4:30
Gud t.de till Mose och sade
6:2
Därefter t.de H. till Mose
6:10
H. t.de till Mose och A r o n
6:13
när H. t.de till Mose i Egyptens
6:28
t.de han så till Mose: Jag är H.
6:29
T. till Farao vad jag t.r till dig
6:29
H. t.de till Mose och Aron
7:8; 12:1
H . t.de till Mose och sade
13:1; 14:1
16:11; 25:1; 30:11,17,22; 31:1,12; 40:1
Allt vad H. har t.t vilja vi göra
19:8
folket skall höra när jag t.r
19:9
Gud t.de alla dessa ord
20:1
men låt icke Gud t. till oss
20:19
jag har t.t till eder från himmelen
20:22
I alla de stycken om vilka jag t.t
23:13
de ord H. har talat vilja vi göra
24:3
skall jag t. med dig om alla bud
25:22
för att där t. med dig
29:42
t.t ut med Mose på Sinai berg
31:18
det land s. jag har t.t om
32:13
han t.de med Mose
33:9
H. t.de med Mose ansikte mot ansikte 33:11
H. kallade på Mose och t.de
3.Mos. 1:1
H . t.de till Mose och sade
4:1; 5:14
6:1,8,19,24; 7:22,28; 8:1; 12:1; 14:1
17:1; 18:1; 19:1; 20:1; 21:16; 22:1,17,26
23:1,9,23,26,33; 24:1,14; 27:1
Detta är vad H. har t.t och sagt
10:3
H . t.de till A r o n och sade
10:8
H . t.de till Mose och A r o n och sade 11:1
H. t.de till Mose och
13:1; 14:33; 15:1
H. t.de till Mose
16:1
H. t.de till Mose på Sinai berg
25:1
H. t.de till Mose i Sinais
4.Mos. 1:1
H. t.de till Mose i Sinais öken
3:14; 9:1
T y H . t.de till Mose och sade
1:48; 3:5
3:11,44; 4:21; 5:1,5,11; 6:1,22
8:1,5,23; 9:9; 10:1; 13:2; 15:1,17
15:37; 16:23,36,44; 17:1; 18:25; 20:7
25:10,16; 26:52; 27:6; 28:1; 31:1,25
34:1,16; 35:9
H. t.de till Mose och A r o n
2:1; 4:1,17,21
16:20; 19:1; 20:23
då H. t.de med Mose på Sinai berg
3:1
hörde han rösten t. till sig
7:89
där t.de rösten till (Mose)
7:89
vill jag stiga ned och t.
11:17
steg H . ned och t.de till hm
11:25
Är Mose den ende s. H. t.r med
12:2
T.r han icke också med oss
12:2
t.r med hm i d r ö m m a r
12:6
Muntligen t.r jag med (Mose)
12:8
bevisa sig stor ss. du har t.t
14:17
Jag, H . , t.r
14:35
det land s. H. har t.t om
14:40
H. t.de till A r o n : Se, jag giver
18:8
svar efter vad H. t.r till mig
22:8
vad H. ytterligare kan vilja t.
22:19
t. ofärd över den s. H. ej t.r ofärd
23:8
(Balak:) Vad har H. t.t
23:17
t. ngt och icke fullborda det
23:19
t.de H. till Mose och Eleasar
26:1
H. t.de till Mose på Moabs
33:50; 35:1
H . , vår Gud, t.de till oss
5.Mos. 1:6
H . t.de till mig och sade
2:2
t.de H . till mig och sade
2:17
H . t.de till eder ur elden
4:12
den dag då H . t.de till eder på Horeb 4:15
hört Guds röst t. ur elden
4:33
Ansikte mot ansikte t.de H. till
5:4
förkunna eder vad H. t.de
5:5
Dessa ord t.de H. på berget
5:22
(H.) t.de så intet mer
5:22
sett att Gud kan t. med en mska
5:24
höra den levande Gudens röst t.
5:26
t. du vad H. t.r till dig
5:27
lika med de ord H. t.de med eder
9:10
H . t.de till mig och sade
9:13
de tio ord s. H. hade t.t
10:4
det s. icke är t.t av H.
18:21
detta ngt s. H. icke har t.t
18:22
H. t.de till Mose på denna samma
32:48
45 år sedan H. t.de till Mose
Jos.l4:10
denna bergsbygd om vilken H. t.de
14:12
H . t.de till Josua och sade
20:1
fristäder om vilka jag t.t
20:2
de ord s. H. har t.t med oss
24:27
det är du s. t.r med mig
D o m . 6:17
T. H . , din tjänare hör
1.Sam. 3:9
T., din tjänare h ö r
3:10
Vad var det han t.de till dig
3:17
ngt enda ord av det han t.de till
3:17
H. lät intet av allt vad han t.t
3:19
Samuel sade allt vad H. hade t.t
8:10
låta dig höra vad Gud har t.t
9:27

vad H . i natt har t.t till mig
15:16
goda varom han har t.t till dig
25:30
t.t och sagt så till ngn
2.Sam. 7:7
t.t angående din tjänares hus
7:19
härom har du t.t på mskosätt, H.
7:19
uppfyll vad du har t.t
7:25
gör ss. du har t.t
7:25
H . A . har t.t gm mig
23:2
Israels klippa har så t.t till mig
23:3
det ord s. han t.de om mig
l . K o n . 2:4
hade t.t i Silo över Elis hus
2:27
ss. H. t.de till David
5:5
det s. jag t.de till din fader David
6:12
de ord s. du har t.t
8:26
ss. du t.de gm din tjänare Mose
8:53
det s. H . hade t.t till Jerobeam
12:15
att det är H . s. har t.t
13:3
det ord s. H . hade t.t till hm
13:26
T y så har H . t.t
14:11
det ord s. H. t.t gm Ahia
14:18; 15:29
det ord s. H. t.t till Baesa
16:12
det ord s. H. t.t gm Josua
16:34
det ord s. H. t.t gm Elia
17:16
om Isebel har H. t.t och sagt
21:23
H . A . gått bort att t. med dig
22:24
så har H. icke t.t gm mig
22:28
vad H. t.de gm Elia
2.Kon. 9:36
intet s. H. har t.t mot Ahabs hus
10:10
det ord s. H . hade t.t till Elia
10:17
enlighet med det ord s. H. t.t
14:25
det ord s. H . hade t.t till Jehu
15:12
ord s. H. har t.t om (Sanherib)
19:21
Då t.de H. gm sina tjänare profeterna 21:10
vad jag t.t mot denna plats
22:19
i enlighet med det ord s. H. t.t
24:2
Har jag då t.t och sagt så
1.Krön.17:6
t.t angående din tjänares hus
17:17
gör ss. du har t.t
17:23
må nu, H . , vad du har t.t, bliva fast
17:23
H. t.de till Gad, Davids siare
21:9
låt nu, H . , det ord du t.t
2.Krön. 6:17
det s. han t.t till Jerobeam
10:15
har H . A . gått bort för att t. med
18:23
så har H. icke t.t gm mig
18:27
ss. H. t.t angående Davids söner
23:3
H. t.de till Manasse och hs folk
33:10
vad Israels Gud t.t mot otrohet
Esr. 9:4
du t.de till dem från himmelen
Neh. 9:13
Nej, om allenast Gud ville t.
Job 11:5
i höjden den s. skall t. för mig
16:19
på ett sätt och på två t.r Gud
33:14
H. t.de till Job ur stormvinden
40:1
Jag vill ej höra upp att t. om hs
41:3
Sedan H. t.t så till Job
42:7
Då t.r han till dem i sin vrede
Ps. 2:5
Gud t.r och kallar jorden
50:1
Hör, mitt folk, jag vill t.
50:7
Gud har t.t i sin helgedom
60:8
Jag vill höra vad Gud, H . , t.r
85:9
han t.r frid till sitt folk
85:9
t.de du i en syn till dina fromma
89:20
vad mina läppar t.t skall jag ej
89:35
I molnstoden t.de han då till dem
99:7
Gud har t.t i sin helgedom
108:8
lyssna du jord, ty H. t.r
Jes. 1:2
ty sä har H . mun t.t
1:20
jag hörde H. t., han sade: V e m
6:8
H. t.de ytterligare till Ahas
7:10
H. t.de vidare till mig
8:5
det ord s. H. tillförne t.de till
16:13
nu har H. åter t.t och sagt
16:14
Ty så har H . , Israels G u d , t.t
21:17
Ty så har H. t.t
22:25
ty H. har t.t detta ord
24:3
Ty så har H . t.t
25:8
skall han t. till detta folk (Juda)
28:11
det ord s. H. har t.t om (Sanherib)
37:22
då han nu har t.t till mig
38:15
T y så har H . mun t.t
40:5
vem t.r ss. jag har gjort
44:7
Jag har icke t.t i det fördolda
45:19
Jag är H. s. t.r sanning
45:19
Vad jag har t.t, låter jag ock
46:11
Jag, jag har t.t detta
48:15
förnimma att jag är den s. t.r
52:6
så har H . mun t.t
58:14
Det är jag s. t.r i rättfärdighet
63:1
icke horden när jag t.de
65:12
eftersom de icke hörde när jag t.de
66:4
jag så har t.t och beslutit
Jer. 4:28
inför vem skall jag t. och betyga
6:10
fastän jag titt och ofta har t.t
7:13
till vem har H. mun t.t
9:12
Ja, t.: Så säger H.
9:22
Hören det ord s. H . t.r till eder
10:1
icke övermodiga, ty H. har t.t
13:15
jag har icke...t.t till dem
14:14
predika där de ord jag skall t.
19:2
aldrig bjudit eller t.t om sådant
19:5
Jag t.de till dig när det gick väl
22:21
H. har så t.t: Det skall gå eder väl
23:17
jag t.de icke till dem, själva
23:21
Vad har H. t.t
23:35,37
alla de ord fullbordas s. jag t.t
25:13
det onda s. han t.t mot eder
26:13
Till Sidkia t.de jag på samma sätt
27:12
till hela detta folk t.de jag
27:16
Teckna upp de ord s. jag har t.t
30:2
detta är vad H. har t.t om Israel
30:4
löftesord jag t.t om Israels hus
33:14
detta har jag t.t, säger H.
34:5
själv har jag titt och ofta t.t
35:14
icke hörde när jag t.de till dem
35:17
teckna upp allt vad jag har t.t
36:2
alla de ord s. H. hade t.t
36:4
hörde på H. ord s. han t.de gm
37:2
det ord s. H. t.de till Jeremia
46:13
det ord s. H. t.de om Babel
50:1
han gör vad han har t.t
51:12
H . , du har själv t.t om denna ort
51:62
jag hörde rösten av en s. t.de
Hes. 1:28
så vill jag t. med dig
2:1
När han så t.de till mig
2:2
jag hörde på hm s. t.de till mig
2:2
hör nu vad jag t.r till dig
2:8
allt vad jag t.r till dig skall du
3:10
där skall jag t. med dig
3:22

T A L A (Jesus talar)
Medan han t.de detta
Matt. 9:18
begynte J . t. till folket o m Johannes 11:7
begynte han t. bestraffande ord
11:20
V i d den tiden t.de J . : Jag prisar
11:25
Medan han ännu t.de till folket
12:46
han t.de till dem i liknelser
13:3
Varför t.r du till dem i liknelser
13:10
Därför t.r jag till dem i liknelser
13:13
A l l t detta t.de J. i liknelser
13:34
utan liknelse t.de han intet
13:34
J . begynte strax t. till dem
14:27
det ej var om bröd s. jag t.de
16:11
om Johannes döparen s.han t.de 17:13
det var om dem s. han t.de
21:45
J. begynte åter t. i liknelser
22:1
Därefter t.de J. till folket
23:1
När nu J. hade t.t allt detta
26:1
medan han ä n n u t.de, k o m Judas
26:47
Då trädde J. fram och t.de till dem
28:18
Huru kan denne t. så?
Mark. 2:7
utan liknelse t.de han icke
4:34
Medan han ännu t.de komm o några
5:35
han begynte strax t. med dem
6:50
han t.de detta i oförtäckta ordalag
8:32
t.de han strängt till Petrus
8:33
J. t.de till hm: Vad vill du
10:51
Då t.de han och sade till trädet
11:14
han begynte t. till dem i liknelser
12:1
om dem s. han t.t i denna liknelse
12:12
begynte J . t. till dem och sade
13:5
medan han ä n n u t.de, k o m Judas
14:43
J. t.de till dem: Ss. mot en rövare
14:48
sedan H. J. hade t.t med dem
16:19
förstodo icke att det han t.de
L u k . 2:50
Då begynte han t. och sade
4:21
ty han t.de med makt och myndighet
4:32
när han hade slutat att t.
5:4
Vad är denne för en s. t.r hädiska
5:21
t.t allt detta till slut inför folket
7:1
begynte han t. om Johannes
7:24
Sedan han t.t detta sade han
8:8
Medan han ännu t.de k o m ngn
8:49
och t.de till dem om Guds rike
9:11
åtta dagar efter det han t.t detta
9:28
Under
det
att
han
så
t.de
11:37
när du så t.r, skymfar du också oss
11:45
H . , är det om oss s. du t.r
12:41
detta s. han t.de var dem så fördolt
18:34
att det var om dem s. han hade t.t
20:19
Mästare, vi veta att du t.r och
20:21
Mästare, du har t.t r ä t t
20:39
medan han t.de, kom en folkskara
22:47
Kommen ihåg vad han t.de till eder
24:6
när han t.de med oss på
vägen
24:32
om sin kropps tempel han t.de
Joh. 2:21
Vad vi veta, det t. vi
3:11
när jag t.r till eder om jordiska
3:12
om jag t.r till eder om himmelska
3:12
Jag, s. t.r med dig, är den du n ä m n d e
4:26
att han t.de med en kvinna
4:27
Dock frågade ingen vad han t.de
4:27
Då t.de J . åter och sade till dem
5:19
De ord s. jag har t.t till eder
6:63
från Gud eller om jag t.r av mig
7:17
Den s. t.r av sig själv, söker sin
7:18
Ändå får han t. fritt
7:26
Aldrig har ngn mska så t.t
7:46
s. den mannen t.r
7:46
Äter t.de J. till dem: Jag är
8:12
s. han t.de dessa ord
8:20
Mycket har jag ännu att t. och d ö m a
8:26
det t.r jag ut inför världen
8:26
det var om Fadern s. han t.de
8:27
t.r detta ss. Fadern har lärt mig
8:28
När han t.de detta...många till tro
8:30
Jag t.r vad jag sett hos min Fader
8:38
Varför fatten I icke vad jag t.r
8:43
det är han s. t.r med dig
9:37
Så t.de J. till dem
10:6
vad det var s. han t.de
10:6
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11:11
11:13
11:13
12:36
12:48
12:49
Fadern bar bjudit mig vad jag skall t. 12:49
vad jag tor, det t,r jag ss. Fadern
12:50
Jag t.r icke om eder alla
13:18
undrade vilken ban t.de om
13:22
Säg vilken det är s. han t.r om
13:24
De ord jag t.r till eder
14:10
t.r jag icke av mig ajälv
14:10
Detta bu jag t.t, medan jag ännu
14:25
Härefter t.r jag icke mycket
14:30
i kraft av det ord s. jag t. t
15:3
Detta har jag t. t till eder
15:11
15:22
Hade jag icke kommit och t.t till
Detta har jag t.t till eder
16:1
detta har jag t.t till eder
16:4
Vi förstå icke vad han t.r
16:18
t.t till eder i förtäckta ord
16:25
16:25
icke mer t. till eder i förtäckta
Se, nu t.r du öppet
16:29
16:33
Detta har jag t.t till eder
Sedan J. hade t. t detta
17:1
17:13
dock t.r jag detta medan jaa:
Jag har öppet t.t för världen
18:20
18:20
hemligen har jag intet t.t
fråga om vad jag bar t.t till dem
18:21
Har jaa t. t orätt, så bevisa
18:23
har jag t.t rätt. varfÖt slår du mig
18:23
t.de med dem om Guds rike
Apg. 1:3
lyssna till vad han t.r till eder
3:22
rösten av den s. t.de till mig
22:9
det är K. s. t.r i mig
2.Kor.13:3

Sedan han hade t. t detta
J. hade t.t om (Lasarus') död
menade att han t.de om vanlig sömn
Detta t.de J.
det ord s. jag har t.t, skall döma
jag har icke t. t av mig sj älv

TALA (ängel talar)
När H. ängel t.t dessa ord
Dom. 2:4
s. förut t.de med mio hustru
13:11
för allt varom jag t.t med henne
13:13
en ängel har t.t till mig
1.Kon.13:18
H. ängel bade t.t så
2.Kon. 1:3
hörde jag en av de heliga t.
Dan. 8:13
en annan helig frågade derule s. t.de
8 :13
Medan han så t.de med mig
8 :18
Han undervisade mig och t.de
9 :22
de ord s. j8ll vill t. till dig
10:11
när han så t.de till mig, reste
10:11
Under det han så t.de, böjde jag
10:15
När han så t.de med mig, kände jag
10:19
T., min herre, du har styrkt mig
10:19
och där t.de han med oss
Hos.12:4
Ängein s. t.de med mig
Sak. 1:9
H. svarade ängeln s. t.de
1 :13
ängeln s. t.de med mig sade sedan
1 :14
frågade jag ängeln s. t.de med mig
1 :19
fick jag se ängeln s. t.de med mig
2:3
t. till den unge mannen där
2:4
av ängeln s. t.de med mig uppväckt
4:1
sade till ängein s. t.de med mig
4:4
ängeln s. t.de med mig svarade
4:5
Då t.de han och sade till mig
4:6
Sedan kom ängeln s. t.de med mig
5:5
frågade j8ll ängeln s. t.de med mig
5:10
frågade ängeln s. t.de med mig
6:4
ropade på mig ocb t.de till mig
6:8
ängeln t.de och sade till
Matt.28:5
j8ll är utsänd för att t.
Luk. 1 :19
Det var en ängel s. t.de
Joh.12:29
ängeln s. t.de med (Moses)
Apg. 7 :38
en H. ängel t.de till Filippus
8 :26
När ängeln s. bade t.t med hm
10:7
en ande eller en ängel t. t med hm
23:9
ord s. t.des gm änglar
Hebr. 2:2
en av de sju änglama t.de
Upp.17:1
en av de !UU änglama kom och t.de
21:9
TALA (illa)
Mirjam jämte Aron t.de illa
för att t. illa om min tjänare
de t.de bland Israels barn illa
att de t.de illa om landet
män s. bade t. t illa om landet
därefter t. illa om mig
t.de illa om den vägen
man t.r illa om oss
förebygga att man t.r illa om

t. vänligt med dina tjänare
han t.de vänligt med hm
t. vänligt med sin nästa
Med munnen t. de vänligt
om de ock t. vänli&t till dig
han t.de vänligt med (Jojakin)
Hs fader t.de vänligt med hm

2.Sam.19:7
2.Kon.25:28
Ps.28:3
Jer. 9:8
12:6
52:32
Luk.15:28

TALAN
mot fiender föra sin t. i porten
fattig s. har rätt i sin t.
de s. förde din t.
inför dig föra sin t.

Ps.127:5
Jes.32:7
43:27
Apg.23:30

TALARSTOL
Salomo gjort t. av koppar

2.Kron. 6:13

TALKONST
Om iag än är oförfaren i t.en

2.Kor.11:6

TALLÖS
Jakob. t. ss. stoftet
ett t. vimmel rör sig däri
komma gräsmaskar i t. mängd

4.Mos.23:10
Ps.104:25
105:34

TALMAl
hebr. möjl. fårad el. plöjare.
1. En son eller efterkommande till
Anak, som i sin tur var son till
jättefolket
anakiternas
stamfader

TALENT
Aven t. rent guld göra den
2.Mos.25 :39
Aven t. rent euld gjorde han den
37:24
ss. offer, 29 t.er ocb 730 siklar
38:24
utgjorde 100 t.er och 1775 siklar
38:25
de 100 t.erna silver användes till
38 :27
100 t.er till 100 fotstycken
38:27
en t. till vart fotstycke
38 :27
koppar ss. offer utgjorde 70 t.er
38:29
(kronan) vägde en t. guld
2.Sam.12:30
Hiram sände 120 t.er guld
loKon. 9:14
bämtade guld, 420 t.er s. de förde
9 :28
åt konungen 120 t.er guld
10:10
Det guld s. inkom vägde 666 t.er
10:14
köpte Samaria för två t.er silver
16:24
måste du betala en t. silver
20:3~
(Naaman) tog med sig 10 t.er 2.Kon. 5:5
giv dem en t. silver och
5 :22
Värdes taga två t.er
5 :23
knöt in två t.er silver i två pungar
5 :23
gav Menahem åt Pul100 t.er silver
15:19
betala 300 t.er silver och 30 t.er
18:14
skatt av 100 t.er silver och en t.
23:33
sände Hanun 1000 t.er silver 1.Krön.19:6
den befanns väga en t. guld
20:2
till H. hus 100.000 t.er guld
22:14
och 1000 gånger 1000 t.er silver
22:14
3000 t.er guld och 7000 t.er renat
29:4
gåvo till arbetet 5000 t.er guld
29:7
10.000 t.er silver, 18.000 t.er koppar 29:7
och 100.000 t.er järn
29:7
bästa guld, 600 t.er i vikt
2.Krön. 3:8
till Ofir och hämtade 450 t.er auld
8:18
gav åt konungen 120 t.er guld
9:9
guld s. årligen inkom 666 t.er
9 :13
lejde för 100 t.er silver stridsmän
25:6
gå med de 100 t.ema jag givit åt
25:9
måste giva (Jo tam) 100 t.er silver
27:5
pålade en skatt av 100 t.er silver
36:3
och en t. guld
36:3
ända till 100 t.er silver
Esr. 7:22
vägde upp 650 t.er silver jämte
8:26
silverkärl till ett värde av 100 t.er
8:26
så ock 100 t.er IlUld
8 :26
10.000 t.er silver väga upp
Est. 3:9

fyrfota djur, t.a och vilda

Talent med den syriske konungen
Demetrios ISoters (162-150 [.Kr.;
bild och inskrift.
Arba. Talmai bodde i Hebron innan
israeliterna intog löfteslandet. Han
blev slagen av Kaleb, då denne som
ledare för Juda stam med hjälp av
Simeons stam och på Herrens befallning förde krig mot de kananeer, som
hade blivit kvar i landet. 4.Mos.13:23;
Jos.15:14; Dom. 1 :10.
2. Son till Ammihud och konung i det
lilla arameiska riket Gesur. Hans dotter
Maaka blev Davids hustru och moder
till Absalom. 2.Sam.3:3; 13:37;
1.Krön.3 :2.
TALMON
hebr. förtryckare, våldsam. En av
templets dörrvaktare . Hans efterkommande återvände med Serubbabel från
fångenskapen i Babel. I.Krön.9:17;
Esr.2:42; Neh.7:45; 11:19; 12:25.
TALMUD
Se: Stadga (De äldstes stadgar).
TALRIK

TALA (vänligt)
(Sikem) t.de vänligt med
1.Mos.34:3
kunde icke t. vänligt med (Josef)
37:4
(Josef) t.de vänligt med dem
50:21
att t. vänligt med henne
Dom.19:3
tröstat mig och t.t vänligt
Rut 2:13

TALITAKUM
Ett arameiskt uttryck, som betyder:
»flicka, stå UpP». Jesu ord till Jairus'
dotter vid hennes uppväckande. Den
omständigheten att detta uttalande av
Jesu mun på hans eget arameiska
modersmål är bevarat som citat i den
berättande grekiska texten, vittnar på
sitt sätt om det starka intryck händelsen i J airus' hus gjorde på de närvarande, bland vilka var Simon Petrus,
evangelieförfattarens sagesman. Mark.
5:41.
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TALA (lögn)
förgör dem s. t. lögn
Ps. 5:7
De t. lögn, med hala läppar t. de
12:3
fAnps gm förbannelse och lögn de t. 59:13
den s. t.r lögn skall ej bestå
101:7
vilkas mun t.r lögn
144:8,11
edra läppar t.lögn
Jes.59:3
öva sina tungor i att t. lögn
Jer. 9:5
skola de t. lögn
Dan.11 :27
om dess invånare finge t. lögn
Mika 6:12
icke orätt, ej heller t.lögn
Sef. 3:13
du s ..t.r lögn i H. namn
Sak.13:3
När han t.r lögn, t.r han av
Joh. 8:44
T ALA (sanning)
pröva om I haven t.t sanning
1.Mos.42:16
icke t. annat än sanning
1.Kon.12:16
icke t. annat än sanning
2.Krön.18:15
den s. t.r sanning av hjärtat
Ps.15:2
sanning skall min mun t.
Ords. 8:7
Jes.45:19
Jag är H. s. t.r sann.i.n&
han må t. mitt ord i sanning
Jer.23:28
Dan. 8:26
varom nu är t.t. är sanning
ss. styuelse den s. t.r sanning
Am. 5:10
T .en sanning med varandra
Sak. 8:16
just därför att jag t.r sanning
Joh. 8:45
8:46
Om jaa alltså t.r sanning
han vet att han t.r sanning
19:35
Jag t.r sanning i K.
Rom. 9:1
i allting hava t.t sanning
2.Kor. 7:14
det vore sanning jag skulle t.
12:6
t.en sanning med varandra
Ef. 4:25

TALFÖR
(Mose:) jag är ingen t. man

2.Mos. 4:10

Apg.11:6

TAMAR

göra din säd mycket t.
1.Mos.16:10
din säd t. ss. stjärnorna på him.
22:17
Jag skall göra din säd t.
26:4
och göra din säd t.
26:24
föröka sig och bliva t.a på jorden
48:16
(Efraims) avkomma bliva ett t.t folk 48:19
Israels barn övennåttan t.a
2.Mos. 1:7
folket förökade sig och blev t.t
1:20
Folket är ju redan alltför t.t
5:5
eder säd t. ss. stjärnorna på him.
32:13
därför att det var så t.t
4.Mos.22:3
stora och mycket t.a boskapshjordar 32:1
I ären t.a ss. stjärnorna
5.Mos. 1:10
(emeema) ett t.t folk
2:10
(rafaeema) voro ett t.t folk
2:21
men nu har H. gjort dig t.
10:22
stort, mäktigt och t.t folk
26:5
varit t.a ss. stjämoma på him.
28:62
t. s. sanden på havets strand
Jos.11:4
fastän vi äro ett t.t folk.
17:14
Om du är ett t.t folk
17:15
Du är ett t.t folk
17:17
gjorde (Abrahams) säd t.
24:3
kommo så t.a s. gräshoppor
Dom. 6:5
Folket s. bar följt dig är för t.t
7:2
H. till Gideon: Folket är för t.t
7:4
midjanitema... t.a ss. gräshoppor
7:12
kameler oräkneliga. t.a ss. sanden
7 :12
fotfolk så t.t s. sanden
1.Sam.13:5
t.t s. sanden vid havet
2.Sam.17:11
föröka hundrafalt, huru t.t det än är 24:3
så t.t att det icke kan räknas
l.Kon. 3:8
Juda och Israel voro då t.a
4:20
så t.a s. sanden vid havet
4:20
regera över detta t.a folk
5:7
utbredde sig och blevo t.a
l.Krön. 4:38
bodde där i landet och de voro t.a
5 :23
Rehagjas söner voro övermåttan t.a
23 :17
folk s. är t.t s. stoftet på
2.Krön. 1:9
gav H. i deras hand en mycket t. här 24:24
Men folket är t.t
Esr.10:13
du lät deras barn bliva t.a ss.
Neh. 9:23
drypa ned över t.a mskor
Job 36:28
Du skall göra folket t.t
Jes. 9:3
med t.a skaror skall han utskifta
53:12
av den ringaste ett t.t folk
60:22
t.a deras avfällighetssynder
Jer. 5:6
änkor blevo gm mig t.are än sanden
15:8
lika t. skall Davids säd bliva
33 :22

4.Mos.12:1
12:8
13:33
14:36
14:37
Mark. 9:39
Apg.19:9
loKor. 4:13
2.Kor. 8:20

TAM
-tam
hemtam Hos.IO:11
TAM

TALENT
Se även: Mynt, vikt, penning.
Talent
Talenten var hebreernas största viktenhet, använd vid vägning av metaller,
främst guld och silver. Den vik t den
representerade varierade genom tiderna mellan 30 och 50 kg. Det är
därigenom svårt att kunna fast sia
något bestämt penningvärde för de
gammaltestamentliga silver- och guldtalenterna. I nytestamentlig tid begagnades den attiska talenten i Palestina. Denna svarade mot en vikt av ca 30
kg och utgjorde 60 minor eller 6000
drakmer. I penningvärde motsvarade
detta drygt 4000 kronor.
Det grek. ordet tdlanton i N.T.s
grundtext är i vår sv. bibel icke - som
i många andra biblar - översatt med
talent, det ord som efter Matt.25:25
(om det nedgrävda pundet) har givit
oss ordet »talang», utan i stället med
ordet »pund» (se d.o.). Se för övrigt:
Mynt.

t.are äro de än gräshoppor
46 :23
med mskor så t.a s. gräshoppor
51 :14
(cedern) fick t.a kvistar
Hes.31:5
många folk, en stor skara, en t. här
38:15
fiskarna bliva där mycket t.a
47:9
en mycket stor och t. här
Dan.11 :25
edra synder (äro) t.a
Am. 5:12
samlade skaror t.a s. gräsmaskar Nab. 3:15
skaror så t.a s. gräshoppor
3:15
bliva lika t.a s. de fordom voro
Sak.10:8
avkomlingar t.a s. stjärnorna
Hebr.l1:12

hebr. palm träd.
l. Ort i södra J uda, något sydväst om
Döda havet. Platsen är inte identifierad, men den är möjligen identisk med
det Tamara mellan Hebron och Elat
som Eusebius omtalar. Orten har också
förknippats med Hasason-Tamar, se
d.o. Tamar nämns hos profeten Hesekiel som ett gränsmärke i det återupprättade Israels land. Hes.47:19; 48:28.
2. En av Salomo uppbyggd stad i
öknen (troligen den judiska öknen). I
analogi med 2.Krön.8:4 läser många
här Tadrnor, se d.o. Att döma av den
ursprungliga ovokaliserade hebreiska
texten kan det emellertid röra sig om
två olika orter. Detta Tamar kan vara
detsamma som nr I ovan. I.Kon.9:18.
TAMAR
hebr. palm träd.
l. Hustru till Judas äldste son Er. Efter
Ers död tog hans broder Onan Tamar
till sin hustru enligt den s.k. leviratlagen, som föreskrev att om en man
dog barnlös, så skulle hans broder taga
änkan till hustru. Se: Bördeman. Jfr
Äktenskap.
Icke heller genom Onan fick Tamar
några barn, eftersom Onan icke ville
skaffa avkomma åt sin broder Er
genom henne, vilket så misshagade
Herren att han dödade honom. Juda
sände då Tamar hem till hennes faders
hus för att bo där som änka under
förevändningen: tills »min son Sela
bliver fullvuxen», I.Mos.38:11. Sela
växte emellertid upp utan att Juda
brydde sig om att låta Tamar bli ha:.s
hustru. När sedan Juda !!jälv hade
förlorat sin hustru genom döden, verkställde Tamar en listigt uttänkt plan
varigenom hon fick Juda att gå in till
henne, och hon födde honom tvillingarna Peres och Sera. Se: Juda l.
TAMAR
åt Er en bustru s. hette T.
1.Mos.38:6
Då sade Juda till sin sonhustru T.
38:11
T. stannade i sin faders hus
38:11
berättade för T. att hennes svärfader 38 :13
Din sonhustru T. har bedrivit otukt
38:24
(Peres') s. T. födde åt Juda
Rut 4:12
T. födde Peres och Sera
1.Krön. ?:4
föddes Fares och Sara med T.
Matt. ~:3

2. En dotter till David och syste- till
Absalom. Hennes skönhet gjorde att
halvbrodern Amnon fattade kär!ck till
henne. Genom list beredde har sig ett
tillflille att bli henne övermä:;tig och
kränkte henne. Efteråt fick l-.an emellertid en stark motvilja mot 1 amar och
sände henne ifrån sig. I sinllycka fick
hon bo i Absaloms hus. KC'nung David
vredgades över illgärmngen mot
Tamar, men han underbt att straffa
Amnon. Senare utkrävde Absalom
hämnd för sin syster genom att låta
sina tjänare dräpa Amnon.
TAMAR
en skön syster s. hette T.
2.Sam.13:1
Amnon kom för sin sy ster T.s skull
13:2

5564

Tamarisk - Tanke
Jag har fattat kärlek till T.
13:4
min syster T. giva mig ngt att äta
13:5
Låt min syster T. komma hit
13:6
sände David bud in i huset till T.
13:7
T . gick å stad till Amnons hus
13:8
Sedan sade Amnon till T.
13:10
D å tog T. kakorna och bar dem in
13:10
När tjänaren nu had e fört ut T.
13:18
stannade T. i Absaloms hus
13:20
att denne hade kränkt hs syster T.
13:22
ifrån den dag då denne kränkte T.
13:32
T. var deras sy ster
I.Krön. 3:9

Ps.92 :6. 3) Outgrundliga, Ps.139: 17 . 4)
Stora, PsAO:6. 5) Fridstankar, ler.
29: 11.
Goda tankar
I) Den rättfardiges tankar, Ord s.
12:5. 2) Den gudfruktiges tankar, Mal.
3:16. 3) Förståndiga tankar, PsA 9:4.
4) Den idoges omta nke , Ords.21 :5.

3. En dotter till Absalom. 2.Sam.
14:27 .
TAMARISK
Träd eller buske med mycket dekora·
tivt utseende. l Palestina förekommer
flera ar ter, särskilt vid Medelhavs·
kusten, i Jordandalen och i de torra
sandområdena vid Döda havet. Nästan
alla trivs bäst i salthalt ig, sandig jord·
mån. Om våren får tamarisken vita och
skära blommor.

TANKE

I) maf:u'iSäl]ä, mafuisdl]ä!,

TAMARISK
planterade en t. vid Beer·Seba loMos.2! :33
Saul sat t i Gibea under t.en
l.Sam.22 :6
begrov o dem und er Len i Jabes
31 :1 3

TAMMUS
hebr. Tammuz, av sumer. Dumu zi,
trogen son el. livets SOI1. Babylonisk
vegetationsgud ,
motsvarande
den
fenicisk·grekiska
fruktbarhetsguden
Adonis, i västsemitiska folks religioner
mer känd under namnet Baal, se d.o.
Tammus nämns i Bibeln en enda gång
och då som exempel på avgudadyrkan
i templet i Jerusalem. Kvinnorna grät
öve r Tammus, dvs. över TamnlUs' död ,
so m enligt babylonisk tro upprepade s
varje är och symboliserade sommarhet·
tan, torkan och ofruktbarheten. Den
nya växtsäsongen om våren hälsades
som gudens uppståndelse till nytt liv.
Till Tammus' eller Adonis' ära hade
man trädgårdar eller planteringar, jfr
Jes. l:29; 17 :10 f. Även den i Dan.
Il :37 omtalade »kvin nors lust» har
satts i samband med Tammus·kulten.
J fr Lustgård.
Därför att sorgefesten över Tarnmus
ägde rum i fjärde månaden, den första
varma månaden (omkring från mitten
av juni till mitten av juli), har denna
månad uppkallats efter honom. På den
nionde dagen i månaden Tammuz hölls
fasta till minne av konung Nebukad·
nessars erövring av Jerusalem, Jer.39 :2;
52:6 f.; Sak .8 :19 .
TAMM US
där sutto k vinnor s. begräto T.

Hes. 8:14

TAND
·tand
kindtänder PS.S8:7
TAND

il

N

C1 Q

t,mke ; uppsåt, plan. Se: Anslag I , Plan
4 , Tänka 14.
2) sual}, C1' ty
ve rb med oviss bety del se, trol. = sra~,
se Klaga 4 . Verbet förekommer end. i
I.Mos.24 :63 , där det stå r: läsua]:1 , trol.
fö r att eftersinna (el. klaga); övers.
med so rgsna tankar . Enligt en annan
förklaring har sua]:1 samma innebörd
som sut, gå el. ströva omkri ng. Jfr 21.

3) däbär, l

sa"m

J 1

det
säg;s,T utsaga, ord ; sak, hand·
ling. Se vidare: Ord 2.
4) je~r, l ~ .'.
skapelse , verk uppsåt, sinne. Se vidare:
Sinne 13 .

5) lel], lel]äl],

J

27.

J

!

hjärta; ofta i betydelsen: säte för själs·
live t el. personlighe ten , för människans
känslor, vilja och förstånd. Se t.ex.
Hjärta I, Sinne 4, Själ 3, Vett 2.

6) 'ämar, 1 0 X
säga, tala; säg-; vid (inom) sig själv,
tänka . Se t.ex. Hoppas 5, Sinne 16.

7) seippim, D' SI Vl7
plur. (oroliga, upprörda) tankar; trol.
ave n rot med betydelsen: vara orolig
el. upprörd .
8) u tf.ord el. o mskrivning.
9) Beträffande Jo b 27:12, se Fåfäng·
lig 4.

Grenar av tamarisk.
öga för öga och t. för t.
gnisslar m e d tände rna
beto sina tände r samman mot
deras tände r voro ss. lejons

Matt.
Mark.
Apg.
Upp.

5:38
9:18
7:54
9:8

TANDAGNISSLAN
där skall vara gråt och t.
där skall vara gråt och t.
Där skall vara gråt och t.
Där skall bliva gråt och t .

Matt.8:12
13 :42.50; 22:1 3
24:51; 25 :30
Luk.13:28

TANDKÖTT
knappt t.et har jag få tt b e h ålla

Job 19:20

TANHUMET
hebr. tröst. Fader till hövitsmannen
Seraja, en av dem som undgick att bli
bortförd av Nebukadnessar till Babel.
2.Kon .2S:23; Jer.40:8.
TANKE
Se även: Hjärta, sinne, tänka, räd,
påfund , förstånd , visdom.

hs tänder vita av mjölk
l.Mos.49 :12
öga för öga, t. för t .
2.Mos.21 :24
o m ngn slår u t e n t. p å sin träl
21 :27
fri, till ersättning för t.en
21 :27
öga för ö ga, t. för t.
3.Mos.24:20
hade k öttet mellan tänderna
4.Mos.l1 :33
t. för t.
5.Mos. 9:21
sända över dem vilddjurs tänder
32:24
unglejonens tänder brytas ut
Job 4:10
fatta mitt k ött mellan tänderna
13:14
man biter sina tänder samman emot
16:9
Runtom hs tänder bor förskrä c kelse
41:5
du krossar ogudaktigas tänder
Ps. 3:8
bita ihop tänderna mot mig
35:16
biter sina tänder samman mot hm
37:12
mskor vilkas tänder äro spjut och
57:5
Gud, krossa tänderna i deras mun
58:7
b ita sina tänder samman och täras
112:10
till rov åt dera s tänder
124:6
Ss. syra för tänderna är late
Ords. 10:26
Ss. e n gnagande t. är den trolöses
25:19
ett släkte vars tänder 'äro svärd
30:14
Dina tänder likna en hjord av
HV. 4:2
Dina tänder likna en hjord av tackor
6:5
barnens tänder bliva ömma därav Jer.3l :29
h s tänder skola bliva ömma därav
31 :30
vissla och bita samman tänderna Klag. 2:16
mina tänder bita sönder sig p å stenar
3 :16
barnens tänder bliva ömma därav Hes .18:2
hade tre revben ... mellan tänderna Dan. 7:5
det hade stora tänder av järn
7:7
'fjärde djuret s. hade tänder av järn
7 :19
d et har tänder likasom lejon
Joel 1:6
att tugga med sina tänder
Mika 3:5
styggelserna undan deras tänder Sak.. 9:7

Tanke
Allt har sitt ursprung i Guds tanke och
plan från begynnelsen. Människans
tankeförn1åga har sin grund i att hon
är skapad till Guds avbild. Tankelivet
är något som primärt har att göra med
människans förnuftsmässiga medvetan·
de; det innefattar människans sinne,
känslor och vilja. »Tanke» står i
Skriften ofta i nära anknytning till
»hjärta» som uttryck för människans
innersta, för hela personligheten . .
Att människan har förmåga att
tänka och reflektera , utgör förutsätt·
ningen för allt Guds tal till människor·
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-tanke
misstanke 4 .Mos.5:14
människotanke Matt.l6:23
omtanke Ords.21:S
åtanke 2.Tim.I:3

na allt ifrån hans ord till de första
människorna, l.Mos.1 :28 f.; 2:16 f.
Detta är också någo t som frestaren
appellerar till , 3 :1·6. En följd av synda·
fallet var att människohjärtats uppsåt
och tankar blev onda, 6:5. Människor·
na förföll till fåfängliga tankar, Rom.
1:2 1; l.Kor.3 :20. Paulus framställer
människornas situation som ett avfall
från kunskapen om Gud , så att deras
hjärtan blev oförståndiga och förmör·
kade, Rom.l :21; jfr Matt.lS:l9 ; Ef.
4 :18. Detta har sin yttersta orsak i
Satans tankar, varmed han försöker
förföra människorna , även de troende,
2.Kor.2:10 f.
Herrens tankar är högre än männi·
skornas
tankar,
Jes.SS:8 f.,
jfr
Ps.l39:17; Rom.II :33 f. De tankar
han tänker om sitt folk, är fridens
tanker och icke ofardens, Jer.29:11.
Herren känner människans hemligaste
tankar, AmA:l3 , vilket för den
fromme är en källa till trygghet och
glädje , Ps.139:2,23.
Därför att en kristens liv är en
kamp mellan köttet och Anden, Rom.
8:12 f. , behöver han andliga vapen för
att - i likhet med aposteln - kunna
bryta ned gudsfientliga tankebyggna·
der och taga alla slags tankefunder till
fånga och lägga dem under Kristi
lydnad , 2.Kor.1 0:3·5. De som förblir i
Herren , har löfte om att Guds frid
skall bevara deras hjärtan och tankar i
Kristus Jesus, FilA:7.
Guds tankar
l) Höga,

Jes.SS :9.
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2)

Djupa,

10) mezimmä, ilQ ID

tanke; plan , beslut;' ~nderfundig plan ,
ränker; av: zåmam , se II. Se: Beslu·
ta 10, Funder l , Ränker I.

Il) zämam, DO I
tänka; tänka ut (underfundiga, onda)
planer. Se vidare: Ond 8.

12) higgäjon, 1 i ' J il

begrundande , tänk~~de ; här i ut·
trycket hägjon libbi , övers. mitt hjärtas
tankar. Se vidare: Tänka 18.

13) häiu!,

il 1 ) ~

begrundande ,
hägä, se 12.

tänkande ,

tanke;

av:

14) rea', ~ ~

strävan , längtan; uppsåt, tanke ; möjl.
av: rä'ä , se Sörja 13. Jfr Jaga 13.

15) sar'appim, D' SI

~ l\?

plur. tankar. Jfr 7. Se: Bekymmer 4 .

16) tahpulso!,

il

i J SI il l'!

plur. förvändheter , fö rVända ting; här
övers. vrånga tankar. Se vidare: Vrång
4.
17) maddä', V lO
vetande, förstå;;;!, insikt, kunskap ; i
Pred.10 :20 i betydelsen: medvetande ,
sinne, tanke Ufr LXX.s övers.: syneide·
sis, medvetande). Se : Förstånd 8 , Kun·
skap 5.

18) nedibä, il J ' l l

villighet; . ädelhTet; . här plur. negi~o! ,
ädla ting; av: nägib , se Villig 2,
Ädling 2 . I Jes.32:8a står negi!1o! som
objekt till verbet jä'a~ , se Tänka Il;
därav övers. ädla tankar. Senare i
samma vers är nedibot övers. det som
ädelt är. Subjekt- Cversen är nädib ,
övers. ädling. Se: Villig 2a.
. .
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Tankebyggnad - Tarsis
19) ma'lilii, n'7

J) rJ

uppgång, uppsti~ing; det som går el.
stiger upp; här plur. övers. tankar; av:
'ålå, gå el. stiga upp. Se: Upphöja 7.
20) ra'ejon, 1 i ' J) l
aram. strävan, längta-;;'; tanke; möjl. av:
rå'å, se Sörja 13. Jfr Jaga 14.
21)

seatl,

39) noema, VOT/Ila

det som man förnimmer el. tänker,
tanke (i såväl god som ond mening).
Se: Sinne 25.
40) ennoia,

€vvota

tänkande; tanke; i Hebr.4:12 plur.
tankar. Se vidare: Sinne 33.
41) perl, 1Tepi

Q~

eftersinnande, begrundande, tänkande,
tanke; trol. av: Sial.l, se Klaga 4. Jfr 2.

prep. med gen. om, beträffande; här
övers. med tanke på.

22) lf;lirä~, J

TANKE
l t.ar beständigt vora onda
I.Mos. 6:5
2 lsak gått ut med sorgsna t.ar
24:63
a icke den onda t.n uppstår 5.Mos.15:9
4 med vilka t.ar de umgås redan DU 31 :21
5 allt vad hon hade i t.arna
1.Kon.10:2
1 förstår uppsåt och t.ar
1.Kron.28:9
1 ditt folks hjärtas håg och t.ar
29:18
5 allt vad hon hade i t.arna
2.Krön. 9:1
6 t. därpå at,t han varit spetälsk
26:23
6 i t. att vi skulle förlora
Neh. 6:9
7 När t.arna svävade om
Job 4:13
8 gömde du ditt bjärta den t.n
10:13

J P.

inre del, mitt; 'i Synnerhet: det innersta
av kroppen. Se t.ex. Hjärta 6, Liv 24.
23) enthymesis,

€VOVIlT/Ot,

besinnande, tänkande; tanke; av: enthymeomai, se Tänka 25. EntJlymesis
är i Apg.17 :29 övers. uppfmning;
Hebr.4:12 uppsåt.
24) dialogismos, 5 ta)..o-ywllo,
(en persons) överläggning (med sig
själv); därav: bevisföring, tankegång,
tanke; av: dialogizomai, se",samtal7.
Se: Tveka 2, Tvivel l.
25) phroneö,

rpPOVEW

tänka. Se även 26. Se vidare: Tänka
35.
26) utf.ord.
I Matt. 16:23; Mark.8:33 står orda·
grant: ty du tänker (phroneö, se 25)
icke det [som är] Guds (= av Gud)
utan det [som är] människornas (= av
människorna); l.Joh.4:18 ty fruktan
(räddhågan) har straff (underförstått: i
sig).
27) didnoia, 5 tåvOta
ego genomtänkande; tänkande, tanke,
tankeförmåga, förstånd, sinne; i Luk.
l :51 övers. tankar (se Tänka 30). Se:
Förstånd 22, Sinne 27, Sinnelag 3.
28) dianaema, 5 tUVoT/lla
tanke; av: dianoeö, genomtänka,
tänka.
29) dokeö, 5 OK EW
mena, anse. Se t.ex. Besluta 17, Tro
(verb) 15.
30) eis, ei,

prep. till; med hänsyn till, beträffande;
här övers. med tanke på.
31) ep{noia, E1TtVOta

tanke, avsikt; av: epinoeä, tänka på,
uttänka.
32) nom{zö, vOllirw

anse, mena, tänka, förmoda. Se vidare:
Tro (verb) 14.
33) epiginåskö, €1Tt-YWWOKW

(noga) lära känna; (väl) känna, känna
igen. Se t.ex. Känna 32, Märka 24,
Veta 28.
34) logismos,

)..O-YWllo,

beräkning;
tänkande,
tankegång,
tanke; av: logizomai, se 37.
35) hyperphroneä, v1TeprppovEW

tänka för högt, ha höga tankar (om sig
själv); av: hyperphrön, som tänker för
högt (om sig själv), högdragen, över·
modig (av: prep. hyper, över, och
phren, se 25). I Rom.12:3 står ordagrant: att icke tänka högre än han bör
tänka (phroneö, se 25).
36) did, 5 tå
prep. med ack. genom, på grund av,
för (någons) skull, här övers. med
tanke på.
37) [og{zomai, )..o-yirollat

räkna, beräkna; med sin tanke beräkna, betänka, tänka. Se t.ex. Besinna 8, Tillräkna 8, Tänka 39.
38) oiomai, o'lallat

(el. oimai) förmoda, antaga, tänka, tro.
Jfr Joh.21 :25, övers. tro; Jak.1:7
tänka.
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7 giva mina t.ar ett svar

20:2

1 Se, jag känner väl edra t.ar
21 :27
9 hängiva eder åt fåfängliga t.ar
27:12
10 så äro alla hs t.ar
PS.10:4
11 ingen ond t. går ut ur min mun
17:3
12 täckas dig och mitt hjärtas t.ar
19:15
1 han lät folkens t.ar komma på
33:10
1 hs hjärtas t.ar från släkte
33:11
1 de t.ar du har tänkt för oss
40:6
13 mitt hjärtas t. vara förstånd
49:4
1 deras t.ar gå u t på att skada
56:6
22 djupa äro männens t.ar
64:7
1 övermåttan djupa äro dina t.ar
92:6
1 H. känner mskomas t.ar
94:11
14 förstår mina t.ar fjärran ifrån
139:2
14 outgrundliga dina t.ar, o Gud
139:17
15 prova mig och känn mina t.ar
139:23
1 rättfärdigas t.ar gå ut på
Ords.12:5
16 han umgås med vxånga t.ar
16:30
17 ej ens i din t. förbannelser
Pred.10:20
8 blev utom sig vid t.en på
HV. 5:6
18 en ädling tänker ädla t.ar
Jes.32:S
8 All t. på förtryck fjärran
54:14
8 all t. på fördärv
54:14
1 den orättfärdige sina t.ar
55:7
1 mina t.ar äro icke edra t.ar
55:8
1 mina t.ar högre än edra t.ar
55:9
1 deras t.ar äro fördärv liga t.ar
59:7
1 i det att de följa sina egna t.ar
65:2
1 Jag känner deras t.ar
66 :18
1 fördärvets t.ar bo i ditt
Jer. 4:14
1 Vi vilja följa våra egna t.ar
18:12
8 vissla vid t.en på dess plågor
19:8
10 fö",än han utfört sitt hjärtas t.ar
23:20
1 Jag vet väl vilka t.ar jag har
29:11
1 fridens t.ar och icke ofärdens
29:11
10 utfört sitt hjärtas t.ar
30:24
8 vissla vid t.n på dess plågor
49 :17
1 de t.ar s. han har mot Temans
49 :20
8 vissla vid t.n på dess plågor
50:13
1 t.ar han bar mot kaldeernas
50 :45
10 hs t.ar äro vända mot Babel
51:11
19 edra hjärtans t.ar känner
Hes.l1:5
20 uppstego hos dig t.ar
Dan. 2:29
20 förstår ditt hjärtas t.ar
2:30
20 uppfylld av oroliga t.ar
4:16
20 han uppfylldes av oroliga t.ar
5:6
20 Låt icke oroliga t.ar uppfylla dig
5:10
20 Daniel. uppfylldes av oroliga t.ar
7 :28
21 yppa hennes hemligaste t.ar
Am. 4:13
1 dessa känna icke H. t.ar
Mika 4:12
23 J. förstod deras t.ar
Matt. 9:4
23 han förstod deras t.ar
12:25
24 från hjärtat komma onda t.ar
15:19
25 ty dina t.ar äro
16 :23
26 icke Guds t.ar utan mskotankar
16 :23
24inifrån utgå deras onda t.ar
Mark. 7 :21
25,26 dina t.ar äro icke Guds t.ar
8:33
27 tänkte övermodiga t.ar
Luk. 1 :51
24 mänga hjärtans t.ar uppenbara
2:35
24 J. förnam deras t.ar
5:22
24 han förstod deras t.ar
6:8
24 t.n på vilken s. vore störst
9 :46
24 J. förstod deras hjärtans t.ar
9:47
28 Men han förstod deras t.ar
11 :17
29 i t. att hon gick till graven
Joh.11 :31
30 David säger med t. på (J.)
Apg. 2:25
31 den t. s. uppstått i ditt hjärta
8 :22
32 i t. att (Paulus) var död
14:19
32 i t. att fångarna kommit undan
16:27
33 vid t.n på att han låtit fängsla
22:29
24 förföllo till fåfängliga t.ar
Rom. 1 :21
34 samveten vittnesbörd, så ock t.ar
2:15
25 Hav då inga högmodiga t.ar
11 :20
35 icke högre t.ar om sig än
12:3
24 H. känner de. visas t.ar
l.Kor. 3:20
36 med t. på den nöd s. står för
7 :26
36 icke i alla händelser med t. på
9:10
37 jag hade barnsliga t.ar
13:11
37 ingen skall hava högre t.ar
2.Kor.12:6
30 med t. på K. och församl.
Ef. 5 :32
38 i t. att de skola tillskynda
Fil. 1 :17
25 i ngt stycke haven andra t.ar
3 :15
39 bevara hjärtan och t.ar i KJ.
4:7
26 med t. på den tid då han
Hebr. 1:6
40 över hjärtats uppsåt och t.ar
4:12
41 med t. på dem S. söka
l.Joh. 2:26
26 i räddhågan ligger t. på straff
4:18

TAPANHES
hebr. av egypt. världens (landets)
huvud el. begynnelse. En viktig egyptisk stad på profeterna J eremias och
Hesekiels tid, belägen i Nildeltats östra
område. LXX översätter namnet med
Tafnai, tydligen identiskt med Dafne,
en beflist stad ca 20 km norr om
Pitom. Staden har identifierats med
nuv. Tell Defne. I Hes.30:18 skrivs
dess namn Tehafnehes.
Sedan Nebukadnessar hade intagit
Jerusalem och bortfört konung Sidkia
och större delen av invånarna till
Babel, ville den kvarblivna återstoden
av folket utvandra till Egypten. Trots
Jeremias varning drog de åstad dit
under Johanans ledning och fick slå sig
ned i Tapanhes, Migdol, Memfis och
Patros. I Tapanhes förkunnade Jeremia, att Nebukadnessar »skall komma
att slå Egyptens land», Jer.43:8-13.

TAPPUA
hebr. äpple, äppelträd.
l. En gammal kananeisk konungastad,
på gränsen mellan Efraims och Manasse stamområden. Själva staden var
efraimitisk, men området intill Gfr
Tappuas land) tillföll Manasse stam.
Staden identifieras vanligen med Tell
Sheik Abu Zarad, ca 12 km sydsydväst
om Sikem och nära nuv. Jasuf. I
Jos.17:7 kallas staden En-Tappua. Jos.
12:17; 16:8; 17:8.
2. Stad i Juda lågland, möjligen identisk med nuv. Beit Nettif, ca 20 km
väster om Betlehem. Jos. 15:34.

TAPANHE8
T.' barn avbeta dina berg
Jer. 2:16
de kommo så fram till T.
43:7
H. ord kom till Jeremia i T.
43:8
vid ingången till Faraos hus i T.
43:9
angående dem s. bodde i MigdoI. T.
44:1
kungören i N of. så ock i T.
46:14

TARA
Abrmams fader. I G.T. skrivs hans
namn Tera, se d.o. Luk.3:34.

förgjorde alla de t.ra stridsmännen
32:21
t.ra i att blanda starka drycker
Jes. 5 :22
Vi äro hjältar och t.ra män
Jer.48:14
t.ra kämpar aktade H. för intet Klag. 1:15

TAPPUA
hebr. äpple, äppelträd. En av Hebrons
söner. l.Krön.2 :43.

t. har med sig mångahanda besvär Pred. 5:2
där mycken t. och fåfänglighet är
5:6

s. äro t.ra stridsmän
Jos. 1 :14
Jeriko med dess t.ra stridsmän
6:2
30.000 man, de t.raste stridsmännen
8:3
(Gibeons) män voro alla t.ra
10:2
Josua med alla sina t.raste stridsmän 10:7
ansenligt och t.t folk
Dom. 3:29
satte de t.re till anförare
5:13
när deras t.ra ryttare jagade framåt
5:22
H. är med dig, du t.re stridsman
6:12
Gileaditen Jefta var en t. stridsman
11:1
sände Dans barn 5 män, tora män
18:2
föllo 18.000 män, t.t folk
20:44
alla dessa voro t. t folk
20 :46
12.000 av de t.raste männen
21 :10
allenast ss. en t. man
l.Sam.18 :17
sände åstad de t.raste
2.8am.10:7
visste att de t.raste männen funnos
11:16
den t.raste högeligen förfärad
17:10
de s. följa (David) äro t.ra män
17 :10
Joiada, son till en t., segerrik man
23:20
(Naaman) var en t. stridsman
2.Kon. 5:1
förde bort ... t.ra stridsmän
24:14
dessa voro t.ra stridsmän
1.Krön. 5:24
ättlingar av Tola, t.ra stridsmän
7:2
deras bröder voro t.ra stridsmän
7:5
Delas söner vore t.ra stridsmän
7:7
t.ra stridsmän, utgjorde 20.200
7:9
Jediaels SÖner... t.ra stridsmän
7:11
Asers SÖner... utvalda t.ra stridsmän
7:40
Ulams söner vora t.ra stridsmän
8 :40
Joiada, son till t., segerrik. man
11 :22
De t.ra hjältarna voro
11 :26
av gaditema avföllo några t.ra män
12:8
de voro allasammans t.ra stridsmän
12 :21
av Simeons barn t.ra krigsmän, 7100 12:25
så ock Sadok, en t. YDlllin&
12:28
av Efraims barn, t.ra stridsmän
12:30
Joab med... de t.raste krigarna
19:8
församlade •..alla tora stridsmän
28:1
en här av t.ra krigsmän
2.Kron.13:3
800.000 utvalda t.ra stridsmän
13:3
Alla dessa voro t.ra stridsmän
14:8
krigsfolk, t.ra stridsmän hade han
17:13
Adna och 300.000 t.ra stridsmän
17:14
Amasja och 200.000 t.ra stridsmän
17:16
Eljada, en t. stridsman
17 :17
lejde (Ama'lia) 100.000 t.ra stridsmän 25:6
Hela antalet av de t.ra stridsmän
26:12
SIkri, en t. man från Efraim
28:7

TARALA
hebr. möjl. skälvning, bävan. Stad i
västra delen av Benjanlins stamområde,
mellan J irpee1 och Sela. Det exakta
läget har ej med säkerhet kunnat bestämmas, även om sOlnliga identifierar
det med nuv. Chirbet Erha, sydväst om
er· Rama (se Rama l), en plats som
enligt företagna utgrävningar har varit
bebodd alltifrån israelitisk in i romersk
tid. Jos.18:27.
TARPELITER
Ett av de folkslag som den assyriske
konungen Asenappar sände till Samarien att befolka detta land i de bortförda israeliternas ställe. Ovisshet råder
om vilket folk som avses med beteckningen tarpeliter. SOln1iga menar att
det rör sig om en titel för speciella
persiska ämbetsmän iSamarien. Esr.
4:9.
TARSIS
En stad eller ett land som levererade
silver, guld, järn, tenn, bly och andra
varor. Konung Salomo hade skepp som
gick till Tarsis, 2.Krön.9:2l. Även den
feniciska staden Tyrus hade handelsförbindelser med Tarsis, Jes.23:6,1O_
Om profeten Jona berättas, att han
försökte fly till Tarsis, undan Herrens
ansikte, med ett skepp från hamnstaden Joppe, Jona 1:3. Tarsis nämns
några gånger tillsammans med (Medelhavets) kustland eller öar, Ps.72:lO;
Jes.23:6; 66:19; jfr 60:9. Det är emellertid svårt att lokalisera platsen mer
exakt.
Namnet har härletts från en rot som
betyder: smälta. Tarsis skulle då syfta
på brytnings- och malmsmältningsplatser, i första hand på Sardinien och
i Spanien, där fenicierna hade kolonier
och hamnar, t.ex. Tartessus i sydvästra delen av Spanien eller Tharros
på Sardinien. På Sardinien har. man
bl.a. funnit en fenicisk inskription, där
det enligt någras tolkning anspelas på
en plats vid namn Tarsis. Somliga
menar att Tarsis kan vara en kuststräcka i Medelhavets östra del eller att
det är identiskt med hamnstaden
Tharsis i Svarta havet Gfr l.Mos.1O:4,
där personen Tarsis nämns som en av
Javans söner). Se även: Tarsis-skepp.
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TANKEBYGGNAD
34 vi bryta ned t.er

2.Kor.10:5

TANKEFUNDER
39 taga alla slags t. till fånga

2.Kor.10:5

TANKLÖSHET

TAPENES
hebr. av egypt. trol. världens (landets)
huvud el. begynnelse. Egyptisk drottning, hustru till den farao, som tog
emot den edomeiske fursten Hadad,
när denne flydde för Davids härförare
Joab. Tapenes' syster gavs åt Hadad till
hustru. l.Kon.ll:19,20.
TAPET
Där hängde t.er av linne, bomull

Est. 1:6

TAPP
Vart bräde skall hava två t.ar
2.Mos.26 :17
under vart bräde för dess två t.ar
26:19
På vart bräde sattes två t.ar
36 :22
under vart bräde för dess två t.ar
36 :24

TAPPA
-tappa
borttappa 3.Mos.6:3
TAPPA
t. bort har sin tid
Akta... så den icke t.r skon
vintappare s. skola t. hm
hon t.r bort en av dem
penning S. jag hade t.t bort
s. hava t. t bort sanningen

Pred. 3:6
Jer. 2:25
48:12
Luk.15:8
15:9
l.Tim. 6:5

TAPPER

Tarsis - Tattenai
TARSIS
skepp till T. m e d HUlarns folk 2.Krön. 9 :21
bygga ske pp s. skulle gå till T .
20:36
så att de ick e kunde gå till T.
20:37
Konungarna från T. hembära
PS.72:10
Dragen bort till T. och jämren
Jes.23 :6
Bred nu ut dig.o.du dotter T.
23:10
främst komma T. ' skepp
60:9
sända ss. budbärare till T.
66:19
siJverplåt, hämtad från T.
Jer.l0:9
T. var din handelsvän
Hes.27 :12
T.' köpmän skola då utfråga dig
38:13
Jona ville fly till T.
Jona 1:3
ett skepp s. skulle gå till T.
1:3

steg ombord för att fara till T.
ville jag i förväg fly undan till T.

efte r sin omvä ndelse , innan Barnabas
hämtade honom till Antiokia , Apg.
Il :25. Se äve n : Paulus.
TARSUS
v id namn S aulu s, fr n T.
sän d e (Saulu s) vidare till T.
begav ( Banlabas) sig stad till T .
jag är en judisk man från T.
Jag är e n judisk man, född i T .

1:3
4:2

TARSIS
hebr. ädelsten, kry solit.
1. En son till J avan , sonson till Noas
son J afet. l I.Krön.l:7 skrivs hans
namn Tarsisa. I.Mos.10:4.
2. En son till benjaminiten Bilhan.
1.Krön.7:10.
3. En med o-persisk furste i Susan
under konung Ahasveros' regeringstid.
Est.! :14.
TARSISA
hebr. ädelsten, kry so lit. En son till
Javan , densamme som Tarsis (se
Tarsis l). I.Krön. l:7.
TARSISFLOTTA
Se: Tarsis-skepp. l.Kon.lO:22.
T ARSIS-SKEPP
Tarsis-skepp och Tarsisf10tta kan antingen ha varit skepp, som gick till
Tarsis (se d.o.) , eller också fartyg aven
speciell typ , byggda för långa transporter och stora laster. Konung Salomos
Tarsisf10tta kom vart tredje år hem
med guld, silver, elfenben , apor och
påfåglar, I.Kon.lO:22; 2.Krön.9:21.
Konung Josafat lät bygga tio Tarsisskepp, som skulle gå till Ofir efter
guld . Företaget misslyckades dock,
I.Kon.22:49 ,
jfr
2.Krön.20:36 f.
Tarsis-skepp nämns i samband med
profetior om Tyrus, Jes.23:1 , 14; Hes.
27:25. De står som symbol på det som
är stort och upphöjt, men som krossas
och ödmjukas av Herren , Ps.48:8; Jes.
2:16, jfr v.12. l profetian om Israels
återkomst till sitt land sägs det att

Myn t fräl1 Tarsus. Till vänster ell bild av stadelIs skyddsgud,
Sandan , till höger en inskription, som omnämner Tarsus
som »metropo!» (moderstad, huvudstad).
»Tarsis' skepp» skall föra Israels barn
hem igen frän fjärran land , och att de
har med sig en last av silve r och guld en bild på Israels kommande härlighet ,
Jes.60:9.
TARSIS-SKEPP
Josafat hade låtit bygga T.
l.Kon.22:49
komma T.en hem
Z.Krön. 9:21
krossar du T. med östanvinden
Ps.48:8
(H. dag) över alla T.
Jes. 2:16
Jämren eder, I T . !
23 :1,14
T. foro stad med bytesvaror
Hes. 27 :25

TARSUS
En av Mindre Asiens förnämsta städer,
provinsen Ciliciens viktigaste stad
under persertiden och senare också
säte för grekiska och syriska styresmän. Tarsus var en sjöfartsstad , men
låg nära två mil från Medelhavets kust,
vid floden Cydnus, som delade staden i
två delar, varför den ofta kallades
Tarsoi (plur. av Tarsas). Cydnus var
farbar ända upp till staden, och den
insjö som f10den bildade något längre
söderut, tjänade SOI11 hamn .
En rik och fruktbar omnejd försåg
Tarsus med de f1esta matvaruprodukter; från den skogbevuxna bergskedjan
Taurus norr om staden fick Tarsus
stora mängder timmer. Gethjordarna i
omnejden levererade ull som råämne
till stadens viktigaste industri: tillverk-

ningen av det grova tyg, som i forntiden kallades cilicium, och som för
det mesta användes till tältduk.
Tarsus omtalas redan på Salmanassar (Salmaneser) Ill.s tid (860-824
f.Kr.). Under romartiden (frän år 66
f.Kr.) var staden provinshuvudstad. Utgrävningar visar, att de ss invånarantal
på den tiden måste ha överstigit en
halv milj on. Under kejsartiden var
Tarsu s ett viktigt handels- och kulturcen trum. Beläge t på gränsen mellan tva
världar, den österländska och den
västerländska, förenade staden i sig tviI
slags bildning, grekisk och o rientali sk.
Å ena sidan blomstrade filosofiska
skolor och riktningar - särskilt känd
blev den stoiska fttosofien - medan
det å andra sidan gick religiösa strömningar, karakteriserade av synkretism
med sta rka orien taliska inslag. Den
grekiske geografen Strabo (63 f.Kr. 20 e.Kr.) berö mmer universitetet i
Tarsus och ställer det på jämnhöjd
med universiteten i Aten och Alexandria . Kejsar Augustus' lärare , ftto sofe n
Athenodoros, var från Tarsus.
Från se leukidernas tid fanns det en
betydande judisk koloni i Tarsus. l
denna stad var aposteln Paulus fö dd ,
och här uppeh ö ll han sig också en tid

Apg. 9 :11

9:30
11:25

2L:39
22:3

TARTAK
En hednisk gudom, som aviterna (se
d.o.) förde med sig när de kom till
Samarien fö r att bosätta sig där. Jfr
Nibhas. Några identifierar Tartak med
den elamitiske guden Dir-ta r. 2.Kon.
17 :3 1.
TARTAN
En assyrisk tit el (tartanu el. turtanu) ,
som bruk ad es fö r att be tec kna hären s

»Ciliciska port el1», ell sll1alt bergspass,
genom vilket vägen gär till Tarsus.
högste chef. Mycket tyder på all
denna beteckning - näst efter konungatiteln - var Assy riens högsta
ämbetstitel. 2. Kon.1 8 :!7 ; Jes.20 :1.
TASSAR
fyrfotade djur s. gå p å t.

3.Mos.1I:27

TASSLA
-tassla
öro ntasslare Ords.16 :28
TASSLA
De s . hata mig t. alla
P s.41 :8
Om mig t. d e , när de sit ta i porten
69 :13
e n t.nde tunga (föder) muJna
Ords.25 :23

TATIM-HODSIS LAND
hebr. 'ii rä ~ taJ:ltim J:lådsi , trol. /riglandel
Hodsi (»min nymåne»). l stället för
»Tatim-Hodsis land», som är det uttryck som gällande kyrkobibel brukar,
hade den äldre sv. bibeln »nederlandet
Hodsi)) . Tatim-Hod si var en av de orter
dit Joab kom för att företa folkräkningen. Dessförinnan hade han varit i
Gilead , och från Tatinl-Hodsi fortsa tte
han till Dan-Jaan. 2.Sam.24:6.
T ATIOTKÄLLORNA
Tatiotkällorna, »de nedre källorna»,
utgjorde jämte llliotkällorna (»de övre
källorna))) Kalebs avskedsgåva till sin
dotter Aksa. Se vidare: Illiotkällorna.
Jos.15:19.
TA TITKÄLLORNA
Se : Tatiotkällorn a. Dom .1 :15.
TATTENAI
hebr. av pers. möjl. gåva el. lärd. En
persisk ståthållare i Samarien på Serub-

Från TarslI s. Rester aven mur från romartiden.
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Tavla - Tecken
babels tid. Han sökte hindra å teruppbyggnaden av templet i Jerusalem och
sände i sådant syfte en skrivelse till
konung Darejaves l. Denne stadfäste
emellertid konung Kores' tillstånd för
judarna att bygga upp templet. Han
icke endast förbjöd Tattenai vid
strängt straff att förhindra arbetet ,
utan ålade honom också att verksamt
befrämja det. Tattenai efterkom »redligt» konungens bud. Esr.S :3 ,6 ; 6:6,13.
-tavla
skrivtavla
släkttavla
stentavla
tegel tavla

TAVLA
Hab.2:2
Matt.]:1
2.Mos.34:1
HesA:1

TECKEN
Se även: Kännemärke , teckna , vittnesbörd , förbund, under, teckentydare ,
spådom.
-tecken
falttecken 4.Mos.2 :2
himmelstecken lob 38:32
järtecken J ob 38 :36
kännetecken 2.Tess.3:l7
nasirtecken 4.Mos.6:19
skrifttecken 3 .Mos.19 :28
tidstecken EsLI: 13
undertecken Apg.2: 19

skulle drabba allt förstfött , 2 .Mos.
12:12 f. , jfr v.22 f.,27,29. Samma
verkan hade det röda snöre , som
skökan Rahab skulle binda i fönstret
på sitt hus för att tillsammans med
sina närmaste bli räddad , när israeliterna intog Jeriko , Jos.2 :12-14,17-19.
»Ett tecken på din hand», 2.Mos.
13:9,16; S.Mos.6:8; 11:18 , är ett uttryck för att Israel skall minnas hur
Herren har fört folket ut ur Egypten ,
och hur han har gett sin lag åt sitt folk.
Detta har i judisk tradition uppfattats

Tavla
I äldre tid var det vanligt att göra
inskriptioner på tavlor av sten, lera
eller trä. Det mest kända exemplet
från Skriften är de två stentavlorna
med de tio buden. Ä ven profeterna
kunde använda tavlor till a tt skriva ned
sina syner på. I överförd betydelse
talas några gånger om hjärtats tavla.
Se: Skrift.

handlingar. En sådan handling omtalas
i HesA:I-3 som »ett tecken för Israels
hus». Jfr vad som sägs om profeten
själv i 12:6,11; 24:24,27.
Tecken står ett stort an tal gånger i
betydelsen »unden>, »undergärning», i
sy nnerhet i pluralis, och ofta i det
uttryck som i vår översättning å terges
med »tecken o ch unden> eller liknande.
Det är i dessa fall först och främst tal
om de underbara gärningar som Herren
gjorde i Egypten , se Lex. 2.Mos.7:3;
S.MosA:34; 6:22; 7:19; 26:8 ; Ps.13S :9;
Jer.32 :20 f. De tecken det här rör sig
om , är de plågor som kom över Egypten på grund av Faraos förhärdelse , se
t.ex. 2.Mos.7:3 f.; 8:21-24; 10:1 f., och
de mäktiga gärningar genom vilka
Herren förde sitt folk ut ur Egypten ,
S.MosA:34; 7 :1 9 etc. I ändens tid skall
Herren , enligt Joel 2 :30 f. , lå ta tecken
sy nas på himmelen och på jorden som
förebud om Herrens stora och fruktansvärda dag.

N. T.

TEBET
Den tionde månaden i det judiska
kalenderåret, från mitten av december
till mitten av januari. Se för övrigt :
Högtid , sp.2727, Är. Est.2:16.

G.T.
På det första ställe , där '01 förekommer , I.Mos.l :14, används det om
de »Ijus på himmelens fäste» som
skulle skilja dagen från natten, dvs.
solen och månen , jfr v.IS -1 8. De framstår som tecken på att Gud upprätthåller och råder över sitt skapelseverk och
utmärker »särskilda tider, dagar och
ån>. Regnbågen framställs i 9:12-17
som ett tecken på förbundet mellan
Gud och allt levande på jorden. Omskäreisen är ett tecken på det förbund
som Herren ingick med Abraham och
hans säd , 17:10-14, och på samma sätt
skulle Israels folk hålla sabbaten som
ett tecken mellan Herren och dem ,
2.Mos.31 :J3-17 ,jfr Hes.20:l2.
Det tecken som Herren gav Kain ,
hade till avsikt att skydda honom från
att bli ihjälslagen, I.MosA:1S. Blodet
som israeliterna skulle stryka på sina
hus i Egypten, skulle vara ett tecken
till befrielse från den hemsökelse som

Bland föremål som förvarades som
tecken för Israels barn , kan nämnas de
plåtar som gjordes av fyrfaten som
Kora och hans hop bar fram inför
Herrens ansikte , 4.Mos.16:37-40, jfr
v.6 f. , 16-18 ,31-3S. Arons stav skulle
gömmas som »ett tecken för de gen sträviga», 17:10, jfr v.S-8. Som tecken
till minne av att Jordans vatten på
förunderligt sätt delade sig då folket
gick över floden , skulle de tolv stenar
tjäna, som tolv utvalda män , en från
varje stam, på Herrens befallning tog
upp från flodens botten och lade på
det ställe , där folket ö vernattade , J os.
4:1-8.
Tecken hade ofta till syfte att
bekräfta eller stad fasta en u tsaga eller
ett uppdrag från Herren. Exempel på
detta finner vi i 2.Mos.3:12; 4:1-9;
Dom.6:17-22; I.Sam .2:34 ; 10:1-10;
I.Kon.J3 :3; 2.Kon.19:29; 20:8-11;
lerA4 :29 f. Konung Ahas blev till och
med uppmanad att begära ett tecken
från Herren. Han ville icke, men fi ck
likväl ett tecken: jungfrun skulle föda
Immanuel, les.7:II-14. På ett särskilt
sätt fungerade profeterna i Israel som
tecken för folket , både i ord och i
gärning. Jesaja säger t.ex. att han och
hans barn var »tecken och förebilder i
Israel från Herren Sebaot som bor på
Sions berg», Jes.8:18 Ufr sönernas symboliska namn , 7:3; 8:3). Enligt 20:3
var Jesaja genom att gå naken (dvs.
utan överklädnad) och barfota i tre år
»till tecken och förebild angående
Egypten och Etiopien», något som
närmare förklaras i vA. Hesekiel blev
ofta befalld att företa symboliska

Grek . semeion förekommer ofta i
betydelsen: yttre kännetecken. Herdarna u te på marken vid Betlehem fick av
Herrens ängel det tecknet att de skulle
finna ett nyfött barn ligga lindat i en
krubba, Luk.2:12 . Judas Iskariot hade
givit de judar som skulle gripa lesu s ett
tecken för att de skulle veta vem som
var Jesus, Matt. 26:48. Av 2.Tess.3:17
framgår det att Paulus som bekräftande kännetecken avslutade sina brev
med en egenhändig hälsning, jfr Kol.
4:18. Med direkt hänsyftning på
I.Mos.17:11 talar Paulus i Rom.4:11
om omskärelsens tecken.
När Paulus säger att »judarna begära
tecken», I.Kor.1 :22, syftar han på
deras krav på yttre manifestationer
som bevis för en persons gudomliga
myndighet och auktoritet. Detta finner vi många exempel på i evangelierna , Matt.l2:38; 16:1; Mark.8:11; Luk.
11:16; 23 :8; Joh.2:18 ; 4:48; 6:30. Uttrycket »ett tecken från himmelen»
(Matt.l6:1 m.fl. ställen) är en omskrivning fö r »e tt tecken från Gud», dvs. till
legitimation av Jesu krav på att vara
Guds Son. Jesus förebrår sina landsmän att de icke kan tyda tidernas
tecken , Matt.l6 :3, jfr Luk .12:S6. Han
säger att »ett ont och trolöst släkte
åstundar tecken» och hänvisar till
Jonas tecken , som han frarnställer som
en förebild för sin egen död och
uppståndelse , Matt. 16:4; 12:39 f. I
Luk.ll :29 f. synes lonas tecken syfta
på J ona och hans omvändelsepredikan
för folket i Nineve; J ona och hans
predikan betraktas som en förebild för
Jesus och hans förkunnelse.
På sina lärju ngars fråga om tecknet
till hans tillkommelse och tidens ände
ger Jesus en ingåe nde undervisning om
ändens tid , MatL24:3 ff. , jfr Mark .
13 :4 ff. ; Luk.21:7 ff. I Luk.21 :2 S omtalas »tecken i solen och i månen och i
stjärnorna», jfr v.ll; Matt.24:29; Mark.
13:24 f.; Apg.2:19 f.; Upp.12:3 f. Det
rör sig här om genomgripande astronomiska fö reteelser som visar att Herrens
tillkommelse och världens ände är
nära. Bland gammaltestamentliga ställen som ligger bakom dessa nytestamentliga ord om ändens tid , kan
nämnas Jes.13:10; 34:4; Joel 2:30 f.
Efter dessa händelser istjärnevärlden
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TAVLA
gav hm vi ttn esbö rdets två t.or 2.Mos.31 :18
t.o r av sten
31 :18
hade med sig vittnesbördets två t .or
32:15
p å t.ornas b åda sidor var skrivet
32:15
t,orna voro gjorda av Gud
32:16
skriften inristad på t.orna
32:16
han kas tad e t .oma ifrån sig
32:19
skriva på t.oma sa mma ord
34:1
s. st o da på de förra t.orna
34 :1
han skrev p å t.orna förbundets ord
34:28
hade v ittnesbördets två t .o r med sig
34:29
stentavlorna. det förbunds t .or o.Mos. 9:9
de två ste ntavlorna , förbundets t.or
9:11
i mina händer förbundets två t.or
9 :15
fattade jag i de b åda t.orna
9 :17
skrivit p å t.orna samma ord
10 :2
10:2
s. stoda på de förra t.orna
hade med mig de två t .orna
10:3
skrev på t.orna detsamma s. förra
10:4
och lade t.orna i arken
10:5
1 arken intet annat än de t.or 2.Krön. 5:10
skriv dem på ditt hjärtas t.
Ords. 3:3
skriv dem p å ditt hjärtas t.
7:3
Tag dig en stor t. och skriv
Jes. 8:1
på en t. s. må förvara s bland dem
30:8
är inristad p å deras hjärtas t.
J e r.17:l
D å begärde (S akarias) en t.
Luk. 1:63
icke p å t.or av s ten
2.Kor. 3:3
utan p å t .or av kött
3:3
förvarade s förbundets t.or
Hebr. 9:4

TE

(sig)

H. härlighet t.dde sig ss.
De t. sig likaso m hästar
t.tt sig ss. levande
gräshopporna t.dde sig ss.
t.dde sig för mig i min syn

2 .Mos.24 :17
Joe l 2:4
Apg. 1:3
Upp. 9 :7
9:17

TEBA
hebr. slaktning. En av Abrahams son
Nahors fyra söner med Reuma. I.Mos.
22:24.
TE BALJA
hebr. Herren har doppat (renat). En
son till Hosa, en meraritisk levit.
I.Krön.26: I 1.
TEBES
hebr. trol. klarhet, vithet. En stad i
Efraim, nära Sikem. Tebes vägrade att
underkasta sig Abimelek , då denne
gjorde sig till konung ö"er Israel. Abimelek intog staden men blev dödad
efter att ha träffats aven kvarnsten,
som en kvinna kastade ned på honom
från stadens torn. Enligt Eusebius låg
Tebes vid vägen mellan Neapolis (nuv.
Nablus) och Skytopolis (Bibelns BetSean, se d.o.). Dess läge identifieras nu
med det Tubas, en större arabisk by,
som ligger IS km nordost om Sikem.
Dom.9:S0; 2.Sam.1 I :21.

R ester aven gammal romersk väg strax utanför Tarsus.
Tecken
Det vanligaste hebreiska ordet för
»tecken» är 'O! , som motsvaras av grek.
semeion. Orden används om ett synligt
och påtagligt tecken , något som klart
karakteriserar en person eller en företeelse. Ordet '01 är i 4.Mos.2:2 översatt
»fälttecken», i Job 21 :29 »vittnesbörd»;
semeion återges i 2.Tess.3: 17 med
»kännetecken». Hebr. moper, som ofta
är översatt »undef)), är i I.Kon.13 :3;
Hes.12:6 ,11; 24:24,27 återgett med
»tecken», i 2.Krön.32:24 med »undertecken». Man kan särskilt lägga på
minnet de ställen i G.T. där plur. av 'o!
står tillsammans med plur. av moJie!,
och de ställen i N.T. där plur. av
semeion står tillsammans med plur. av
teras, under.

helt bokstavligt: i gudstjänsten och vid
bönen har man s.k. böneremsor (se
d.o.) på hand och panna, jfr Matt.23:S.

Tecken - Teckentydar-terebinten
skall »Människosonens tecken» visa sig
på himmelen, Matt.24:30. Vad detta
tecken består i, beskrivs ej närmare.
Det sägs endast att människorna skall
jämra sig när de ser det. Tecknet skall
klart och tydligt tillkännage den stora
händelsen: Människosonen kommer i
skyarna »med stor makt och härlighet»,
jfr Mark.13:26; Luk.21:27.
I J ohannesevangeliet brukas semeion genomgående om Jesu undergärningar som bevis för hans gudomlighet. De är tecken som visar hän till
Gud själv. Både vänner och fiender
måste medge att Jesus gjorde många
tecken, Joh.7:3l; 11:47. Bland dessa
omnämns särskilt fyra, nämligen vinundret vid bröllopet i Kana, 2: 11,
botandet av den kunglige tjänstemannens son, 4:54, bespisningsundret i
öknen, 6:14, och uppväckandet av
Lasarus, 12:18. Jesu avsikt med att
göra dessa tecken uttrycks i 2:11 med
orden: »uppenbarade så sin härlighet»,
jfr 11 :4,40. Det framgår av det fjärde
evangeliets framställning att det blott
var trons öga som i Jesu tecken kunde
se en manifestation av Guds härlighet.
Allt beror på hur man ställer sig till
Jesus Kristus ~älv, som i sin person
och gärning är det stora, avgörande
tecknet, 2:18-22; 6:26-40. Johannes
sammanfattar avsikten med sitt evangelium i 20:30 f.: de tecken han omtalar, är uppskrivna för att de som
läser evangeliet, skall tro att Jesus är
Messias, Guds Son, och för att de
genom tron skall ha liv i hans namn.
Även om ordet tecken inte används
i de tre första evangelierna när dessa
talar om Jesu undergärningar (Jesus
avvisar judamas krav på tecken), har vi
dock exempel på att Jesu underverk
också där framställs som en uppenbarelse av hans gudomliga sändning, se
t.ex. Matt. 11 :2-6. Ekvivalenter till
J ohannesevangeliets »teckern> är hos
synoptikerna ord som »kraftgäminganr,
>>unden> osv. Det stora tecknet är här,
liksom i Johannesevangeliet, Jesus
själv, som av Simeon i templet kallas
semeion antilegomenon, »ett tecken
som skall bli motsagt», Luk.2:34, jfr
12:51-53; Joh.7:43; Hebr.12:3.
I Mark.16:17 f.,20 omtalas tecken
som skall följa de troende och bekräfta
det ord som de förkunnar. Apostlagärningarna ger flera exempel på detta,
se t.ex. 2:43; 4:30; 5:12; 6:8; 8:13;
14:3. Jfr Hebr.2:4. Av 2.Kor.12:12 ser
vi att det var bestämda, påtagliga ting
som kännetecknade en apostel. En
apostel kändes igen på de »tecken och
under och kraftgärningan> som följde
med den apostoliska förkunnelsen, jfr
Rom.15:l7-l9.
Också de onda, gudsfientliga makterna gör tecken och under genom sina
tjänare, men endast i avsikt att föra
människor vilse. Detta skall särskilt
komma till uttryck i ändens tid med
dess avfall och ogudaktighet, Matt.
24:24; Mark. 13:22; 2.Tess.2:7-l2;
Upp.13:l2-l4; 16:13 f. Endast de som
tar vara på de tellken, de profetiska
ord, som Gud har kungjort för sina
tjänare, kan bli beståndande i den
yttersta tidens vedermödor, 1:1-3, jfr
22:10 ff.

Tecken på himmelen, v.2 f. 3) Tidernas tecken, v.3. 4) J onas tecken, v.4.
»Dessa tecken skall följa ...», Mark.16
l) Makt över fienden - Genom
Jesu namn skall de driva ut onda
andar, v.17. 2) Andens gåva till personlig uppbyggelse - de skall tala nya
tungomål, v.17. 3) Gudomligt beskydd
i faror - ormar skall de taga i händerna, och om de dricker något dödande
gift, så skall det icke skada dem, v.18.
4) Andens nådegåvor till tjänst för
Gud - på sjuka skall de lägga händerna, och de skall då bli friska, v.18.

15) nerio, vevw
nicka, vinka, ge ett tecken. J fr 13,
Teckna 6.
16) kataselö, Karaoelw
skaka ned; skaka; av: prep. kata (i
sammansättningar ofta = ned) och
seiö, se Skaka 12. Verbet står i Apg.
19:33 med ack. av cheir, hand, på
övriga ställen med dat. av cheir; därav
övers. giva tecken med handen.

11 t.net till din tillkommelse
24:3
11 de skola göra stora t. och under
24:24
11 Människosonens t. visa sig på him. 24:30
11 förrädaren hade givit dem ett t.
26:48
11 begärde av hm t. från h1m.
Mark. 8:11
11 Varför bellär detta släkte ett t.
8:12
11 At detta släkte skall intet t.
8:12
11 t.net till att tiden är inne
13:4
11 de skola göm t. och under
13:22
12 kommit överens om ett t.
14:44
11 dessa t. skola åtfölja dem s. tror
16:17
11 stadfäste ordet gm de t. s. åtföljde 16 :20
13 de frågade hs fader gm t.
Luk. l :62
11 detta skall för eder vara t.net
2:12
11 ett t. s. skall bliva motsagt
2:34
11 begärde av hm t. från himmelen
11 :16
11 Det begär ett t.
11 :29
11 intet annat t. än Jonas' t.
11 :29
11 ss. J onas blev t. för nineviterna
11 :30
14 skall Människosonen vara t. för
11:30
11 t.net till att tiden är inne
21:7
11 och stora t. på himmelen
21:11
11 t. skola ske i solen och i månen
21 :25
11 hoppades få se hm göra ngt t.
23:8
11 det första t. J.lliorde
Joh. 2:11
11 Vad för t. låter du oss se
2:18
11 när de sågo de t. han gjorde
2 :23
11 Rabbi..•ingen kan göra sådana t.
3:2
11 Om I Icke sen t. och under
4:48
11 var nu åter ett t.
4:54
11 de sågo de t. s. han gjorde
6:2
11 sett det t. s. han hade gjort
6:14
11 icke därför att l haven sett t.
6:26
11 Vad för t. gör du då
6 :30
14 Låt oss se nit t.
6:30
11 skall väl Messias göra flera t.
7:31
11 syndare kunna lIöra sådana t.
9:16
11 Väl gjorde Johannes intet t.
10:41
11 Denne man gör ju många t.
11 :47
11 hörde att han gjort det t.net
12:18
11 fastän han lliort så många t.
12:37
ID gav då Simon Petrus ett t.
13:24
11 Ännu många andra t. gjorde J.
20:30
11 t. nere på jorden
Apg. 2:19
11 under och t. vilka Gud gm hm lIlorde2:22
11 många under och t. gjordes _
2:43
11 Att ett märkligt t. blivit liort
4:16
11 Mannen s. gm detta t. blivit botad
4:22
11 till att låta t. och under ske
4:30
11 gm apost1arns många t. och under
D:12
11 Stefanus gjorde stora under och t.
6:8
11 gjorde under och t. i Egyptens
7 :36
11 sågo de t. (Filippus) gjorde
8:6
11 såg de stora t. och kraftgärninllar
8:13
16 gav t. åt dem med handen
12:17
16 (Paulus) gav t. med handen
13:16
11 lät t. och under ske gm dem
14:3
11 stora t. Gud gm dem hade gjort
15:12
16 Alexander gav t. med handen
19:33
16 gav Paulus med handen ett t.
21 :40
15 t. åt Paulus att han skulle tala
24:10
11 undfick omskärelsens t.
Rom. 4:11
11 gm kraften i t. och under
15 :19
11 Ty judarna bellära t.
l.Kor. 1:22
11 Alltså äro tungomålen ett t.
14:22
1;1 profetian däremot är ett t.
14:22
11 gärningar gm t. och under
2.Kor.12:12
11 lögnens kraftgämingar och t.2.Tess. 2:9
11 vittnesbörd gm t. och under Hebr. 2:4
11 ett stort t. visade sig i
Upp.12:1
11 Ännu ett annst t. visade sig
12:3
11 (vilddjuret) gör stora t.
13:13
11 de t. s. det fått makt att göra
13:14
11 jag såg ett annat t. i himmelen
15:1
11 De äro onda andar s. göra t.
16 :14
11 i dess åsyn hade gjort de t.
19:20

Tecken, Matt.16:l-4.
1) Tecken från himmelen, v.l. 2)

1) '0[, n ix
tecken, märke. Ordet brukas i olika
betydelser, t.ex. igenkänningstecken,
minnesmärke, bekräftande tecken, i
speciell mening: under, underverk.
Plur. av 'ot står ofta tillsammans med
plur. av möpe!, se 7, Under 3. Jfr 'op
4.Mos.2:2, övers. fälttecken. Se:
Under 4, Vittnesbörd 5.
2) [nähas] , tV n )
end. pi. ni\les, spTå, bedriva spådom el.
teckentydning; i l.Mos.30:27 övers.
veta genom hemliga tecken. Jfr I.Kon.
20:33, övers. se ett gott varsel. Jfr 4.
Se vidare: Spå 1.
3) nezär, "1 .1 ?
avskiljning, vigning; tecken på vigning,
diadem, krona; nasirtecken. I 4.Mos.
6:7 står ordagrant: sin Guds nasirtecken. I v.19 är nezär övers. nasirtecken. Se: Inviga 1, Krona 2, Lova 7.
4) nallas, tV !J 1
spådom, teckentydning; här plur. ne\läSim, (spådoms)tecken, förebud. Se:
Trolldom 2.
5) betulirn, el ' '? 1 n ~
jungfrudom; tecken på jungfrudom. Se
vidare: Jungfru 3.
6) utf.ord.
7) rnopet, n!l i O
under; t~ckeii. Se: Förebild 1, Under
3.
8) [järö] , i1 i '
hif. visa, peka;T här övers. giva tecken.
Se vidare: Lära 1, Undervisa 1.
9) täw, ll'l
märke, tecken (till bekräftelse el. stadfästelse); av: tåwå, se Teckna 1. Se:
Ord 16.
10) 'at, nx
aram. -= h;br. 'o!, se 1. Ordet står
jämsides med temah, se Under 6.
11) sernelon, aT/fJ.eiov
tecken, märke (varigenom någon el.
något kan kännas igen samt skiljas från
andra personer el. ting)_ Ordet står
ofta tillsammans med teras, se
Under 8. Se vidare: Kännemärke 1.
12) syssernon, avaaT/fJ.ov
gemensamt el. överenskommet tecken;
ay: prep. syn, (tillsammans) med, och
sema, tecken, märke.
13) enneriö, Evvevw
nicka el. vinka åt, göra tecken åt
(någon); här i betydelsen: fråga genom
tecken; av: prep. en, i, på, och neuö, se
15.
14) utf.ord.

TECKEN
1 och vare de till t.
l.Mos. 1 :14
l H. satte ett t. till skydd
4:11>
l t.net till det förbund
9 :12
l skall vara t.net till förbundet
9 :13
l t.net till det förbund s. jag
9 :17
l t.net till förbundet mellan mig
17:11
2 jag vet gm hemliga t. att H.
30:27
l skall för dig vara t.net
2.Mos. 3 :12
l akta på det första t.net
4:8
l måste de tro det andra t.net
4:8
1 om de icke ens tro dessa två t.
4:9
l stav med vilken du skallllöra t.
4:17
l berättade för Aron om alla de t.
4:28
l (Aron) gjorde t. inför folkets
4:30
l många t. och under i Egyptens
7:3
l l morgon skall detta t. ske
8 :23
l för att jag skulle göra dessa t.
10:1
l förtälja vilka t. jag gjort
10:2
l blodet skall vara ett t.
12:13
l ss. ett t. på din hand
13:9
l ss. ett t. på din hand
13:16
1 de äro ett t. mellan mig och
31 :13
l ett evärdligt t. mellan mig och
31 :17
3 t.net till att han är nasir
4.Mos. 6:7
1 oaktat alla de t. jag gjort
14:11
1 sett de t. jag har gjort
14:22
l skola vara ett t. för Israels
16 :38
l ss. ett t. för gensträviga
17:10
4 Icke bort och såg efter t.
24:1
l ett folk _ t. och under
D.Mos. 4:34
l binda ss. ett t. på din hand
6:8
1 stora och gruvliga t. och under
6 :22
1 de t. och under varmed H. förde
7:19
l de t. och gärningar s. han gjorde
11:3
l binda dem ss. ett t. på
11 :18
1 utlovar åt dig t. eller under
13:1
l t. eller under inträffar
13:2
5 t.nen till att hon var jungfru
22:14
5 t.nen till att flickan var jungfru
22:1D
5 t.nen att din dotter var jungfru
22:17
5 t.nen att min dotter var jungfru
22:17
5 t.nen att flickan var jungfru
22:20
1 H. förde oss ut med t. och under
26:8
1 över dig ss. t. och under
28:46
1 de stora t.nen och undren
29:3
l de t. och under s. H. hade sänt
34:11
l giva ett säkert t. därpå
Jos. 2:12
l så låt mig få ett t.
Dom. 6:17
6 tjock rök ss. t. stiga upp
20:38
6 rökpelaren, det avtalade t.net
20:40
l t.net härtill skall för dig
l.Sam. 2:34
l När du ser att dessa t. inträffa
10:7
l alla dessa t. inträffade samma
10:9
l detta skall vara t.net härtill
14:10
7 angav han ett t.
1.Kon.13:3
7 Detta är t.net på att det är H.
13:3
7 det t. s. gudsmannen angivit
13:5
1 skall för dig vara t.net
2.Kon.19:29
l Vad för ett t. gives mig därpå
20:8
l Detta skall för dig vara t.net
20:9
1liorde t. och under på
Neh. 9:10
6 till t. på att han får leva
Est. 4:11
1 häpna för dina t.
Ps.61>:9
l satt upp sina t. ss. rätta t.
74:4
1 Våra t. se vi icke
74:9
l han gjorde sina t. i Egypten
78:43
1 Gör ett t. med mig
86:17
l gjorde hs t. ibland dem
101>:27
1 sände t. och under över dig
135:9
8 giver t. med finllrama
Ords. 6:13
l Bellär ett t. från H.
Jes. 7:11
l H. själv giva eder ett t.
7 :14
l vi äro t. och förebUder i Israel
8:18
l till t. och vittnesbörd för H.
19:20
l till t. och förebild angående
20:3
l detta skall för dill vara t.net
37 :30
l detta skall för dig vara t.net
38:7
l Vad för ett t. gives mig därpå
38:22
l gör lögnprofetemas t. om intet
44:25
l upplyfta min hand till t.
49:22
1 ett evigt t. s. ej plånas ut
51>:13
1 jag skall göra ett t. bland dem
66:19
1 icke förfäras för h1m. t.
Jer.10:2
1 du s. gjorde t. och under
32:20
l förde ut ur Egyptens land med t. 32:21
l detta skall för eder vara t.net
44:29
l Detta skall vara ett t. för
Hes. 4:3
9 teckna med ett t. på pannan
9:4
9 icke komma vid ngn s. har t.net
9:6
7 Ty jag gör dig till ett t.
12:6
7 Siig: Jag är ett t. fö, ede,
12:11
l göra hm till ett t.
14:8
1 sabbater ett t. mellan mig och
20:12
l vara ett t. mellan mig och eder
20 :20
7 Heseklel skall vara ett t. för
24:24
7 du skall vara ett t. för dem
24:27
10 kungöra de t. och under
Dan. 3:32
10 stora äro förviaso hs t.
3:33
10 han gör t. och under I himmelen
6:27
7 låta t. synas på himmelen
Joel 2:30
7 dessa min skola vara ett t.
Sak. 3:8
11 vi skulle viUa se nit t.
Matt.12:38
11 Det åstundar ett t.
12:39
11 men intet annat t. skall givas
12:39
11 än profeten Jonas' t.
12:39
11 se ngt t. från himmelen
16:1
110m tidemas t. kunnen I icke döma 16:3
11 Det åstundar ett t.
16:4
11 men intet annat t. skall givas
16:4
11 än Jonas' t.
16:4

TECKENTYDAR-TEREBINTEN
Beteckningen »Teckentydar-terebintern> (i den gamla sv. bibeln »trollekern» är en återgivning av hebr. 'elon
me'onenirn, teckentydarnas terebint
el. ek. Möjligt är att det här rör sig om
ett träd, av vars susning spåmän eller
teckentydare förutsade utgången av
kommande händelser och företag. Jfr
Bakaträd. Se för övrigt: Spådom. Dom.
9:37.
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c

Onda tecken
1) Lögnprofeternas tecken, J es.
44:25. 2) Falska messiasgestalters och
falska profeters tecken, Matt.24:24. 3)
Vilddjurets tecken, Upp.13:13 f. 4)
Onda andars tecken, Upp.16:l4. 5)
Satans tecken, 2.Tess.2:9.
TECKEN

TECKENTYDARE
Teckentydare och spåmän av olika shig
intog en officiell och aktad ställning
bland icke-israelitiska folk i Bibelns
länder, t.ex. i det gamla Egypten och
Babylonien. Se: Spådom.
TECKENTYDARE

1) ('önan], l J ~
end. po. 'onen; trol. spå i molnen el.
skyarna Gfr 'ånån, moln, sky); därav:
bedriva spådom el. teckentydning.
Verbet står ofta i po. part. mc'onen el.
'onen, spåman, teCKentydare (fem.
spåkvinna, teckentyderska), S.Mos.
18:10,14; Jes.2:6; 57:3; Jer.27:9; Mika
5:12. Jfr 'elon mc'onenirn, Teckentydar-terebinten, Dom.9:37.
TECKENTYDARE
l icke höra på t. och trollkarlar
Jer.27:9
l inga t. skola mer träffas
Mika 5:12

c

Teckentyderi - Tema
TECKENTYDERI
(ordanalys, se Teckentydare)
1 icke spådom eller t.
1 övade t. och svartkonst
1 övade t., svartkonst och
1 öva t. ss. filisteema

3.Mos.19:26
2.Kon.21:6
2.Krön.33 :6
Jes. 2:6

TECKENTYDERSKOR
(ordanalys, se Teckentydare)
1 träden fram, I söner av t.

Jes.57:3

TECKENTYDNING
(ordanalys, se Teckentydare)
1 med trolldom eller t.
l1yssna väl till sådana s. öva t.

5.Mos.18:10
18:14

TECKNA
-teckna
beteckna Gal.4 :24
uppteckna 2.Mos.24:4
TECKNA

1) [täwä], il 1 n
hif. märka, teTckna. Jfr pi. i 1.Sam.
21 :13, övers. rita. Jfr Tecken 9.
2) ri!sam, DIf' l
aram. uppteckn'a, skriva; här part. pass.
upptecknad, skriven. Jfr reSam i Dan.
6:8, övers. sätta upp en skrivelse; part.
pass. best. form av hebr. räSam i
Dan.lO:2l, övers. vad som är upptecknat.
3) kätab, ) n:;)
rista, - hIrista~ T ingravera; uppteckna,
(upp)skriva. Se vidare: Uppskriva 1.
4) ke!al], ) G~
aram. = hebr. 'kå!a~, se 3. Se: Uppteckna 3.
5) l;ziIlfalf, D (2 ~
hugga ut, rista in; skriva el. teckna
upp. Se Lex. Stadga (verb) 11, Uppteckna 4.
6) dianeuo, oWVEVW
nicka el. vinka åt; göra tecken åt
(någon); av: prep. diå, genom, och
neuö, se Tecken 15.
7) sphragfzo, a<f>paril;w
sätta sigill på, teckna med sigill
(insegel). Se vidare: Insegel 2.
8) utf.ord.
TECKNA
Uppdelning: teckna, teckna upp.
TECKNA
1 t. med ett tecken på pannan
2 denna skrift blivit t.d
2 lyder den skrift s. häl är t.d
6 (Sakarias) t.de åt dem
7 förrän vi t.t vår Guds tjänare
7 antalet av dem s. voro t.de
7 144.000 t.de, av alla Israels
7 av Juda stam 12.000 t.de
7 av Benjamins stam 12.000 t.de
S hs namn stå t. t på deras pannor

Hes. 9:4
Dan. 5:24
5:25
Luk. 1:22'
Upp. 7:3
7:4
7:4
7:5
7:8
22:4

rikligt som t.ex. i Egypten. Som
I.Mos.ll:3 visar, var framställning av
tegelsten känd redan· när Babels torn
byggdes, mindre än ett århundrade
efter syndafloden.
Forntidens tegelsten var vanligen
kvadratisk, icke rektangulär som våra
dagars. Dessutom gjordes stenen
mycket större än som är vanligt numera. Själva nanmet, hebr. lel!ena Ofr
Libanon), av verbet läl]an, vara ljus el.
vit, tyder på att stenen hade en vitaktig färg.
Teglet framställdes av lera, som
efter att ha trampats med fötterna
blandades med halm för att bättre
hänga ihop. Denna blandning lades så i
formar för att torka, jfr Nal1.3 :14. I
Egypten torkades stenarna i solen,
medan man i Babylonien omsorgsfullt
brände dem i ugnar. Det har förmodats
att »den brinnande ugn», som Daniels
tre vänner kastades i, har varit en
sådan tegelugn, en av dem som användes för produktion av tegelsten till
uppbyggnaden av Nebukadnessars
Babel.

km söder om Betlehem, på en höjd
800 m.ö.h. Staden hade ett ökenlandskap på sin östra sida, jfr Tekoas öken,
men omgavs för övrigt av betesmarker.
Se även bild, sp.242-43.
TEKOA
Då sände Joab till T.
2.Sam.14:2
kvinnan från T. talade med kon.
14:4
kvinnan från T. sade till kon.
14:9
födde Abia Ashur, T.s fader
l.Krön. 2:24
Ashur. T.s fader. hade två hustrur
4:5
(Rehabeam) befäste T.
2.Krön.11:6
stöten i basun i T.
Jer. 6:1
Amos, en bland herdarna från T. Am. 1:1

TEKOAIT
t.en Ira, lekes' son
2.Sam.23 :26
t.en Ira
l.Krön.11:28
Den sjätte var t.en Ira
27:9
Därbredvid arbetade t.erna
Neh. 3:5
sattes en sträcka i stånd av t.erna
3 :27

TEKOASÖKEN
Ödemarken runt staden Tekoa i Juda.
2.Krön.20:20.
TELA
hebr. möjl. brytning, avskiljande. Son
till Refa, en efraimit. 1.Krön.7 :25.

TEL-ABIB
hebr. de gröna sädesaxens höjd el.
vårhöjden. Ort vid floden Kebar i
Babylonien, sydost om Babel. Profeten
Hesekiel besökte platsen och talade till
TEGEL
loMos.11:3
låt oss slå t. oeh bränna det
de judar som bodde där i fångenskap.
11:3
Och t.let begagnade de ss. sten
Platsen har utan tvivel sitt namn från
hårt arbete på murbruk och t. 2.Mos. 1:14
5:7
giva folket halm till att göra t.
dalens fruktbarhet och från omgivning5:8
samma antal t. s. de förut gjort
ens rika sädesfalt. Troligen har den
5:14
edert förelagda dagsverke i t.
5:16
likväl säger man: Skaffen fram t.
moderna staden Tel-Aviv vid Jaffa
5:18
bestämda antalet t. måsten I lämna
5:19
icke få ngt avdrag i det antal t.
(Joppe) sitt namn från denna plats.
Hes.3:15.
TEGELALTARE
tänder offereld på t.n
Jes.65:3
TELAIM
TEGELBELÄGGNING
hebr. lamm. Ort i Juda, nära Edom,
släppte hm ned gm t.en
Luk. 5:19
där Saul samlade sin här för att strida
TEGELFORM
mot amalekiterna. Platsen är troligen
grip till t.en
Nab. 3:14
identisk med Telem el. Token, se d.o.
TEGELGOLV
1.Sam.15 :4.
i murbruket, där t.et lägges
Jer.43:9
TELASSAR
TEGELMURAR
T. hava fallit, men med huggen
Jes. 9:10
hebr. möjl. Assurs höjd. En stad som
TEGELTAVLA
låg i höglandet i västra Mesopotamien.
Hes. 4:1
du mskobarn. tag dig en t.
Sanherib omtalar staden i sitt budskap
till konung Hiskia och säger bl.a. att
TEHAFNEHES
Stad i Egypten, densamma som Tapan- »Edens barn i Telassan> hade blivit
fördärvade av hans fader. Platsen har
hes, se d.o. Hes.30:l8.
icke med säkerhet kunnat identifieras,
TEHINNA
men troligen åsyftas en stad i det lilla
hebr. nåd el. bön om nåd. Estons son, konungariket Bit Adini, i övre Eufratav Juda stam. Han säges vara »Ir-Nallas' . dalen. Somliga har föreslagit Tel Afer.
faden>. 1.Krön.4:12.
2.Kon.19:12; Jes.37:12.
TEKEL
Aram. telfel motsvarar hebr. S/ilfäl,
vikt; därnäst: en bestämd vikt, i vår
övers. återgivet: sikel, se d.o. Ordet
te1.<el ingår i uttrycket: »Mene' mene'
te1.<el u-parsiru>, den skrift som på ett
hemlighetsfullt sätt skrevs på väggen i
den babyloniske konungen Belsassars
palats, Dan.5:5,24-28. Te1.<el utläggs av
Daniel med en form av verbet tekal,
som 'motsvarar hebr. sä1.<al, väga. Han
ger alltså Belsassar följande förklaring
av ordet: »du är vägd på en våg och
befunnen för lätt». Se vidare: Mene.
Dan.5:25,27.

TELEM
hebr. lamm. Stad vid Juda södra gräns,
mellan Sif och Bealot. Sannolikt är
den identisk med Telaim el. Token, se
d.o. Jos. 15:24.
TELEM
hebr. lamm. En dörrvaktare som hade
tagit en hednisk kvinna till hustru.
Esr.1O:24.
TEL-HARSA
hebr. skogshöjden el. konstfärdighetens höjd. Ort i Babylonien, möjligen i låglandet nära Persiska viken,
varifrån judar återvände efter fångenskapstiden. Esr.2:59; Neh.7:61.

TEGEL
Tegel var i hela Orienten ett vanligt
byggnadsmaterial.
Redan mycket
tidigt böljade man i Babylonien och
Egypten att tillverka tegelsten. I synnerhet var detta nödvändigt i Baby10nien, där naturlig sten icke förekom så

TEKOA
hebr. möjl. stöt, slag el. basunklang.
Stad i Juda bergsbygd, nämnd bland
dem som konung Rehabeam beHiste.
Från Tekoa var den kloka kvinna som
medverkade till att David förlikte sig
med Absalom. Profeten Amos betecknar sig själv som »en bland herdarna
från Tekoa». Tekoaiterna deltog i uppbyggandet av Jerusalems mur på
Nehemjas tid. Tekoa identifieras med
nuv. Chirbet Tequa, som ligger ca 8

TEL-MELA
hebr. salthöjden. Ort i Babylonien,
möjligen i låglandet nära Persiska
viken, varifrån judar återvände efter
fångenskapstiden. Esr.2 :59; Neh.7 :61.
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TECKNA (upp)
3 T. upp detta till åminnelse
2.Mos.17 :14
3 T. upp åt dig dessa ord
34:27
3 t.en nu upp föJjande sång
5.Mos.a1 :19
3 Så t.de då Mose upp sången
31 :22
3 fullständigt t.t upp denna lags
31 :24
3 Josua t.de upp allt detta
Jos.24:26
3 Samuel t.de upp den i en bok l.Sam.10:25
3 Semaja t.de upp dem
l.Krön.24:6
3 har profeten Jesaja t.t upp 2.Krön.26:22
4 t. upp namnen på de män
Esr. 5:10
3 Mordokai t.de upp händelser
Est. 9 :20
3 den t.des upp i en bok
9 :32
3 när H. t.r upp folken
Ps.S7:6
3 t.s upp för ett kommande släkte
102:19
a ett barn skall t. upp dem
Jes.lO:19
5 t. upp det i en bok
30:8
3 T .en upp denne man ss. barnlös Jer.22:aO
3 T. upp åt dig i en bok de ord
30:2
3 t. upp allt vad jag talat
36:2
3 t.de Baruk i en bokrulle upp
36:4
3 efter hs diktamen t.de upp allt
36 :17
3 jag t.de upp det i boken med bläck 36 :18
3 t. upp allt s. förut stod i förra
36 :28
3 efter Jeremias diktamen t.de upp
36 :32
3 t.de upp dessa tal i en bok
45:1
3 Jeremia t.de upp alla de olyckor
51 :60
3 t. för deras ögon upp husets
HesA3 :11
4 t.de (Daniel) upp drömmen
Dan. 7:1

som gror el. skjuter upp (ur jorden);
spira, skott; av verbet ~äma\;l, spira el.
skjuta fram. Bland bibeltolkarna råder
enighet om att ~äma\;l hos profeten
Sakarja betecknar den kommande
Messias, Herrens tjänare i djupaste
mening. Han skall bygga upp Herrens
tempel och vara konung och präst i en
person, 6:12 f., jfr Ps.llO:2,4. Förebilder till den kommande Telningen är
den persiske konungen Kores' judiske
ståthållare Serubbabel och översteprästen Jesua (Josua), som gemensamt
förde folket tillbaka från fångenskapen
i Babel och tillsammans ledde återuppbyggnaden av templet i Jerusalem,
Esr.2:1 ff.; 3:8; 5:2; jfr Sak.4:7,9.
Serubbabel kallas av Herren i Hagg.
2:24 »min tjänare», jfr »min tjänare
Telningen», Sak.3 :8. I sistnämnda vers
räknas Josua som en av förebilderna
till vad som skall ske när Telningen
kommer för att återupprätta landet
och folket, v.9,10. Jfr 4:14, som tydligt anspelar på Serubbabel och Josua.
Med dessa två, folkets politiska och
religiösa ledare, är bilden av det återupprättade Israel fullständig. Se:
Jesua 3, Josua 2, Serubbabel.
Tanken på den kommande Telningen går tillbaka till profeterna
Jesaja och Jeremia. I Jer.23:5 och
33:15 kallas han »en rättfårdig telning»
(även på dessa ställen används ordet
~äma\;l). Hos Jeremia rör det sig klart
och tydligt om en telning av Davids
stam. Jfr Ps.132:l7; Jes.9:6 f.; 11 :1;
42:1.
Med bilden av telningen framställs å
ena sidan den kommande Messias'
saktmod och ödmjukhet, å andra sidan
hans förnyande och livgivande makt.
Juda gamla träd var torrt och dött, jfr
Jes.53:2, men det profetiska budskapet ger hopp om en tid då nytt liv
skall skju ta fram ur Davids stam, en tid
då Herren, Israels Gud, skall »Iåta
rättfärdighet uppväxa och lovsång inför alla folk», 61 :11. Se även: Messias,
Tjänare (Herrens).
TELNING
t.ar behöva ej fattas därpå
Job 14:7
15:30
hs t.ar skola förtorka av hetta
Ps.80:12
utbredde sina t.ar intill floden
Jes.11:1
en t. från dess rötter skall
11:10
söka t.en från lsais rot
14:30
t.arna från din rot skall jag döda
min välsignelse över dina t.ar
44:3
Han sköt upp ss. en ringa t.
53:2
60:21
en t. s. jag har planterat
Jer.23:5
låta en rättfärdig t. uppstå
33:15
låta en rättfärdig t. växa upp åt
Sedan tog ban en t. s. växte
Hes.17:5
av t.arna från hennes rot skall
Dan.11:7
T.ar skola utgå från hm
Hos.14:7
låta min tjänare T .en komma
Sak. 3:8
6:12
där är en man s. skall kallas T.
Rom.15:12
T .en från Jessais rot skall
Upp. 5:5
t.en från Davids rot har vunnit
Jag är t.en från Davids rot
22:16

Telning
Ordet ~ma~, som i Sak.3:8; 6:12 är
översatt »Telningeru>, betecknar något

TEMA
hebr. (nr 1,3) möjl. söder; (nr 2) möjl.
skratt.
1. Den nionde av Ismaels tolv söner.
Hans efterkommande som stam uppkallades efter honom, jfr nr 3. 1.Mos.
25:15; I.Krön.l :30.
2. Stamfader för en familj av tempelträlar, som återvände med Serubbabel
från lingenskapen i Babel. Esr.2:53;
Neh.7:55.
3. Efterkommande till Tema (se nr 1)
som stam, och troligen även platsen
eller området som beboddes av dessa.
Tema nämns, tillsammans med Dedan
och Bus, som avsides beläget, och
identifieras ofta med nuvarande
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TELNING
-telning
olivtelning Ps.128:3

Teman - Tempel
Taim a, en oas ungefa r mitt eme ll an
Damaskus och Medin a, vid den urgamla karavanvägen mellan Persiska
viken och Akabaviken. Job 6: 19; Je s.
2 1 :14; Jer.25:23.

va r sid a, och tio skå debrödsbord. Här
va r också rö kelsealtaret , som var överklätt med guldöve rdrage t cederträ,
samt hundra skålar av guld. Innanför
de t heliga låg det allraheligaste, som
var 20 alna r i längd , bredd och höjd.
Här fanns icke fönster , eftersom Herren hade sagt att han ville bo i töcknet ,
I.Kon.8: l2. Två keruber av olivträ,
överklädda med gu ld , stod här. De var
ti o alnar höga, och deras utspända
vingar, som berörde varandra , sträckte
sig över hela rummel. Under kerubernas vingar stod Förbundsarken med
nådastolen.

TEMAN
hebr. höger el. söder. De n stad ell er
det om råde i no rd öst ra Edom, som
Teman s avkomlingar bebodde. Tem an
kan ej med säke rhet lokalise ras, men
möjligen låg det vid eller nära vägen
mellan Elat och Bosra. - Vanligt har
varit att uppfatta Teman som en benämning på Idumeen i allm änhet.
Temans invånare va r kända för sin
vishet , jfr Jer.49:7 . l obs vän Eli fas
kom från Teman .
TEMAN
vän ner till Jo b ... E lifas fr n T.
Job 2:11
tog Elifas frå n T. till orda
4 :1; 15 :1; 22 :1
sad e (H .) till Elilas fr ån T .
42:7
Elifas från T . gjorde ss. H . tillsagt
42:9
Finne s ingen vishet m er i T.
Je r.49:7
ta nkar han har mot T .s inbyggare
49:20
till en ö de mark ända från T .
He s.25 :13
skall jag sä nda en e ld m o t T.
Am. 1:12
Dina hjältar. o T . , slagna
Ob. v.9
Gud kommer fr n T .
Hab . 3:3

TEMAN
hebr. höger el. söder. Son till Esaus
son Eli fas. Han var stamfurste i Edom.
Jfr ovan. l.Mos.36 :11 ,15,42; I.Krön.
1:36,5 3.

TEMANE
Invånare i Teman , se d.o . l.Mos.36:34;
l.Krö n.l :45 .

TEMPEL
Se även: Tabernakel , helged om , gu dstjänst, överstepräst, altare , offer.
-tempel
Dianatempel Apg.1 9:24
Jupiterstempel Apg.14:13

Tempel
Israel hade genom tiderna sammanlagt
tre te mpel, nämligen Salomos tempel ,
Serubbabels tempel och Hero des' tempel.
l . Salomos tempel. Detta byggdes so m
ersättning för folkets tidigare ce ntralhelgedom , tabern aklet, se d.o. Det var
konung David som fö rst fi ck tan ken
at t bygga e tt tempel a t He rre n. men

R ekonstruktioll av Salolllos tell /pel.
Gud tillät honom ej att göra det,
eftersom han var krigsman och hade
utgjutit blod. Däre mot sk ulle han s son
och efte rträ dare Salomo få bygga Herren ett hus. Dav id fi ck emellertid en
uppenbarelse o m hur tem plet sk ulle
byggas och öve rlämnade byggnadsplanen till Salomo til lika med allt han
hade samlat av guld , silve r, ädla stenar
e tc. , 2.Sam. kap.7; l.Kon. kap.5 och
8; I .Krön. kap. 22, 28 och 29.
Templet uppfö rdes på Moriahöjden
där David hade byggt ett altare på
jebuseen Araunas (Ornans) tröskplats,
2.Sam.24 :18-25; l.Krö n.21 :1 8-26. Pla tsen låg på gränse n mellan J uda och
Benj amins stamområden . Arbetet tog
sin börj an i Salomos fjärd e regeringsår.
Till hj älp fick han material och kunniga byggningsmän från sin vän konung Hiram i Tyrus, l.Kon . kap .5;
2.Krön. kap .2.
Gru nden till te mplet lades av huggen sten , och själva byggnaden uppfö rdes också i huggen sten . Väggar och
tak kläddes med cederträ, till golvet
däre mot användes cypre ssträ. Det hela
öve rdrogs med guld.
Templet var 60 alnar långt, 20 alnar
brett och 30 aln ar högt. Liksom tabernaklet be stod det av ett det heliga och
ett de t allraheligaste och dessutom av
e lt fö rhu s so m var 20 aln ar brett men

endast 10 alnar på den andra leden.
Runt omkring huset var sidokamrar
byggda fö r förvaring av red skap, fö rråd
m.m. Några av kamrarn a tycks också
ha varit vistelse rum för dem so m tj änade vid temple t. Det allralleLigaste var
vänt mot väste r, medan in gå nge n låg at
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Temple t va r omgive t av en inre
fö rgård , ocksa kallad »präste rn as för-

R ekol1struktioll av bro Ilspelare framför Salomos tempel.
öste r. Framför ingången var två kopparpelare place rade , kallade Jakin
(»han [Gud) skall gö ra fas t») och Boas
(»i hon om är det l templet j starkt»).
Det heliga var 40 aln ar långt, 20
aln ar bret t och 30 aln ar högt. Här var
tio gy ll ene ljusstaka r anbragta. fem på

Dr COllrad Schicks modell av Herodes del1 stores tempel, i vit marmor.
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Både i det heliga och i det allraheligaste var väggarna prydda med
snidade bilder av keruber och palmer
och blomsterband. De två rununen
skild es genom ett förh änge (en fö rlå t)
av mö rkblå tt, purpurrött, karmosinrö tt och vitt garn , 2.Krö n.3 :14.
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gård». Här stod ett bränn offersaltare av
koppar, 20 alnar långt, 20 alnar brett
och 10 alnar högt, vidare det »gju tna
kopparhave t», en cirkelfo rmig vattenbassäng, 10 alnar i diameter , som
prästerna skulle två sig i. Den uppges
ha rymt 3000 bat (= 108 .000 liter),
se Kopparhavet , med avbil dning,
sp. 3222. Ytterligare fanns här 10
bäckenställ , där man skö ljde det som
hö rde till brännoffret; fem av dessa var
place rade på högra och fem på vänstra
sidan o m ko pparhavet. Till utrustningen hö rde också askkärl , eldskovlar och
skålar till att stänka blod med . Nedanför den inre förgården var den
yttre förgården , där folket kunde samlas. l.Kon_6-7 ; 2.Krön.3-4_ Se: Salomo.
Då Nebukadnessar intog Jerusalem
a r 597 f. Kr. , fördes en del av templets
kä rl till Babel. Elva år senare fördes
alla kvarblivna kärl och andra skatter
till Babel, medan själva templet brändes upp , 2.Kon.24-25; 2.Krön.36.
Rekon struktion av Salomos tempel , se
avbildning av plansch vid sp.2360.
2. Sel1lbbabels tempel. Detta uppfördes sedan perserkonungen Kores hade
utfärdat sitt edikt av är 538 f.Kr.,
enligt vilket judarna i Babel kunde
vä nda tillbaka till sitt land och återuppbygga Jerusalems tempel. Det
första de hemvändand e företog sig
und er ledning av den judiskfödde ståthallaren Serubbabel (se d.o.) , var att
bygga upp brännoffersaltaret på dess
gam la plats. Därefter lade de grund-
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Tempel
vale n till det nya templet. Själva byggnadsa rbetet förhind rades e mellertid pa
grund av samariternas mo tstå nd. Först
under perserkonungen Dari us (Darejaves) I åte rupptogs arbetet efter energisk upp muntran av pro fete rna Haggai
och Sakarja. Den 3.Adar å r S I 6 kunde
Serubbabel inviga de t nya te mplet ,
som kallades det andra templet eller
Serubbabels te mpel, Esr.4-S; Hagg. l ;
SakA.
Det nya te mplet var större än Salomos, men kunde ej mäta sig med detta
i prakt och utfo rmning, jfr Hagg.2 :3 ff.
De kärl som hade bortfö rt s frå n Salomos tem pel unde r Nebukadnessar,
kom nu på plats igen. Av temple ts
övriga utrustning nämns: en ljusstak e,
ett skådebrödsbord och ett rökelsealtare_ Däremo t sakn ades bl.a. arken med
nåd astolen. På den plats där arken
skulle ha stått , låg enligt den judiske
historiesk rivaren J osefus end ast en
sten so m va r tre fingerbredder hög (ca
S cm). Brännoffe rsalta ret stod i den
inre fö rgården. För övrigt sak nas en
detaljerad beskrivning av templet och
dess omgivning. Esr.I-7 .
Tem plet profanerades år 167 f.Kr.
av den seleuk idiske konungen Anti okus IV Epifanes (se d.o.), som lät
bygga ett altare åt guden Zeus pa
brän noffersa ltarets plats och offra ett
svin på detta.
Serubbabels tempe l stod i nästan
fe mhundra år, men skadades svårt da
den romerske fältherren Pom pej us erövrade Je rusalem är 63 f.Kr.

3_Herodes' tempel. Detta var ege ntligen en restaure ri ng och grundlig ombyggnad av de t andra templet. Det har
fått sitt namn efter konung Herod es
den store (se d.o.), so m lä t påbörja
arbetet år 20 f. Kr. Samtidig t med
tempelbygget lät han utvidga tempelplatse n till det dubbla. På den tid då
Jesus vandrade omkring pågick byggnadsarbetet fortfarande , jfr J oh.2 :20.
Först är 64 e. Kr. stod templet fullt
färdigt , således endast sex år innan det,
tillsammans med staden , ödelades av
den romerska härsmakten .
Templet var byggt i vit marmor och
var prak tfuUt att skåda. Det väckte
därför allmän beundran , j fr Mark.
13 :1 f.; Luk.21:5. Som de båda förra
templen var det indelat i det heliga och
det allraheligaste . I det heliga stod
rökelsealtaret , den sjuarmade lju sstaken och skådebrödsbordet. l det
allrah eligaste sk ulle förbundsarken
med nådastolen och keruberna ha
stått. l ställ et var ru mmet tomt , bo rtse tt från - lik som i Serubbabels tempel - en sten ca S cm hög. På denna
ställde öve rsteprästen rö kelsekaret
varj e år på den sto ra försoningsdagen.
De två rummen sk ild es från varandra
genom ett dubbelt förhänge , Matt.
27:S i med par. , jfr Hebr.6: 19; 9:3;
10 :20.
Utanfö r själva tempelbyggnaden låg
prästem as förgård ; här stod brännoffe rsal taret och bäcke net som innehöll vatten till tvagning. Utan fö r denna
var den inre fö rgården med tillträde
endast för israeliter. Den na var i sin tur
t udelad, en del för män och e n del för
kvi nnor. Ingången till den inre fö rgården gick genom den tempelport
som kallades »Skö na porten» (se d.o.),

5593

I

I

,'.'I·

I

\

I

I

",

.. -- . . 1...\
,
. ....
-,
T'I
'
·
,
.~,
~.,
. '

"

I ' __ ,.

l.

,~

~ 1 .-

"-""':'
- ~~
'- ]~;b
- \ ~:,if;
" F~. ~ J~
I
l
- '"'J'JI .
.'
l

. . . . . . . . . . . . . . . . . ." "

•

~

N

~
",i

&. ""'i:. ... ~.:.\
...

f
'_

'.,

.I ik:-= "~~ ~'.
~;:>..'
~. _
~.
",-"ro

",

, ,'_ ,
_

.,~_.'~ "- ,",\;.~:~~,:~~'~(.,_~:.o,'.'
~
.~"'"
_

_.

_

_

_

_

Tempelplatsens sydöstra mur!zöm , SO Ill stupar ned mot Kidro ndaIelI.
Dess bröstväm har av somliga uppfattats som »tinnarna av templet»
(Matt. 4:5; Luk.4:9, gamla övers.).
Apg.3 :2. Utanför låg änn u en fö rgård ,
den yttre eller »hedningarnas fö rgård».
På sto ra anslag blev hedningarna under
hot om dö dsstraff varnade för att gå
längre än till område ts »skiljemu o>
(E f. 2: 14), jfr Apg.2 1:28. I denna förgå rd var det bl. a. som växlarna och de
som sålde offerdjur h ade slagit sig ner,
de som Jesu s drev ut med ett gissel,
Mark.11:1 S ff. med par. Omkring förgården fa nns en mur med pelarhallar
och ark ader. Å t sö der lag den s.k.

De nna sce n är å tergiven i en relief på
Titu s' triumfbåge (se plansch i band I,
inle dn .).
Jesus erk ände templet so m ce ntrum
fö r silt folk s legitinla gudstjänst, Matt.
23: 16-2 1, och kallad e det till och med
»l1lin Fade rs hu s», Joh .2: 16. Hans utdrivande av väx larna och du vo må nglarna m.n . visa r han s nitälskan för he lgedomen , 2:14- 17 . Denna och andra
be rättel.se r låter oss fö rstå a tt Jesus
ofta besök te te mple t under sin a uppehaU i Jerusalem , ja till och med uppträdd e so m lärare där , 10:23 ; Luk.
19 :47. Härunder vittnade han också
om sig sjä lv so m det nya förbunde ts
andliga te mpel, e tt vittnesbö rd som
hans land smän dock icke fö rstod elle r
tog emot, Joh .2 :18-2 1; Mark.l4:5 8;
15:29 , jfr Apg.S: 13 f. J esu s förutsade
också temp lets och hela stadens förstö re lse , som fö ljd av att folket ej tog vara
pa sin besökelses tid , en händelse och
ett förhållande so m vå llade ho nom den
djupaste smärta , Luk. 19:41 -44 .
Också fö r de fö rsta kristn a var
te mplet
den
naturliga
sam lingspunkten , so m de till och med dagligen
endräktigt sök te sig till , Apg.2:46; 3 :1.
Liksom de skrift lä rde höll de ti ll i
Salomos pelargång, S :12 .' Till att bö rj a
med deltog de högst sannolikt i det
judiska gud stj änstlivet, men efte r en
tid uppträdde de o c.kså med ege n
läroverk sam het, i det de fö rkun nade
eva ngelium om Jesu s, S:42,jfr v.20.

»kungliga pelarhallem> och åt öster
»Salomos pelargång», Joh.1 0 :23; Apg .
3: 11; S:12. I den sis tnämnda hö ll de
skri ftlärd e till med sin underv isnin g
och sina diskussio ner. - En utfö rlig
beskrivnin g av templet och dess o mgivning finn s för övrigt hos Jose fu s och i
Talmud.
Efte r Jeru sa le ms erövring bars den
sjuarmade
lju sstaken, skådebröd sbo rd et och de ne sta av templets öv riga
skatter i triumf tag ge no m Ro ms ga to r.

4 . Fö rutom dessa tre konkreta tempelbyggen om talas i Skriften ett tempel
som profeten Hesekiel fick se i anden
som centrum för gudstjänste n i den
messianska tid såld ern , och som detaljerat beskrivs i Hes A0-47. Detta tempel
blev aldrig byggt, men dess o lika särdrag kan likvä l ha h aft in nytande på
de två se nare tempelbyggena , Serubbabels och Herodes'.
Meningarna är delade o m hur denn a
Hesekiels tempelvisio n skall uppfattas.
Hesek iel menade helt visst att h ans
profetia förutsade något, att den på ett
eller ann at sä tt skulle bli en histor isk
realite t. Han va r präst unde r rangen-

Dell sjuarmade lju sstaken och alldra fö remål Ji'an templet i Jel1lsalem, bUl'Ila i [/'iumftåg av romerska soldater.
R elief från Titusbågen i Rom, en triumfbåge som restes till minne av romarnas erövring av Jerusalem år 70 e. Kr.
under fä ltherren Titus (kejsare 79-81).
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Tempelberget - Tempelinvigningens högtid
skapstiden, och hans huvudangelägenhet var att folket skulle dyrka Gud pa
det sätt som Herren själv hade anvisat.
Det är också obegripligt att Gud skulle
inspirera åtta kapitel med detaljer som
han visste var så gott som värdelösa.
Om man väntar uppfyllelse i någon
form , måste det antingen bli som en
allegori om Kristi församling , eller
också tillhör den det framtida guds·
riket.
Hesekiels tempel förutsätter ett
återupprättat land som centrum fö r
gudstjänsten , kap.37 ,38,39 ,45. Dett a
land är till och med delat efter stammarna, 45 :1-8; 48 :1 -29, och en furste
leder gudstjänsten från Jerusalem .
Denne kan icke vara Kristus, eftersom
fursten har söner, 46:16 f. , och måste
offra syndoffer för sig själv , 45:22. Det
hänsyftas icke någonstädes på Herrens
nattvard , utan snarare på ett utarbetat
offersystem, so m på många sätt skiljer
sig från det mosaiska: där finns ingen
överstepräst, inget aro nitiskt syste m.
Endast »Sadoks sönen> (översteprästen
Sadoks efterkommande) skulle ha tillträde till helgedomen , 44:10-16.
5. Det nya förbundets församling är
som Kristi kropp den helige Andes
tempel , den plats där Gud bor i denna
tidsålder, LKor.3:16 f; 2 .Kor.6:16; Ef.
2:19-22. Jesu Kristi kyrka som ett
Herrens tempel bebådar det kommande härlighetsriket, ja hin1melen själv.
l hin1melen har de troende »en
byggnad som kommer från Gud»,
2.Kor.5:1-5. Hebreerbrevet talar också
om en hin1melsk helgedom , som den
jordiska endast är en avbild av , 8:5;
9:24.
Uppenbarelseboken hänvisar ofta
till ett himmelskt tempel som Johannes såg i en vision - uppenbarligen var
detta själva Guds närvaro , 7:15 ; 11:19.
Bildspråket påminner åtskilligt om
Hesekie1s tempel och Sakarjas vision ,
Sak.2:5 ff. Termen tempel i Upp.3:12
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Pelare och m urrester ji-ån Artemis-templet i Gerasa (nuv. Djerash ),
en av städerna i Dekapolis.
är icke så avgjo rd och kan helt enkelt
hänföra sig till de återlöstas församling. l kap _ 11 , 15 och 16 kan det
däremot knappast vara tal om Kristi
jordiska församling, här är det snarare
fråga om en bild av hin1melen genom
de olika domskriserna_ I det nya Jerusalem skall det icke vara något tempel ,
stadens tempel är Herren Gud själv och
Lammet, 21:22. Här har Gud blivit
»allt i alla», LKor.15:22-28.
TEMPEL

l) bdjif, il ' J
hu s; även i betydelsen: gudahus, tempel. Se Lex. Släkt 6 , Tält 5.
2) hekäl, '7 J ' il
(tro l. -sumeri~kt iå neord) stort el. ståtligt hu s, palats, tempel. Ordet är ofta
öve rs. palats , Lex. l.Kon.2 1:1 ; 2.Kon.
20:18 ; Ps.45:16 ; Jes.39:7 ; Dan.l :4;
Am.8:3 ; Nal1.2:6 .
3) helf:al, ';> 2 'il
aram . = hebr. hek al. se 2 . Ordet är i

Ruiner från det romerska Jupiter-templet i Baalbek,
ca 50 km norr om Damaskus.
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7) I slutet av I.K or.3:17 står ordagrant: vilka I ären (= och sådana ären

Vårt heliga och härliga t.
64:11
hör d å net i t.1et
66:6
Här är H. t ., H . t., H. t .
Jer. 7:4
korgar med fikon framför H. t.
24:1
·förkunna ... hämnden för hs t .
50:28
H. hämnd är här, hämnden för hs t . 51 :11
vid ingå ngen till H. t . stod o
Hes. 8 :16
män s. vände ryggarna å t H . t .
8 :16
å t t.let till 100 alnar
42:8
tagit ur t.let i Jerusalem
Dan. 5:2
l helgedom och ett rikets t.
Am. 7 :13
2 skåda upp mot ditt heliga t.
Jona 2:5
2 min bön till dig i ditt h eliga t .
2:8
2H.isittheligat.
Mika 1:2
2 Men H. är i sitt h eliga t .
Hab. 2:20
2 lägga sten på sten till H . t.
Hagg. 2:16
2 grunden blivit lagd till H . t .
2:19
2 han skall hygga upp H. t.
Sak. 6 :12,13
2 kronorna skola förvaras i H. t.
6:14
2 komma och bygga på H. t.
6 :15
2 t.let s. skulle byggas upp
8:9
2 med hast komma till sitt t.
Mal. 3:1
4 Om ngn svär vid t.tet
Matt.23:16
4 om ngn svär vid guldet i t.let
23:16
4 vad är fönner, guldet eller t .let
23 :17
4 den s. svär vid t.let
23 :21
4 dräpten mellan t.let och altaret
23:35
4 Jag kan bryta ned Guds t. på tre
26:61
4 kastade silverpenningarna i t.let
27:5
4 Du s. bryter ned t.let och inom
27 :40
4 rämnade förlåten i t.Iet i två
27 :51
4 Jag skall bryta ned detta t.
Mark .14;,)8
4 Tvi dig, s. bryter ned t.let
15:29
4 rämnade förlåten i t.let i tv å
15:38
4 (Sakarias) att gå in i H. t.
Lule 1:9
4 att han så länge dröjde i t.Jet
1:21
4 (Sakaria s) hade sett ngn syn i t.let
1:22
5 förgjordes mellan altaret och t.let
11:51
4 förlåten i t.Jet rämnade mitt itu
23 :45
4 Bry ten ned detta t .
Joh. 2:19
4 I 46 år har man byggt p å detta t .
2:20
4 om sin kropps t. s. han talade
2:21
4 icke i t. gjorda med händer
Apg .17 :24
6 v å rdare av den stora Dianas t.
19:35
4 att I ären e tt Guds t.
l.Kor. 3:16
4 Om nu ngn fördärvar Guds t.
3:17
4 Guds t. är heligt
3 :1 7
7 och det t.let ären I
3:17
4 eder kropp är ett t. å t den h. A.
6 :19
4 ett Guds t. förena sig med
2.Kor. 6:16
4 Vi äro ett den levande Gudens t.
6 :16
4 växer upp till heligt t. i H.
Et. 2:21
4 tager sitt säte i Guds t.
2.Tess. 2:4
4 göra till pelare i min Guds t.
Upp. 3 :1 2
4 inför Guds tron och tjäna i hs t .
7 :15
4 Stå upp och mät Guds t .
11:1
4 lämna åsido t.lets yttre förgård
11:2
4 Guds t. i himmelen öppnades
11 :19
4 hs förbundsark synlig i hs t.
11:19
4 en annan ängel kom ut ur t.let
14:15
4 en annan änge l kom ut ur t.let
14:17
4 vittnesbördets tabernakels t.
15 :5
4 d e sju änglarna kommo u t ur t.1e t
15:6
4 t.let blev uppfyllt av rök
15:8
4 ingen kunde g å in i t.let
15:8
4 jag hörde en stark röst från t.let
16:1
4 stark röst ifrån tronen i t.let
16:17
4 jag såg i den intet t.
21 :22
4 H. Gud, d e n Allsmäktige, är dess t. 21 :22
1
2
2
2
2
2
2
2
2
3
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Esr.4:14; Dan.4:1 ,26; 5 :5; 6:18 övers.
palats.
4) naos, va6~
tempel (gudsboning), i sy nnerhet: det
inre tempel rummet; av : naiö , bo (om
människor och gudar). I N.T. brukas
o rdet främst om Jerusalems tempel el.
delar därav , i överförd betydelse om de
troende som ett Guds tempel (boning
för Guds Ande).
5) oikos, o il( o ~
(bebott) hus; byggn ad (även om palats
och tempel). Jfr Bönehus 2.

6) neökoms, V EW I( 6po~
tempelstädare ; tempelvårdare; av: ne6s
= naos, se 4 , och koreö , sopa , stä da.
Ordet är här ett epitet på Efesus som
vå rdare av Dianas (Artemis') tempel.

1).

TEMPELBERGET

TEMPEL
1 silver ur Baal-Berits t.
Dom. 9:4
2 Eli satt vid dörren till H.t.
l.Sam. 1:9
2 d å hände sig i H. t., där Guds ark
3:3
1 förd e in (arken) i Dagons t .
5:2
1 ngn annan s. går in i Dagon s t.
5:5
1 går in i Rimmon s t .
2.Kon. 5 :18
1 jag också böjer knä där i Rimmons t. 5 :18
1 när jag böjer knä i Rimmons t.
5 :18
1 d e gingo in i Baals t.
10:21
1 och Baals t. blev fullt
10:21
1 Därefte r gick J e hu in i Baals t .
10:23
1 gingo in i det inre av Baals t.
10 :25
l kastade u t stoderna ur Baals t.
10:26
l de bröto ock ned Baals t.
10:27
l folkmängden begav sig till Baals t.
11 :18
2 från dörrarna till H. t.
18:16
1 tillbad i sin gud Nisroks t .
19:37
1 de penningar som funnos i t .e t
22:9
2 föra bort ur H . t . alla redskap
23:4
2 gyllene föremål för H. t.
24:13
l präst i det t. Salomo byggde l.Krön. 6 :10
1 huvudsk ål hängde de upp iDagons t.l0:10
l folket begav sig till Baals t. 2.Krön.23:17
2 (Ussia) gick in i H. t.
26 :16
2 (Jotam) icke trängde in i H. t.
27:2
2 aU orenhet de funno i H . t .
29 :16
1 D e begynte att h elga t.let
29 :17
l (Josia) rena landet och t.let
34:8
l Josia försatt t.let i gott st å nd
35:20
2 satte in (kärlen) i sitt t. i Babel
36:7
2 grunden till H . t. var lagd
Esr. 3:6
2 lade grunde n till H. t.
3:10
2 höUo på att bygga ett t. åt H _
4:1
3 tog ur t.Iet i Babe l de kärl
5 :14
3 Nebukadnessar tagit ur t.lct i Jerus.
5:14
3 och fört till t.1et i Babel
5:14
3 sätt in dem i t.let i Jerusalem
5 :15
3 s. Nebukadnessar tog ur t.let
6:5
3 komma till sin plats i t .let
6 :5
l borgen s. hör till t.Jet
Neh. 2:8
2 Låt oss g å till Guds hus, in i t.let
6 :10
2 och sedan stänga igen t.lets dörrar
6 :10
2 en man av mitt slag gå in i t.let
6:11
2 vänd mot ditt heliga t.
Ps. 5:8
2 H. är i sitt heliga t.
11:4
2 för att betrakta hs t.
27 :4
l sång av David, vid Uets invigning
30:1
2 när vi stå i ditt t.
48:10
2 ditt hus, det heliga i ditt t.
65:5
2 I ditt t. i Jerusalem bäre konungar
68:30
2 de hava orenat ditt heliga t.
79:1
2 tillbedja , vänd mot ditt heliga t.
138:2
2 släpet ... uppfyllde t.1et
Jes. 6:1
l tillbad i sin g ud Nisroks t.
37 :38
2 han skall säga till t.let
44:28

t.et en skogbevuxen höjd
1.et en skogbevuxen höjd

TEMPELINVIGNINGENS HöGTID
En högtid som firades till minne av
mackabeernas seger över syrierna år
165 f. Kr. och av den ren ing och
återinvigning av templet, som ägde
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Jer.26 :18
Mika 3:12

TEMPELBOLARE
Bland folken i Främre Orienten var
tempelbolare och tempeltärnor en vanlig företeelse ; det va r män och kvinnor
som bedrev otukt till avgudarnas ära.
Mose lag påbjöd i klara ordalag: »Ingen
tempeltärna skall finnas bland Israels
dö ttrar och ingen tempelbolare bland
Israels sönen>, 5.Mos.23:17. När israeliterna intog löfteslandet , mötte de
denna styggelse även bland kananeerna, och det tycks ha varit svårt att få
den utrotad trots ansträngningar från
både profeters och gudfruktiga konungars sida, LKon.14:24 ; Hos.4:14_
TEMPELBOLARE
inge n t. bland Israels söner
5.Mos.23:17
t. funnos i land et (Ju da)
l.Kon.14;24
(Asa) drev ut t.na ut" landet
15:12
(Josafat) utrotade de t. s. ännu
22:47
deras liv skall dela t .s lott
Job 36:14

TEMPELBOLARHUS
rev (Josia) ned t.en i H . hus

2.Kon.23 :7

TEMPELBYGGNAD
fa sta va1vet i EI-Berits t.
en mönsterbild aV ... t.erna

Dom. 9:46
l.Krön.28:11

TEMPELDÖRR
ngn s. ville stänga t.arna

Mal. 1:10

TEMPELHUS
flyttat sig till t.ets tröskel
Hes. 9:3
med de män s. stodo framför t.et
9:6
Orenen t .e t , och f yllen med slagna
9:7

Tempelkammare - Terebint
rum efter den sy riske konungen Antiokus Epifanes' vanhelgande därav, se
Palestina, sp.4394_ Högtiden fIrades i
åtta dagar med början den 25.Kisleu
(Kislew), den månad som infaller i
november-december. Se för övrigt:
Högtid, sp.2724_ Joh. 10:22_

Här har ingen t. varit
38 :21
att ingen t. har varit där
38 :22
Ingen t. bland Israels döttrar
5.Mos. 23 :17
med skökor och offrar med t.or Hos. 4 :14

TEMPELK AMMARE

H s händer äro t. av guld

Esr.l0:6
i Johanans. Eljasibs sons, t.
Neh. 3:30
Mesull a m . mitt emot si n t.
jag såg att där voro t.rar
Hes.40:17
40:17
30 t.rar voro uppbyggda
40:38
en t. med ingång vid murpelarna
40:44
för sångarna p å inre gården t.rar
Denna t . mot söder är för de präster 40:45
40:46
den t. mot norr är för de präster
mellanrummet till t.rarna 20 alnar
41:10
42:1
förde mig till byggnad med t,rar
framför t.rarna en 10 aln ar bred gång 42:4
42:5
de översta t .rarna voro mindre än
en yttre skiljemu r utmed t .rarna
42 :7
42:7
yttre förgården till, framför t.rarna
42:9
nedanfö r de ssa t.r ar var ingången
t.rar invid den avsöndrade platsen
42:10
vägen framför t.rama p å norra sida n
42:11
med dörröppningarna p å t.rarna
42:12
när man gick in i t.rarna
42:12
t.rarna invid den avsö ndrade platsen 42:13
44:19
kvar i helgedomens t.rar
ett stycke.o.med 20 t.rar
45:5
till d e heliga t.rar
46:19

TEMPELVAKT
talade med befälhavarna för t .en Luk.22:4
sade J. till befälhavarna för t.en
22:52
t.ens befälhavare över dem
Apg. 4:1
När t.ens befälhavare hörde detta
5:24

TENAR
HV . 5:14

TENN
En metall som trots sin sällsynthet
mycket tidigt upptäcktes och smältes.

för i olika bibelöversättningar än som
vildget eller gasell (Vulgata: »()ryx»)
än son vild oxe. Den gamla sv. kyrkobibeln har »Urnöt». 5.Mos.14:5.
TEOFILUS
grek. Guds vän. En icke-judisk man,
som Lukas tillägnade båda sina skrifter. I inledningen till evangeliet tilltalas
han med hederstiteln kratistos, bäste,
mäktigaste, övers. »ädle», något som
tyder på att han var en man av förnäm

TERA
Nahor 29 år födde han T.
l.Mos.11 :24
sedan Nabor fött T. levde han 119 år 1 1 :25
När T. var 70 år födde han Abram
11:26
detta är berättelsen om T.s släkt
11:27
T. födde Abram. Nahor och Haran
11 :27
Haran dog bos sin fader T.
11 :28
T. tog med sig sin son Abra m
11:31
T.s ålder b lev 205 år, därefter dog T . 11:32
så gjorde ock T. , Abrahams
Jos. 24:2
Serug, Nabor, T.
l.Krön. 1 :26

TEREBINT
-terebint
Teckentydar-terebinten Dom .9:37

TEMPELKAMMARBYGGNAD
längden p å t.en var 50 alnar

Hes.42:8

TE~iPELRUM

mätte vidare inre t.met och

Hes.41:15

TEMPELRÅN
du gör dig själv skyldig till t.

Rom. 2:22

TEMPELSAL
Förhuset framför t.en 20 alnar loKan. 6:3
utmed t .e n oc h u t m ed koret
6:5
s. utgjorde t.en därframför
6:17
för ingånge n till t .e n dörrposter
6:33
7:21
Pelarna vid fö rhu set till t. e n
7 :50
dörrar i huset s. ledde till t.en
pelarna framför t.en
2.Krön. 3:17
lju sstakarna och ställde dem i t.en
4:7
10 bord och sa t te dem i t .e n
4 :8
4:22
d ö rrar s. le dd e till t.e n , av guld
Därefter förde han mig till t.en
Hes.41 :1
d ess bredd 20 alnar, framför t.en
41:4
k erube r och palm e r ... på t .e ns väggar 41:20
T .e n s d ö rröppning var fyrka ntig
41 :21
t.en och d et h eligaste h a d e
41:23
41:25
på dörrarna till t. e n k.eru ber och
gylle n e kärl tagna ur t.en i
Dan. 5:3

TEMPELSYSSLA
levite r s. sk öta t.oma

2.Krön.13:10

Ttrebi/lt och gren av detta träd.
Genom hela bronsåldern synes tenn ha
varit en ofta brukad metall. Israeliterna kände denna metall redan före
intagandet av löfteslandet, 4.Mos.
31 :22. Profeten Hesekiel anför att
tenn importerades till Tyrus från
Tarsis, 27 :12.
TENN
(gm eld) järn, t. och bly
4.Mos.3 1 :22
blott koppar, t .. j ugnen
Hes.22 :18
h opsamlar bly och t. i ugnen
22:20
t . och bly gavs dig ss. betalning
27:12

T EMPELSKATT
trädd e de s. uppburo t.en fram
Matt.17 :24
Plägar icke eder mästare be tala t .
17 :24

TEMPELTJÄNST
alla kärl s. givas till t .en
Esr. 7 :19
israeliter, d em tillhöra t.en
Ro m . 9:4
välbeh agligt offer - eder andliga t .
12:1
när jag förrättar min t.
Fil. 2:17

Nahors son och Abrams (Abrahams)
fader , av Sems släkt. Tera var från Ur i
Kaldeen , i forntiden ett landskap i
södra Babylonien. Enlig t Jos.24:2 dyrkade han främmande gudar. Efter
sonen Harans död drog Tera tillsammans med Abram , Sarai och Lot ut
från Ur med Kanaan som måL Då han
kom till Haran i Mesopotamien bosatte
han sig emellertid där. Han dog 205 år
gammaL l Luk .3:34 skrivs hans namn
Tara.

TEOANTILOP
Det hebr. ordets (U!'o) exakta betydelse är oviss. Det avsedda djuret, ett fyrfota djur som enligt Mose lag var oren t
och alltså icke fIck ätas, uppfattas där-

börd och i hög ställning. Teofilus
måste ha varit starkt intresserad av den
kristna tron , och man har menat att
han själv blev en kristen , möjligen efter
att ha läst Lukas' evangelium. Så har
några velat tolka det faktum att han
icke tituleras i inledningen till Apostlagärningarna. Luk.l:3 ; Apg.l :1.
TERA
hebr. möjL stenget eL (rese)uppehälle_
En av israeliternas lägerplatser under
ökenvandringen, mellan Tahat och
Mitka_ 4.Mos.33 :27,28.
TERA
heb r. möj l. stenget el. (rese)uppe/iälle.

Terebinten
Terebinten , lat. Pistacia terebinthus, är
jämte eken Palestinas högsta träd med
en höjd av upp till 8 meter. Trädet,
som har små röda bär och är grönt året
om, växer gärna i backsIu ttningar och
bild ar ibland små lundar; det kan
uppnå en mycket hög ålder. Terebinten avsöndrar en välluktande terpentinharts. Även i vissa sydeuropeiska
länder förekommer terebinten . men
där endast som mindre buskar. Se
avbildning, sp.145 , samt plansch vid
sp.448 _Se även: Ek.
TEREBINT
vid Sikem, till Mores t.
l.Mos.12:6
grävde ned detta under t.en vid Sikem 35 :4
från t.en i Saanannim
Jos.19:33
tältplatser till t.en i Saannim
Dom. 4:11
H. ängel satte sig under t.en vid Ofla
6:11
till (ängeln) under t .en
6:19
kommit till Tabors t .
l.Sam.10:3
mul snan kom under en stor t. 2.Sam.18:9
fastna de h s huvud i t.en
18:9
Absalom hänga i en t.
18:10
vid liv där han hängde under t.en
18:14
fann hm sittande under t .en
l.Kon.13:14
begrava deras ben under t .en l.Krön .1Q:12
skam med t.er s. vara eder fröjd
J es. 1 :29
ss. e n t. med vissnade löv
1 :30

TEMPELTRÄL
Israels sociala kategorier: »vanliga israeliter, präster, leviter och tempel trälar»
omtalas i I.Krön_9:1 f., vartill kommer
ytterligare en i Neh.11:3: Salomos
tjänares barn (se Salomos tjänare)_ Det
var David och han s förnämsta män
som hade avdelat tempel trälarna till
leviternas tjänst, Esr. 8:20. De tempelträlar som Esra fIck med sig från
Kasifja i Babylonien, då han bröt upp
med de hemvändande judarna, uppges
av honom själv ha varit två hundra
tjugu ... alIa namngivna». Tempelträlarna hade sina hus på Ofelhöjden i
Jerusalem , Neh.3:26 ,3 1; 11:21.
TEMPELTRÄL
präster, lev iter och t.ar
l.Krön. 9:2
Av t.arna: Sihas barn
Esr. 2:43
T .arn a och Salomos tjänares barn
2:58
t .arn a b osatte sig i sina städer
2 :7 0
en d el av t .arna drog till J eru salem
7 :7
präst e ller t. i d etta G ud s hu s
7 :24
de ord d e skulle tala till t.arna
8:17
220 t.ar, av d e t.ar s. D avid
8:20
Men t .arna b o dd e på Ofet
Neh . 3:26
till t .arnas och k ö pmännen s hus
3 :3 1
7:46
A v t .arna : Sihas barn, Hasu fas barn
T .alna och Salomos tjänares Larn
7:60
7:73
t .arna bosatte sig i sina st ä d er
t.arna s. avskilt sig fr å n
10 :28
i sin stad: t.ar
11:3
t.arna bodde p å Ofel
11:21
Sma och Gi5;)a uppsikten över t.arna 11:21

TEMPELTÄRNA
Se : Tempelbolare .
TEMPELTÄR NA
Var är t.n s. satt i Enaim

5601

l.Mos.38:21

Fran Mamres terebintlund utanför Hebron_ Platsen är /lumera in/iägllad och fredad.
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Terebintdalen - Tiberias' sjö
hälsa t,nas församling i Gud
hälsa t.nas församling i Gud

loTess. 1 :1
2.Tess. 1:1

TESTAMENTE
Se även: Vilja , förbund , löfte, död , a rv .
Testamente
Vårt ord »te stamente» kommer av lat.
testame ntum, som i sin tur kommer av
verbet testari, bevittna. Testamentum
är den latinska bibelöve rsättningens
atergivning av grek. dialheke , anordning, bestämmelse , disposition , testamente , en person s sista vilja; förbund;
av ve rbet dia tithenai , ego stä Ua fr ån
va randra, ställa varje sa k på sin plats;
därav : ordn a, anordna , föro rdn a, bestämma. Jfr våra termer Gamla Testamentet och Nya Testamentet (= gamla
och nya fö rbundet)_ Diath~ke , som i
Hebr.9:16 , 17 är öve rsa tt »testamente»,
i Ga1. 3 :1S »testamentsförordnande», är
på övriga ställen åte rgivet med »förbund», Lex. i Hebr.9:1S ,2 0 . Poängen
här är at t liksom ett testa mente är
gi ltigt fö rst efter te statorns död.

TEUDAS
grek. möjl. Guds gå va. En man som
enligt GamaJjel »gav sig ut för att något
va ra», och som lyckades få med sig
omk ring 400 män , vilka trodde på
honom. Det gick e me llertid illa för
honom. Alla hans anhängare skingrades, och själv blev han dödad. Av
Gamaliels tal att döma hände detta
före skattskrivninge ns tid , dvs. före år
6 e.Kr. Ufr Apg.S :37). Sannolikt var
delta ett politiskt uppro rsförsök, men
närmare upplysn ingar om händelsen
har ej bevarats. Apg.S :36.
TIBERJAS
En stad vid sjö n Gennesarets västra
strand , grundlagd av Herodes Antipas
någon gång meUan åre n 16 och 22
e. Kr. Staden uppkaUades efter dåvarande kejsar Tiberius. Ä ven sjön
kallades ibland Tiberias' sjö , Joh. 6: 1_
På Jesu tid var staden starkt heUe nistiskt präglad. Judarna vägrade att
bosätta sig där , därfö r att staden delvi s

Galeriusbagell i Tessalullika.
6:1 3
ss. en t. av vilke n e n s tubbe lämnats
upptändens av brånad vid t.erna
57:5
kallas 'rättfärdigheten s t. er'
61 :3
slagna män under lummiga t .er
He s. 6:1 3
under ekar . popplar och t.er
H os. 4:13

TEREBINTOALEN
Den sö dra av tre dalsä nkor, som utmynnar i den slätt som man anta r var
skådeplatsen för Davids kamp mot
Golj at. Dalen identifieras van ligen med
nuv . Wad i es-Sant, ca 20 km sy dväst
om Jerusalem _ 1.Sam .17:2, 19; 21 :9.
TEREBINTLUND
bosatte sig vid Mamres t .
1.M05.13:18
b o dde vid den t . s. tillhörde Mamre
14:1 3
H . upp en b arade sig vid Mamre s t.
18 :1
ligga bredvid Mores t .
5.M05. 11 :30

TERES
hebr. av pers., möjl. hård, skarp el.
{tuktan, vördllad. En hovman hos den
persiske konungen Ahasveros. Tillsammans med Bigetan (Bigetana) uppgjorde han planer om alt mörda konungen . Mordokai, som fick ve ta
detta , sände då bud på konungen .
Sedan saken hade blivit undersö kt ,
blev Teres och Bigetan hängda på
konungens befaUning. Est.2:2 1; 6:2.

Kassander uppkallade staden efter sin
hustru Tessalonike och gjorde den till
sin huvudstad.
Vid romarnas erövring av Macedonien år 168 f.Kr. blev Te ssalonika
huvud stad för det andra distriktet i
denna provins och senare för hela
provinsen. Den blev nu residensstad
för den romerske landshövd ingen.
Knappa hundra år senare tjänade
sta den som viktig bas för Pompejus i
dennes kamp mot Juliu s C<esar.
Tillsammans med Silas be sökte
Pau lu s Tessalonika på sin andra mission sresa. Han fann i staden en judisk
synagoga och talade där med folket , »i
det han utgick ifrån skrifterna» (Apg.
17:2). Stadens namn har i senare tid
var it Saloniki. Numera heter den officieUt Thessalonike .
TESSALONIKA

Apg.17 :1
kommo så till T.
17:11
ädlare till sinnes än juda rna i T.
17:13
judarna i T . fingo veta a U G ud s ord
27:2
Ar istark u s, en macedonier från T.
Fil. 4:16
m e dan jag ännu var i T.
2.Tim . 4 :10
Demas begivit sig till T.

Murar ji-all dCl gall/la Tessalullika.

v.16 f., får det ny a förbundet sin
stad faste lse genom Jesu Kristi försoningsoffer, v.24-26. Se: Förbund,
Försoning.
TESTAMENTE
Ty där e tt t . finnes
den s. har gjort t. t är död
gm d ö den ett t. giltigt

H e br. 9:16
9:16
9:17

TESTAMENTSFÖRORDNANDE

TESSALON IK ER
av t. n a A ristarku s och

Apg.20:4

när fr å ga är o m en mskas t.

Gal. 3: 1 5

skulle ha varit byggd öve r en gammal
gravplats.
Stadens nuvarande namn ä r Tiberia.
Den ä r känd fö r sina va rma käUor, och
många har staden so m vintervisteIseort. Jo h.6:23.
TlBERlAS' Sjö
Ann at namn pa Gali le iska sjö n el.

TERTlUS
lat. den lredje. Aposteln Paulu s' sekreterare i Korint. Han nedskrev Romarbrevet o~h sände även en personlig
hälsning, någo t som kan tyda på att
han sjä lv hade förbindelser i den
romerska fö rsamlinge n. Rom.1 6:22.
TERTULLUS
laL den lredje. En romersk sakföra re ,
som översteprästen Ananias och andra
judar vände sig till för aU få hj älp i
saken mot Paulus inför landshövding
Felix i Cesarea. Apg.24:1 ,2.
TESSALONIKA
En berömd handelsstad i Macedonien ,
vid norra änden av Termaiska viken.
Dess strategiska läge, vid knutpunkten
för flera handelsvägar (bl.a. huvud leden till lands mellan Italien och
Orienten) gjorde tidigt stade n till ett
viktigt handelscentrum . Kassander ,
som fick kontrollen över Grekland
efter AJexander den stores död (år 332
f.Kr.), räknas som stadens grundläggare , även om en mindre stad , kallad
Therme, sannolikt redan fanns där.

5605

Frall Tiberias ' hallIII.
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Tiberius - Tid
Gennesarets sjö , se d.o. Joh.6:1 ; 21:1.

TIBERlUS
Romarrikets andre kejsare som år 14
e.Kr. efterträdde sin styvfader kej sar
Augustus. Han va r fö dd år 42 f.K r.
Hans regeringstid präglades av y ttre
fred , medan det in åt rådde strid mell an
kej sarmakt och senat. Tiberius stärkt e
kejsarens makt och ägnade my cken
omsorg åt rikets administration. Sina
sista tio år tillbringade han på Capri ,
där han dog 79 år gammal år 37 e.Kr.
Tiberius är den romerske kejsare.
som indirekt omtalas flerstädes i evan·
gelierna, l.ex. i Matt.22:21 ; Mark.1 2:
14 ff. ; Joh.19:12 , även om han direk t
nämns endast på ett ställe. Bild , se
sp.3964. Luk.3: I.

TIBHAT
hebr. slakt. Stad i det arameiska
konungad ömet Soba. Efter att ha
slagit Hadareser, konungen i Soba, tog
David en stor mängd koppar från
TibhaL Staden , so m måste ha legat på
Antilibanons ö stra sida, har ej med
säkerhet kunnat lokaliseras. I .Krö n.
18:8.

TIBNI
hebr. av strå el. Herrens byggnad.
Ginats son, Omris med tävlare om
Israels tron efter Simris död. Omris
anhängare fic k emellertid överhand en.
och Tibni dödades. I.Kon.16 :21 ,22.

TID
Se även: Tid så ld er, fullbordan , evig,
stund, timme , ögonblick , dag, år,
månad .
-tid
afton tid 2.Mos.29:39
blodstid PS.51 :16
brudtid Jer.2 :2
bärgningstid Jes.1 6:9
forntid Job 22:15
framtid 5.Mos.6 :20
fred stid l.Kon.2:5
frukttid Matt.21 :34
fullmånstid Ords.7 :20
förtid Job15:32
hungerstid lob 5:20
högtid 2.Mos.12:17
höghetstid Hes.16 :56
livstid les.3 8 :5
löftestid 4.Mos.6:12
middagstid Apg.22:6
midnattstid 2.Mos.ll:4
måltid I.Mos.19:3
månadsreningstid 3.Mos.15:25
nasirtid 4.Mos.6:4
otid 2.Mos.23:26
parningstid I.Mos.30:38
plöjningstid 2.Mos.34 :21
påskhögtid 5.Mos.16:1
regntid Esr.IO:13
räfstetid lob 24:1
skördetid Ords.6:8
snötid Ords.31 :21
sorgetid 2.Sam .11 :27
stridstid lob 14:14
såningstid 3.Mos.26:5
trösktid 3.Mos.26 :5
ungdomstid Pred. II :9
urtid 5.Mos.33 :27
vandringstid I.Mos.4 7:9
välmaktstid Job 21 :23
älskogstid Hes.16:8

Frall Tiberias . gall/la swdsdel.
t id , se t.e x. I. Mos.29:7 ; 5.M os.II :14;
Job 38 :32; Ps. I :3; 145:1 5; Ord s. 15:23;
Pred .3 :1 -8; Jes.49 :8; Jer.5 1:6; Hos.
10:1 2.
Ordet mo 'ed (av : jå 'a d, bestämma,
fastställa) be tyder: bestämd el. fastställd tid , och fö re ko mme r bl.a . i
I.M os. 1 :14; 17 :2 1; 2 1:2 ; 2.Mos. 13 :10;
34 :18; I.Sam.1 3:8; 2.Sam.20: 5; Ps.
75 :3; Dan.8 :19; 11 :27 ; Hab.2:3. I
PS.I02 :14 åte rges mo 'ed med »stund».
De t an vänd s ofta fö r- att betec kna
högti d , se t. ex. 4.M os.1 5:3; 29:39;
KJ ag.2:6 ; Hos.2 :11 .
Som te rll1e r fö r besliiI11d ell e r fas t-

stä lld tid fö re ko mmer o ckså hebr.
zemån , Ne h.2:6; Est.9 :27 ,3 1; Pred.
3 :1a, och aram 'iddån , t. ex . Dan. 2 :8 ,9 ,
21. Uttrycket »evig t id » är i regel en
återgivning av 'olåm , fö rdold el. avlägsen tid , obeständ el. obegrän sa d tid;
tid så lder; vä rld. Se : Evig.
Det grek. o rde t fö r »tid» i allmänhet
är el/ronas , so m motsvar ar hebr. 'e t
och i Ii kJle t med de tta också kan
användas o m en be stämd t idpunkt,
Ma tt. 2:7; Luk. l:57; Apg. I:6 m.fl . ställen.
Vanli ga re i N.T. är o rde t kairos,
so m framfö r allt be tyder: lä mplig el.

Tid, tidsålder
Det vanligaste hebr. ordet för »tid», 'el ,
betecknar ofta en bestämd el. passande
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Kejsar Tib eriu s. Från ell skulptur.
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rätt t id . De t fö rek omm er bl.a . i Matt.
26 :18 ; Mark. 13:33; Luk. 19:44; 2 .Tess.
2 :6; I.Pe t.4 :17; 5:6. Det ö versät ts i
Ef.5 :16 ; Ko1.4 :5 med »Iägligt tillfälle».
Jämfö r adj. eukairos, läm plig, passa nde
(om tid) , i Mark.6:2 1 öve rsatt »Iäglig»
(dag) , i Hebr.4 :16 »rä tt» lt id) , samt
subst. eukairia i Matt.2 6 : 16 ; Lu k.22:6,
översatt »lägligt tillfälle».
De t grek. o rd som mo tsvarar hebr.
'olåm, nämlige n aion , översä tts några
gå nger »tid», t.ex . I. Kor. I O: I I ; Hebr.
9 :26. Dess vanligaste be tydelse är
e meUe rtid »tid sålden>, varmed de t å te rges l. ex. i Matt .12 :32; Mark . 10:30;
Luk. 18 :30; Rom.1 2 :2; I.Ko r.l:20; Er.
1:2 1; Ti L2 :12.
Ordet »tid» betecknar i Dan.7:25;
12:7; Upp .1 2:14 ett år, jfr Upp.12:6 ;
13 :5.
Tid oc h datering spelar en stor roU i
Skriften , även om den nuvarande
judiska kalendern endast går tilJbaka
till tiden efter den babylo ni ska fångenskapen . Tidigare daterade man Lex.
utifrån specieUa historiska händelser.
En så dan cen tral händelse som
kunde bilda u tgångspunkt för datering,
va r israe liternas uttåg ur Egypten ,
2.Mos.1 9: 1; 4.Mos.33 :38 ; I.Kon.6:1.
Man räknade också tiden i år efter en
konungs tronbestign ing, I.Kon. 14:25 ;
Jer. 28: 1 m.fl. stäUen. En konungs
dödså r bildar milstolpe Le x. i Jes.6: I;
14:28. I I.Kon.9 :10; 2.Krön .8:1 föreko mmer en tideräkning utifrån påbö rjandet av arbetet på Salomos tempel
och konungapalats. 1 Hes.33 :21 ; 40: I
ange s antalet å r från deportationen till
l3abel. Under perioden närmast efter
den babyloniska fångenskapen använde man datering utifrå n begynn elsen av perserkonungens regering , Lex.
Esr.4:24; 7:7; Neh.13:6; Hagg.I :1.
Äve n i N.T. mö te r vi liknande
date ringar, Lex. i Luk .3 :1 (kej sar Tiberiu s' regering). Högtide rna utgör ofta
den fasta punkten vid tid sbestäm-
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ningar. Exempel på detta har VI l
Joh.7:2; 10:22; Apg.2:1; 27:9. Angåen·
de den israelitiska kalendern m.m., se
även Högtid, Månad, Är.
Vår tidräkning från Kristi födelse
har sin upprinnelse i en beräkning
gjord av den medeltida munken Diony·
sius Exiguus (år 525 e.Kr.). Hans
beräkning är emellertid icke korrekt,
eftersom Jesus föddes under Herodes
den stores regering (Herodes dog år 4
före vår tidräkning). Sannolikt har
Kristi födelse inträffat år 7 före den av
Dionysius satta utgångspunkten.
Något som kännetecknar den bib·
liska uppenbarelsen i motsats till
grekisk filosofi, sådan den represente·
ras av Platon, är den höga värderingen
av tiden som existensform. Det är
betecknande att begrepp som tid och
evighet icke är varandras motsatser det finns ingen tidlö s evighet, något
som klart framgår av det bibliska
bruket av termerna 'oläm och ai6n. Se
vidare: Evig, punkt 3.
En närmare undersökning av ut·
sagan: »Ingen tid skall mer givas»,
Upp.l0:6, utifrån textsammanhanget
(v.5·7) visar att uttrycket icke syftar
på tiden som existensform, utan
endast säger att det - då den sjunde
ängeln blåser i sin basun - icke skall
ske något dröjsmål med fullbordandet
av »Guds hemliga rådslut», dvs. hans
slu tliga och definitiva maktövertagande, 11 :15. Jämför härtill Hedegårds
översättning: »Nu skall det icke mer
ges något uppskoV».
Vill man försöka uppfatta tiden på
ett rätt sätt, så måste man ta sig till
vara för varje rent mekanisk betraktelse av den. Skriften önskar icke enbart
rada upp tidsenheter den ena efter den
andra. Liksom varje detalj i tillvaron
har relation till tillvaron i dess helliet,
så förhåller det sig på samma sätt med
varje punkt i tiden. Från varje ögonblick går linjen icke uppåt till ett
tidlöst »ting i sig», utan till all övrig tid.
Varje punkt i tiden står i förbindelse
med Gud som handlande i all tid.
Detta innebär att alla tider kan vara
med i ett ögonblick. I Hebr.9 :26 sägs
det att Kristus har uppenbarats »en
enda gång, nu vid tidernas ände» (grt.
vid tidsåldrarnas sammandragning),
dvs. en enda gång, vid det mål i tiden
som var satt för hans kommande; detta
»en enda gång» står i relation till all tid.
Se även Upp.13:8, där det talas om
Lammet som är slaktat från världens
grundläggning (grt.).
Det bibliska tidsbegreppet rymmer
många nyanser. I grundtextens ord för
»tid» ligger ofta tanken på dess innehåll, kvalitet och syftemål. Tid förekommer därför gärna i betydelsen:
bestämd tidpunkt, tidsavsnitt som är
vigt ett bestämt ändamål. Ett skriftställe som belyser detta är Pred.3:1-8,
där det betonas att allt har sin tid: att
födas, att dö, att plantera, att rycka
upp, att dräpa, att läka osv., jfr v.17;
Jer.8:7.
Man kan i detta sammanhang också
lägga märke till följande uttryck: tid
att samla boskapen, I.Mos.29:7, skördetiden, Jer.51 :33, älskogstid, Hes.
16 :8. Om irtnehållsfullhet i god och
dålig mening vittnar dessa vändningar:
»behaglig tid», PS.69:14, »en tid då vi

skulle bliva helade», Jer.8:15, »tider av
vederkvickelse», Apg.3 :20, »fruktbara
tideD>, 14:17, »hemsökelsens tid», Job
38:23, »nödens tid (tider)), Ps.9:1O;
Jes.33 :2, »olyckans tid», Jer.2:28, jfr
15:11, »hämndens tid», 51:6, »okunnighetens tiden>, Apg.17 :30.
Tider och stunder har sin grund i
Guds plan med skapelsen och mänskligheten, Apg.17 :26. De är under hans
kontroll och herravälde, Dan.2:21.
Detta är för den fromme en källa till
trygghet, Ps.31 :16, jfr 139:16. Även
om alla tider är Guds, fmns det tider
då han på ett speciellt sätt uppenbarar
sig till frälsning och är att fmna för
den som söker honom, Ps.32:6; Jes.
49:8; Hos.10:12; Luk.19:44; 2.Kor.
6:2, jfr Pred.12:1; Jes.55:6; Hebr.
3:7 f.; I.Pet.2:12.
»När tiden var fullbordad», dvs.
mogen i Guds frälsningshushållning,
kom Jesus Kristus till jorden, Gal.4:4,
jfr Mark.I:15; Ef.1:IO. Han led döden
>mär tiden var inne», Rom.5 :6, jfr
Joh.7:6,8,30; 8:20.
När Jesus undervisade sina lärjungar
om Guds rikes fullkomning, underströk han att det icke tillkom dem att
veta tider eller stunder som Fadern
hade fastställt, Apg.I:7, jfr Matt.
24:36. Han förmanade dem därför att
vara vaksamma, v.42. Även i de
apostoliska breven möter vi denna
förkunnelse, se t.ex. I.Kor.7:29-31.
Den yttersta tiden är i en mening
redan inne, l.Joh.2:18, jfr I.Kor.
10:11. Samtidigt riktas blicken mot
denna tidsålders avslutning, ibland betecknad som »de yttersta dagarna»,
2.Tim.3:I; 2.Pet.3:3.
Denna variation i språkbruket har
sin grund i att all tid är närvarande för
Herren, och att en dag i hans ögon är
som tusen år, och tusen år som en dag,
2.Pet.3:8. Vad det gäller för de troende, är att ta vara på den tid som ges
dem till att tjäna Herren i ord och
gärning, Ef.5:15-21; KoI.4:1-6 (lägg
märke till uttrycket »köpen tiden» i
Ef.5:16 och KoI.4:5, enligt grundtexten).
Det är viktigt att ge noga akt på det
nytestamentliga bruket av begreppet
tidsålder (ai6n). Man bör observera att
även om något avgörande nytt har
kommit till i och med Jesu uppståndelse och himmelsfärd och Andens utgjutande, har det icke inträtt en ny
tidsålder, som skulle ha avlöst den
gamla eller förlöpa parallellt med
denna. Dylika tankegångar har intet
stöd i N.T., som aldrig talar om den
nya tidsåldern, men däremot om
»denna tidsåldeD> och om »den tillkommande», se t.ex. Matt.12:32; Ef.1 :21.
Föreställningarna om den nya tidsåldern påminner om gnostiska och
fariseiska tankar. Gnostikerna talar om
eoner som verkande krafter som strålar
ut från gudomen i en nedåtgående
serie av uppenbarelser, och fariseerna
lärde att uppståndelsen och Guds rike
icke kunde komma före denna tidsålders slut, utan att båda tillhörde den
tillkommande tidsåldern. I motsats
härtill framträder i N.T. tanken att
uppståndelsen har kommit i denna
tidsålder genom Kristus.
När N.T. talar om den tillkommande tidsåldern, åsyftas därmed den tid

då fullkomningen skall ske, dvs. tiden
efter Jesu Kristi återkomst, se t.ex.
Mark.IO:30; Luk.18:30; 30:34-36. I
Ef.2:7 talas det i flertal om »de kommande tidsåldrarna», jfr grundtextens
uttryck »till tidsåldrarna (el. evigheterna)), t.ex. Rom.11 :36 (övers. »i evighet»), och »till tidsåldrarnas tidsåldram,
16:27 m.fl. ställen (övers. »i evigheternas evighetem). Men när fullkomningens tid sätts i kontrast till den
tidsålder som nu är, får den benämningen »den kommande tidsåldern»
(grek. ho aion ho menön).
De troende har smakat »den tillkommande tidsålderns kraften>, Hebr.
6:5, men lever ännu i den närvarande
tidsåldern som är präglad av synd och
uppror mot Gud. De varnas därför att
skicka sig efter denna tidsålders väsende, Rom.12:2. Endast genom sådan
vaksamhet har de utsikter att nå fram
till fullkomningen i den tillkommande
tidsåldern, jfr I.Tim.6:17-19; Tit.
2:11-13. Se även: Värld.
Tidens ände
Det grekiska uttryck som återges med
»tidens ände», synteleia tou aionos,
betyder egentligen »tidsålderns sammandragning» och betecknar denna
tidsålders fullbordan och avslutning.
Till grund för ordet synteleia ligger
verbet syntelein, sluta tillsammans el.
samtidigt (med någon); sluta fullständigt; avsluta, fullborda. Detta åter är
sammansatt av prep. syn, med, och
verbet telein, som kommer av telos,
ände, slut; mål, avsikt. Telos är i vår
bibel ofta översatt ände (se d.o.). Jfr
Fullkomlig.
På samma sätt som Skriften talar
om denna världs eller tidsålders begynnelse, riktar den också blicken framåt
mot den tid punkt då detta tidsskede
och den närvarande världen skall nå sin
avslutning. Redan i G.T. sägs det att
himlarna o ch j ord en skall fö rgås
genom en kosmisk katastrof, en Herrens domsakt som avslutar historien,
PS.102:26 f.; Jes.51:6 m.fl. ställen.
Denna Guds doms och vredes tid kallas
ofta Herrens dag, se t.ex. 13:9-13;
Hes.30:3; Joel 2:1 f.; 2:31,32; Am.
5:18-20; Ob.v.15 f.; Sef.1 :7-18; Sak.
14:1-6.
Denna tidsålders (eons) avslutning
hänger nära samman med Jesu Kristi
tillkommelse, Matt.24:3,27,30; I.Kor.
15:23 f. Änden skall komma när evangelium har förkunnats för alla folkslag,
Matt.24:14, i överensstämmelse med
Jesu missionsbefallning, 28:18-20. I sin
förklaring av liknelsen om ogräset i
åkern säger Jesus att åkern är världen
och att skördetiden är tidens ände,
13 :38 f. Vid tidens ände skall Människosonen, Kristus, sända ut sina änglar
för att rensa ut alla onda och ogudaktiga människor och låta dem få sitt
straff, medan de rättfärdiga, de utvalda, skall församlas till den eviga
härligheten, vA0-43; 24:31; 25:46.
Tidens ände innebär att den nuvarande världsordningen går mot sitt
slut, I.Kor.7 :31. Den fallna skapelsens
prägel av synd, lidande, död och förgänglighet försvinner. Världsdomen är
en väldig reningsprocess, varigenom
Satans rike, den gamla tidsåldern, går
under. Så sker en pånyttfödelse av hela
skapelsen, Matt.19:28. Allt återupprät-
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tas i överensstämmelse med Guds uråldriga plan, Apg.3 :20 f. Skapelsen blir
frigjord från sin träldom under förgängelsen, Rom.8:19-21. Nya himlar
och en ny jord kommer till stånd
genom en nyskapelse av Herren, 2.Pet.
3:13; Upp.21:1, jfr Jes.65:17; 66:22.
Den som håller ut till änden, blir
frälst och får del i Guds rikes välsignelser, Matt.10:22; 24:13; Mark.13:13;
I.Kor.I:7 f.; Hebr.3:6,14; 6:11; Upp.
2:26. Eftersom ingen människa vet dag
eller timme för Herrens tilkommelse,
måste lärjungarna alltid leva i vaksamhet, Mark.l3 :32-37, jfr I.Pet.4:7;
2.Pet.3 :11 f.
Se även: Dag (Herrens), Dom, Evig,
Fördärv, Gehenna, Tillkommelse, Fullbordan, Rike (Guds), Ståndaktig,
Vedermöda, Tusenårsriket.
»1 rätt tid»
l) Regn, 3.Mos.26:4. 2) Mat,
Ps. 104:27. 3) Den bestämda kosten,
Luk.12:42. 4) Hjälp, Hebr.4:16.
Goda tider
l) Trygga tider, Jes.33:6. 2) Tider
av vederkvickelse, Apg.3 :20. 3) Äterupprättelsens tider, Apg.3 :21. 4)
Fruktbara tider, Apg.14:17. 5) Välbehagliga tider, 2 .Kor.6:2.
Svära tider, 2.Tim.
l) Kännetecken, 3:1-5. 2) Den
kristnes hållning, 3 :14. 3) Den kristnes
uppgift, 4:2. 4) Den kristnes hopp,
4:8.
Dåliga tider
l) Nödtider, 2.Krön.28:22. 2) Hemsökelsens tider, Job 38:23. 3) Olyckstider, Jer.2:27 f. 4) Okunnighetens
tider, Apg.l7:30.
När tiden var (är) inne
l) Sände Gud sin Son, GalA:4. 2)
Dog Kristus för oss ogudaktiga, Rom.
5 :6. 3) Skall Gud sammanfatta allt i
Kristus, Ef.1 :10. 4) Skall »Laglöshetens människa» träda fram, 2.Tess.
2 :6. 5) Inträffar ändens tid, Dan.
11 :35. 6) Kommer Kristus igen, Matt.
24:36. 7) Upprättas riket, Apg.l:6 ff.
8) Skall Gud döma världen, Apg.
17 :31.
Guds tider, Ef.
I) Från tidsåldrarnas begynnelse utkorelsens tid, 3:9,11. 2) Förgångna
släktens tider - förberedelsens tid,
3:5. 3) Tidernas fullbordan - verkställe1sens tid, 1:10. 4) De kommande
tidsåldrarna - fullkomningens tid, 2:7.
Kristi tid
I) »När tiden var fullbordad» sände Gud sin Son, Gal.4:4. 2) »På det
yttersta av denna tid» - har Gud talat
till oss genom sin Son, Hebr.l :2. 3)
»Nu vid tidernas ände» - sonade Kristus synden genom offret av sig själv,
9:26.
Såsom på Noas tid, Matt.24:37.
I) En syndens tid - »människornas
ondska var stOD>, l.Mos.6:5. 2) En
njutningens tid - människorna åt och
drack, Luk.17:28. 3) En förhärdelsens
tid - Noa var »rättfärdighetens förkunnare», 2.Pet.2:5. 4) En undrets tid Noa och hans husfolk gick in i arken,
I.Mos.7:7. 5) En domens tid - »då
kom floden och förgjorde dem», Luk.
17 :27. 6) En räddningens tid för Guds
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folk - Gud bevarade Noa jämte sju
andra, 2.Pet.2:S.
Medan dagen varar, Joh.9:4.
l) Tid då Gud söker människan,
Luk.19:44. 2) Tid då Gud låter sig
fmnas, Ps.32:6. 3) Nådatid som ej bör
försummas, Luk.19:42. 4) Omvändel·
sens tid, Upp.2:21. S) De lägliga tillfal·
lenas tid, Ef.S :16.
TID
Uppdelning: allmänt; bestämd tid. evig tid,
evärdlig tid, första tid, liten tid, lång tid,
nöds tid, rätt tid, tidens ände, ändens tid.
TID (allmänt)
till att utmärka särskilda t.er
l.Mos. 1 :14
efter ngn t. hände sig att Kain
4:3
Vid denna t. begynte man åkalla H.
4 :26
så vare nu deras t. bestämd till
6 :3
Vid den t.en levde jättarna på jorden
6:4
i (Delep) t. blev jorden fördelad
10:25
på den t.en bodde kananeema där
12:6
Egypten för att bo där ngn t.
12:10
bodde på den t.en kananeema
13:7
På den t. då Amrafel var konung
14:1
En t. härefter kom H. ord till Abram 15:1
föda vid denna t. nästa år
17 :21
till dig nästa år vid denna t.
18 :10
vid denna t. nästa år
18:14
ngn t. bodde (Abraham) i Gerar
20:1
(Ismael) blev med t.en en bågskytt
21 :20
Vid den t.en kom Abimelek med Pikol21 :22
En t. härefter bände sig att Gud
22:1
nu för t.en heter den Berget där H.
22 :14
En t. härefter blev berättat för
22 :20
den t. då kvinnorna plägade hämta
24:11
t.en var inne att hon skulle föda
25 :24
varit förut, i Abrahams t.
26:1
när han varit där en längre t.
26:8
i hs fader Abrahams t.
26:15
vattenbrunnar i hs fader Abrahams t. 26 :18
(Rebecka:) stanna ngn t. hos hm
27 :44
icke t. att samla boskapen
29:7
han stannade en månads t.
29 :14
ty min t. är nu förlupen
29 :21
Ruben gick ut vid t.en förveteskörden30:14
Vid den t.en begav sig Juda åstad
38:1
efter en t. hände sig att hs herres
39:7
En t. härefter bände sig att
40:1
sutto där i förvar en t.
40:4
en syndare inför dig i all min t.
43:9
jag hadcke sett hm sedan den t.en
44:28
syndare inför min fader i all min t.
44 :32
att bo ngn t. bär i landet
47:4
t.en närmade sig att Israel skulle dö
47 :29
En t. härefter blev sagt till Josef
48:1
På den t.en hände sig att
2.Mos. 2:1l
Allt ifrån den t. jag gick till Farao
5 :23
förelägga mig en t.
8:9
H. bestämde en t. och sade
9:5
i morgon vid denna t.
9 :18
från den t. (Egypten) blev befolkat
9 :24
den t. Jsraels barn bott i Egypten
12:40
ersätte för den t. han förlorat
21 :19
under den t. det skulle vara
3.Mos.14:46
blodflöde under en längre t.
15:25
flöde utöver t.en för månadsrening
15 :25
icke på vilken t. s. helst gå in
16 :2
t.en för de sju årsveckoma 49 år
26:8
är då inskränkt till viss t.
25 :29
under hela den t. det ligger öde
26 :34
Hela den t. det ligger öde
26 :35
den t. H. talade med Mose
4.Mos. 3:1
till dess att den t. är ute
6:5
om molnskyn en längre t. förblev
9:19
om den stannade ...vilken t. s. helst
9 :22
utan en bel månads t.
11 :20
hava att äta en månads t.
11 :21
den t. de första druvorna voro mogna 13:21
Balak på den t.en konung i Moab
22:4
s. du ridit på i all din t.
22 :30
Jag ser hm men icke denna t.
24:17
först ngn t. efter det han hört
30 :16
Under t.en kunna våra kvinnor
32 :17
talade till eder på den t.en
5.Mos. 1:9
Så bjöd jag eder på den t.en
1 :18
den t. s. åtgick för vår vandring
2:14
under denna t. förgicks det släktet
2 :14
jag bjöd eder på den t.en och sade
3:18
jag bjöd Josua på den t.en och sade
3:21
på den t.en bad jag till H. ocb sade
3:23
Ty fråga framfarna t.er
4:32
land s. H. vill giva dig för all t.
4:40
Vid denna t. avskilde Mose tre städer
4:41
På den t.en sade H. till mig
10:1
På den t.en avskilde H. Levi stam
10:8
den t. på dagen då du drog ut ur
16:6
till den. s. på den t.en är domare
17:9
de män s. på den t.en äro präster
19 :17
få begråta ...en månads t.
21 :13
aldrig, i all din t., fråga efter
23:6
lIå till den s. på den t.en är präst
26:3
plundring skall du utstå i all din t.
28 :29
övervåld skall du lida i all din t.
28 :33
Se, t.en närmar sig att du skall dö
31 :14
skall på den t.en alldeles fördölja
31 :18
den t. då deras fot skall vackla
32:35
Vid den t.en sade H. till
Jos. 5:2
under vilken t. stridbara män
5:6
På den t.en lät Josua folket svärja
6:26
i morgon vid denna t. vill jag giva
11:6
vid samma t. vände Josua tillbaka
11 :10
Under denna t. drog Josua åstad
1l :21
bodde edra fäder i foma t.er .
24:2
En t. härefter dog H. tjänare Josua
24:29
Debora på den t.en domarinna Dom. 4:4
Ngn t. därefter gåva Ammans barn sig 11:4
under hela den t.en icke tagit
1l :26
På den t.en rådde filisteema
14:4
En t. därefter vände (Simson)
14:8
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En t. därefter ville Simson besöka
15:1
domare i Israel under filisteemas t.
15 :20
den t.en fanns ingen konung
17:6,18:1
den t.en sökte sig daniternas stam
18:1
s. under t.en hade samlat sig
18:22
under hela den t. Guds hus var i Silo 18 :31
På den t.en, då ingen konung fanns
19:1
uppehöll sig en t. av fyra månader
19:2
Guds förbundsark stod på den t.en
20:27
Pinehas gjorde tjänst på den t.en
20:28
På den t.en fanns ingen konung i
21 :25
På den t. då domarna regerade
Rut 1:1
bosätta sig i Moabs land ngn. t.
1:1
födde en son när t.en gått om 1.Sam.. 1 :20
H. ord var sällsynt på den t.en
3:1
I morgon vid denna t. skall jag
9 :16
Nu är ju t.en för veteskörden
12:17
Under t.en hade filisteema
13:5
intill den t. Samuel hade bestämt
13:8
Guds ark på den t.en bland Israels
14 :18
(Isai) på Sauls t. en gammal man
17:12
När t.en kom att Sauls dotter Merab 18:19
innan t.en ännu var förlupen
18 :26
vid denna t. utforskar min fader
20:12
vid den t. han utsatt för David
20:35
kvinnor på sista t.en varit skilda
21:5
under hela den t. de varit i Karmel
25:7
I denna t. är det många tjänare s.
25:10
under hela den t. vi droga omkring
25:15
en mur för oss under hela den t.
25:16
Den t. David bodde i filisteemas
27:7
betett sig under hela den t.
27:11
Vid den t.en församlade filisteema
28:1
Den t. David var konung i
2.Sam.. 2:11
ss. det varit allt ifrån den t.
7:11
När (Davids) t. är ute
7 :12
det s. ligger långt fram i t.en
7 :19
En t. härefter slog David filisteema
8:1
En t. härefter dog Ammons barns kon. 10:1
vid den t. då konungarna plägade
11:1
David sörjde hela t.en sin son
13:37
En t. härefter skaffade Absalom sig
15:1
Den t.en gällde ett råd s. Ahitofel
16 :23
icke förhala t.en med dig
18:14
Under t.en satt David inne i porten
18:24
Under t.en hade kon. David sänt bud 19:11
för all din t. härhövitsman hos mig
19:13
när (Amasa) dröjde utöver den t.
20:5
under Davids t. uppstod hungersnöd 21:1
Då t.en tillstundade att David l.Kon. 2:1
Den t. David regerade över Israel
2 :11
vid denna t. intet hus byggt åt H.
3:2
i all din t. ingen konung din like
3:13
Vid den t.en kommo två skökor
3 :16
Aldrig skall den t. komma
8 :25
aktades icke för ngt i Salomos t.
10:21
vill jag icke göra detta i din t.
11:12
Vid den t.en hände sig en gång
11 :29
Den t. Salomo regerade i Jerusalem
11 :42
Vid den t.en btev Abla sjuk
14:1
Den t. Jerobeam regerade var 22 år
14:20
Under (Ahabs) t. byggde ... Hiel
16 :34
efter ngn t. torkade bäcken ut
17:7
höllo så på ända till den t.
18 :29
Då nu t.en var inne att frambära
18:36
om jag icke i morgon vid denna t.
19:2
i morgon vid denna t. sända
20:6
icke låta olyckan komma i hs t.
21 :29
först i hs sons t. skall jag låta
21 :29
lämnats kvar i hs fader Asas t.
22:47
Vid den t. då H. ville upptaga 2.Kon. 2:1
vid den t. då spisoffret frambäres
3:20
Nästa år just vid denna t. skall
4:16
vid den t. s. Elisa sagt henne
4:17
Är det nu t. att du skaffar dig
5 :26
I morgon vid denna t.
7:1
I morgon vid denna t.
7:18
I hs t. avföll Edom från Juda välde
8 :20
Vid just samma t. avföll ock Libna
8 :22
kommen i morgon vid denna t. till mig 10:6
Vid denna t. begynte H. skära bort
10:32
Den t. Jehu regerade över Israel
10:36
På den t.en drog Hasael upp
12:17
i Ben-Hadads hand hela denna t.
13:3
regerade en månads t. i Samaria
15 :13
Vid den t.en förhärjade Menahem
15:16
I Pekas t. kom Tiglat-Pileser
16:29
Vid den t.en begynte H. låta Juda
15:37
På den t.en drogo Resin
16:5
Vid samma t. återvann Resin Elat
16:6
skolen I bålla och göra i all t.
17 :37
ända till denna t. tänt offereld åt
18:4
Vid den t.en blev Hiskia dödssjuk
20:1
Vid samma t. sände Berodak·Baladan 20:12
frid och trygghet råda i min t.
20:19
sedan den t. då domarna dömde Israel 23 :22
I (Josias) t. drogo Farao Neko
23:29
I hs t. drog Nebukadnessar upp
24:1
På den t.en drogo den babyloniske
24:10
i (Pelegs) t. jorden fördelad
l.Krön. 1:19
detta tillhör en avlägsen t.
4:22
i Hiskias t. och förstörde tält
4:41
i Sauls t. förde krig mot ha&ariterna
5:10
i Jerobeams, Israels konungs, t.
5:17
I Davids t. var deras antal 22.600
7:2
vid den t.en höllo troget med Sauls
12:29
i Sauls t. frågade vi icke efter den
13:3
allt ifrån den t. då jag förordnade
17 :10
när din t. är ute
17:11
det s. ligger långt fram i t.en
17:17
En t. härefter slog David filisteema
18:1
En t. härefter dog Nahas
19:1
den t. då konungarna plägade draga
20:1
vid den t.en på offerhöjden
21 :29
berättelsen om Davids sista t.
23:27
Den t. han regerade över Israel
29 :27
Aldrig skall den t. komma
2.Krön. 6 :16
Aldrig skall den t. komma
7 :18
Vid denna t. drog Salomo till
8 :17
silver aktades icke i Salomos t.
9 :20
blevo Israels barn på den t.en kuvade 13:18
Under (Asas) t. hade landet ro
14:1
Under de t.ema ingen trygghet
15:6
Vid samma t. kom siaren Hanani till 16:7
Vid samma t. förfor Asa våldsamt
16 :10
vid den t. då solen gick ned
18:34
I (Jorams) t. avföll Edom från Juda
21:8

Vid samma t. avföll ock Libna
21 :10
när t. blev att föra kistan till
24:1l
från den t. då Amasja vek av ifrån H. 25:27
Vid samma t. sände konung Ahas bud 28:16
(Ahas') företag under hs första t.
28 :26
alltsedan Salomos t. hade icke ngt
30:26
Vid den t.en blev Hiskia dödssjuk
32:24
icke sedan profeten Samuels t.
35:18
företog sig under sin första t.
35 :27
alltsedan den t. då Asarhaddon
Esr. 4:2
i Artasastas t. skrevo Bislam
4:7
oroligheter ända ifrån äldsta t.er
4:15
denna stad ända ifrån äldsta t.er
4:19
Vid samma t. komma Tattenai
5:3
från den t.en och intill nu byggt
5 :16
Efter en t.s förlopp
7:1
ända till t.en för aftonoffret
9:4
vid t.en för aftonoffret stod jag upp
9:5
i sinom t. fullborda sitt verk
N eho 4:2
Vid samma t. sade jag till folket
4 :22
vid den t.en ännu icke satt in dörrar
6:1
Vid denna t. sände Juda ädlingar
6 :17
huvudmän för prästema i Jesuas t.
12:7
i Jojakims t. vara huvudmännen
12:12
I Eljasibs, Jojadas ... och Jadduas t.
12:22
till Johanans, Eljasibs sons, t.
12:23
i Jojakims, Jesuas sons, t.
12:26
och i Nehemjas och i prästen Esras t. 12:26
Vid samma t. tillsattes män
12:44
redan i fordom t.
12:46
på Davids och Asafs t.
12 :46
under Serubbabels och Nehemjas t.
12:47
Vid samma t. föreläste man ur Moses 13:1
en t. förut hade prästen Eljasib
13:4
sedan jag efter ngn t. utbett mig
13:6
Vid samma t. såg jag i Juda
13:15
På den t.en såg jag också judiska
13 :23
I Ahasveros' t. tilldrog sig
Est. 1:1
under t.en tilldrog sig följande
1:2
Efter en t.s förlOpp tänkte han åter
2:1
vid den t.en under det Mordokai satt
2 :21
En t. härefter upphöjde Ahasveros
3:1
om du icke just för en sådan t.
4:14
ihågkommas och firas i alla t.er
9 :28
åt dyr t. kan du då le
Job 5 :22
sädesskylen bärgas då dess t. är inne
5 :26
då din sista t. blivit så stor
8 :7
äro dina år ss. en mans t.er
10:5
Kort är ju min t.
10:20
bortrycktes innan deras t. var ute
22:16
ej uppegga dig under din tuktans t.
36 :18
Har du i din t. bjudit dagen gry
38:12
jag har sparat till hemsökelsens t.
38 :23
när t. är, för himmelstecknen fram
38 :32
Vet du t.en för stengettema att föda 39:4
vet du t.en för dem att föda
39:5
vilket bär sin frukt i sin t.
Ps. 1:3
svare oss på den t. då vi ropa
20:10
Min t. står i dina händer
31:16
bedja på den t. då du är att finna
32:6
behålla dem vid liv i hungerns t.
33:19
icke på skam i den onda t.en
37 :19
till dig, H., i behaglig t.
69 :14
Förkasta mig icke i min ålderdoms t. 71:9
s. du i fordom t. fördärvade
74:2
Om jag än bidar min t.
75:3
hs ord blivit till intet för alla t.er
77:9
Nej, detta är min plågas t.
77:1l
på den t. han förlossade
78:42
hs folks t. vara evinnerligen
81 :16
På den t.en talade du i en syn
89 :20
Din tron står fast ifrån fordom t.
93:2
det är t. att du bevisar nåd
102:14
gjorde månen till att bestämma t.ema104:19
den t. då hs ord uppfylldes
105:19
tänker på dina domar i foma t.er, H. 119:52
Det är t. för H. att bandla
119:126
ännu en t., skall min bön uppfyllas 141:5
H. skapade mig ... i urminnes t.
Ords. 8 :22
den s. älskar hm agar hm i t.
13:24
ett ord i sinom t., det är gott
15:23
skett förut, i gamla t.er
Pred. 1 :10
Allting har sin t.
3:1
Födas har sin t., och dö har sin t.
3:2
Plantera har sin t., rycka upp sin t.
3:2
Dräpa har sin t., läka har sin t.
3:3
Bryta ned har sin t., bygga upp sin t.
3:3
Gråta har sin t., le har sin t.
3:4
Klaga har sin t., dansa har sin t.
3:4
Kasta undan stenar har sin t.
3:5
samla ihop stenar har sin t.
3:5
Taga. i famn har sin t.
3:5
avhålla sig ifrån famntag har sin t.
3:5
Söka upp har sin t.
3:6
och .tappa bort har sin t.
3:6
Förvara har sin t.
3:6
kasta bort har sin t.
3:6
Riva sönder har sin t.
3:7
sy ihop har sin t.
3:7
Tiga har sin t., tala har sin t.
3:7
lUska har sin t., hata har sin t.
3:8
Krig har sin t., fred har sin t.
3:8
Allt har han gjort skönt för sin t.
3:11
vad man gör har sin t. hos (Gud)
3 :17
t. och sätt skall den vises hjärta
8:5
vart företag har sin t. och sitt sätt
8:6
i en t. då den ena mskan har n;takt
8:9
beror av t. och lägenhet
9 :11
Ty mskan känner icke sin t.
9 :12
snärjas mskors barn på olyckans t.
9:12
furstar hålla måltid i tillbörlig t.
10:17
i t.ens längd får du det tillbaka
11:1
den t. då väktarna i buset darra
12:3
t.en har kommit då vinträden
HV. 2:12
när t.en kommer att vinna henne
8:8
syner i...Juda konungars, t.
Jes. 1:1
på den t.en skola sju kvinnor fatta
4:1
På den t.en skall det H. låter växa
4:2
i Ahas', Juda konungs, t. hände sig
7:1
inemot den t. då ban förstår förkasta
7 :16
ifrån den t. då Efraim skilde sig
7 :17
den t.en skall H. locka på flugorna
7 :18
På den t.en skall H. med en rakkniv
7 :20
På den t.en skall en kviga
7 :21
det skall ske på den t.en
7 :23
I den förgångna t.en ringa aktat
9:1
bryta sönder ...likasom i Midjans t.
9:4

På den t.en skall kvarlevan av
10:20
På den t.en skall (Assurs) börda
10:27
det skall ske på den t.en
11 :10
på den t.en räcka ut sin hand
11 :11
På den t.en skall du säga: Jag tackar
12:1
säga på den t.en: Tacken H.
12:4
Snart kommer dess t.
13 :22
det skall ske på den t.en att Jakobs
17:4
På den t.en skola mskorna blicka upp 17:7
På den t.en skola fasta städer
17:9
På den t.en skola skänker bäras fram 18:7
På den t.en skola egyptierna vara
19:16
På den t.en skola finnas fem städer
19 :18
På den t.en skall ett altare vara
19:19
lära känna H. på den t.en
19:21
På den t.en skall en banad väg leda
19:23
På den t.en skall Israel
19 :24
på den t.en talade H. gm Jesaja
20:2
På den t.en skall Tyrus ligga förgätet 23:15
På den t.en skall H. hemsöka höjdens 24:21
du utför rådslut ifrån fordom t.
25:1
På den t.en skall man säga
25:9
På den t.en skall man sjunga denna
26:1
På den t.en skall H. med sitt svärd
27:1
På den t.en skall finnas en vingård
27:2
I t.er s. komma skall Jakob
27:6
det skall ske på den t.en att H.
27 :12
det skall ske på den t.en att man
27:13
På den t.en skall H. Sebaot bliva
28:5
De döva skola på den t.en höra
29:18
din boskap skall på den t.en gå i bet
30:23
när den t. kommer då H. förbinder
30:26
på den t.en skall var och en
31:7
trygga t.er skola komma för dig
33:6
tänka på förskräckelsens t.
33 :18
Vid den t.en blev Hiskla dödssjuk
38:1
Vid samma t. sände Merodak~Baladan 39:1
trygghet skola råda i min t.
39:8
när t.en kom att ngt skulle ske
48:16
Jag bönhör dig i behaglig t.
49:8
Den t. stundar då du skall få höra
49 :20
vakna upp ss. i förgångna t.er
51:9
Jag är H., när t.en är inne
60:22
bar dem alltjämt, i forna t.er
63:9
Då tänkte hs folk på forna t.er
63:11
Den t. kommer då jag skall församla 66 :18
H. ord i Josias, Juda kon., t.
Jer. 1:2
i Jojakims, Juda konungs, t.
1:3
Kunna de frälsa dig i din olyckas t.
2:28
förgätit mig sedan urminnes t.
2:32
H. sade till mig i konung Josias t.
3:6
när I på den t.en föröken eder
3:16
på den t.en kalla Jerus. 'H. tron'
3 :17
På den t.en skall Juda hus gå till
3:18
På den t.en förbi med konungens mod 4:9
På den t.en skall det sägas om detta
4 :11
Dock vill jag på den t.en icke
5:18
på den t. då jag förde edra fäder ut
7 :22
På den t.en, säger H., skall man
8:1
taga i akt t.en för sin återkomst
8:7
efter en t. då vi skulle bliva helade
8 :15
på den t. då jag förde dem ut
11:4
icke frälsa dem i olyckas t.
11:12
efter en t. då vi skulle bliva helade
14:19
utför ditt verk på din vredes t.
18:23
bliva slagna av H. på den t.en
25 :33
t.en är inne, att I skolen slaktas
26:34
i Hiskias, Juda konungs, t.
26:18
t.en är inne att mäktiga folk
27:7
Inom två års t. skall jag föra
28:3
Foma t.ers profeter hava mot mäktiga 28:8
inom två års t. bryta sönder
28:11
en t. av nöd är inne för Jakob
30:7
det skall ske på den t.en
30:8
På den t.en, säger H., skall jag
31 :1
På den t.en skall men icke säga
31 :29
Vid den t.en belägrade
32:2
på den t.en en rättfärdlII· telning
33:15
Aldrig skall den t. komma
33 :17
aldrig den t. då icke avkomling
33 :18
på den t. då jag förde dem ut
34:13
i Jojakims, Juda konungs, t.
35:1
I skolen bo i tält i all eder t.
35:7
Aldrig skall den t. komma
36:19
först talade till dig i Josias t.
36:2
(Farao) har förfelat sin t.
46:17
deras hemsökelses t.
46:21
ofärd komma på hs hemsökelses t.
49:8
på den t.en skola Israels barn
50:4
s. i skördens t. föra lien
50:16
på den t.en söka efter Israels
60:20
deras dag, deras hemsökelses t.
50:27
den t. då jag vill hemsöka dig
50:31
Ty detta är för H. en hämndens t.
51:6
I denna sitt eländes t.
KIag. 1:7
T.en går, och av profetsynema
Hes.12:22
T.en kommer snart
12:23
han profeterar om t.er s. ännu
12:27
fick se att din t. var inne
16:8
på den t. då du vart till smälek
16 :57
kvinna under hennes orenhets t.
18:6
finna behag i eder, när t.en kommer
20:41
när hon har sin orenhets t.
22:10
t.en kommer att jag utför mitt verk
22:14
på den t. då jag tager ifrån dem
24:25
på den t.en skall en räddad flykting
24:26
På den t.en skall jag låta ett horn
29 :21
under deras ofärds t.
35:5
den t. då missgärningen nått sin gräns 35:5
På den t.en skola planer uppstå
38:10
på den t.en när mitt folk larael
38:14
i forna t.er talade gm mina tjänare
38:17
profeter s. l de t.ema profeterade
38:17
På den t.en åt GOg en plats till grav
39:11
den t. då jag förhärligar mig
39:13
när den t.en vore förliden
Dan. 1:5
när den t. var förliden blevo de
1 :18
märker att I vilien vinna t.
2:8
i hopp att t.ema skola förändra sig
2:9
bad att t. måtte beviljas hm
2:16
Han låter t.er och stunder omskifta
2:21
sju t.er skola så gå fram över hm
4:13
sju t.er hava gått fram över hm
4:20
sju t.er skola så gå fram över dig
4:22
sju t.er skola så gå fram över dig
4:29
när t.en var förliden
4:31
på den t.en åter mitt förstånd
4:33
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Tid
låta oss se, när t.en är inne

6:15
svåra t.er skola komma
2. Tim. 3:1
träd upp i t. och otid
4:2
den t. kommer då de icke längre
4:3
en- t. då de skola vända sina öron
4:4
t.en är inne, då jag skall bryta upp
4:6
när t.en var inne, uppenbarade
Tit. 1:3
på det yttersta av denna t.
Hebr. 1:2
med tanke på den t. då han åter
1:6
ifrån den t. då världen var skapad
4:3
på t.en att I själva voren lärare
5 :12
sinnebild s. avser nuvarande t.en
9:9
stadgar pålagda intill dess t.en
9 :10
kommen ihåg den förgångna t.en
10:32
välsignelse ... för kommande t.er
11 :20
för en kort t. leva i syndig njutnina:
11 :25
T .en bleve mig ju för kort
11 :32
De förra agade oss för en kort t.
12:10
i den yttersta t.en
l.Pet. 1:5
hurudan t. det var s. K. A.
1:11
under eder okunnigb.ets t. levden i
1 :14
under denna edert träml.i.ngsskaps t.
1 :17
först nu i de yttersta t.ema har han
1 :20
gav dem anstånd i N oas t.
3 :20
den t. s. återstår eder här i köttet
4:2
nog att I under den framfarna t.en
4:3
t.en är inne att domen skall beuynna
4:17
att han må upphöja eder i sinom t.
5:6
för kommande t.ers ogudaktiga 2.Pet. 2:6
himlar funnos till från uråldrig t.
3:5
nu är den yttersta t.en
1.Joh. 2:18
den yttersta t.en är inne
2 :18
I den yttersta t.en skola
Jud. v.18
tillhör ära ss. före all t.
v.25
ty t.en är nära
Upp. 1:3
s. du gjorde under din första t.
2:5
på den t. då Antipas blev dräpt
2:13
JIIII har givit henne t. till bättring
2:21
den t.en skola mskoma söka döden
9:6
Ingen t. skall mer givas
10:6
intet regn. faller under den t.
11:6
den t. då de döda skola få sin dom
11 :18
den t. han har kvar är kort
12:12
under en t. och t.er och en halv t.
12:14
konungar s. för kort t. få makt
17:12
t.en är inne för Lammets bröllop
19:7
ty t.en är nära
22:10

111:9
stadgat sitt förbund för evill t.
112:6
skall icke vackla till evill t.
113:2
Välsignat... från nu och till evig t.
115:18
lova H. från nu och till evi& t.
119:98
de tillhöra mig för evig t.
119:152
stadgat dem för evig t.
121:8
från nu och till eviC t.
H. omhä&nar ihån nu och till evig t. 125:2
Hoppas på H. från nu och till evig t. 131:3
132:12
till evig t. sitta på din tron
är min vilostad till evig t.
132:14
beskär välsignelse, liv till evig t.
133:3
från nu och till evig t.
Jes. 9:7
Förtrösten då på H. till evig t.
26:4
till &!,otthålor för evig t.
32:14
ro med trygghet till evig t.
32:17
34:17
till evig t. till besittning
han s. tronar till evig t.
57:15
frän nu och till evig t.
59:21
jubla till evig t.
65:18
Jer.17:4
den skall brinna till evill t.
Klag. 3:31
H. förkastar icke för evig t.
tagit en ände till evig t.
Hes.27:36
28:19
tog en ände för evig t.
få bo där till evill t.
37:25
i besittning för evig t.
Dan. 7:18
trolova mi&: med dig för evi&: t.
Hos. 2:19
bliva utrotad till evig t.
Ob. v.10
från nu och till evig t.
Mika 4:7
en ödemark till evig t.
Sef. 2:9
kon. över Jakobs hus till evig t.
Luk. 1:33
mot hs säd till evig t.
1:55
skall han leva till evig t.
Joh. 6:51
han skall leva till evig t.
6:58
Du är en präst till evig t.
Hebr. 5:6
överstepräst till evig t.
6:20
Du är en präst till evig t.
7:17,21
han förbliver till evig t.
7:24
7:28
s. är fullkomnad till evig t.
skall vara med oss till evig t.
2.Joh. v.2
mörkret fÖlVarat till evig t.
Jud. v.13

livslängd bestämd till t. ocb stund
7 :12
till dess t.en var inne
7 :22
de skola livas i hs hand under en t.
7 :25
och t.er, och en halv t.
7 :25
förändra heliga t.er och lagar
7 :25
jag, Daniel, låg sjuk en t.
8 :27
kom Gabriel vid t.en för aftonoffret
9:21
Från den t. då ordet utgick
9 :25
om ock i t.er av trongmål
9: 25
gått sörjande tre veckors t.
10:2
s. i sin t. tog henne till sig
11:6
efter en t. av några år komma med
11:13
Vid samma t. skola andra resa sig
11:14
förehava anslag. intill en viss t.
11:24
hemsökta med svärd och eld till en t. 11 :33
till dess att vredens t. är ute
11 :36
då kommer en t. av nöd, vars like
12:1
och ända till den t,en
12:1
På den t.en skall Mikael träda upp
12:1
på den t.en skola de varda frälsta
12:1
efter en t. och t.er och en halv t.
12:7
frän den t. då det dagliga offret
12:11
H. ord s. kom i Ussias••. t.
Hos. 1:1
och i Jerobeams t.
1:1
tillbaka min säd. när t.en är inne
2:9
låta dem begynna en t. av ringhet
8:10
ty det är t. att söka H,
10:12
s. icke kommer fram när t.en är inne 13 :13
i de dagarna och på den t.en
Joel 3:1
På den t.en skall det ske att bergen
3:18
an&ående Israel i U ssias.•• t.
Am. 1:1
förståndiae tiga stilla i denna t.
5:13
ty det är en ond t.
5:13
H. ord i Jotams, Ahas· ... t.
Mika 1:1
ty det bliver en ond t.
2:3
sedan en t. uppreser sig mitt folk
2:8
dölja sitt ansikte för dem på den t.en
3:4
intill den t. då hon s. skall föda
5:3
I all sin t. var Nineve lik
Nah. 2:8
måste synen vänta på sin t.
Hab. 2:3
i Josias, Juda konungs, t.
Sef. 1:1
det skall ske på den t.en
1 :12
På den t.en skall du slippa längre
3 :11
På den t.en skall det s/iaas till Jerus.
3:16
på den t.en utföra mitt verk
3:19
På den t.en skall jlllllåta eder
3 :20
på den t.en skall jag hämta eder
3 :20
t.en att H. hus bygges upp
Hagg. 1:2
Ännu är icke t.en kommen
1:2
Är då t.en kommen för eder
1:4
under t.en innan man begynt lägga
2:16
På den t.en, säger H. Sebaot
2 :24
foma t.ers profeter predikade
Sak. 1:4
På den t.en, s/iaer H. Sebaot
3 :10
H. lät predika gm forna t.ers profeter 7:7
förmedelst forna t.ers profeter
7 :12
Om än sådant på den t.en kan komma 8:6
på den t. då grunden lades till H.
8:9
s. i denna t. hören dessa ord
8:9
före den t.en var mskomas arbete
8 :10
i denna t. beslutit göra gott
8:15
På den t.en skall det ske
8 :23
på den t.en giva dem seger
9 :16
när vårregnets t. är inne
10:1
Och det skall ske på den t.en
12:3
På den t.en, säger H.
12:4
På den t.en skall jag låta Juda
12:6
På den t.en skall H. beskärma Jerus.
12:8
skall på den t.en vara ss. David
12:8
på den t.en sätta mig i sinnet
12:9
på den t.en skall I Jerusalem hållas
12:11
På den t.en skola Davids hus
13:1
det skall ske på den t.en, säger H.
13:2
det skall ske på den t.en att alla
13:4
jordbävningen i Ussias t.
14:5
det skall ske på den t.en
14:8
på den t.en skall H. vara en
14:9
Och det skall ske på den t.en
14:13
På den t.en skall på hästarnas
14 :20
ingen kanane i H. hus på den t.en
14 :21
den t. folket blev bortfört
Matt. 1:11
När J. var född på Herodes' t.
2:1
utfrågade dem noga om t.en då stjärnan 2:7
uppgift om t.en s. han fått gm att
2:16
Vid den t.en uppträdde Johannes
3:1
Från den t.en begynte J. predika
4:17
plåga oss, förrän t. är
8:29
den t. skall komma då brudllUDlmen
9:15
Vid den t.en talsde J. och sade
11 :25
Vid den t.en tog J. på sabbaten
12:1
beståndande allenast till en t.
13:21
låter t.ens omsorger förkväva det
13 :22
Vid den t.en fick Herodes höra ryktet 14:1
och t.en är redan framskriden
14:15
om t.ernas tecken kunnen I icke döma 16:3
Från den t.en begynte J. förklara
16 :21
giva hm frukten när t.en är inne
21 :41
Om vi levat på våra fäders t.
23 :30
icke se mig, intill den t. då I sägen
23 :39
ve dem s. giva di på den t.en
24:19
om den t.en icke bleve förkortad
24 :22
skall den t.en bliva förkortad
24:22
strax efter den t.ens vedermöda
24 :29
ss. det skedde på N oas t.
24 :37
Ss. mskoma levde på den t.en
24 :38
Mästaren låter säga: Min t. är nära
26 :18
det hände sig vid den t.en
Mark. 1:9
T .en är fullhordad, Guds rike är
1 :15
den t. skall komma då brudgummen
2:20
på den t.en skola de fasta
2 :20
på den t. Abjatar var överstepräst
2:26
beståndande allenast till en t.
4:17
låta t.ens omsorger förkväva ordet
4:19
de fingo Icke ens t. att äta
6 :31
vid samma t. mycket folk kommit
8:1
redan här i t.en hus och bröder
10:30
det var icke då fikonens t.
11 :13
När sedan rätta t.en var inne
12:2
tecknet till att t.en är inne
13:4
ve dem s. giva di på den t.en
13 :17
den t.en bliva en t. av vedermöda
13 :19
frän den t. då Gud skapade världen
13:19
om H. icke förkortade den t.en
13:20
har han förkortat den t.en
13 :20
på den t.en. efter den vedermödan
13 :24
I veten icke när t.en är inne
13 :33
På den t. då Herodes var kon.
Luk, 1:5

i sin t. skola fullbordas
1 :20
när t.en för (Sakarias') tjänstgöring
1 :23
efter den t.en blev hs hustru havande
1 :24
Så var nu för Elisabet t.en inne
1 :57
det hände sig vid den t.en att från
2:1
t.en var inne då hon skulle föda
2:6
från den t. då hon var jungfru
2 :36
på den t. då Hannas var överstepräst
3:2
vek han ifrän hm intill läglig t.
4:13
funnos många änkor på Elias' t.
4 :25
många spetälska på profeten Eliaas t.
4:27
en annan t. skall komma
5:35
på den t.en skola de fasta
5 :35
Så hände sig på den t.en
6:12
de tro allenast till en t.
8 :13
omtalade icke för ngn på den t.en
9:36
Då nu t.en var inne att han skulle
9 :51
I icke kunnen tyda denna t.en
12:56
Vid samma t. kommo några
13:1
under t.en gräva omkring det
13:8
förrän den t. kommer då I sägen
13:35
Lagen och profeterna haft sin t.
16:16
Den t. skall komma, då I gärna
17 :22
ss. det skedde på N oas t.
17 :26
ss. det skedde på Lots t.
17 :28
Till en t. ville han icke
18:4
mångfaldiat igen redan här i t.en
18 :30
den t. skall komma över dia
19 :43
icke aktade på den t. då du var sökt
19 :44
När sedan rätta t.en var inne
20:10
bliver tecknet till att t.en är inne
21 :7
säga: 'Det är jag' och 'T.en är nära'
21:8
Ty detta är en hämndens t.
21 :22
Ve dem s. giva di på den t.en
21:23
till dess hedningarnas t.er äro
21 :24
den t. skall komma då man skall säga 23 :29
Tro mi&, kvinna, den t. kommer Joh. 4 :21
den t. skall komma, den är redan inne 4:23
under t.en bådo lärjungarna (J.)
4:31
Min t. är ännu icke kommen
7:6
för eder är t.en alltid läglig
7:6
min t. är ännu icke fullbordad
7:8
den t. kommer då vemhelst s. dräper 16:2
när den t.en är inne komma ihåg
16:4
den t. kommer då jag icke mer skall
16 :25
i denna t. upprätta igen riket
Apll. 1:6
tillkommer icke eder att få veta t.er
1:7
hela den t. då H.J. gick ut och in
1 :21
t.er av vederkvickelse må komma
3:20
de t.er då allt skall bliva upprättat
3 :21
också bebådat dessa t.er
3 :24
För en t. sedan uppträdde Teudas
5 :36
vid den t. då skattskrivningen pågick
5 :37
Vid denna t. bellynte de grekiska
6:1
den t. då han ännu icke hade ngn son
7:5
alltefter s. t.en nalkades
7 :17
Vid den t.en föddes Moses
7 :20
den t. då menigheten levde i öknen
7 :38
Så var det ända till Davids t.
7 :45
var (Saulus) ngn t. tillsammans med
9 :19
När så en län&re t. hade förgått
9 :23
stannade (Petrus) en längre t. i
9 :43
under den första t.en skedde med oss 11 :16
Vid den t.en kommo några profeter
11 :27
den kom också på Klaudius' t.
11 :28
Vid den t.en lät konung Herodes gripa 12:1
Under t.en förvarades Petrus i
12:5
du skall till en t. bliva blind
13:11
under en t. av vid pass 40 år
13:18
förgick en t. av vid pass 450 år
13 :20
domare ända till profeten Samuels t. 13 :20
Gud gav dem Saul för en t. av 40 år
13:21
David i sin t. tjänat Guds vilja
13 :36
vistades de där en längre t.
14:3
under framfarna släktens t.er
14:16
fruktbara t.er från himmelen
14:17
uppehållit sig där ngn t.
15:33
Efter ngn t. sade Paulus till
15:36
I den staden vistade vi ngn t.
16:12
icke t. för annat än att tala om
17 :21
Med sådana okunnighetens t.er
17 :30
uppehållit sig där (Antiokia) ngn t.
18:23
stannade han ännu ngn t. i Asien
19:22
Vid den t.en uppstnd ganska mycket 19:23
skriade under ett par timmars t.
19 :34
hela t.en har umeåtts med eder
20:18
i tre års t. förmanat var och en
20:31
Under den t. av nera daaar
21 :10
när den t. skulle gå till ända
21 :26
den t. före vars utgång offer
21 :26
för en t. sedan ställde till uppror
21 :38
Ngn t. därefter infann sig Felix
24:24
när jllll får läglig t.
24 :25
Under en längre t. gick segligen
27:7
i den t. s. nu är lämna beviset
R om. 3 :26
led K., när t.en var inne, döden
5:6
under t.en från Adam till Moses
5 :14
Gud vare tack för att den t. är förbi
6 :17
denna t.ens lidanden intet betyda
8:18
Vid denna t. skall jag komma tillbaka 9:9
i den t. s. nu är, en kvarleva
11:5
I veten vad t.en lider
13:11
under evärdliga t.er varit outtalad
16:25
Dömen icke fönän t. är
I.Kor. 4:5
med bådas samtycke, till en t.
7:5
T .en är kort .
7 :29
hoppas ngn t. få stanna hos eder
16:7
de vara allenast en t.
2.Kor. 4:18
Allt ifrån denna t. veta vi
5 :16
Jag bönhör dig i beha&Jig t.
6:2
Se, nu är den välbehagliga t.en
6:2
den t. s. fadern har bestämt
Gal. 4:2
när t.en var fullbordad, sände Gud
4:4
akten på särskilda t.er och år
4:10
Men likasom förr I t.en
4:29
när t.en är inne, få inbärga vår skörd
6:9
ordning s. i t.emas fullbordan
Ef. 1 :10
på den t.en, då när I voren utan K.
2:12
under föraångna släktens t.er
3:5
Ty t.en är ond
5:16
under evangelii första t.
Fil. 4:15
allenast för en kort t.
l.Tess. 2:17
Vad åter angår t. och stund härför
5:1
först när hs t. är inne
2.Tess. 2:6
frambäras, när t.en var inne
l.Tim. 2:6
i kommande t.er somliga avfalla
4:1
löfte om liv, både för denna t.en
4:8

TID (evig tid)
förbund för evilla t.er
1.Mos. 9:12
må gå dig väl till evig t.
5.Mos.12 :28
över dina efterkommande till evig t.
28 :46
för oss och våra barn till evig t.
29 :29
mitt förbund till evig t.
Dom. 2:1
domare över hs bus till evig t. l.Sam. 3:13
befäst ditt konungadöme för evig t.
13:13
är H. vittne till evig t.
20:23
H. vare vittne till evig t.
20:42
befästa ...för evig t.
2.Sam. 7 :13
beståndande inför dig till evig t.
7 :16
ja, din tron befäst för evig t.
7 :16
berett till ett folk för evig t.
7 :24
uppfyll nu, H. Gud, för evig t,
7 :25
ditt namn bliva stort till evill t,
7 :26
vika ifrån ditt hus till evig t.
12:10
nåd mot David och hs säd till evig t.
22:51
skall H. giva frid till evig t.
1.Kon. 2:33
befäst inför H. till evig t.
2:45
må förbliva till evig t.
8 :13
där fästa mitt namn för evill t.
9:3
fästa mitt namn för evig t.
2.Kon.21:7
befästa hs tron för evig t.
1.Krön.17 :12
hålla hm vid makt för evill t.
17 :14
och hs tron befäst för evig t.
17 :14
till ett folk åt dia för evig t.
17 :22
bliva fast för evill t.
17 :23
ditt namn stort till evig t.
17 :24
befästa hs konungatron för evill t.
22:10
boning i Jerusalem till evig t.
23 :25
må förbliva till evig t.
2.Krön. 6:2
mitt namn skall vara där till evig t.
7 :16
åt David konungadömet för evig t.
13:5
åt Abrahams säd för evig t.
20:7
helgedom han helgat för evig t.
30:8
vill jag fästa mitt namn för evig t.
33:7
med bly för evig t. inpräglade
Job 19:24
så har varit från evig t.
20:4
skall icke vackla till evill t.
PS.15:5
nåd mot David och hs säd till evig t.
18:51
bär dem till evill t.
28:9
Gud håller den vid makt till evig t.
48:9
lösen kan icke betalas till evig t.
49:9
lovsjunga ditt namn till evig t.
61:9
förskräckas till evill t.
83:18
För evlll t. skall nåd byggas upp
89:3
JIIII skall befästa din säd för evig t.
89:5
hs säd bestå till evig t.
89 :30
sker till deras fördärv för evig t.
92:8
att hon icke vacklar till evill t.
104:5
rättfärdighet för evig t.
106:31
Du är en präst till evig t.
110:4

TID (lång tid)
i fiIlsteernas land låna t.
l.Mos.21 :34
(Jakob) sörjde sin son i lång t.
37:34
En lång t. därefter dog Suas dotter
38:12
Så förflöt en lång t.
2.Mos. 2:23
huru låna t. s. förflutit
3.Mos.25:50
till nasir för lika lång t.
4.Mos. 6:12
bodde I Eaypten i lånll t.
20:15
höllo lång t. på med att tåga
5.Mos. 2:1
I lång t. förde Josua krig
Jos.11:18
under denna långa t. icke
22:3
En lånll t. härefter, när H.låtit
23:1
bodden I i öknen en låna t.
24:7
förflöt en lång t.
l.Sam. 7:2
Sedan låna t. tillbaka sökt
2.Sam. 3:17
kvinna s. i lång t. haft sorg
14:2

5621

5622

5623

5624

TID (bestämd tid)
På den bestämda t.en skall jllll 1.Mos.18:14
vid den bestämda t. s. Gud _ t
21:2
stadga hålla på bestämd t.
2.Mos.13:10
på den bestämda t.en i månaden A bib 23 :15
på den bestämda t.en i månaden Ablb 34:18
utlysa på bestämda t.er
3.Mos.23:4
påskhögtid på bestämda t.en
4.Mos. 9:2
skolen I hålla den på bestämd t.
9:3
H. offergåva på bestämd t.
9:7
icke H. offergåva på bestämd t.
9:13
offren dem åt mig på bestämd t.
28:2
icke kom inom bestämda t.en 1.Sam.la:11
morgonen intill bestämda t.en 2.Sam.24:15
infinna sig på bestämda t.er
Esr.10:14
uppgav jllll för hm en bestämd t. Neh. 2:6
till vår Guds hus på bestämda t.er
10:34
vedoffret på bestämda t.er avlämnas 13:31
på den för dem bestämda t.en
Est. 9 :27
purimsdllllar på deras bestämda t.er
9 :31
hii&ern känner ju sin bestämda t. Jer. 8:7
dröjer ... intill bestämda t.en
Dan. 11 :27
På bestämd t. skall han åter draga
11 :29
intill den bestämda t.en
11 :35
fastställt för dem bestämda t.er Apg.17 :26

TID (evärdlig tid)
giva åt dia för evärdlig t.
1.Mos.13:15
stadga till evärdlig t.
2.Mos.12 :24
icke sälja den för evärdlig t.
3.Mos.25:23
köparens eaendom för evärdli& t.
25 :30
en grushög för evärdlig t.
5.Mos.13:16
åminnelsemärke till evärdlig t.
Jos. 4:7
en IIlUshöa för evärdlig t.
8 :28
dina barns arvedel för evärdlig t.
14:9
aöra tjänst för evärdlig t.
1.Krön.15:2
för evärdlig t. avskild att helgas
23 :13
för evärdlig t. antända rökelse
23 :13
lämna det ss. arv till evärdlig t.
28:8
så är det för evärdlig t.
2.Krön. 2:4
åt edra barn för evärdlig t.
Esr. 9 :12
för evärd.li&a t.er låta eder
Jer. 7:7
för evärdliga t.er få bo kvar
25:5
bliva ödemarker för evärdlia: t.
25:9
till en ödemark för evärdlig t.
25:12
bliva ödemarker för evärdlig t.
49:13
en ödemark till evärdlig t.
49:33
bliva en ödemark för evärdlig t.
51 :26
vara en ödemark för evärdlig t.
51:62
till en ödemark för evärdlig t.
Hes.35:9
under evärdliga t.er outtalad
Rom.16:25
nåd s. för evärdliga t.er sedan
2.Tim. 1:9
för evärdliga t.er sedan utlovat
Tit. 1:2
TID (första tid)
första t.en av sin vistelse
2.Kon.17:25
om hs första t. såväl s.
1.Krön.29:29
om hs första t. såväl s.
2.Krön. 9 :29
om hs första t. såväl s. hs sista
12:15
16:11; 20:34; 25:26; 26:22
under hs första t. såväl s. hs sista
28:26
företog sig under sin första t.
35:27
din första t. synas ringa
Job 8:7
under den första t.en skedde
Apg.11 :15
under evangelii första t.
Fil. 4:15
du morde under din första t.
UPP. 2:5
TID (liten tid)
Mskan lever en liten t.
Job 14:1
Ännu en liten t.
Ps.37 :10
ännu allenast en liten t.
Jes.10:25
Se, ännu allenast en liten t.
29:17
ännu en liten t.
Jer.51:33
när ännu en liten t. förgått
Hos. 1:4
Ännu en gång, inom en liten t. Hagg. 2:7
Annu en liten t. är jllll hos eder
Joh. 7 :33
Ännu en liten t. är ljuset Ibland
12:35
en liten t. är jaa ännu hos eder
13 :33
Ännu en liten t., och världen ser
14:19
En liten t .• och I sen mi& icke
16:16
åter en liten t., och I fån se mig
16 :16
En liten t., och I sen mig Icke
16:17
åter en liten t., och I fån se mig
16 :17
En liten t.? Vi förstå icke
16:18
En liten t., och I sen mig icke
16:19
åter en liten t., och I fån se mig
16 :19
allenast för en liten t.
2.Kor. 7:8
för en liten t. blev skild från
Filem. v.15
En liten tid lät du hm vara
Hebr. 2:7
en liten t. gjord ringare än
2:9
en liten t. liden bedrövelse
1.Pet. 1:6
sedan I en liten t. haven lidit
5 :10
ännu en liten t. giva sil! ro
UPP. 6:11
bliva kvar en liten t.
17 :10
åter komma lös för en liten t.
20:3

Tideal - Tigris
Simei bodde i Jerus. lång t.
l . K o n . 2:38
hade sedan att äta...en lång t.
17:15
En lång t. härefter k o m H. ord
18:1
sörjde Efraim i lång t.
l . K r ö n . 7:22
En lång t. var Israel utan
2.Krön.l5:3
så lång t. åtgick nämligen
Est. 2:12
F ö r huru lång t., H.
Jes. 6:11
I lång t. har jag tegat
42:14
en lång t. därefter sade H.
Jer. 13:6
på huru lång t. ännu
13:27
Annu är lång t. kvar
29:28
vara i behåll för lång t.
32:14
suttit där en lång t.
37:16
När lång t. har gått
Hes.38:8
Huru lång t. avser synen
Dan. 8:13
I lång t. bliva sittande
Hos. 3:3
i lång t. skola Israels barn sitta
3:4
En lång t. därefter k o m
Matt.25:19
under ganska lång t. icke haft
L u k . 8:27
i lång t. farit svårt fram med
8:29
icke lång t. därefter lade
15:13
For utrikes för lång t.
20:9
(Herodes) hade sedan lång t. velat
23:8
redan lång t. varit sjuk
Joh. 5:6
Så lång t. har jag varit hos eder
14:9
trollkonster under lång t.
Apg. 8:11
hos lärjungarna en ganska lång t.
14:28
för lång t. sedan utvalde mig
15:7
sedan lång t. tillbaka känna de
26:5
ganska lång t. hunnit förflyta
27:9
så lång t. s. hon lever
R o m . 7:1
så lång t. därefter säger
Hebr. 4:7
T I D (nöds tid)
när de i sin n ö d s t. ropade
vare H. en borg i n ö d e n s t.er
fördöljer dig i n ö d e n s t.er
han är deras värn i n ö d e n s t.
var vår frälsning i nödens t.
dess frälsare i n ö d e n s t.
i olyckans och n ö d e n s t.
en t. av n ö d är inne för Jakob
då kommer en t. av nöd
H. är god, värn i nödens t.
måste stilla uthärda nödens t.

Evig 24,26-32.

Se

för

övrigt:

Tid,

Värld.
TIDSÅLDER
varken i denna t.n eller i
Matt. 12:32
i den tillkommande t.n evigt
Mark.10:30
denna t.s barn skicka sig
L u k . 16:8
i den tillkommande t.n evigt liv
18:30
Med nuvarande t.ns barn är det så
20:34
värdiga att få del i den nya t.n
20:35
icke efter denna t.s väsende
R o m . 12:2
Var äro denna t.s klyftiga
l . K o r . 1:20
visdom s. icke tillhör denna t.
2:6
eller denna t.s mäktige
2:6
redan före t .rårnas begynnelse
2:7
s. ingen av denna t.s mäktige k ä n t
2:8
vara vis gm denna t.s visdom
3:18
har denna t.s gud förblindat
2.Kor. 4:4
från den nuvarande onda t.n
Gal. 1:4
icke allenast i denna t.
Ef. 1:21
efter denna världs och t.s sätt
2:2
i de kommande t.rårna bevisa sin nåds
2:7
s. t .rårna igenom varit fördolt
3:9
beslut från t.rårnas begynnelse
3:11
s. t.rar igenom varit fördold
K o l . 1:26
s. äro rika i den t. s. nu är
l . T i m . 6:17
kärlek till denna t.s väsende
2.Tim. 4:10
gudfru ktigt i den t. s. nu är
Tit. 2:12
den tillkommande t.ns krafter
Hebr. 6:5
TIFSA
hebr. vadställe, övergång.

Neh. 9:27
Ps. 9:10
10:1
37:39
Jes.33:2
Jer. 14:8
15:11
30:7
Dan.l2:l
Nah. 1:7
Hab. 3:16

TID (rätt tid)
giva eder regn i r ä t t t.
3.Mos.26:4
åt edert land regn i rätt t.
5.Mos.ll:14
giva åt ditt land regn i rätt t.
28:12
giva dem deras mat i rätt t.
Ps. 104:27
giver dem deras mat i rätt t.
145:15
ord s. talas i rattan t.
Ords.25:ll
s. giver regn i rätt t.
Jer. 5:24
icke bliver dag och natt i rätt t.
33:20
låta regn falla i r ä t t t.
Hes.34:26
giver eder höstregn i rätt t.
Joel 2:23
för att giva mat i rätt t.
Matt.24:45
När sedan rätta t.en var inne
Mark. 12:2
i rätt t. deras bestämda kost
L u k . 12:42
När sedan r ä t t a t.en var inne
20:10
nåd till hjälp i rätt t.
Hebr. 4:16
TID (tidens ände)
Skördetiden är t.ens ände
Matt.13:39
skall det ock ske vid t.ens ände
13:40,49
din tillkommelse och t.ens ände
24:3
med eder alla dagar intill t.ens ände
28:20
s. hava t.ernas ände inpå oss
l.Kor.lO:ll
uppenbarats vid t.ernas ände
Hebr. 9:26
TID (ändens tid)
synen syftar på ändens t.
Dan. 8:17
ty på ändens t. syftar detta
8:19
renade och tv agna till ändens t.
11:35
på ändens t. skall kon. i Söderlandet
11:40
försegla denna skrift intill ändens t.
12:4
gömda och förseglade intill ändens t. 12:9
gå du åstad mot ändens t.
12:13

1. Stad vid nordöstra gränsen av Salomos rike, vanligtvis identifierad med
det av grekerna och romarna kända
Thapsacus. I n ä r h e t e n av denna stad,
som låg vid Eufrats västra bredd, lär
det ha funnits ett vadställe, som användes av både Kores (Kyros) d.y. och
Alexander den stores arméer. Här gick
också en viktig karavanväg över floden
Eufrat, och Tifsa var således mycket
betydande för handelsförbindelserna
mellan öster och väster. På seleukidtiden kallades staden Amfipolis. Här
ligger nu det moderna Racka. l . K o n .
4:24.
2. En stad som Israels konung Menahem härjade, för att dess invånare inte
ville acceptera honom som konung.
Staden låg troligen inte långt från
Tirsa, men den har inte med säkerhet
kunnat lokaliseras. Några identifierar
den med Tafsa, ca 10 km sydväst om
Sikem; andra menar att Tappua, på
gränsen mellan Efraim och Manasse, är
en riktigare lokalisering. 2 . K o n . l 5 : 1 6 .

står Herren och hans smorde emot). I
Orienten fanns det emellertid i gammal
tid många tiggare, särskilt i städerna. I
Israel lade man stor vikt vid barmhärtighet mot de fattiga och behövande, se t e x . 5 . M o s . l 5 : l l . A t t visa
barmhärtighet var en naturlig följd av
Guds b a r m h ä r t i g h e t mot folket. Ingen
i egendomsfolket skulle behöva lida
n ö d . A t t ge allmosor var en religiös
plikt i synagogan på Jesu tid, se t.ex.
Matt.6:2-4. I evangelierna b e r ä t t a s det
om två blinda tiggare som blev botade
av Jesus: den blinde utanför Jeriko,
Mark.l0:46-52; L u k . l 8 : 3 5 - 4 3 , och den
blindfödde, Joh.9:l-8.
A t t tigga k o m lätt att betraktas som
något skamligt, i synnerhet av människor som var vana vid en b ä t t r e tillvaro; j ä m f ö r den otrogne förvaltaren i
Jesu liknelse, L u k . 16:3. M o t denna
bakgrund är det intressant att lägga
märke till att Jesus, när han uppmanar
sina lärjungar att bedja i hans namn,
brukar verbet aitein, bedja o m , begära,
tigga (något b e s t ä m t : gåva, hjälp osv.),
J o h . l 4 : 1 3 f . ; 15:16; 16:24,26. Den
som hör Kristus till, får som tiggare
komma t i l l G u d med sina önskningar
och begär. Se: Bön.

TIGGA
Se även: A r m , fattig, fattigdom, allmosa, gåva, bedja, b ö n , begära, önska,
barmhärtighet.
Tigga, tiggare
I

TIGA
-tiga
förtiga

TIGA
teg Jakob till dess de kommo
1.Mos.34:5
A r o n teg stilla
3.Mos.lO:3
Tig, lägg handen på din mun
Dom.l8:19
Tig nu stilla, min syster
2.Sam.13:20
Ja, jag vet det, t.en stilla
2.Kon.2:3,5
om vi nu t. och vänta till i morgon
7:9
Men folket teg och svarade icke
18:36
Då tego de
Neh. 5:8
om du t.er stilla vid detta
Est. 4:14
så skulle jag hava tegat
7:4
Undervisen mig, så vill jag t.
Job
6:24
Om I ändå villen alldeles t.
13:5
T.en nu för mig, så skall jag tala
13:13
Ja, då vill jag t. — och dö
13:19
t.er jag, icke släpper den mig ändå
16:6
att jag teg och ej gick utom min dörr
31:34
tig, så att jag får tala
33:31
du må t., så att jag får lära dig
33:33
Så länge jag teg försmak tade
Ps.32:3
D u , H . , ser det, tig icke
35:22
jag teg i min sorg
39:3
Jag t.er och upplåter icke min mun
39:10
0 H . , tig icke vid mina tårar
39:13
Vår Gud kommer, han skall icke t.
50:3
Så gör du, och jag t.er
50:21
Gud, var icke så tyst, tig icke
83:2
M i n lovsångs Gud, tig icke
109:1
en man med förstånd t.er stilla
O r d s . l l :12
Om den oförnuftige tege, så aktades 17:28
T. har sin t., tala har sin
Pred. 3:7
de tego och svarade hm icke
Jes.36:21
T.en, I havsländer och lyssnen
41:1
1 lång tid har jag tegat
42:14
eftersom jag har tegat, sedan länge
57:11
För Sions skull v i l l jag icke t.
62:1
Kan du t. stilla och plåga oss
64:12
jag skall icke t.
65:6
jag kan icke t.
Jer. 4:19
Då tego de och gingo bort
38:27
den förståndige t. stilla
A m . 5:13
huru kan du...t. stilla
Hab. 1:13
han t.er stilla i sin kärlek
Sef. 3:17
tillsade dem att de skulle t.
Matt.20:31
Men J. teg
26:63
Tig, och far ut ur hm
Mark. 1:25
Men de tego
3:4
Tig, var stilla. Och vinden lade sig
4:39
Men de tego, ty de hade talat
9:34
tillsade hm att han skulle t.
10:48
Men han teg och svarade intet
14:61
Tig, och far ut ur hm
L u k . 4:35
Men de (lagkloke) tego
14:4
tillsade hm att han skulle t.
18:39
Om dessa t., skola stenarna ropa
19:40
förundrade sig över hs svar och tego
20:26
tecken åt dem att de skulle t.
A p g . 12:17
Då teg hela menigheten
15:12
Frukta icke, utan tala och tig icke
18:9
så må de t. i församlingen
l . K o r . 14:28
då må den förste t.
14:30
Ss. kvinnorna t. i alla de heligas
14:34
så må de ock t. i edra församlingar
14:34

G.T.

n ä m n s tiggande uttryckligen

endast i l.Sam.2:36 (om Elis hus) och
i Ps. 109:10 (om den ogudaktige som

Luk.9:36

TIDEAL
hebr., av o k ä n t ursprung och okänd
betydelse. En av de tre konungar, som
förenade sig med Kedorlaomer, konungen i Elam, för att strida mot
konungen i Sodom och hans allierade.
Tideal säges vara konung över G o i m
(= folken), ett rike som för övrigt är
okänt. Namnet Tideal förbinds ofta
med det hetitiska Tudhalia, några föreslår Tideal som regent i en gammal
indoeuropeisk
federation.
1 .Mos.
14:1,9.
TIDIG
så t.t blev du ju född
Job 38:21
kommer t.t i morgongryningen
Ps.ll9:147
Först nu skapade, icke t.are
Jes.48:7
ej heller kom det t.are för dina ö r o n
48:8
lik daggen s. t.t försvinner
Hos. 6:4
lika daggen s. t.t försvinner
13:3
t.t i själva dagbräckningen
Luk.24:1
från t.a år framlevat det bland
Apg.26:4

TIGGA
1 Må hs barn t.
Ps.109:10
2 med suckan t. sitt b r ö d
Klag. 1:11
2 förgingos medan de t.de sig mat
1:19
2 få t. profeterna om syner
Hes. 7:26
3 att t. blyges jag för
L u k . 16:3
3 blind man satt vid vägen och t.de
18:35
4 den man s. satt och t.de
J o h . 9:8
TIGGARE
5 satt vid vägen en blind t.
5 s. förut sett hm ss. t.
TIGLAT-PILESER
hebr. av assyr. Tukulti-apil-Esharra,
min f ö r t r ö s t a n är Esharras son (dvs.
guden Ninib). Tiglat-Pileser är namnet
på tre assyriska konungar, men endast
den siste av dem står omtalad i Bibeln.
Tiglat-Pileser III (745-727 f.Kr.) blev
grundläggare av det andra assyriska
storriket. Han var även k ä n d under
namnet P u l (Pulu), se P u l 1.

TIDSGRÄNS
staka ut för mig en t.

Mark.10:46
Joh. 9:8

Job 14:13

TIDSTECKEN
män s. väl förstodo t.nen
l.Krön.12:32
s. voro kunniga i t.nens tydning
Est. 1:13

I l . K r ö n . 5 : 6 ; 2 . K r ö n . 2 8 : 2 0 skrivs
hans namn Tillegat-Pilneeser och i
1 .Krön.5:26 Tillegat-Pilneser. Jfr Assyriern
TIGLAT-PILESER
T., kon. i Assyrien, intog Ijon
2.Kon. 15:29
Ahas skickade sändebud till T.
16:7
for konung Ahas att där m ö t a T.
16:10
Den

5625

assyriske
5626

konungen

Tiglat-Pileser III.

Efter en
5627

relief.

TIGRIS, se Hiddekel.
5628

Tikva - Tillbaka
TlKVA
hebr. hopp, väntan.
1. Harhas' (Hasras) son och fader till
klädkammarvaktaren Sallum, profetis·
san Huldas man. I 2.Krän.34:22 skrivs
hans namn Tokehat. 2.Kon.22:14.
2. Fader till Jaseja, som var en av dem
som motsatte sig a tt Israels män skulle
skilja sig från sina hedniska hustrur.
Esr. 10:15.
T1LL -tf
ordning i vilken allt blev t .
loMos. 2 :4
varför skulle jag d å vara t .
25:22
vore jag icke t., lik nedgrävt
Job 3:16
ss. hade jag aldrig varit t .
10:19
förgör dem så d e ej mer äro t.
PS.59:14
Förrän bergen blevo t.
90:2
lovsjunga Gud, så länge jag är t.
104:33
så har allt d e tta blivit t.
Jes.66:2
J . växte t. i ålder och
Luk. 2 :52
Gm det har allt blivit t.
Joh . 1:3
1:3
utan det har intet blivit t.
gm hm hade världen blivit t.
1 :10
ss. sig bör att han växer t.
3:30
Förrän Abraham blev t .• är jag
8:58
Växen i stället t. i n å d
2.Pet. 3:18
alltsedan msk or blevo t.
Upp.16:18

TILLAGA
Lät min syster Tamar t . tv å
gåvor av den mat de hade t. t
gåvor av den mat de hava t.t
t.I man kött till att äta

2.Sam.13:6
Neh. 8:12
Est. 9 :19,22
Jes.44 :16

TILLBAKA
Uppdelning: allmänt; föra tillbaka , g iva till·
baka, hålla tillbaka, komma tillbaka , sä nda
tillbaka, vika tillbaka, vända tillbaka.

Från floden Tigris, i Bibeln kallad Hiddekel.
du skall driva dem t .
Ps.21 :13
Må det onda falla t . på mina
54:7
Och han slog sina ovänner t .
78:66
Solen går upp, då draga de sig t.
104:22
m å du ick e visa t. din smorde
132:10
Ingen hittar t. till livets
Ords. 2 :19
på hm rullar den t.
26 :27
i tid e ns längd får du det t.
Pred.11:1
tänka t. p å förskräckelsens tid
Jes.33 :18
slå t. en enda ståthållare
36:9
bröt Sanherib upp och tågade t.
37 :37
solvisarskuggan g å 10 steg t.
38:8
S å gick solen t. de 10 steg
38:8
Rätten tränges t .
59:14
ej kan ångra eller taga det t.
Jer. 4:28
toga t. de trälar de släppt fria
34:11
tagit t. var och en sin träl
34:16
dragit sig t. fr ån Jerusalem
37:5
kaldeernas här dragit sig t.
37 :11
Mispas invånare s. han vunnit t.
41 :16
hovmän s . han hade hämtat t.
41 :16
Drag dig t. i din skida
47:6
han stötte mig t.
Klag. 1:13
och drog sin hand ej t.
2:8
väsendena hastade fram och t.
Hes. 1 :14
Säljaren skall icke få t. vad han
7:13
Då skall du tänka t. på dina vägar
16 :61
Men jag drog min hand t.
20 :22
skolen I tänka t. på edra vägar
20:43
envar s. färdas där, fram eller t.
35:7
ingen skall gå t . gm samma port
46:9
fick t. min härlighet och glans
Dan. 4:33
gå t. till min förste man
Hos. 2:7
Därför skall jag taga t . min säd
2:9
gå min väg, t. till min boning
5:15
Israels synd når t. till Gibeas
10:9
smädelser falla t. på hm själv
12:14
ingen färdas där, fram eller t.
Sak. 7 :14
drogo en annan väg t.
Matt. 2:12
drog (J.) sig t. till Galileen
4:12
Gån t. och omtalen för Johannes
11:4
gå så t. ända till de först a
20:8
Stick ditt svärd t. i skidan
26:52
bar de 30 silverpenningarna t.
27:3
t. till andra stranden
Mark . 5:21
vara p å väg t. frå n Betania
11:12
!äto hm gå tomhänt t.
12:3
Gän t . och omtalen för
Luk. 7 :22
Ingen s. ser sig t.
9 :62
få tt hm välbehållen t.
15 :27
droga sig många av hs Huj. t.
Joh. 6:66
Låt oss gå t . till Judeen
11:7
begåva sig t. till Jerusalem
Apg. 8:25
t. till dem s. sänt dem
15 :33
Låt oss nu fara t.
15:36
fora så därifrån t .
17 :15
tänkte inom kort fara dit t.
25:4
sedan lång tid t. känna de om mig
26:5
att I icke stAn t. i fråga om
l.Kor. 1:7
står t . för dessa övermåttan
2.Kor.11:5
icke i ngt stycke stått t. för
12:11
drog (Cefas) sig t.
Gal. 2:12
från de döda fick han hm t.
Hebr.11:19

föra dig t. samma väg
Jes.37 :29
p å det att jag måtte föra JaKob t .
49:5
föra t . de bevarade av Israel
49:6
jag skall föra dem t.
Jer.16: 1 5
föra dem t . till deras betesmarker
23:3
föras t. från Babel
27 :16
skall jag föra t. alla de kärl
28:3
skall jag föra t. till denna plats
28 :4
att han för t. från Babel de kärl
28:6
mitt löftesord att föra eder t.
29 :10
jag skall föra dem t . till denna
32 :37
föra Israel t. till hs betesmarker
50 :19
det fördrivna förden I icke t.
Hes.34 :4
det fördrivna skall jag föra t.
34:16
förde mig t. mot helgedomens yttre
44:1
förde han mig t. till husets ingång
47:1
förde mig t. upp på strömmens strand 47:6
när han hade fört mig dit t.
47:7

(Simsons) ande kom t.
15:19
att komma t. till Juda land
Rut 1:7
tomhänt har H. låtit mig komma t.
1 :21
S å ko"m då Noomi t.
1 :22
(Noomi) kom t. från Moabs land
4:3
När folket kom t. till lägret
l.Sam. 4:3
(arken) komma t . till sin plats igen
5:11
de städer ... kommo t. till Israel
7 :14
när Saul kom t. från tåget mot
24:2
när de hade kommit t.
25 :12
H. lät Nabals ondska komma t. över
25:39
(Saul:) Kom t., min son David
26:21
kom livskraften t. i hm igen
30 :12
när David kom t . till de 200 man
30 :21
när David kommit t. från segern 2.Sam. 1:1
När Abner kommit t. till Hebron
3:27
när David kom t. för att hälsa
6 :20
när David kom tillbaka från sin seger
8:13
Stannen i Jeriko ... kommen så t.t
10:5
(barnet) kommer icke t. till mig
12:23
icke låter förskjutn e son komma t.
14:13
Om H. låter mig komma t . till Jerus.
15:8
låter (H.) mig komma t.
15:25
Sauls hus' blod kom t. över dig
16:8
m å H. låta hs blod komma t.
l.Kon. 2 :32
deras blod komma t. över Joabs
2:33
Simei hade kommit t.
2 :41
H, skall lå ta din ondska komma t .
2 :44
lå ta dem komma t. till det land
8 :34
och kommen så t. till mig
12:5
Kommen t. till mig på tredje dagen
12:12
Israel hörde att Jerobeam kommit t.
12 :20
kan riket komma t. till Davids hus
12 :26
låt denna gosses själ komma t.
17 :21
gossens själ kom t. in i hm
17 :22
sändebuden komma t. (till Ahab)
20:5
Om du (Ahab) kommer välbehållen t. 22:28
sändebuden komma t. till
2.Kon. 1:5
Varför kommen l t.
1:5
När de sedan komma t. till
2:18
sedan kommer jag strax t .
4:22
Och de utskickade komma t.
7 :15
kom kvinnan t. ifrå n filisteernas
8:3
men han kommer icke t .
9 :18
han kommer icke t.
9 :20
till dess konung Ahas kom t.
16:11
Stannen i Jeriko, kommen så t . 1.Krön.19:5
lå ta dem komma t. till det
2.Krön. 6 :25
kommen så t. tiH mig
10:5
Kommen t . till mig på tredje dagen
10:12
till dess jag kommer t.
18 :26
Om du kommer välbehållen t.
18:27
När sedan Amasia kom t .
25:14
lät hm komma t. till Jerus.
33:13
när kan du komma t .
Neh. 2:6
gm Dalporten och kom så t.
2:15
kommit t. ifrån få ngenskapen
8:17
När konungen kom t.
Est. 7:8
Var afton komma de t.
PS.59:7
Ja , var afton komma de t.
59:15
när Joab kom t. och slog edomeerna 60 :2
så frågen , kommen t. igen
Jes.21 :12
åter komma t. till henne
Jer. 3:1
ändå få komma t. till mig, säger H.
3:1
låta dem komma t .
12:15
han skall icke mer komma t.
22:10
Han skall icke mer komma hit t.
22:11
Jag skall låta dem komma t.
24:6
jag skall lå ta eder komma t.
29 :14
låta dem komma t. till det land
30:3
Jakob skall få komma t.
30:10
i en stor skara skola de komma t.
31:8
Sedan skola kaldeerna komma t.
37:8
kommit t. för att bo i Juda land
43:5
Jakob skall få komma t. och leva i
46 :27
mannen ... kom nu t.
Hes. 9 :11
egyptierna komma t. till Patros'
29 :14
komma t . över edra egna huvuden Joel a:4
låta komma t. Över edra huvuden
3:7
dina gärningar skola komma t.
Ob. v.15
strävade med all makt komma t. Jana 1 :13
skall jag lå ta eder komma t.
Set. 3 :20
låta dem komma t.
Sak.l0 :6
skola de få leva och komma t.
10 :9
från Egyptens land låta dem komma t. 10:10
Sedan kom (J.) t. tillliiIj.
Matt.26:40
När han sedan kom t.
26 :43
kom han tillbaka tilllärj.
26 :45
kom t . och fann dem sovande
Mark.14:37
När han sedan kom t., fann han dem 14:40
För tredje gången kom han t.
14:41
När J. kom t., mottogs han av
Luk. 8:40
apostlarna komma t. och förtäljde
9 :10
de 72 komma t ., uppfyllda av glädje 10:17
betala dig, när jag kommer t .
10:35
när denne din son kommit t.
15:30
sju gånger kommer t. till dig
17:4
skulle han komma t.
19 :12
Förvalten ... till dess jag kommer t.
19:13
När han sedan kom t.
19:15
N är (J.) kom t. till lärjungarna
22:45
hämta din man och kom t.
Joh . 4:16
När sedan rättstjänarna komma t.
7 :45
Därefter skall jag komma t.
Apg.15 :16
när jag hade kommit t . till Jerus.
22:17
Vid denna tid skall jag komma t. Rom. 9:9

TILLBAKA (albnänt)
tog t. allt god set
1.Mos.14:16
Lot och hs ägodelar tog han ock t.
14:16
(ängeln:) se dig ic ke t.
19:17
Lots hustru såg sig t.
19 :26
lade man stenen t. p å sin plats
29:3
när han å ter drog sin hand t.
38 :29
lägga penningar t. i hs säck
42 :25
p enningar blivit lagda hit t .
42 :28
Faren t. och köpen litet säd
43:2
varit t. för andra gången
43:10
faren t. till mannen
43:13
Faren t. och köpen litet säd
44:25
Stick din hand t. i barmen
2 .Mos. 4:7
(Mose) stack sin hand t. i barmen
4:7
Mose for t. till Egyptens land
4:20
hämtade man Mose och Aran t.
10:8
Mose gick t . till H. med folkets
19:8
Gån så igenom lägret, fram och t.
32 :27
Mose gick t. till H . och sade
32:31
Sedan gick Mose t. till lägret
4.Mo s.l1 :30
molnskyn drog sig t . frå n tältet
12:10
Lägg Arans stav t.
17 :10
driva henne t. in p å vägen
22:23
Gå t. till Balak
23:5
G å t. till Balak och tala så
23:16
skall du lämna det t . å t hm
5.Mos.22:2
gå t . för att hämta den
24 :19
Josua drog icke t. sin hand
Jos. 8:26
icke taga mitt ord t.
Dom.l1:35
lämnar jag den nu t. åt (Mika)
17:3
drOg t. hem igen
18 :26
begåva sig t . till sin arvedel
21 :23
följa med dig t . till ditt folk
Rut 1 :10
gå t. och lägg dig
l.Sam.3 :5 .6
varför hs hand icke drager sig t.
6:3
När då Saul så g sig t.
24:9
Låt mannen vända om och gå t.
29:4
draga t. till filisteemas land
29 :11
hade folket få tt draga sig t.
2.Sam. 2:27
Sedan lång tid t. haven I sökt
3 :17
begav sig (Joab) t. till Jerusalem
10:14
dragen eder sedan t. från (Uria)
11 :15
vi slaga dem t.
11 :23
Kan jag väl skaffa hm t. igen
12:23
om (David) också droge sig t.
17 :13
att hämta konungen t. hem
19:11
de sista att hämta konungen t.
19:12
talade om att hämta vår konung t.
19 :43
Israels män droga sig då t.
23:9
drag nu din hand t.
24:16
kunde icke draga den t.
loKon.13:4
draga min hand t. till mig igen
13:6
kunde d å draga sin hand t.
13:6
icke heller gå t. samma väg
13:17
tillsade han hm att gå t.
18 :43
G å nu t. igen
19:15
Välan, du må gå t. igen
19 :20
(EJisa) gick t.
19 :21
G å n t. till konungen s. sänt
2.Kon. 1:6
gick (Elisa) åter fram och t .
4:35
Skaffa t . allt vad s. tillhör henne
8:6
Då tog Joas t. de städer
13:25
slå t . en enda stå thållare
18:24
bröt Sanherib upp och t å gade t.
19 :36
skall den nu g å 10 steg t.
20:9
Nej , låt skuggan gå 10 steg t.
20:10
skuggan på Ahas' solvisare gå t.
20:11
drag nu din hand t.
l.Krön.21 :15
stack ängeln sitt svärd t. i skidan
21 :27
visa icke t. din smorde
2.Krön. 6 :42
bura den t. till dess plats
24:11
med skam måste draga t.
32:21
smädelser falla t. p å deras
Neh. 4 :4
att vi skulle draga oss t. till dem
4:12
om morgonen när hon gick t.
Est. 2:14
s. du har begynt att stå t. för
6 :13
icke står jag t. för eder
Job 12:3
icke står jag t. för eder
13:2
han ryggar icke t. för svärd
39:25
Därför tager jag d e t t. och ångrar
42:6

TILLBAKA (föra tillbaka)
föra din son t. till det land
l.Mos.24:5
för att föra min son dit t.
24:6
icke föra min son dit t .
'24:8
jag skall föra dig t . till detta
28:15
föra hm t. till hs fader
37 :22
jag skall föra hm t. till dig
42:37
fören t. dit de penningar
43:12
dem hava vi nu fört t. med oss
43:21
penningar hava vi fört t. till dig
44:8
föra eder t. till edra fäders land
48 :21
så skall du föra djuret t.
2 .Mos.23:4
du skall föra det t.
5.Mos.22:1
H. skall föra dig t. till Egypten
28:68
Jefta: Om I nu fören mig t.
Dom.l1:9
för att föra henne t.
19:3
David förde alltsammans t.
l.Sam.30:19
sändebuden förde (Abner) t.
2.Sam. 3:26
för t. den unge mannen Absalom
14 :21
För Guds ark t. in i staden
15:25
förde Sadok Guds ark t.
15:29
föra allt folket t. till dig
17:3
icke ett ord om att föra kon. t.
19:10
För hm t. med dig hem
l.Kon.13 :18
profeten s. fört hm t.
13:20
profeten s. han fört t .
13:23
profeten s. fört hm t.
13:26
och förde (kroppen) "t.
13:29
förde de dem t. till drabantsalen
14 :28
(Ahab:) Tag Mika och för hm t .
22:26
skall jag föra (Sanherib) t.
2 . Kon.19:28
förde dem t. till drabantsalen 2 .Krön.12:11
Tagen Mika och fören hm t. till Amon 18:25
Josafat förde dem t. till H.
19:4
vem kan föra henne t.
Pred. 3:22

TILLBAKA (komma tillbaka)
(duvan) kom t. till hm i arken l.Mos. 8:9
då kom hon icke mer t. till hm
8:12
skall din säd komma hit t.
15:16
Jag skall komma t. till dig
18:10
skall jag komma t. till dig
18:14
(Abraham:) skola vi komma t . till
22:5
kommer i frid t. till min faders hus
28 :21
budbärarna komma t. till Jakob
32:6
(Jakob) kommit t. från Paddan-Aram 35 :9
kom t. till mig med svar
37 :14
När Ruben kom t. till brunnen
37:29
han kom t. till Juda
38 :22
penningar s. komma t . i våra säckar
43:18
sedan skall jag komma t. igen
50:5
När Mose kom t.
2.Mos.19:7
(Mose:) vi komma t. till eder
24:14
Sedan kommo de t.
35:21
(Mo .. :) Kom t .. H.
4.Mos.1O:36
får (Mirjam) komma t . dig igen
12:14
förrän Mirjam hade kommit t.
12:15
När (Bileam) nu kom t. till hm
23:6
när de komma t. från sitt krigstAg
31 :14
edra förföljare kommit t.
Jos. 2 :16
när (spejarna) komma t . till Josua
7:3
må komma t. till mig
18:4
komma så t. till Josua
18:9
förrän jag kommit t. till dig
Dom. 6 :18
När jag kommer välbehållen t.
8:9
lät Gud det onda komma t.
9 :56
det onda lät Gud komma t.
9 :57
hava vi nu kommit t. till dig
11 :8
(Jefta:) när jag välbehållen kommer t . 11 :31

TILLBAKA (vika tillbaka)
veka t. för Baraks svärd
Dom. 4:15
vek Jonatans b åge icke t.
2.Sam. 1:22
vika t . och komma på skam
Ps. 6:11
Ty mina fiender vika t.
9:4
De ogudaktiga vika t. i dödsriket
9:18
må de vika t. och varda utskämda
35:4
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TILLBAKA (giva tillbaka)
giv mannen hs hustru t.
l.Mos.20:7
om du icke giver henne t.
20:7
20:14
Han gav hm ock hs hustru Sara t.
giva eder broder t. åt eder
42:34
skall du giva den t . åt hm
2 . Mos.22 :26
Du skall giva hm pan ten t .
5 . Mos.24:13
din åsna skall icke givas t.
28:31
giv mig nu detta t . i godo
Dom.11:13
17:3
gav han de 1100 silversiklar t.
(Mika) gav penningarna t.
17:4
vill giva (Samuel) t . åt H.
loSam. 1:28
jag vill giva dig jordagods t.
2.Sam. 9:7
16:3
giva mig t . min faders rike
l.Kon.20 :34
De städer vill jag giva t.
De kärl skall man ock giva t .
Esr. 6:5
Neh . 5:11
Given dem i dag t. deras åkrar
5:12
Vi vilja giva det t.
PS.79:12
giv våra grannar sjufalt t .
Jes.42:22
ingen säger: Giv t.
Jer.41:14
gåva sig åstad t. till Johanan
giver t. den pant han fått
Hes.18:7
icke giver pan t t .
18 :12
den ogudaktige, giver t. den pant
33:15
giva henne t . hennes vingårdar
Hos. 2 :15
gav den t . å t tjänaren
Luk. 4 :20
9:42
J. gav hm t. åt hs fader
TILLBAKA (hålla tillbaka)
och dock icke höll dem t.
l.Sarn. 3:13
David höll sina män t.
24:8
Vem kan hålla t. sina ord
Job 4:2
Han håller vattnen t.
12:15
Då höllo hövdingar t . sina ord
29:9
Därför höll jag mig t.
32:6
Varför håller du t. din hand
PS.74:11
håller jag t . min vrede
Jes.48:9
De hålla sig t. från mig
63 :15
Kan du hålla dig t .. o H.
64:12
men sedan hålla fostret t.
66:9
(H.) höll sin högra hand t.
Klag. 2 :3
håller sin hand t. från orätt
Hes.18:8
de stora vattnen höllos t.
31 :15
vad det är s. håller hm t.
2. Tess. 2 :6
allenast måste den s. ännu håller t.
2:7
hålla t. jordens fyra.vindar
Upp. 7:1

TILLBAKA (sända tillbaka)
icke sända sitt folk t.
5.Mos.17 :16
Filisteerna sänt t. H. ark
l.Sam. 6 :21
skara s. Amasja sänt t.
2.Krön.25 :13
Sänden t. fångarna
28:11
sänd mig icke t. till Jonatans
Jer.37:20
icke sända mig t. till Jonatans hus
38:26
strax sända den t. hit
Mark.11:3
sände de (J.) t. till Paulus
Luk.23:11
(Herodes) har sänt hm t. till oss
23:15
sända brodern Epafroditus t.
Fil. 2 :25
(Onesimus) sänder jag här t.
Filem. v.12

Tillbakasätta - Tillbedja
må de vika t. och blygas
40:15
44:11
Du låter oss vika t. för ovännen
56:10
Så måste då mina fiender vika t.
70:3
må de vika t. och blygas
icke den förtryckte vika t. med blygd 74:21
de veka trolö st t.
78:57
89:44
låtit hs svärdsegg vika t.
129:5
vika t .• så många s. hata Sion
s. ej viker t. för ngn
Ords.30:30
Jes.42:17
vika t. och stå där med skam
jag har ej vikit t.
50:5
veka t. i stället för att gå
Jer. 7:24
De vika t., deras hjältar slagna
46:5
veka t. och fölla till marken
Joh.18:6
TILLBAKA (vända tillbaka)
Vänd t. till din fru
1.Mos.16:9
Och Abraham vände t. hem
18:33
vände t. till filisteemas land
21 :32
Vänd t. till dina fäders land
31:3
vänd t. till ditt fädernesland
31 :13
Vänd t. till ditt land
32:9
(Ruben) vände t. till sina bröder
37 :30
(Josefs bröder) vände t. till staden
44:13
vände (Josef) t. till Egypten
50:14
vände Mose t. till Jeter
2.Mos. 4:18
Låt mig vända t. till mina bröder
4:18
H. till Mose: Vänd t. till Egypten
4:19
När du nu vänder t. till Egypten
4:21
folket vända t. till Egypten
13 :17
så. att vattnet vänder t.
14 :26
vände havet t. till sin vanliga plats
14:27
vattnet s. vände t. övertäckte
14:28
lät H. havets vatten vända t.
15:19
Sedan vände Mase t. till lägret
33 :11
då vände Aron t. till (Mose)
34:31
efter 40 dagar vände de t.
4.Mos.13:26
bättre vända t. till Egypten
14:3
Låt oss vända t. till Egypten
14:4
Sedan vände Aron t. till Mose
16:50
så vill jag vända t.
22:34
Bileam vände t. hem
24:25
Vi skola icke vända t. hem
32:18
om I alltså vände t. först då
32:22
låta hm vända t. till fristaden
35 :25
må han vända t. till den ort
35 :28
före prästens död få vända t.
35 :32
Då vänden I t. och gräten
5.Mos. 1 :45
mån I vända t. till de besittningar
3:20
Vänden t. till edra tält
5 :30
må du om morgonen vända t.
16:7
så må han vända t. hem
20:5,6,7,8
Sedan mån I vända t. till det
Jos. 1 :15
deras förföljare hade vänt t.
2 :22
Sedan vände de båda männen t.
2 :23
Jordans vatten vände t.
4 :18
vände hela Israel t. till Ai
8 :24
Josua vände t. till lägret
10:15
vände allt folket välbehållet t.
10:21
vände Josua med hela Israel t.
10:38,43
vände Josua t. och intog Hasor
11 :10
vänden sedan t. till mig
18:8
sedan må dråparen vända t.
20:6
Vänden t. till edra hyddor
22:8
Så vände Rubens barn t.
22:9
vände Pinehas t. från Rubens barn
22:32
när domaren dog vände de t.
Dom. 2 :19
vände (Ehud) t. frår. Belätesplatsen
3:19
fruktar så. må han vända t. hem
7:3
Då vände 22000 man av folket t.
7:3
vände (Gideon) t. till Israels läger
7:15
När Gideon vände t. från striden
8:13
vände hon t. till sin fader
11 :39
vände han t. för att hämta henne
14:8
(Simson) vände t. till sin faders hus
14:19
vände Israels män t. till Benjamins
20 :48
Så vände nu Benjamin t.
21 :14
vända t. från Moabs land
Rut 1:6
din svägerska har vänt t. till sitt
1 :15
vänd ock du t.
1 :15
Sök icke intala mig att vända t.
1 :16
följande morgon vände de t.
1.Sam. 1 :19
vände de samma dag t. till Ekron
6:16
plägade han vända t. till Rama
7 :17
(Saul:) vänd t. med mig
15:25
Jag vänder icke t. med dig
15:26
den äran att du vänder t. med mig
15:30
vände Samuel t. och följde Saul
15:31
vände de t.
17:53
När sedan David vände t.
17 :57
Saullät (David) icke mer vända t.
18:2
när de komma hem, då David vände t. 18:6
Saul vände t. hem igen
26 :25
(David) vände så t. och kom till Akis 27:9
Så vänd nu t. och gå i frid
29:7
vände David t. till Jerusalem
2.Sam.12:31
Vänd t. och för dina bröder t.
15:20
vänd t. till staden i frid
15:27
(David:) om du vänder t. till staden
15:34
så är detta s. om alla vände t.
17:3
vände så t. till Jerusalem
17:20
Vänd t. med alla dina tjänare
19:14
Då vände konungen t.
19:15
Låt din tjänare vända t.
19:37
Sedan vände (Barsillai) t.
19:39
Joab vände t. till konungen
20:22
jag vände icke t.
22 :38
Vänden t. hem
1.Kon.12:24
folkets bjärta vända t. till
12 :27
vända t. till Rehabeam, Juda konung 12:27
ej heller vända t. samma väg
13:9
vände icke t. samma väg
13:10
Då vände (gudsmannen) t.
13:19
vänt t. och ätit och druckit
13:22
sändebuden vände t. med svar
20:9
må de vända t. hem i frid
22:17
(Elisa) vände t. till Samaria
2.Kon. 2:25
vända t. till sitt land igen
3 :27
vände (Naaman) t. till gudsmannen
5:15
Då vände konung J oram t.
8 :29
själv hade konung Joram vänt t.
9:15
Och de vände t.
9 :36
(Joas) vände så t. till Samaria
14:14
Så vände då konungen i Assyrien t.
15:20
att han vänder t. till sitt land
19:7
Och Rab-Sake vände t.
19:8
Samma väg skall han vända t.
19 :33
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bet kan nämnas att det i LM os.18 :2;
33:3; 1.Sam.24:9; 2.Kon.2:15; 4:37 är
översatt »buga sig», i 1.Mos.19:1;
27:29; 42:6; 1.Kon.l :16,31; Ps.45:12;
72:11 »falla ned (för)).
Den vanligaste översättningen av
hiStai.läwä är emellertid »tillbedja», och
verbet är i G. T. först och främst en
term för religiös-kultisk tillbedjan. Det
återges i LXX nästan uteslutande med
proskyne{n, som också är N.T.s ord för
»tillbedja». I Joh.12:20; Apg.8:27;
24:11; Upp. 11 :1 brukas ordet om kul·
tisk tillbedjan i Jerusalem. Verbet är i
Mark.15:19 översatt med »giva (någon)
sin hyllning» och på följande ställe Il :
Matt. 8 :2; 9 :18; 14:33; 15 :25; 18:26;
20:20; Mark.5:6; Joh.9:38; Upp.3:9,
med »falla ned (för)).
Även om proskynein i N.T. vanligtvis brukas om tillbedjan aven gudomlig (eller som gudomlig betraktad) per·
son, som är synligen närvarande inför
den tillbedjandes ögon, är verbets inne·
häll icke uttömt med det. Se t.ex.
l.Kor.14:25; Hebr.ll :21, där det är tal
om tillbedjan av den för människan
osynlige, men likväl närvarande
Guden.
Av de ställen där piptein, falla ned,
kommer omedelbart före proskynein,
t.ex. Matt.2:11; 1.Kor.14:25; Upp.
4:10; 5:14; 7:11; 19:4,10, kan man
sluta sig till att proskynein här betecknar tillbedjarens inre, andliga hållning
till den han tillbeder (pip tein beteck·
nar den konkreta handlingen att falla
ned på sitt ansikte osv.). Dessa ställen,
i synnerhet de i Uppenbarelseboken,
som ju tillhör N. T.s senaste skrifter,
visar det slutliga resultatet av den
apostoliska användningelI av pros·
kynein.
Också på mänga ställen i Skriften
där grundtexten icke har de nämnda
orden för »tillbedja» eller andra när·
besläktade ord, finns omnämnande av
och uttryck för tillbedjan i både yttre
och inre fonn. Tillbedjan kan - från
en synpunkt sett - sägas utgöra den
troendes grundinställning till den
levande, sanne Guden.

Tillbedjan
G.T.s vanligaste ord för »tillbedja» är
histatulwii (hithp. av så1).ä), böja sig
ned, kasta sig ned (för någon). Som
exempel på olika återgivningar av ver·

I Skriften berättas det ofta att
personer i hög ställning blev föremål
för vördnad och respekt, som man
visade gellom att· kasta sig ned för dem
med ansiktet mot jorden, t.ex. LMos.
33:3; 42:6; 43:28; Rut 2:10; l.sam.
24:9; 2.Sam.9:8; 24:20; l.Kon.l:16,
23,31; Est.3:2a, 2b. Detta gäller också
bärarna av Guds uppenbarelse, hans
tjänare, både de himmelska och de
jordiska, l.Mos.18:2; 19:1; 4.Mos.
22:31; 1.Sam.28:14; 2.Kon.2:15; 4:37
m.fl. ställen. Tillbedjan i egentlig me·
ning är det emellertid icke tal om här,
även om gränsen mellan gudomlig tillbedjan och mänsklig hedersbevisning
kunde vara ganska flytande i det gamla
österlandet.
Det att falla ned på sitt ansikte har
från äldsta tid varit ett naturligt sätt
att tillbedja på. Det väsentliga är emel·
lertid den inre hällning som ligger
bakom tillbedjan, hjärtats ödmjukhet
gentemot den allsmäktige Guden. All
äkta och sann bön kan därför betecknas som en fonn av tillbedjan. Som
exempel på sanna tillbedjare i den
bibliska historiens äldsta tid kan näm-

nas Abel, 1.Mos.4:4, Hanok, 5:22, och
Noa, 6:9; 8:20. Den stora förebilden
för trons folk i alla tider är Abraham,
som på varje nytt ställe han korn till,
byggde ett altare åt Herren och åkalla·
de Herrens n3IIIll, dvs. tillbad Herren,
t.ex. 1.Mos.12:7 f.; 13:18. Ett starkt
bevis för sin hängivenhet åt Herren gav
han då han var villig att offra sin egen
son i samband med tillbedjan av Herren, 22:1-14.
Från flera av dessa gamla berättelser
ser vi att tillbedjan av Herren var
förbunden med offer av djur, något
som på ett speciellt sätt representerade
hjärtats överlåtelse åt Gud i tro och
bön. Om Abrahams tjänare sägs det att
han tillbad vid brunnen utanför
Nahors stad, då han hade fått erfara
Herrens välsignelse över sitt uppdrag i
sin husbondes tjänst, 1.Mos.24:26 f.
Den döende Israel tillbad böjd mot
sängens huvudgärd, berättas det i
47:31.
Om israeliterna i träldomslandet
Egypten heter det, att när de hade
hört Herrens budskap genom Mose och
Aron om befrielse, så böjde de sig ned
och tillbad, 2.Mos.4:29-31. Detsamma
skedde i samband med påskfirandet
före uttåget ur Egypten, 12:27.
Genom förbundet på Sinai blev tillbedjan av Herren ordnad i fasta for·
mer.
Grundläggande för Israels tillbedjan
är tron på Herren, Israels Gud, som
dell ende sanne Guden och förbudet
mot att tillbedja andra gudar, som
elldast är beläten och icke har någon
verklig existens, 2.Mos.20:14. För·
budet mot att tillbedja avgudarna upp·
repas vid skilda tillfallen, 23:24; 34:14;
3.Mos.26:1; 5.Mos.4:19; 5:8 f. etc., jfr
6:13; 10:20. Trots detta gjorde Israel
sig gång på gäng skyldigt till avguda·
dyrkan, se t.ex. 2.Mos.32:1-8; 4.Mos.
25:2; 5.Mos.29:26; Dom.2:12 f.,17,19;
1.Kon.22:54; 2.Kon.17:l6; Jes.2:8;
44:15·20; Jer.l:16; 16:11. Se vidare:
Avgudadyrkan.
När Gud gav Israel sin lag, gav han
också detaljerade föreskrifter om plats
och sätt för tillbedjan. Hela den gammaltestamentliga präst- och offertjänsten är uttryck för Herrens upphöjdhet och helighet och för hans vilja
att helga åt sig ett folk som skulle
tillbedja honom i sanning och ödmjukhet. Guds helighet och människans
syndighet bildar bakgrunden till allt
som sägs om tillbedjan och gudstjänst i
den mosaiska lagen. Värt att märka är
här t.ex. Herrens ord till Mose: »1
skolen tillbedja på avstånd», 2.Mos.
24:1, och Moses reaktion vid mötet
med den på en gång nådige och helige
Guden, 34:5·8, jfr 3:1-6. l detta sam·
manhang kan man också tänka på de
reningsföreskrifter som gällde för
mötet med och tillbedjan av Herren, se
t.ex. 19:10 f.; 30:19 f., jfr LMos.
35:2 f.
Också från Israels fortsatta historia
fmns exempel på tillbedjan vid bestämda tillfallen. Om J osua sägs det att
han vid mötet med hövitsmannen över
Herrens här föll ned till jorden på sitt
ansikte och tillbad, Jos.5 :14. Gideon
hörde drömmen som varslade om seger
över midjaniterna; då föll han ned och
tillbad, Dom.7:15. Saul besegrade amalekiterna, därefter tillbad han Herren,
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vände t. till konungen med svar
22:20
vände (Josia) t. till Jerusalem
23:20
vände David med folket t.
1.Krön.20:3
vände (Jerobeam) t. från
2.Krön.l0:2
Vänden t. hem, var och en till sitt
11:4
vände så t. till Jerusalem
14:15
må de vända t. hem i frid
18:16
När de sedan vände t. till Jerusalem
19:8
vände Judas och Jerusalems män t.
20:27
Då vände (Joram) t.
22:6
vände t. hem i vredesmod
25:10
(Joas) vände så t. till Samaria
25:24
vände de t. till Samma
28:15
att de få vända t. till detta land
30:9
vände Israels barn t. till sina
31:1
vände (Josia) t. till Jerusalem
34:7
de vände t. till konungen med svar
34 :28
s. vände t. till Jerusalem och
Esr. 2:1
kunde vi alla vända t.
Neh. 4:15
vände t. till Jerusalem och Juda
7:6
vända t. till sin träldom
9 :17
Mordokai vände t. till kon. port
Est. 6 :12
det onda anslag vända t. på hs eget
9 :25
Aldrig mer vänder han t.
Job 7 :10
springa de sin väg och vända ej t.
39:7
Den olycka vänder t. på hs huvud Ps. 7 :17
jag vände icke t.
18:38
Må de vända t. i sin skam.
70:4
låter deras fördärv vända t. över
94:23
Jordan vände t.
114:3
Du Jordan, varför vänder du t.
114:5
vänder t. till den j ord varav han
146:4
H. förlossade skola vända t.
Jes.35 :10
att han vänder t. till sitt land
37:7
Rab-8ake vände t. och fann
37:8
Samma väg han kom skall han vända t. 37 :34
H. förlossade skola vända t.
51 :11
huru H. vänder t. till Sion
52:8
ifrån himmelen och icke vänder t.
55 :10
icke vända t. till mig fåfängt
55:11
Vänd t. för dina tjänares skull
63:17
skulle hon vända t. till mig
Jer. 3:7
Men hon vände icke t.
3:7
vände icke t. till mig av fullt bjärta
3 :10
skall du få vända t. till mig
4:1
om ngn går bort~ vänder han iu t.
8:4
vilja icke vända t.
8:5
vänt t. till förfäders missgärningar
11 :10
de måste vända t. med tomma kärl
14:3
vända t. från sina fienders land
31:16
dina barn skola vända t.
31 :17
vänd så t., du jungfru Israel, vänd t.
31 :21
Faraos här skall vända t. till sitt
37:7
ännu dröjde att vända t.
40:5
Vänd t. till GedaIja
40:5
vände alla dessa judar t.
40 :12
låta eder vända t. till edert land
42:12
ingen kan vända t. till Juda land
44:14
skola icke få vända t. dit
44:14
några s. undkomma skola få vända t. 44:28
låt oss vända t. till vårt folk
46 :16
s. icke vänder t. utan seger
50:9
när jag låter dem vända t.
Hes.39 :27
måste strax vända t. att strida
Dan.10:20
skall få vända t. till sitt land igen
11 :9
hs smädelser vända t. över hm själv
11:18
skall vända t. till sitt land
11 :28
skall han vända t. till sitt land
11 :28
vinn om att vända t. till Gud
Hos. 5:4
till Egypten skola de få vända t.
8 :13
Efraim måste vända t. till Egypten
9:3
Borde de icke få vända t. till
11:5
få vända t. till Israels barn
Mika 5:3
Jag vill vända t. till mitt
Matt.12:44
s. är ute på marken må icke vända t. 24:18
må icke vända t. för att hämta Mark.13:16
herdarna vände t. och prisade
Luk. 2:20
vände de t. till sin stad, N~et
2:39
vände de t. till Jerusalem
2 :45
vände J. t. från Jordan, full av helig
4:1
J. vände i A. kraft t. till Galileen
4:14
steg (J.) i en båt för att vända t.
8:37
Vänd t. hem
8:39
skall den vända t. över eder själva
10:6
Jag vill vända t. till mitt hus
11 :24
När denne nu vände t.
15 :25
en av dem vände t.
17:15
ingen s. vände t. för att prisa Gud
17 :18
den s. är ute på marken vända t.
17 :31
de vände t. från graven
24:9
(lärjungarna) vände t. till Jerusalem
24:33
vände sedan t. till Jerusalem
24:52
vände de t. till Jerusalem
Apg. 1 :12
De vände då t. och omtalade detta
5 :22
vände (Barnabas och Saulus) t.
12:25
vände t. till Jerusalem
13:13
icke mer vända t. till förgängelsen
13 :34
vände t. till Lystra och Ikonium
14:21
Om Gud vill, skall jag vända t.
18 :21
de andra vände t. hem igen
21:6
vände de själva t. till kasernen
23:32
vände så åter t. till Damaskus
Gal. 1 :17
vända t. till de svaga och arma
4:9
haft tillfälle att vända t.
Hebr.11 :15
vända t., bort ifrån det heliga
2.Pet. 2:21

TILLBAKASÄttA
i ngt stycke tillbakasatta

2.Kor.12:13

TILLBEDJA
Se även: Bön, bedja, gudstjänst, offer,
lovprisning, tacksägelse, lova, lovsjunga, lovoffer, böja (knä), falla (ned,
på knä), dyrka, frukta, förhärliga, upphöja, ära.

G.T.

Tillbedja
1.Sam.15:31. David fick budet om att
hans första barn med Bat·Seba hade
dött: då renade han sig och gick in i
Herrens hus och tillbad, 2.Sam.12:20.
På sitt dödsläger mottog David under·
rättelsen att Salomo hade blivit erkänd
som hans efterträdare: då tillbad David
nedböjd på sin säng, 1.Kon.l :47 f.
Josafat och hans folk mottog Herrens
Andes budskap om hur Herren själv
skulle strida mot J uda fiender och
frälsa sitt folk: då föll de alla ned och
tillbad,2.Krön.20:14-19.
Berättelsen i Job 1:13·21 visar hur
Job i sin motgång och nöd vände sig
till Herren i ödmjuk tillbedjan.
Tillbedjan var i gamla förbundets
tid huvudsakligen knuten till templet.
Elkana och hans hus begav sig sålunda
år efter år upp från sin stad för att
tillbedja och offra åt Herren i Silo,
1.Sam.l :1·3,21. Då hans hustru Hanna
hade avvant gossen Samuel och de
hade rest upp till Herrens hus i Silo för
att överlämna gossen åt Herren i enlig·
het med Hannas löfte, v.ll, frambar
de i samband därmed offer och tillbad
Herren, v.24·28.
Vid invigningen av Salomos tempel,
som blev uppfyllt av Herrens härlighet,
föll israeliterna ned på tempelgårdens
stenläggning med ansiktet mot jorden,
och de tillbad och tackade Herren
samt offrade slaktoffer, 2.Krön.7:14.
Också i samband med konung Hiskias
reformation av gudstjänstlivet förekom
offer och tillbedjan i templet,
29:21·30. Om de israeliter som hade
kommit tillbaka från Babel för att
återuppbygga Jerusalems murar och
templet, berättas det att de höll en
speciell faste·, bot· och bönedag, då de
skilde sig från allt hedniskt väsen,
hörde lagen föreläsas, avlade synda·
bekännelse och tillbad, Neh.9:1-3.
Tillbedjan intar en central plats i
den gammaltestamentliga undervisningen och förkunnelsen, särskilt i
Psaltaren och hos profeterna. I fruktan
och djup vördnad närmar den fromme
sig den väldige och mäktige Guden för
att tillbedja honom och ge honom ära
och pris, Ps.5:8; 89:6-8; 95:3-7; 99:5;
Psalmsångaren uppmanar
138:1 f.
Guds söner, dvs. änglarna, till lovprisning och tillbedjan, PS.29:1 f.;
103:20 f., jfr Neh.9:6; Jes.6:3. När det
i PS.97:7 står: »Alla gudar skola tillbedja honom», framgår det av sammanhanget, att alla gudar förutom Herren,
Israels Gud, är avgudar, vilkas rätta
plats är i stoftet inför den ende sanne.
Guden. Icke endast änglarna och Israels fromma skall tillbedja Herren. Hela
jorden, alla folk, uppmanas att frukta
och tillbedja Herren, Ps.66:14; 96:9,
jfr 1.Krön.16:28-30.
Det obotflirdiga judafolket, som
trots sin obotfärdighet ville tillbedja i
Herrens hus, fick genom Herrens profet en förmaning att vända om från sin
ondska till sann gudsfruktan, Jer.7:1-3;
26:1-3. Gamla förbundets profeter och
gudsmän talar om den messianska tid,
då alla avgudar skall utrotas ur Israels
land, Mika 5 :12, jfr Jes.30:22; 31:7;
Sak.13:1 f., och då hednafolken skall
vända om till Herren och tillbedja och
prisa honom, Ps.22:28; 86:9; Jes.
27:13; 45:22f.; 66:20-23; Sef.2:11;
3:9 f.; Sak.8:20-22; 14:16.

N.T.
Linjen från G.T. fortsätts i N.T.
också när det gäller synen på rätt
tillbedjan. Då Satan försökte fresta
Jesus att falla ned och tillbedja honom, svarade Jesus med att hänvisa till
Herrens bud till Israel, att det skulle
tillbedja och tjäna Gud allena, Matt.
4:9 f.; Luk.4:7 f.
När Petrus trädde in i Kornelius'
hus, föll denne ned för hans fötter och
tillbad honom (grt.), men Petrus tillrättavisade honom med orden: »Stå
upp; också jag är en människa», Apg.
10:25 f. Detsamrqa var fallet med
uppenbarelseängeln i Johannes' syner
av den himmelska härligheten. Då
Johannes föll ned för ängelns fötter
för att tillbedja honom, avvärjde
ängeln detta med motiveringen: »Gud
skall du tillbedja», Upp.19:1O; 22:8 f.
Det hör till den antikristliga tidens
förvillelser att avguda- och människotillbedjan då når sin höjdpunkt, i
första hand i tillbedjan av draken och
vilddjuret, Satans tjänare och sändebud i ändens tid, Upp.9:20; 13:
4,8,12,15. De som har tillbett vilddjuret och dess bild, drabbas av Guds
vrede, 14:9-11; 16:1 f., under det att
de som icke har gjort det får dela
Kristi makt och ära, 20:4.
Evangelierna, framför allt Matteusevangeliet, berättar om människor som
föll ned för Jesus och tillbad honom
som Guds Son (grundtexten har på
samtliga ställen proskynein): de vise
männen, Matt.2:11, den spetälske, 8:2,
synagogföreståndaren, 9:18, lärjungarna i båten (»Förvisso är du Guds Son»),
14:33, den kananeiska kvinnan, 15:25,
Sebedeus' söners moder, 20:20, den
besatte som vistades bland gravarna,
Mark.5:6, den blindfödde (»Herre, jag
trOD»), Joh.9 :38. Efter sin uppståndelse
och före himmelsfården tillbads Jesus
Kristus av kvinnorna vid graven, Matt.
28:9, och av de församlade lärjungarna, 28 :17; Luk.24 :52.
Lärorikt för en rätt förståelse av
sann tillbedjans väsen och innehåll är
Jesu samtal med den samaritiska
kvinnan i Joh.4. Kvinnan nämner den
samaritiska tillbedjan på berget Gerissim i motsats till den judiska i Jerusalem, v.20. Jesus visar bort från denna
tillbedjan, som är knuten till bestämda
kultplatser, och hän till den sanna
tillbedjan av Fadern, Israels Gud, som
skall bli en realitet genom Messias'
återupprättande och förnyande verk,
en tillbedjan »i ande och sanning», dvs.
i den helige Ande, som också är
bönens Ande, och i den gudomliga
sanning, som är uppenbarad i Jesus
Kristus, v.21-26.
När Jesus lär sina lärjungar att
bedja, gör han det genom att ge dem
bönen »Fader VåD), vars första moment
är »Helgat varde ditt n3:!Ill\)), Matt.6:9.
Ett kännetecken på sann tillbedjan är
medvetandet om Guds helighet i förening med villigheten att hålla hans
namn heligt. Jesu egen tillbedjan är en
förebild för den troende. Han gav sin
himmelske Fader all ära och underkaStade sig hans vilja; se t.ex. Matt.
11:25-27; 26:36-44; Joh.17. Före sin
bortgång förutsade han för sina lärjungar, vad som skulle bli en av följderna av hans förhärligande: att de skulle
bedja i hans namn, Joh.16:22-28.

Även om ordet »tillbedja» icke förekommer så ofta i de nytestamentliga
breven, är saken starkt framträdande i
den apostoliska undervisningen. Som
Guds Son är Jesus föremål för tillbedjan, Hebr.l:6. Tillbedjan framspringer på ett naturligt sätt ur den
kristna gemenskap, som präglas aven
profetisk ande, dvs. i en gemenskap
där Gud är stor och upphöjd och allt
tjänar till att förhärliga hans namn,
1.Kor.14:24 f.
De nytestamentliga författarna avslutar eller avbryter ofta en undervisande och förmanande framställning
med ett uttryck för djup tillbedjan av
den outrannsaklige, evige Guden, med
lovprisning av honom för hans skapande, frälsande och bevarande makt, för
hans vishet och nåd, uppenbarade
framför allt i Sonen, Jesus Kristus, vår
Frälsare och Herre, Rom. l :25; 9 :5;
11:33-36; 16:25-27; Gal.l:3-5; Ef.
3:20 f.; Fil.4:19 f.; 1.Tim.l:l7;6:15 f.;
2.Tim.4:18; Hebr.13:20 f.; 1.Pet.4:11;
5:10 f.; 2.Pet.3:18; Jud.v.24 f. I alla
dessa fall avslutas tillbedjan med
Amen, se d.o.
De troendes tillbedjan och lovprisning är riktad mot Gud, som i Kristus
har välsignat dem med all den himmelska världens andliga välsignelse, Ef.
l :3, och vid tanken på Jesu Kristi
försoningsverk för judar och hedningar
böjer aposteln sina knän för Fadern,
3:14 f., jfr K01.l :12-20. De troende
skall komma till Kristus för att som
»ett heligt prästerskap» frambära andliga offer, som genom Jesus Kristus är
välbehagliga för Gud - ett apostoliskt
uttryck för tillbedjan i ande och sanning, 1.Pet.2:4 f.
Denna hjärtats ödmjuka tillbedjan
är möjlig endast i den bekännelse av
Jesus som den helige Ande ensam
skapar i människans hjärta - bekännelsen av honom såsom Herre, 1.Kor.
12:3, såsom den av Gud upphöjde
Kristus för vilken en gång alla knän
skall böja sig i bekännelse och lovprisning, »Gud, Fadern, till är3», Fil.
2:9-11.
I Uppenbarelsebokens visioner av
den himmelska härligheten har tillbedjan en central plats. Redan av
bokens inledande hälsning framgår det
klart, vem som är föremålet för till·
bedjan: »han som är och som var och
som skall komma, den Allsmäktige»
och »J esus Kristus, det trovärdiga vittnet, den förstfödde bland de döda, den
som är härskaren över konungarna på
jorden», Upp.l :4-8. Johannes blev så
överväldigad av Jesu Kristi gudomliga
härlighet, att han föll ned för hans
fötter, såsom hade han varit död,
1:12-17.
Ängeln som förkunnar »ett evigt
evangeliuffi», uppfordrar alla som bor
på jorden att frukta, ära och tillbedja
Gud, sin skapare och domare, Upp.
14:6 f., och de som har vunnit seger
över vilddjuret med dess bild, dvs. varit
trogna i tillbedjan av Gud allena, sjunger Moses och Lammets sång, i vilken
det sägs att alla folk skall komma och
tillbedja inför honom, eftersom hans
domar har blivit uppenbara, 15 :24, jfr
5:13.
Något sOm ständigt går igen i den
himmelska tillbedjan är lovprisningen
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av Gud och Lammet (dvs. Jesus
Kristus, Försonaren) för frälsningen
och domen som bevis på Herrens nåd
och sanning, ära och makt. I denna
tillbedjan deltar de fyra väsendena, de
tjugofyra äldste och alla änglarna,
Upp.4:9-11; 5:8-14; 7:11 f.; 11:15-18;
19:4, och den stora frälsta skaran,
7:9 f.; 19:1-3.
Tillbedjan, som till sitt innersta
väsen är självförglömmelse inför Guds
makt och härlighet, rättfårdighet och
nåd, formas icke alltid i ord (jfr
Upp.5:14); den kan också bestå i ett
stilla beskådande av gudomens fullhet,
ett tillstånd i vilket den tillbedjande är
helt överväldigad av rikedomen i Guds
väsen. Den tillbedjan »i ande och sanning» som begynner här i den pånyttföddes liv, når sin fullkomning först i
den himmelska saligheten. Kristi
kropp, dvs. hans sanna församling, som
är »uppfylld av honom som uppfyller
allt i all3», Ef.l :23, skall för evigt
tillsammans med de himmelska härskarorna tillbedja och ära Gud, som i
fullkomningens rike skall vara »allt
all3»,1.Kor.15:28.
Tillbed Herren i helig skrud
l) Kommen inför hans ansikte,
1.Krön.16:29. 2) Bäven för hans ansikte, PS.96:9. 3) Given åt Herren hans
namns ära, Ps.29 :2.

Alla tillbeder Herren
l) Alla gudar, PS.97:7. 2) Alla Guds
änglar, Hebr.l:6. 3) Alla mäktiga på
jorden, PS.22:30. 4) Alla folk, Upp.
15:4. 5) Alla länder, Ps.66:4. 6) Hedningarnas alla släkter, Ps.22:28. 7) Allt
kött, Jes.66:23.
TILLBEDJA

tf

l) Siitza, il O
hithp. hiSta\läwä, böja sig ned, kasta
sig ned, knäfalla (för någon); tillbedja.
Jfr Falla 49. Se vidare: Falla 45.
2) I 5.Mos.12:4,31 står ordagrant:
Gören (Gör) icke så för Herren, eder
(din) Gud.
3) s~g;r!, "1 ~ Q
ararn. böja sig· ned, kasta sig ned, falla
ned (för någon). Verbet motsvarar
hebr. sägag, se Falla 49.
4) 'atar, ., n V
bönfillande: T bedjare; av: 'ä!ar, se
Bedja 3.

5) proskyneö, rrpouKvPfW
vörda, hylla, tillbedja; av: prep. pros,
till, och kyntlö, kyssa. Se vidare: Falla
66, Hyllning 2.
6) proskynet~s, rrpOUKVPT/TfJ<;
tillbedjare; av: proskyntlö, se 5.
TILLBEDJA
1 När vi hava tillbett
1.Mos.22:5
1 böjde mannen sic ned och tillbad H. 24 :26
11aa böjde mig ned och tillbad H.
24 :48
1 föll ned pi Jorden och tillbad H.
24:52
1 Di tillbad Israel, böjd mot
47:31
1 böjde de sic ned och tillbido 2.Mos. 4:31
1 böjde folket sic ned ocb tillbad
12:27
1 Du skall Icke t. _dana
20:5
1 Du mi Icke t. deras Illular
23:24
1 I skolen t. pi avatind
24:1
1 Den hava de tillbett
32:8
1 fön folket ned och tillbad
33:10
1 Mose mot lorden och tillbad
34:8
1 du skall icke t. ngn annan IUd
34:14
1 för att t. vid dem .
3.Mos.26:1
1 folket åt ocb tillbad deras
4.Mos.25:3
1 icke förtöra dill aU t.
5.Mos. 4:19
1 Du skall Icke t. _dana
5:9
1 följer efter andra IUdar och t.er
8:19
1 tjlinen andra IUdar ocb t.en dem
11 :16
2 När I t.en H. skolen I Icke lIöra
12:4
2 icke lIöra när du t.er H.
12:31
1 tjlinar andra IUdar och t.er dem
17:3
1 t. inför H. ansikte
26:10
1 si att du t.er andra IUdar
30 :17
1 ej heller tjlinen och t.en dem
Jos.23:7
1 tjänen andra IUdar och t.en dem
23 :16
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Tillbedjare - Tillflykt
1 dessa tillbldo de
Dom. 2:12
1 efter andra gudar och tillbldo dem
2 :17
2:19
1 och tjänade och tillbådo dem
1 föll ban ned och tillbad
7:1S
1 att t. ocb offra åt H.
1.Sam. 1:3
1 de tillbldo där H.
1 :28
1 sil. att jllll får t. H.
15:25
1 sil. att 1l1li får t. H., din Gud
1 S :30
1 och SauJ tillbad H.
lS:31
11lick in i H. hus och tillbad
2.Sam.12:20
1 bergstoppen där man plligade t. Gud 1 S :32
1 konungen har tillbett
l.Kon. 1:47
1 tjänen andra gudar och t.en dem
9:6
1 till andra gudar och tillbådo dem
9:9
1 de hava tillbett Astarte
11 :33
1 (Ahabj tjänade Baal och tillbad
16 :31
1 (Ab.,.;a) tjänade Baal och tillbad
22:54
1 tillbldo him. hela härskara
2.Kon.17 :16
1 andra gudar, el heller t. dem
17 :3S
1 H. allena. ..hm skolen I t.
17 :36
1 Inför detta altare skolen I t.
18:22
1 tillbad I sin gud Nisroks tempel
19 :37
21:3
1 tillbad himmelens hela härskara
1 (Amon) tillbad de eländi&a avgudar 21 :21
1.Krön.16:29
1 t.en H. i heli& skrud
1 tillbådo H. och tackade hm 2.Krön. 7:3
1 tjänen andra gudar och t.en dem
7 :19
1 till andra gudar och tiIlbådo dem
7 :22
l alla JucIa män tillbldo H.
20:18
1 (AlD&llla) tillbad inför dem
25:14
1 konu11llen och alla ... tillbådo
29 :29
1 böjde ... ned och tillbldo
29 :30
1 Inför ett enda altare skolen I t.
32:12
1 tillbad och tjänade him. härskara
33:3
1 tillbådo H. med ansiktet mot
Neh. 8:6
1 tillbådo H., sin Gud
9:3
1 himmelens härskara t.er dill
9:6
1 till jorden och tillbad
Job 1 :20
11l1li får t. I din fruktan
Ps. 5:8
1 Hedningarnas alla släkter t.
22:28
1 miktiga på jorden skola äta och t.
22:30
1 t.en H. i helill skrud
29:2
1 Alla länder skola t.
66:4
1 du skall ej t. 11IID främmande gucl
81 :10
1 Hedninpma t. inför dl&, H.
86:9
1 Iltom oss t. och nedfalla för H.
95:6
1 T.en H.I helill skrud
96:9
1 Alla ..,dar skola t. (H.)
97:7
1 och t.en vid hs fotapall
99:S
1 t.en inför hs helilla bera
99:9
1 tillbådo ett lIutet beläte
106 :19
1 t. vid hs fotapall
132:7
1 JIIII vill t. vänd mot ditt helilla
138:2
1 sina elDa händers verk t. de
Jes. 2:8
1 s. de 1I0rt åt sill för att t.
2:20
1 de skola t. H. på det helilla
27 :13
36:7
1 Inför detta altare skolen I t.
1 tillbad i sin ..,d Nisroks tempel
37:38
1 en gud och t.er den
44 :15
1 beläte, för det faller ned och t.er
44 :17
1 för vilken man kan falla ned och t. 46:6
1 allt kött kommer och t.er
66 :23
1 tillbett sina händers verk
Jer. 1 :16
11111 desaa portar för att t. H.
7:2
1 s. de hava sökt och tillbett
8:2
1 efter andra ..,dar och t.er dem
13·:10
1 tjänade och tillbldo dem
16:11
1 tillbldo andra gudar och tjänade
22:9
1 sil. att I tjänen och t.en dem
25:6
1 kommer för att t. i H. hus
26:2
1 s. tillbldo solen i öster
Hes. 8:16
1 skall ban t. på portens tröskel
46:2
1 folket i landet skall t. inför H.
46:3
1 den s. "tt in för att t.
46:9
3 tillbad inför Daniel
Dan. 2:46
3 t. den &yllene bildstod
3:5
3 s. Icke faller ned och t.er
3 :6
3:7
3 tillbldo den &yllene bildstod
3 t. den &yllene bildstoden
3 :10
3 var och en s. Icke tillbåde
3:11
3 den DIlene bildstod t. de icke
3 :12
3:14
3 Icke t.en den Iyllene bildstod
3 falla ned och t. den bildstod
3:15
3 om I icke t.en, skolen I bliva
3:1 S
3 icke vilja t. den gyllene bildstod
3 :18
3 nö4cas dyrka eller t. 11IID annan gud a :28
1 icke mer t. dina händers verk MIka 5 :la
1 på taken t. him. härskara
Sef. 1:5
1 och dem s. t. H. och svärja vid hm
1 :5
1 hedningamas havsländer skola t.
2:11
1 t. konUllllen H. Sebaot
Sak.14:16,17
S faller ned och t.er miII
Matt. 4:9
5 H., din Gud, skall du t.
4 :10
5 fattade om (J.) fötter och tiIlbådo 28:9
5 finIo se hm, tillbldo de hm
28:17
5 Om du alltaå t.er inför miII
Luk. 4:7
5 H., din Gud, skall du t.
4:8
S Då tillbådo de (J.)
24:52
5 Vårs fäder hava t.tt på detta
Joh. 4:20
S I sälen att i Jerusalem...man bör t.
4:20
5 s. I skolen t. Fadern
4:21
S I t.en vad I icke kännen
4:22
6 vi t. vad vi känna
4:22
S sanna tillbediare skola t. Fadern
4:2a
S de s. t. hm måste t. i ande och
4:24
5 för att t. under högtiden
12:20
5 bilder I lIort för att t.
Apl. 7:4a
5 till Jerusalem för att där t.
8:27
5 kom upp till Jerusalem för att t.
24:11
S på sitt ansikte och t. Gud
l.Kor.14:25
S Guds äncJar skola t. hm
Hebr. 1:6
5 Gm tron ...tillbad (Jskob)
11:21
S t. hm s. lever i evillhetemas
Upp. 4:10
5 äldste föllo ned och tillbådo
S:14
5 alla äncIar tillbldo Gud
7:11
5 upphörde icke att t. onda andar
9:20
5 tillika med dem s. t. därinne
11:1
S de 24 äldste tillbådo Gud
11 :16
S de tillbldo draken
13:4
S de tillbldo ock vilddjuret
13:4
5 jordens inbygare skola t. det
1a:8
S att t. det första vilddjuret
13:12
S s. icke tillbådo vilddjureta bUd
1a:1S
S t.en hm s. skapat himmel och jord 14:7
S Om nID t.er vilddjuret och dess bUd 14:9
S inlen ro ...de s. t. vilddjuret
14:11
S alla folk skola komma och t.
lS:4
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S och tillbldo dess bUd
S äldste och väsendena tillbådo Gud
S föll ned för hs fötter för att t.
5 Gud skall du t.
5 dem s. hade t. tt dess bild
5 s. icke hade Ut vilddjuret
5 föll 1l1li ned för att t. inför
5 Gud skall du t.

16:2
19:4
19:10
19:10
19:20
20:4
22:8
22:9

TILLBEDJARE
4 mina t. framhära offer åt miII
6 sanna t. skola tillbedja
S ty Sll.daoa t. vill Fadern hava

Sef. a:10
Joh. 4:2a
4:2a

TILLBEHÖR
Tabemaklet och alla dess t.
2.Mos.25:9
göra (ljusstaken) med alla dess t.
21;:39
Alla (altareta) t. av koppar
27:a
Alla tabernakleta t. av koppar
27 :19
bordet med alla dess t.
ao :27
liusstaken med dess t.
ao :27
brännoffersa1taret med alla dess t.
30:28
alla uppenbarelsetiilteta t.
31:7
bordet med dess t.
31:8
den DIlene liusstaken med dess t.
31:8
brännoffersa1taret med alla dess t.
31:9
bordet med dess stäncer och t.
35 :13
liusstaken med dess t. ocb lampor
35:14
brännoffersaltaret och alla dess t.
35:16
Aven talent guld (liusstaken) med t. 37:24
(Besalel) gjorde a1tareta alla t.
38:3
Alla (altare ta) t. av koppar
38:3
1I0rde man altareta alla t.
38 :30
tabemaklet och alla dess t.
39 :33
bordet med alla dess t.
39 :36
ljusstaken och alla dess andra t.
39 :37
(kopparaltareta) stäncer och t.
39:39
helga det jämte dess t.
40:9
smölja brännoffersaltaret jämte t.
40:10
altaret och alla dess t.
3.Mos. 8:11
förestå ...alla dess t.
4.Mos. 1 :50
vården om alla uppenbarelsetiiltets t.
3:8
de t. till de heliga föremålen
3:31
vården om ...alla dess t.
3 :36
(liu_en) med alla dess t.
4:10
alla t .. altarets alla t.
4:14
alla t. till dessa heliga föremAl
4:1 I;
de helilla föremålen och deras t.
4:16
kortelicen, alla deras t.
4 :32
helgat det med alla dess t.
7:1
och altaret med alla dess t.
7:1
Av almucträet t. till H. hus
1.Kon.10:12
lät kon. löra t. till H. hus
2.Krön. 9:11
. hrännoffersa1taret med alla dess t.
29 :18
skådebrödsbordet med alla dess t.
29:18

TILLBJUDA
skall du först t. den fred
menillheten tillbjöd dem fred
hopp s. t.es oss i evanaeHum.

5.Mos.20:10
Dom.21:13
Kol. 1:23

TILLBLANDAD
(kslken) är full av t. dryck

PS.75:9

TILLBRINGA
t.r natten i undancömda nästen
tillbrqte natten under fasta

Jes.6S:4
Dan. 6:18

TILLBöRUG
-tillbörlig
otillbörlig Matt. 15 :26
TILLBöRLIG
löra med staden ss. t.t är
Dom.2O:10
icke sökte hm s. t.t var
1.Krön.16:13
icke t.t att I tillsammans med
Ear. 4:3
det är icke t.t att vi åse huru skada
4:14
ss. t. t bade varit för de stYlleIsers
9:1
kvinnor liva sina män t. ära
Est. 1 :20
Att pliktfälla .•• är icke t.t
Ords.17:26
Att vara partisk är icke t.t
18:5
anseende till personen är icke t.t
24:23
anseende till personen är icke t.t
28:21
furstar hålla måltid i t. tid
Pred.10:17
Är detta ett t.t tal, du Jakobs
MIka 2:7
icke t.t att vi försumma Guds
Apl. 6:2
icke t. t att en sådan får leva
22 :22
upphära sin vUlas t.a lön
Rom. 1:27
icke höcre tankar om sic än t.t är
12:3
ty detta är rätt och t.t
Ef. 6:1
rätt och t. t att jac tänker sil.
Fil. 1:7
underordnen.•. ss. t.t är I H.
Kol. 3:18
tacka Gud ...... t.t är
2.Tess. 1:3
med t. vördnad taca sill an
1.TIm. 6:4
håller det tör rätt och t.t
2.Pet. 1:13

TILLDELA
Gud har ej t.t henne förstånd
ännu mer skall bliva eder t.t
mått av tro s. Gud t.t var och
t.r var och en särskUd "va

Job 39:20
Mark. 4:24
Rom.12:3
1.Kor.12:11

TILLDRAGA (...)
Därefter tilldral ... föliande
2.Sam.13:1
under den tiden tilldroi sill
Est. 1:2
icke t.t sic i 11IID undanlömd vrå Apg.26:26

TILLEGAT-PILNEESER
Se: TigJat-Pileser. l.Krön.S:6; 2.Krön.

28:20.

TILLEGAT-PILNESER
Se: TigJat-Pileser. l.Krön.S :26.
TILLFALLA

vår arvedel har Ut oss här
32:19
land s. skall t. eder ss. arvedel
34:2
de lotter s. tillföllo Manasse
Jos.17:5
Tappuas land tillföll Manasse
17:8
~ä1va Tappua tillföll Efraims barn
17:8
städerna där tillföllo Efralm
17:9
s. III söder om den tillföll Efralm
17:10
s. låg Dorr om den tillföll Manasse
17:10
städer s. tillföllo Benjamins
18:21
icke Dit område t.it (Dan)
Dom.18:1
må full lön t. dill från H.
Rut 2:12
utan tillföllo prästerna
2.Kon.12:16
tillföll Kehats övri!la barns
1.Krön. 6:70
En lott har Ut ml& i det
Ps.16:6
må t. nID s. täckes Gud
Pred. 2:26
rättfärdighet t.er oss icke
Jes.69:9
måtten t. de övr!ca folken
Hes.36:3
hs söner skall det t.
46:17
detta land t. eder ss. arvsegendom
47:14
t. eder ss. arvedel bland Israels
47:22
det skall icke t. hs
Dan.11:4
hs rike skall t. andra än dem
11:4
t. de kvarblivna av Juda hus
Sef. 2:7
allt detta andra t. eder
Matt. 6:33
t. dem för vilka så är bestämt
20:23
t. dem för vilka sil. är bestämt
Mark.10:40
det tillföll (Sakarias) att"
Luk. 1:9
också detta andra t. eder
12:31
frid skall t. s. Sör det loda
Rom. 2:10
det område s. hu t.it oss
2.Kor.10:15
den äran tillföll (K.)
Hebr. 5:5

TILLFLYKT
Se även: Skydd, skygd, fäste, fästning,
värn, beskydd, hjälp, tillflyktsord,
borg, klippa, torn, förtrösta, tillförsikt.
-tillflykt
lögntillflykt Jes.28:17
Tillflykt
Ordet tillflykt betecknar en plats eller
en person som man kan fly till i nöd
och fara, och där man kan finna skydd
och beskydd. Den ogudaktige säges
inte ha någon tillflykt, J ob 11 :20, och
det avfålliga gudsfolket har gjort
lögnen till sin tillflykt, Jes.28:15,
denna tillflykt skall därför omintetgöras, y.17.
Även om den gudfruktige är utan
all mänsklig tillflykt, är Herren hans
tillfly kt, hans del i de levandes land,
Ps. 142:5-6. Att Herren är en fast och
säker tillflykt för alla som söker
honom, understryks i Bibeln av de ord
som brukas parallellt eller tillsammans
med ordet tillflykt: borg, klippa, värn,
fästning, sköld osv. Den fromme kan
söka sin tillflykt hos Herren på grund
av hans nåd, trofasthet och rättfärdighet, se t.ex. Ps.57:2; 91 :2,4; 11:1,7.
Gud är vår tillflykt, Ps.46.
1) En hjälp i nöden, V.l. 2) En
boning som icke vacklar, v.5-6. 3) En
borg, v.6,12.
Herren är en tillflykt
1) För de eländiga, PS.142:6-7. 2)
För de rättsinniga, PS.II :1-2.3) För de
rättfärdiga, Ps.94:21-22. 4) För sina
tjänare, PS.34:23. 5) För dem som
fruktar honom, Ords. 14:26. 6) För sitt
folk, Joel 3 :16. 7) För alla jordens
ändar, Ps.6S:6.
Den som tar sin tillflykt till Herren
1) Kommer icke på skam, Ps.2S:20.
2) Skall icke stå med skuld, Ps.34:23.
3) Får nåd, Ps.57:2. 4) Blir frälst,
Ps.37:40. 5) Får vård, Nah.I:7. 6) Får
erfara Herrens godhet, Ps.31 :20. 7)
Gläder sig i Herren, Ps.S :12; 64:11. 8)
Är salig, Ps.2:12; 34:9. 9) Blir bevarad,
Ps.16:1. 10) Skall få landet till arvedel,
Jes.57:13.
TILLFLYKT

3) månos, D i lO
flykt; tillflykt. Se vidare: Flykt 10,
Undflykt 2.
4) mahsä, i1 D n O
(några' gånge~' '~al}.äsä) tillflykt, till·
flyktsort; av: ~så, se 2. Ordet är i
Ps.91:9 övers. skygd. Det förekommer
även i uttrycket mal}.se ls:åzå~, lögntillflykt, Jes.28 :17.
5) mijJlät, D ~ ~ l?
flykt el. tillflykt, tillflyktsort; av:
påla!, se .I O.
6) mibtäh, n t!l JO
förtrö;ta~; äv~n'i' betydelsen: föremål
för förtröstan, det man förtröstar på;
av: bå!al}., förtrösta, lita (på). Se: Förlita 5, Förtrösta 2, Hopp 12, Tillförsikt 3, Trygg S.
7) mö 'on, 1 i VD
boning. Ordet b;ukas i synnerhet om
Guds boning, t.ex. S.Mos.26:IS;
2.Krön.36:IS; Ps.26:8; 68:6, men även
om vilda djurs bo el. näste, t.ex.
Jer.10:22; 51:37; Nah.2:12 (på det
senare stället övers. kula). Jfr ~ur
må'on i Ps.71:3, övers. en klippa där
jag får bo (beträffande ~ur, se
Klippa 2).
8) häsut, n 1 Dn
tillflykt; av: !;tlså, se 2. Ordet, som
förekommer end. i Jes.30:3, står där
parallellt med må'oz, se Värn 2.
9) mahabe', X;! O.r,?
gömstäni, tillflyktSort; av: [!;tållå'], nif.
och hithp. gömma sig. Jfr mal}.ä~o'im i
l.Sam.23:23, övers. gömställen (här
förekommer även hithp. av verbet
[!;tål.?a'], övers. gömma sig).
10) pälat, D ';> El
undkom~a, ;~dfly. I Hes.7:16 står
ordagrant: Och deras räddade (Påli!, se
Rädda 2) skola undfly, och de skola
vara på (eg. till) bergen såsom klyftornas duvor. Se vidare: Rädda 7.
11) I Am.5:19 står ordagrant: och när
han kommer hem (u~å' habbåji!).
12) bärah,
3
gå över ~l. ge~o~; fly. Se t.ex. Fly 2,
Flykta 1, Skynda 10.
13) I J os.9:4 står ordagrant: handlade
också de med list.

n.,

TILLFLYKT
Uppdelning: aUmänt; taga tillflykt till.
TILLFLYKT (allmänt)
1 En t. är han, urtidens
5.Mos.33:27
2 finna t. under hs vingar
Rut 2:12
3 Gud, mitt värn och min t. 2.Sam.22:3
3 l_n t. skall mer finnas
Job 11:20
4 ty de ila ej annan t.
24:8
4 H. är ändå hs t.
Ps.14:6
2 t. under dina vinlars skuaa
36:8
4 Gud är vår t.
46:2
5 söka mi&: en t. undan stonnvind
55:9
3 för miII en bora och en t.
59:17
4 Ty du är min t.
61:4
4 min t. har jllll i Gud
62:8
4 Gud är vår t.
62:9
6 du s. är en t. för alla jordens
65:6
4 men du är min starka t.
71:7
4 söker min t. hos H., H.
73:28
7 H .. du har varit vår t.
90:1
4 I H. har 1l1li min t.
91:2
91:4
2 under hs vinpr skall du finna t.
91:9
7 liort den HöSste till din t.
4 min Gud bUver min t.s kUppa
94:22
104:18
4 klyftorna äro kliPPdassarnas t.
3 I11IIen t. återstår för mill
142:5
142:6
41l1li säler: Du är min t.
2 min sköld och min t.
144:2
4 hs barn få där en t.
Ords.14:26
4 en t. mot störtskurar
Jes. 4:6
2 de betryckta hava sin t.
14:32
4 en t. mot störtskurar
25:4
4 vi hava 1I0rt löcnen till vår t.
28:1S
2 en t. under Elyptens aku_.
30:2
8 t.en under Elyptens skuua
aO:3
9 ss. en t. i stormen
32:2
Jer.16:19
3 H .. du min t. på nödens dllll
4 s. är min t. på olyckans dllll
17:17
10 söka sin t. i beraen
Hes. 7:16
4 för sitt folk är H. en t.
Joel 3:16
11 när ban då söker t. i sitt
Am. 5:19
12 sök din t. i Juda land
7:12

tillföllo de svaca Laban
1.Mos.30:42
alltid t. den präst So bär fram
3.Mos. 7:9
spisoffer t. Arons söner lemensamt
7:10
arvlbesittninc t.er präaten
27:21
den hälft s. t.er dem
4.Mos.31 :29
ur den hälft s. t.er de övri!la
31:30
del del .. tillfi)1l dem s. varit i
31 :36
s. tillföll de övri!la Israelitema
31 :42
den s. tillföll menillheten
31:43
.. tillföll de övriga issaeliterna
31:47

1) me'onä, i1 rV/1
=må'on, se 7. Jfr Ps.76:3; Jer.21:13,
övers. boning; Job 37:8; 39:2; Ps.
104:22; Am.4:3 kula; HV.4:8 hemvist.
2) tuisä, i1 ~ O
taga sin tillflykt (till), fmna tillflykt.
Se: Frimodig 4, Förtrösta 4.

TILLFLYKT (taca tillflykt till)
2 till vilken de tOlo sin t.
S.Mos.32:37
la tOlo de sin t. till list
JOI. 9:4

5642

5643

5644

Tillflyktsort - Tillhöra
2 tagen eder t. under min
Dom. 9:15
2 till vilken jag tager min t.
2.Sam.22:3
2 alla s. taga sin t. till hm
22 :31
2 Saliga s. taga sin t. till
Ps. 2:12
2 s. taga sin t. till dig
5 :12
2 H .• till dig tager jag min t.
7 :2
11:1
2 Till H. har jag tagit min t.
2 jag tager min t. till dig
16:1
2 taga sin t. till din högra hand
17 :7
18:3
2 till vilken jag tager min t.
2 för alla s. taga sin t. till hm
18 :31
2 jag tager min t. till dig
25 :20
2 Till dig, H .. tager jag min t.
31:2
2 s. taga sin t. till dig
31 :20
2 säll är den s. tager sin t. till
34:9
2 s. tager sin t. till hm
34 :23
2 de taga sin t. till hm
37:40
2 till dig tager min själ sin t.
57:2
2 vill jag taga min t.
57:2
2 under vingars beskärm tager min t. 61:5
2 taga sin t. till hm
64:11
2 Till dig, H., tager jag min t.
71:1
2 Bättre taga sin t. till H.
118:8
2 Bättre taga sin t. till H.
118:9
2 H., till dig tager jag min t.
141:8
2 för dem s. taga sin t. till
Ords.30:5
2 den s. tager sin t. till mig
Jes.57 :13

TILLFLYKTSORT
Se även: Fristad, tillflykt.
TILLFLYKTSORT

1) miklät, 1CI '7 i)n
tillflykt, 'asyl;Ta~:' !<älat, grundbet. troL
taga upp el. in, mottaga, härbärgera.
Ordet ingår även i uttrycken 'ir m*lät,
se Fristad 1, och 'ir m~a! häro~e<$,
dråparens tillfly ktsort eL fristad; övers.
dråparfristad (se d.o. för ordkonkor·
dans).
TILLFLYKTS OR T
1 ss. tler undan blodshämnaren 4.Mos.35:12
1 dessa sex städer ss. t.er
35:15
1 ss. t.er undan blodshämnaren
Jos.20:3

TILLFLYTA
Då skulle frid t. dig ss. en

Jes.48:18

TILLFOGA
t.de dem stort nederlag vid
Jos.10:10
Då nu Jasua t.t dem stort nederlag
10:20
(Jefta) t.de dem stort nederlag Dom.11:33
därmed t. hela Israel smälek
l.Sam.l1:2
David t.de dem stort nederlag
19:8
David t.de dem ett stort nederlag
23:5
hämnats den smälek han t.de mig
25:39
icke t.r oss för stor skada
2.Sam.20:6
t.de arameerna stort nederlag 1.Kon.20 :21
sår s. arameerna t.t hm
2.Kon. 8:29
sår s. arameerna t.t (Joram)
9:15
t.de (Ahas) ett stort nederlag 2.Krön.28:5

TILLFRISKNA
t. från denna sjukdom
2.Kon. 1:2
om jag skall t. från denna sjukdom
8:8
Skall jag t. från denna sjukdom
8:9
8:10
siig till hm: Du skall t.
sade till mig att du skall t.
8:14
20:1
du måste dö och skall icke t.
20:7
Och (Hiskia) t.de
måste dö och skall icke t.
Jes.38:1
t.t från sin sjukdom
38:9
så skulle (Hiskia) t.
38:21

TILLFRÅGA
närhelst konungen t.de dem
Dan. 1 :20
(J.) t.d när Gudsrike skulle
Luk.17:20
t.S varigenom denne blivit botad Apg. 4:9

TILLFÄLLE
(Josef) sökte t. gråta ut
1.Mos.43:30
kommer i t. att anskaffa
3.Mos.26:26
om han kommer i t. därtill
26:49
vid det t. då dennes hop
4.Mos.26 :10
vad t. t giver vid handen
D om. 9 :33
föllo vid det t.t 42000 efraimiter
12:6
göra vad t. t giver vid handen
l.Sam.10:7
Vid detta t. firade Salomo
loKon. 8 :65
Salomo sökte t. att döda Jerobeam.
11:40
Vid detta t. lösbröt Hisltia
2.Kon.18:16
Vid detta t. firade Salomo
2.Krön. 7:8
vid ett t. då vin stod framsatt
N eho 2:1
sökte t. bära hand på hm
Est. 2 :21
utan Haman sökte t. att utrota
3:6
om du tiger stilla vid detta t.
4:14
sökt t. att böra hand på Ahasveros
6:2
sökte efter lägligt t. förråda
Matt.26 :16
icke ens fingo t. att äta
Mark. 3:20
sökte efter t. att förgöra (J.)
11 :18
sökte efter t. att gripa (J.)
14:1
sökte han efter t. att förråda hm
14:11
(Herodes) sökte efter t. att
Luk. 9:9
sökte efter t. att kunna anklaga
11:54
sökte efter t. att förgöra (J.)
19:47
få t. att frambära vittnesbörd
21 :13
sökte efter t. att röja hm ur vägen
22:2
sökte efter lägligt t. att förråda
22:6
haft t. att försvara sig
Apg.25 :16
gynnsamt t. att komma till eder Rom. 1 :10
Men då nu synde~ fick t.
7 :8
ty då synden fick' t., förledde den
7:11
spara ihop vad han fär t. till
1.Kor.16:2
s. trakta efter t. att bliva
2.Kor.11 :12
icke så att köttet fär ngt t.
Gal. 5:13
medan vi hava t., göra vad gott är
6:10
given icke djävulen ngt t.
Ef. 4:27
tagen väl i akt vart lägligt t.
5:16
I haden icke t. göra ngt
Fil. 4:10
tagen väl i akt vart lägligt t.
Kol. 4:5
är nu icke t. att tala
Hebr. 9:5
haft t. att vända tillbaka dit
11 :15
all aga för t.t icke till glädje
12:11
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TILLFÖRA
t.de dem livsmedel
t.de de dig ss. hyllningsgåvor

l.Krön.12:40
Hes.27:15

TILLFÖRLITLIG
l) ·'emun, 11 n ~
van\. plur. 'ämunim; pålitlighet, tro·
fasthet. 1 Ords. 13 :17 står: ~ir '~munim,
övers. ett tillförlitligt sändebud. Jfr 'is
'ämunim, Ords.20:6, övers. en man
som är att lita på. Se vidare: Trohet 1.
2) lf-oS{, Q;j'i)
rätt, sanning. Ordet är ett arameiskt
låneord, jfr Sanning 9.
3) ['åman], 19~.
aram. haf. tro, fÖrtrösta, lita; här haf.
part. pass. trovärdig, tillförlitlig. Se
vidare: Tro (verb) 5.
4) ja~~iQ, :J' ~ ~
aram. fast, säker, viss; här övers. tillför·
litlig förklaring; av: [je~H se 5. Se
vidare: Fast 39.

5) Ui!~aQ J,

J ~ ~

aram. pa. fastställa. Verbet förekom·
mer end. i Dan.7:l9, där det står med
prep. 'al, på, över; om, angående; därav
betydelsen: få visshet om; övers. hava
tillförlitlig förklaring angående. Det
motsvarar hebr. [jä~a1? J, se Fast 34.
6) aspluileia, åucpåt..€ta
fasthet; tillförlitlighet, säkerhet; av:
asphales, se Säker 16. I Luk.l:4 står
ordagrant: fastheten (tillförlitligheten)
av de ord, om vilka du har blivit
undervisad. Se: Omsorg 5.
TILLFöRLITLIG
1 ett t.t sändebud är läkedom
Ords.13:17
2 lära dig t.a sanningsord
22:21
3 dess uttydning är t.
Dan. 2:45
4 bad om en t. förklaring på allt
7:16
5 t. förklaring angående fjärde
7:19
6 inse huru t.a de sty cken äro
Lul<. 1:4

TILLFÖRNE
sådan myckenhet aldrig t.
giva dig sådana domare s. t.
ord s. H. t. talade till Moab

2.Mos.10:14
Jes. 1:26
16:13

TILLFÖRSIKT

1) kislii, il'? D J
förtröstan, h~pp. Jfr 2. Se vidare:
Dårskap 5.
2) kdsäl, ? q ~
grundbet. fett; fetma; här: förtröstan,
hopp. Ordet står här parallellt med
mi1?t~, se 3, Förtrösta 2. Se t.ex.
Dårskap 10, Hopp 9.
3) miQ!ii~, n ~ ~1.?
förtröstan. Se vidare: Tillflykt 6.
4) pepo{thesis, 7rE7roi8'T/ut~
förtröstan, tillit, tillförsikt; av: pe·
poitha, se 5. Se: Förtrösta 8.
5) pe{tho, 7rEiOw
övertala, övertyga; här perf. pepoitha,
förtrösta, förlita sig på. Se t.ex. För·
trösta 7, Lyda 6.
6) hypostasis, imo umu t~
det som lägges under, underlag, grund·
val; det som har en grundval; substans,
verklighet, väsen; fasthet, ståndaktig·
het, (fast) tillförsikt; av: hyprustemi,
ställa el. lägga under (av: prep. hypo,
under, och rusttimi, ställa, lägga). I
Hebr.l:3 är ordet övers. väsen.
7) parresfa, 7rapp'T/uia
fritt el. öppet tal; frimodighet; här
övers. ,fast tillförsikt; av: pas, all, hel,
och resis, talande, tal. Se t.ex. Fri·
modighet 6, Känna 38, Tillit l.
TILLFöRSIKT
1 din gudsfruktan vara din t.
Job 4:6
2 hs t. visar sig bräcklig
8:14
Ords.25:19
3 trolöses t. på nödens dag
4 i denna t. tänkte jag komma 2.Kor. 1:15
2:3
5 jag har den t.en till eder alla
3:4
4 En sådan t. hava vi gm K. till Gud
9:4
6 komma på skam med vår t.
6 med sådan t. berömmer mig
11:17
5 i H. den t.en till eder
Gal. 5:10
4 i hm kunna vi med t.
Ef. 3:12
5 jag har den t.en att han s. i
Fil. 1:6
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5 vi hava den t.en till eder
6 hålla fast vår första t.
7 en fast t. att få gå in
6 tron är en fast t.
7 den fasta t. vi hava till hm

2.Tess. 3:4
Hebr. 3:14
10:19
11:1
loJoh. 5:14

TILLFÖRSÄKRA
Josua t.de (hiveerna) fred

Jos. 9:15

TILLGIVA
Se även: Förlåta, förlåtelse, nåd, för·
soning.
TILLGIVA

l) siilah, n? D
förlåta.' Verbet brukas i G.T. endast
om Gud, och det ligger bakom adj.
salläh, förlåtande (se Förlåta 6), och
subsi. selil;lä, förlåtelse (se Förlåta 4).
Se: Förlåta 2.
2) 'iibar, l :J V
gå ö~er el. -fÖrbi, passera, gå genom;
med prep. 'al (om synd) el. prep. le
(om människor) skona, förlåta; hif.
låta passera; (om synd) förlåta. Se t.ex.
Skona 14, Upptaga 3.
TILLGIVA
1 tillgiv dess missgärning
4.Mos.14:19
14:20
1 Jag vill t. dem efter din bön
2 H. t.it dig din synd
2.Sam.12:13
24:10
2 tillgiv, H., din tjänares
2 tillgiv nu ... missgärning
loKrön. 21 :8
2 icke t. min missgärning
Job 7 :21
2 hennes ära att t. vad ngn
Ords.19:11
Am. 7:8
2 icke vidare t. dem
8:2
2 kan icke vidare t. dem
Mika 7:18
2 t.er den dess överträdelse

TILLGIVEN
Jonatan var David mycket t.

1.Sam.19:1

TILLGREPP
fråga angående orättrådigt t.

2.Mos.22:9

TILLGRIPA
tillgrepo de nödhjälpsmedel

Apg.27:17

TILLGÅ
dessa födoämnen finnas att t.
ss. det i dag har t.tt
så skall det ock sedan t.

huru denna ogärning t. tt
berättade allt ss. det t. tt
tillgick det i Ikonium
låten allt t. på höviskt sätt

1.Mos.41:36
3.Mos. 8:34
8:34
Dom.20:3
1.Sam.25:12
Apg.14:1
1.Kor.14:40

TILLGÅNG
i mån av edra t.ar fören det
2.Kor. 8:11
välbehaglig med de t.ar den har
8:12

·tillgänglig
otillgänglig J ob 41 :24
TILLHOPA
Uppdelning: allmänt; foga tillhopa, hämta
tillhopa, kalla tillhopa, komma tillhopa,
samla tillhopa.
TILLHOPA (allmänt)
bjöd Laban t. allt folket
1.Mos.29:22
två hövdingar t. en vagn
4.Mos. 7:3
slöto de sig endräktigt t.
Jos. 9:2
lägrade sig t. vid Meroms vatten
11:5
midjaniterna t. församlat sig
Dom. 6 :33
Ussis söner voro t. fem
l.Krön. 7:3
Knyter du t. Sjustjärnornas
Job 38 :31
och jordkokorna klibbas t.
38 :38
t. drogo de fram
Ps.48:5
besväret samla in och lägga t.
Pred. 2 :26
slå ned, alla t.
Jes. 7 :19
båda t. vända sig mot Juda
9:21
lejon och gödboskap skola sämjas t.
11:6
deras ungar skola ligga t.
11:7
rulla dig t. till en klump
22:17
båda skola t. förgås
31:3
sedan ligga de där t.
43 :17
t. med förskräckelse komma på skam 44 :11
alla t. må rådslå därom
45 :21
brännoffer t. med edra slaktoffer Jer. 7:21
Lägg sedan köttstyckena t.
Hes.24:4
vill jag lägga båda (stavarna) t.
37:19
sitta t. vid samma bord
Dan.11 :27
tränga dem t. och låta dem
Hos. 8 :10
lade den yngre sonen sitt t.
Luk.15:13
Två kvinnor skola mala t.
17 :35
judarna, alla t., upp mot Paulus Apg.18:12
hålla fast t. i samma sinnelag
loKor. 1 :10
ss. när bokrulle rullas t.
Upp. 6:14
TILLHOPA (foga tillhopa)
våderna fogas t. med varandra 2.Mos.26:3
fem övriga våderna fogas t.
26:3
foga t. våderna medelst häktorna
26:6
fem av våderna skall du foga t.
26:9
du skall foga täckelset t.
26:11
fogade t. fem av våderna
36:10
36:10
fogade t. de fem övriga våderna
fogade våderna t. med varandra
36:13
fogade t. till ett särskilt stycke
36:16
50 häktor att foga t. täckelset
36:18
Foga dem sedan t. med varandra Hes.37:17
TILLHOPA (hämta tillhopa)
jag hämtade (leviterna) t.
hämta den t. till din loge
hämta t. från jordens fyra höm
hämta eder t. från de länder
hämta t. Israels kvarlevor

5647

Neh.13:11
Job 39:15
Jes.11:12
Hes.11:17
Mika 2:12

hämta t. de fördrivna
hämtat t. till sig alla folkslag
hämta t. konungariken
hämta t. de fördrivna
skall jag hämta eder t.

4:6
Hab. 2:5
Sef. 3:8
3:19
3:20

TILLHOPA (kalla tillhopa)
Ack att H. skulle kalla t.
2.Kon. 3:10
kallat t. dessa tre konungar
3:13
kallen t. de gamla, församla
Joel 2:16
kallade t. hela romerska vakten Mark.15:16
(J.) kallade t. de tolv
Luk. 9:1
kallar han t. sina vänner
15:6
kallar hon t. sina väninnor
15:9
kallade Pilatus t. översteprästerna
23:13
Komelius kallat t. sina fränder
Apg.10:24
kallade de t. församIingen
14:27
(Demetrius) kallade t. dessa
19:25
kallade t. de förnämsta av judarna
28:17
TILLHOPA (komma tillhopa)
(Jakob:) Kommen t. och hören l.Mos.49:2
mycket folk kom t. i Jerus.
2.Krön.30:13
där (Ed om) komma gamarna t.
Jes.34:15
närmar sig ••• och kommer t.
41:5
benen kommo åter t.
Hes.37:7
Då nu mycket folk kom t.
Luk. 8:4
Då de nu hade kommit t.
Apg. 1:6
församling s. kommer t. i
Rom.16:5
Om hela församlingen komme t.l.Kor.14:23
församling s. kommer t. i deras hus
16:19
församling s. kommer t. i hs hus Kol. 4 :15
församling s. kommer t.
Filem. v.2
TILLHOPA (samla tillhopa)
(Jakob:) Samien t. stenar
1.Mos.31:46
samlade sig Benjamins barn t. 2.Sam. 2:25
Joab samlade t. allt folket
2:30
David samlade t. Arons barn 1.Krön.16:4
skulle samla t. de främlingar
22:2
samla t. alla dessa unga
Est. 2:3
många unga kvinnor samlades t.
2:8
jungfrur för andra gången samlades t.
2:19
de samla t. och veta icke vem
PS.39:7
Israels fördrivna samlar han t.
147:2
samlas t. ss. fångar hopsamlas
Jes.24:22
det är hs A. s. samlar dem t.
34:16
från väster skall jag samla dig t.
43:5
folkslagen samla sig t.
43:9
Barnen samla t. ved
Jer. 7 :18
icke sedan samla dem t.
8:2
Upp, samlen t. alla markens djur
12:9
icke samla dem t.
25 :33
jag skall samla eder t.
Hes.22:21
jag skall samla dem t. från alla
37 :21
samlen eder t. från alla håll
39:17
samlade jag dem t. till deras land
39 :28
Juda och Israels ... samla sig t.
Hos. 1:11
samla t. alla hednafolk
Joel 3:2
och samlen eder t.
3:11
locka på dem och samla dem t.
Sak.10:8
skatter skola samlas t.
14:14
att vi skola samla det t.
Matt.13:28
ogräset, när I samlen detta t.
13 :29
Samlen först t. ogräset
13:30
SS. DU ogräset samlas t.
13:40
de skola samla t. och föra bort
13:41
samlar t. fiskar av alla slag
13:47
tj änarna samlade t. alla de träffade
22:10
samlade (fariseerna) sig t.
22 :34
Samlen t. de överblivna
Joh. 6:12
Då samlade de dem t. och fyllde
6:13
samlar t. sådana grenar och kastar
15:6
furstarna samlade sig t. mot H.
Apg. 4:26

TILLHÅLL
2.Sam.17:17
sitt t. vid Rogelskällan
Job 39:31
På klippan ...har han sitt t.
Jes.14:23
till ett t. för rördrommar
Aroers städer t. för hjordar
17:2
30:6
lejoninnor och lejon hava sitt t.
34:13
det bliver ett t. för strutsar
65:4
s. har sitt t. bland gravar
Hes.26:17
förstörd. du havsfolkens t.
Sef. 2:9
Ett t. för nässlor
Mark. 5:3
sitt t. bland gravarna
Upp.18:2
t. för alla slags orena andar
t. för alla slags orena fåglar
18:2

TILLHÅLLA
icke t.it leviterna indriva
2.Krön.24:6
tillhöll dem att tjäna H .. sin Gud
34:33

TILLHÖRA
terebintlund s. t.de Mamre
1.Mos.14:13
14:23
land s. icke tillhör dem
15 :13
annan s. tillhör dig i staden
19:12
du själv och alla s. t. dig
20:7
grotta i Makpela, s. tillhör hm
23:9
all den rikedom tillhör oss
31 :16
funnit av bohagsting s. t. dig
31 :37
Vem tillhör du, vem t. djuren
32:17
De t. din tjänare Jakob
32:18
Se efter vem dessa••. t.
38:26
du med allt vad s. tillhör dig
45:10
Israel bröt upp med allt vad hm t.de 46:1
intet av de djur s. t. Israels
2.Mos. 9:4
förstfött, mig tillhör det
13:2
ej heller ngt s. tillhör din nästa
20:17
hustrun och hennes barn t. hennes
21:4
skola t. Aron och hs söner
29:27
skall t. Aron och hs söner
29 :28
hela det folk s. du tillhör
34:10
speglar s. t. t de kvinnor
38:8
av spisoffret skall t. Aron
3.Mos.2:3,10
Allt fettet skall t. H.
3 :16
det övriga skall t. prästen
5 :13
hm skall det t.
7 :7
skall huden t. den prästen
7:8
hm skall den t.
7 :14
bringan skall t. Aron och hs söner
7 :31
ss. en evärdlig rätt t. dig
10:15
ty skuldoffret tillhör prästen
14:13
om hon icke t.de ngn man
21:3
helgade åt H. och t. prästen
23:20
skola t. Aron och hs söner
24:9
åt ngn s. tillhör främIingasläkt
26:47
än mindre ngt annat s. tillhör dig
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Tillhörande - Tillkommelse
Dionysius t.de Areopagens domstol
17 :34
Den man s. detta bälte tillhör
21:11
t.t det strängaste partiet
26:5
gärningar s. t. bättringen
26 :20
Julius s. t.de den kejserliga vakten
27:1
från den Gud s. jag tillhör
27 :23
t.de den förnämste mannen på ön
28:7
för att t. en annan
Rom. 7:4
sitt sinne till vad köttet tillhör
8:5
sitt sinne till vad A. tillhör
8:5
frihet s. tillhör Guds barns härlighet
8 :21
dem t. barnaskapet och härligheten
9:4
Dem t. ock fäderna
9:5
det s. de efter naturen t.
11 :24
Hm tillhör äran i evighet, amen
11 :36
den ende vise Guden, tillhör äran
16:27
visdom s. icke tillhör denna
l.Kor. 2:6
område s. tillhör andra
2.Kor.10:16
tillhör äran i evigheternas
Gal. 1:5
hm tillhör äran i församlingen
Ef. 3 :21
s. tillhör eder kallelse
4:4
vår Gud och fader tillhör äran
Fil. 4:20
vad s. tillhör ditt ämbete
2.Tim. 4:5
Hm tillhör äran i evigheternas
4:18
stadiga maten tillhör fullmogna Hebr. 5:14
icke tillhör den skapelse s. nu är
9:11
Hm tillhör äran i evigheternas
13 :21
tillhör äran och väldet
l.Pet. 4 :11
Hm tillhör väldet i evigheternas
5 :11
Hm tillhör äran
2.Pet. 3:18
vishet tillhör själiska mskorna
Jak. 3:15
s. allena är Gud, hm tillhör ära
Jud. v.25
hm tillhör äran och väldet
Upp. 1:6
och Lammet tillhör lovet och äran
5:13
Frälsningen tillhör vår Gud
7 :10
makten och starkheten t. vår Gud
7 :12
äran och makten t. vår Gud
19:1

s. tillhör H. redan ss. förstfött
27:26
tillhör det redan H.
27 :26
är högheligt och tillhör H.
27:28
all tionde av jorden tillhör H.
27 :30
De inmönstrade s. t.
4.Mos.2:9,16,24,31
leviterna skola t. mig
3 :12
mig tillhör allt förstfött
3 :13
Mig skola de t.
3:13
leviterna skola t. mig
3 :45
ersättningen åt H. och t. prästen
5:8
till prästen, skola t. denne
5:9
hm skola allas heliga gåvor t.
5:10
vad ngn giver åt prästen skall t.
5:10
leviterna skola t. mig
8:14
mig tillhör allt förstfött
8 :17
komma icke vid ngt s. tillhör dem
16:26
Detta skall t. dig av det högheliga
18:9
ss. högheligt t. dig
18:9
s. skall t. dig ss. en gärd
18:11
Förstlingsfrukterna skola t. dig
18:13
tillspillogivet i Israel skall t. dig
18:14
s. öppnar moderlivet skall t. dig
18:15
deras kött skall t. dig
18:18
t. dig likasom viftoffersbringan
18:18
den stam de komma att t.
36:3
s. de komma att t.
36:4
en arvedel s. tillhör ngn av
36:7
område s. tillhör edra bröder
5.Mos. 2:4
annat s. tillhör din nästa
5 :21
H. t. himlarna och himlarnas himmel 10:14
i de städer s. t. dessa folk
20:16
hm tillhör förstfödslorätten
21 :17
den skall t. främlingen
24:19
vad finnes kvar t. främlingen
24:20,21
de t. din frommes skara
33:8
så ock alla s. t. dem
Jos. 2:13
Tillhör du oss eller våra ovänner
5:13
jämte alla s. t. henne
6 :22
förde ut alla s. t.de henne
6:23
alla s. t.de (Rahab) lät Josua leva
6:25
Meara, s. tillhör sidonierna
13:4
städer s. hade t.t Sihon
13:10
utkanterna därav skola t. dig
17 :18
Mitt bjärta tillhör Israels
Dom. 5:9
terebinten vid Ofra s. t.de Joas
6:11
Tag den tjur s. tillhör din fader
6 :25
det Baalsaltare s. tillhör din fader
6 :25
åkerstycke t t.de Boas
Rut 2:3
Vem tillhör den unga kvinnan där
2:5
Det åkerstycke s. t.de vår broder
4:3
allt vad s. har t.t Elimelek
4:9
allt vad s. har t.t Kiljan
4:9
Vem tillhör allt vad härligt är l.Sam. 9 :20
svärd s. t.t filisteen Goljat
21:9
av allt s. tillhör hm icke låta
25 :22
del av Sydlandet s. tillhör Juda
27 :10
av Sydlandet s. tillhör jerameeliterna 27 :10
av Sydlandet s. tillhör kaineerna
27 :10
Vem tillhör du, varifrån är du
30:13
av Sydlandet s. tillhör kereteerna
30:14
det område s. tillhör Juda
30:14
den del s. tillhör Kaleb
30:14
Vem tillhör landet
2.Sam. 3 :12
hm vill jag t.
16 :18
att konungadömet t.de mig
l.Kon. 2 :15
det land s. hade t. t Sihon
4 :19
Gibbeton s. t.de filisteerna
15:27; 16:15
Ditt silver och ditt guld tillhör mig
20:3
det bästa du har tillhör mig ock
20:3
allt vad jag har tillhör dig
20:4
Ramot i Gilead tillhör oss
22:3
allt vad s. tillhör henne
2.Kon. 8:6
sköldar s. hade t.t konung David
11:10
s. en gång hade t.t Juda
14:28
allt s. t.de konungen i Egypten
24:7
släkter s. t.de linnearbetarnas 1.Krön. 4 :21
detta tillhör en avlägsen tid
4:22
de ätter s. t.de Manasse
12:20
Dig, H., tillhör storhet och makt
29:11
vilken avdelning de t.de
2.Krön. 5 :11
konungadöme s. tillhör Davids söner 13:8
leviterna s. t.de kehatiternas
20 :19
sköldar s. t.t konung David
23:9
de s. t.de den skara Amasja sänt
25:13
tillhör prästerna, Arons söner
26 :18
t.de den ena eller andra avdelningen
31:2
s. tillhör hs folk, med hm vare H.
36 :23
Vemhelst s. tillhör hs folk
Esr. 1:3
de kärl s. hade t.t Guds hus
5:14
det land s. t.de konungen i
N eho 9 :22
det land s. t.de Og
9 :22
Gud t. de s. äro jordens
Ps.47:10
han s. är vår sköld tillhör H.
89:19
vår konung tillhör Israels Helige
89:19
ty de t. mig för evig tid
119:98
dig allena må de t.
Ords. 5 :17
H. tillhör jag
Jes.44:5
kaldeer s. t.de krigsfolket
Jer.41:3
Vattnet s. tillhör oss
Klag. 5:4
t.de husets sidokamrar
Hes.41:9
syster s. icke t.t ngn man
44:25
t. prästerna s. göra tjänst
45:4
ett stycke skall t. leviterna
45:5
skall detta t. denne intill friåret
46:17
hela sträckan tillhör (Dan)
48:1
skall ett stycke t. prästerna
48:10
Det skall t. prästerna
48:11
särskild offergärdsdel t. dem
48:12
områden ... skola t. fursten
48 :21
tillhör förgångna åldrar
Mika 5:2
frukt s. tillhör bättringen
Matt. 3:8
given kejsaren vad kejsaren tillhör
22 :21
och Gud vad Gud tillhör
22 :21
Se här har du vad dig tillhör
25 :25
kejsaren vad kejsaren tillhör
Mark.12 :17
och Gud vad Gud tillhör
12:17
frukt s. tillhör bättringen
Luk. 3:8
i en av båtarna s. t.de Simon
5:3
vad s. t.de en annan
16:12
insett också du vad din frid tillhör
19 :42
kejsaren vad kejsaren tillhör
20 :25
och Gud vad Gud tillhör
20 :25
den s. fåren icke t.
Joh.10:12
älskade världen vad henne t.de
15 :19
kasta lott om vilken den skall t.
19 :24
i ett land s. icke t.de dem
Apg. 7:6
vilket folk han än må t.
10:35

fördärva dem t. med jorden
l.Mos. 6:13
T. bodde på den tiden kananeema
13:7
omskurna t. med (Abraham)
17 :27
förgöra den rättfärdige t. med
18:23
döda den rättfärdige t. med
18 :25
förde t. över vad han eljest ägde
32 :23
t. med allt annat s. fanns i husen
34:29
t. med penningarna för hs säd
44:2
t. födde (Lea) dottern Dina
46:15
t. med de äldste i Israel gå
2.Mos. 3:18
men t. upplyste det natten
14:20
brännoffret och t. spisoffret
3.Mos.14:20
offra brännoffer t. med spisoffret
14:31
icke blotta kvinnas blygd och t.
18 :17
blottar den enas blygd t. den
18:18
tager en kvinna och t. hennes moder 20:14
bäras fram t. med de båda lammen
23:20
försmäkta t. gm sina fäders
26 :39
t. en bock ss. syndoffer
4.Mos.15:24
t. med Koras hop
26:9
T. skolen I offra en bock
28:15
t. skolen I offra syndoffersbock
28:22
t. skolen I offra en bock 28:30; 29:5,11,16
t. också en bock ss. syndoffer
29 :19
t. också en syndoffersbock
29 :22
t. också en bock ss. syndoffer
29 :25
t. också en syndoffersbock 29:28,31,34,38
t. renas med stänkelsevatten
31 :23
T. reste Josua 12 stenar
Jos. 4:9
t. bestämde J osua på den dagen
9 :27
t. med området framför Jafo
19:46
tågade t. med Akis
1.Sam.29:2
t. med alla Davids män
2.Sam.19:41
drogo Joabs män t. med kereteerna
20:7
(Peka) t. med Argob och Arje 2.Kon.15:25
(Josia) brände t. upp Aseran
23 :15
i fred och t. benen av den profet
23 :18
t. med krigshövitsmännen
25 :26
Helgen eder t. med edra bröder1.Krön.15:12
frivilligt ... t. uppsyningsmännen
29:6
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TILLHÖRANDE
med t. fotstycken av silver
2.Mos.26:25
brännoffersaltaret med t. koppargaller 35:16
med t. fotstycken av silver
36:30
kopparaltaret med t. koppargaller
38 :30
kopparaltaret med t. koppargaller
39 :39
jämte t.log olja
3.Mos.14:12,15,24
med t. spisoffer och drickoffer
23:18
ljusstaken och t. oljekärl
4.Mos. 4:9
så ock t. streck
4:26
t. spisoffer och drickoffer
6:15,17
med t. spisoffer
7:87~ 8:8
spisoffer samt t. drickoffer
28:9
brännoffret med t. drickoffer
28:10
t. drickoffren skola utgöras
28:14
brännoffret med t. drickoffer
28:15
offras med t. drickoffer
28 :24
brännoffret med t. spisoffer
28 :31
och därjämte t. drickoffer
28:31
nymånadsbrännoffret med t. spisoffer 29:6
dagliga brännoffret med t. spisoffer
29:6
brännoffret med t. spisoffer
29 :11
med t. spisoffer och drickoffer
29 :16
brännoffret med t. spisoffer
29:19,22,25
29 :28,31,34,38
de t. utmarkerna skola vara
35:3
48 städer med t. utmarker
35:7
några städer med t. utmarker
Jos.14:4
med t. utmarker för vår boskap
21:2
städer med t. utmarker
21 :3.8.19
tio, med t. utmarker
21 :26
13 städer med t. utmarker
21:33
levitstäderna med t. utmarker
21 :41
staden och t. utmarker runt omkring 21 :42
killingen med t. spisoffer
Dom.13:19
i Asdod s. inom t. områden
l.Sam. 5:6
det t. området tog Israel också igen
7:14
med t. lampor av guld
l.Krön.28:15
brännoffer med t. drickoffer
29:21
i byarna med t. utmarker bodde Neh.11:25

TILLHÖRIGHET
deras boskap vår t.
1.Mos.34:23
förgripit sig på sin nästas t.
2.Mos.22:8
förgripit sig på den andres t.
22:11
voro ock mina mäns t.er heliga 1.Sam.21:5
heligt, vad våra t.er angår
21:5

TILLIKA

t. med hela hs regering
29 :30
t. utföra alla slags snidverk
2.Krön. 2:14
t. bäckenen på bäckenställen
4:14
Hilkia t. med andra s. konungen sände 34:22
t. med de dyrbara kärlen i H. hus
36 :10
t. skriftligen kungöra följande
36:22
t. skriftligen kungöra följande
Esr. 1:1
t. tog konung Kores ur templet
5:14
t. med de frivilliga gåvor
7 :16
t. med dem s. bo i Tyrus
Ps.83:8
t. med ogärningsmännen
125:5
t. krossar nacken på en hund
Jes.66:3
bränna upp den t. med de hus
Jer.32:29
t. invid murbyggnaderna
Hes.42:1
tempelkamrar t. invid murbyggnaden 42:10
förgöras t. med de övriga vise
Dan. 2:18
t. med herodianerna
Matt.22:16
olja i sina kärl t. med lamporna
25:4
släppte hm t. med sängen ned
Luk. 5:19
t. med dina barn s. äro i dig
19 :44
de skriftlärde t. med de äldste
20:1
fördes ut för att avlivas t. med (J.)
23:32
i bön t. med Maria, J. moder
Apg. 1 :14
och t. hos våra fäder
7 :38
fruktade Gud t. med hela sitt hus
10:2
t. med hela fö rsamlingen
15 :22
t. med överstarna och de förnämsta
25 :23
t. lösgjorde de rodren
27 :40
t. få uppenbara sin härlighets
Rom. 9:23
H. kalk och t. onda andars kalk l.Kor.10:21
H. bord och t. onda andars bord
10:21
bliva fördömda t. med världen
11:32
t. med den församling s. kommer
16:19
t. alla de heliga i hela Aka,ia
2.Kor. 1:1
välsignade t. med Abraham
Gal. 3:9
t. med dess lustar och begärelser
5:24
t. med alla de heliga
Ef. 3: 18
kärlek t. med tro, från Gud
6:23
t. med församlingsföreståndare
Fil. 1:1
T. sänder jag Onesimus
Kol. 4:9
Nymfas t. med den församling
4:15
att vi må leva t. med hm
l.Tess. 5:10
tog (Moses) blod t. med vatten Hebr. 9:19
mät Guds tempel t. med dem
Upp.11:1
t. med vilddjuret fä makt
17 :12

TILLINTETGÖRA
2.Tess. 2:8

hm skall dä H. J. t.

TILLIT
Se även: Tro, tillförsikt, förtrösta,
övertygelse, lita, visshet, säker.
TILLIT

l) parresia, 7rappT/uia
frimodighet. Se vidare: Tillförsikt 7.
2) pepo/thesis, 7r€7rOiIJT/UL<;
förtröstan, tillit, tillförsikt. Se: Tillförsikt 4.
3) teletös, TE A€iw <;
adv. fullkomligt; övers. med full tillit;
av: teleios, se Fllllkomlig S.
TILLIT
1 Stor är den t. jag har
2.Kor. 7:4
2 på grund av sin stora t. till eder
8:22
3 sätten med full t. edert hopp l.Pet. 1:13

TILLKALLA
t.de filisteema sina präster
1.Sam. 6:2
2.Sam. 9:9
t.de konungen Siba
1.Kon.22:13
budet s. gått att t. Mika
Neh. 5:12
sedan jag hade t.t prästerna
Est. 3:12
konungens sekreterare t.de
8:9
blevo konungens sekreterare t.de
t.en gråterskor att de må komma Jer. 9:17
32:10
Jag t.de vittnen
32:44
man skall t. vittnen
lät konungen t. sina spåmän
Dan. 2:2
5:12
Låt därför nu t. Daniel

TILLKOMMA
1.Mos.14:24
den del s. t.er följeslagare
4.Mos.18:29
åt H. den gärd s. t.er hm
2.Krön.31 :19
utdela vad dem tillkom
Esr.10:12
så t.er det oss att göra
tillkom prästerna och leviterna
Neh.12:44
12:47
vad s. tillkom dem för var dag
13:10
åt leviterna vad dem tillkom
Job 12:12
Vishet t.er ju de gamle
Ords.30:8
låt mig få det bröd mig t.er
Ej konungar t.er det
31:4
ej konungar t.er det att dricka vin
31:4
Jer.10:7
Sådant t.er ju dig
Mika 3:1
T .er det ej eder att veta
Matt. 6:10
t.e ditt rike
Tag vad dig t.er och gå
20:14
t.er det icke mig att bortgiva
20:23
icke undanhålla vad hm t.er
Mark.10:19
t.er det icke mig att bortgiva
10:40
t.e ditt rike
Luk.11:2
Apg. 1:7
Det t.er icke eder få veta
skatt åt den s. skatt t.er
Rom.13:7
13:7
tull åt den s. tull t.er
13:7
fruktan åt den s. fruktan t.er
13:7
heder åt den s. heder t.er
undfå den berömmelse hm t.er 1.Kor. 4:5
icke t.er det väl mig att döma
5:12

TILLKOMMANDE
må de förkunna det t.
Frågen mig om det t.
Den t. härligheten hos detta
denna tidsåldern eller i den t.
i den t. tidsåldern evigt liv
i den t. tidsåldern evigt liv
utan ock i den t.
för denna tiden och för den t.
god grundval för det t.
s. han lade den t.nde världen
den t. tidsålderns krafter

5651

Jes.44:7
45:11
Hagg. 2:10
Matt.12:32
Mark.10:30
Luk.18:30
Ef. 1:21
1.Tim. 4:8
6:19
Hebr. 2:5
6:5

överstepräst för det t. goda
en skugga av det t. goda
vi söka efter den t. staden

9:11
10:1
13:14

TILLKOMMELSE
Se även: Uppenbarelse, härlighet, himmelsfärd, dom, vrede, pånyttfödelse,
Jesus Kristus, Messias, Människoson,
tusenårsriket, rike (Guds), tid (tidens
ände).

Kristi tillkommelse
l. Kristi återkomst och de händelser
som hänger samman med den, omtalas
sammanlagt 319 gånger i N.T., dvs. i
medeltal en gång på 25 verser. En rad
olika ord och uttryck används för
framställningen av denna sak.
a. Parausia används i andra sammanhang för att beteckna ankomst, 2.Kor.
7:6 f., personlig närvaro eller det att
personligen infinna sig, l.Kor.16:17;
,2.Kor.1O:10; Fil.2:l2, och om furstars
eller andra framstående personers officiella besök. Det brukas också när det
talas om Antikrists framträdande,
2.Tess.2:9, och om Gllds dags tillkommelse, 2.Pet.3 :12. Men först och
främst används det i samband med
förkunnelsen av Jesu tillkommelse,
hans ankomst till frälsning och dom,
t.ex. i Matt.24:3,27,39; I.Kor.1S:23;
I.Tess.2:19; 3:13; 4:15; 5:23; 2.Tess.
2:1,8; 2.Pet.l:l6; 3:4,12; Jak.S:7 f.;
1.Joh.2:28. Däremot förekommer det
ingenstädes i N.T. med syftning på
Jesu första ankomst, utom möjligen i
2.Pet.l :16.
b. Epiphaneia och verbet epiphainein
betecknar det att bli synlig, visa sig,
framträda, uppenbara sig, jfr verbet
phaneroun, göra synlig el. uppenbar.
Epiphåneia är teknisk term för den
fördolda gudomens framträdande, antingen personligen eller genom makttecken. Begreppen brukas i samband
med Herrens synliga framträdande ofta tillsammans med härlighets(doxa-) begrepp - till frälsning, Kol.
3:4; 2.Tim.4:8; Tit.2:l3; l.Pet.S:4;
l.Joh.2:28; 3 :2; och till dom, 2.Tess.
2:8; l.Tim.6:14; 2.Tim.4:l.
c. Apokalypsis, egentligen: avtäckande,
avslöjande, llppenbarelse, samt verbet
apokalyptein, avslöja, uppenbara, uttrycker Herrens framträdande inom
universums synliga sfar i motsats till
hans nuvarande vistelse i det osynliga,
l.Kor.l:7; 2.Tess.l:7;
Luk.17:30;
l.Pet.l:7 ,13; 4:13.
Dessa tre termer karakteriserar Jesu
Kristi tillkommelse från tre olika synpunkter, men de synes icke antyda
någon tidsmässig skillnad eller olika
faser av denna händelse. En ingående
undersökning av denna sak visar Lex.
att ordet parousia icke kan begränsas
till att uteslutande beteckna Jesu ankomst till sin församling eller epiphaneia till att beteckna en nedstigning efter vedermödans tid, speciellt
för Israel.
Om Herrens tillkommelse brukas
dessutom en rad andra uttryck, som
till en del också säger något om dess
karaktär. Sålunda talas om: »dagern>,
Hebr.1O:2S, »den dagern>, Matt.7:22;
I.Kor.3:13; 2.Tim.l :12,18; 4:8, »den
stora dagen», Jud.v.6, »den yttersta
dagern>, Joh.6:39,40,S4, »domens dag»,
2.Pet.2:9, »vredens dag», Rom.2:S,
»Guds vredes stora dag», Upp.6:l7,
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Tillkommelse

3. Också änglar har förmedlat budskapet om Herrens återkomst. »Denne
Jesus, som har blivit upptagen från
eder till himmelen, han skall komma
igen på samma sätt, som I haven sett
honom fara upp till himmelen», så
lydde enligt Apg.l:11, deras ord till
lärjungarna som stod och såg mot
himmelen.
Detta innebär bl.a. att han kommer
på (med) himmelens skyar, Matt.24:30
med par.; 26:64; Mark.14:62; Upp.1:7,
med stor makt och härlighet, Matt.
24:30 med par.; Matt.2S:31, i sin
Faders härlighet, Matt.16:27; Mark.
8:38. Han kommer »i lågande eld»,

2.Tess.1 :8, omgiven av sina änglar,
Matt.16:27; 25:31; 2.Tess.1:7, och
förebådad aven överängels röst,
l.Tess.4:16, och en Guds basun, 4:16.
Hans tillkommelse sker hastigt, »i
ett nu, i ett ögonblick», l.Kor.1S:S2,
jfr Mark. 13:36, som blixten, Matt.
24:27 med par. Hans tillkommelse blir
synlig för alla dem som den berör. När
församlingen ryckes bort, kommer den
att få se sin väntade Frälsare, l.Joh.
3 :2. Vid hans åsyn skall alla släkter på
jorden jämra sig, Upp. 1:7. När han
träder fram som domaren, skall alla i
panik söka gömma sig undan, Upp.
6:14-17.
4. Jesu tillkommelse och rikets upprättande i härlighet hör med till de ting
som Fadern i sin egen makt har fastställt tider och stunder för, Apg.1:6 f.
Men om »den dagen och den stunden»
vet ingen något. Det är en hemlighet
som Fadern i sitt allvisa råd har fördolt
för alla andra: för människor, Mark.
13:32, troende såväl som icke-troende,
jfr Matt.24:37-42; 26:16; Luk.12:40,
och för änglarna i himmelen, Mark.
13:32; Matt.24:36. Ja, till och med
Människosonen var i sitt kötts dagar
ovetande om detta, Mark. 13:32.
Kristi tillkommelse blir därför en
överraskning för hela universum. Han
kommer som en tjuv om natten, Matt.
24:43; l.Tess.S:2; 2.Pet.3:IO, som
ljungelden (blixten), Matt.24:27; Luk.
17:24, lika oväntat som den stora
floden på Noas tid, Matt.24:37-39.
Försök att, med profetiska data som
grundval (t.ex. Dan.9:24), räkna ut
och fastställa tidpunkten för Herrens
tillkommelse är därför emot Bibelns
ord.
Detta får likväl icke uppfattas så,
att man ingenting kan veta om tiden
för Herrens tillkommelse. Just i det
sammanhang där Jesus säger, att »den
dagen och den stunden» är okänd,
säger han också att de som ser tidernas
tecken uppfyllda skall veta att han står
för dörren, Matt.24:32-36. Se: Tecken
(N.T.), Tidens ände.
Kristi tillkommelse äger icke rum
förrän hedningarna i fulltalig skara har
kommit in, förrän missionsbefal1ningen (Matt.28:18-20; Mark.16:1S f.;
Luk.24:47-49; Apg.1 :6-8) är fullbordad. Insamlingen av Jesu Kristi eskatologiska gudsfolk, de utvalda, är en
oundgänglig förutsättning för Jesu tillkommelse, Matt.24:14; Mark. 13:10;
Apg.1 :6-8. Innan riket kan upprättas i
härlighet, måste vittnesbördet föras ut
»intill jordens ända», Apg.1 :8, försoningens ord måste först gå ut till den
förlorade världen, 2.Kor.S:18-21. Jesu
försoningsdöd för hela släktet måste
först proklameras, Rom.S :17-19; det
folk måste uttagas som skall befolka
den kommande tidsålderns värld, Upp.
79 f. Festen börjar först när gästerna
har kommit, och innan de kan komma
måste de få inbjudningen, Matt.
22:1-10; Luk.14:16 ff.
Hela den nytestamen tliga missionssynen är buren av den tanken att
missionen är nödvändig för att Jesu
tillkommelse skall kunna äga rum.
Församlingen skall icke endast vänta
på tillkommelsens dag, den skall också
påskynda den, 2.Pet.3:12. Det frågas
nog här efter missionens resultat: Guds

hus skall bli fullt, Luk.14:23, hedningarna skall komma in »i fulltalig skara»,
dvs. så många som är utsedda till
frälsning, Rom.ll:2S. Men först och
främst är det fråga om missionens
faktum: riksproklarnationen, Matt.
10:7, riksinbjudningen, Ef.2:17 f., ett
sista
omvändelseultimatum,
Apg.
17:30 f.
Urförsamlingen väntade sig Jesu
snara tillkommelse enligt hans eget
ord: »Jag kommer snart», Upp.3:11;
22:20. Dock förutsattes en tids förlopp mellan Jesu död och hans återkomst, Matt.9:1S; 23:38 f.; 26:29.
Herrens församling skall byggas, Matt.
16:18, evangeliet skall förkunnas för
allt skapat, Mark.16:1S, det skall
komma tider av nöd och förföljelse,
Joh.16:2 m.fl. ställen. Men hur lång
denna tidsperiod är, därom sägs ingenting bestämt.
Jesu ord: »Detta släkte skall icke
förgås förrän allt detta sker», Matt.
24:34, har uppfattats på flera sätt. Det
ord som här är översatt med »släkte»
(grek. geneå) kan ibland översättas
med »folk», men oftast står det för
generation, släktet av samtida (så bäst i
Matt.12:39,41,4S; 16:4; 23:36). Somliga har tolkat Jesu ord så, att de skulle
gälla den yttersta tidens släkte, den
generation som ser de speciella tidstecknen. Andra menar att orden syftar
på judafolket.
D~t tycks ha varit en allmän uppfattning i urförsarnlingen att Herren
skulle komma igen innan den första
generationen av troende var bortgången, jfr Joh.21 :22f.; l.Kor.1S:S1;
l.Tess.4:1S-17. Jesus har dock även
antytt inför lärjungarna att det kan
komma att dra ut på tiden med hans
återkomst, Matt.24:48; 25:5; Luk.
12:45. Se även: 2.Pet.3:8 f.
S. Det råder delade uppfattningar om
händelseförloppet vid Herrens återkomst och om tidpunkten för denna
händelse i förhållande till det s.k.
tusenårsriket (se d.o.).
De som anser att ett dylikt rike hör
med i det eskatologiska framtidsdramat, delar sig i flera grupper. Några
menar att Kristus kommer för att
hämta sin församlingföre denna tusenårsperiod (premillennianer, av lat. prre,
»före», och millennium, »årtusende»).
Andra hävdar att Kristi tillkommelse
skall inträffa efter tusenårsriket (postmillennianer, av lat. post, »efteo>, och
millennium). En tredje fraktion förfäktar en dubbel tillkommelse: Herren
kommer en första gång före tusenårsriket, osynlig för den oomvända världen, för att hämta sina trogna, och
sedan en andra gång efter tusenårsriket, den slutliga tillkommelsen, för
att hålla sin stora dom. De som förkastar den bokstavliga uppfattningen
av tusenårsriket som ett framtida rike
på jorden, hävdar att evighetstillståndet inträder omedelbart vid Kristi återkomst.
Vidare är Kristi tillkommelse även i
förhållande till den stora vedermödan
(Matt.24:21) föremål för delade uppfattningar när det gäller fIxering av
händelseförloppet. Några hävdar att
församlingen skall ryckas upp före
vedermödan och grundar denna sin syn
på skriftställen som Luk.21:34-36;

l.Tess.1 :10; 5:1-9 m.fl. ställen. Andra
uppfattar det så, att församlingen skall
mer eller mindre meduppleva denna
prövningens tid, men dock bortryckas
innan vedermödan når sin höjdpunkt.
Denna syn motiveras med hänvisning
till alla de ställen som förutsäger att
ändens tid skall bli en vedermödans tid
för Guds folk, t.ex. Matt.249 ff.; Upp.
6:11; 7:14; 13:7 m.fl. ställen. Se:
Vedermöda.
Allmän enighet råder dock om att
N.T.s förkunnelse är ett mäktigt profetiskt varningsrop både till Guds församling och till världen om att bereda
sig för mötet med honom som snart
kommer igen för att döma levande och
döda. Det framgår klart av många
skriftställen att Herren kommer på en
gång till frälsning för dem som bidar
efter honom, Hebr.9:28, och till dom
för de ogudaktiga, 2.Tess.1 :7-10.
6. Herrens tillkommelse har avgörande
betydelse för hela det skapade världsalltet:
Den kristna församlingen. Kristi ankomst till sin församling beskrivs utförligt i l.Tess.4:13-18: Herren stiger
själv ned från himmelen, v.16 a, ett
maktbud ljuder, en överängels röst, en
Guds basun, v.16 b, de i Kristus avsomnade uppstår, v.16 c, jfr l.Kor.1S:
23,52; Fil.3:11, de troende som då
lever kvar förvandlas och rycks tillsammans med de uppståndna upp i luften
Herren till mötes, v.17 a, jfr l.Kor.1S:
51,52; 2.Kor.S:2-4; Fil.3:20,21, varefter följer en evig samvaro med Herren, v.17 b.
För den kristna församlingen är
detta avslutningen på dess frälsningshistoriska uppgift, Apg.IS:14. Vars
och ens moraliska målsättning och
tillstånd bedöms och döms, Upp.
22:11-15. Den enskildes omtanke eller
underlåtenhet, när det gällde att ta
vara på och vårda sitt andliga liv, får
sina eviga följder, Matt.2S:1-13. Vart
livsverk prövas, l.Kor.3:11-1S. Räkenskap avkrävs för förvaltningen av de
anförtrodda livsvärdena till Guds rikes
främjande, Matt.2S:14-30; Luk.19:1126. Se: Dom (Guds).
Det verk Gud har begynt i den
troende fullbordas, Fil.1:6; 1.Joh.3:2.
Den levande kristne får sin förbidan
uppfylld, Hebr.9:28, sitt saliga hopp
fullbordat, Tit.2:13, och blir delaktig
av uppståndelsehärlighet hos Gud,
Matt. 13:43; Fil.3:21.
Den rättfärdige domaren utdelar
segerkransen till alla som har »älskat
hans tillkommelse», 2.Tim.4:8. De troende blir för arbetarna i evangelium
deras »berömmelses krona» när Herren
kommer, l.Tess.2:19 f. De äldste, som
har vårdat Guds hjord, skall undfå
»härlighetens
oförvissneliga segerkranS)), 1.Pet.S :4.
För den icke-kristna världen blir
Kristi tillkommelse en uppenbarelse av
Guds rättvisa dom och en vredens dag,
Rom.2:S.
a) Den avslutar hedningarnas tider,
Luk.21 :24. Den krossar de gudsfIentliga världsrikenas välde i deras sista och
mäktigaste manifestation och uppror
mot Gud, den gör slut på Antikrists
politiska, religiösa och moraliska makt,
2.Tess.2:3-12; Upp. kap.17,19, jfr
Dan.2:34,3S,40-4S; 7:7-14,18-27.
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»förlossningens dag», Ef.4:30, »evighetens dag», 2.Pet.3:18, »Människosonens dag», Luk.17 :22,26, jfr v.24,30,
»Kristi dag», Fil. 1 :10; 2:16, »Kristi Jesu
dag», Fil. 1:6, »Herren Jesu dag», 1.Kor.
5:5, »Herrens dag», Apg.2:20; l.Tess.
5:2; 2.Tess.2:2; 2.Pet.3:10, »vår Herre
Jesu Kristi dag», l.Kor.1 :8, »Guds
dag», 2.Pet.3:12, »Guds, den Allsmäktiges, stora dag», Upp.16:14.
2. Herrens tillkommelse och de händelser som knyter sig till den, betyder
fullkomningen av Guds återlösningsverk som syftar till skapelseverkets
återupprättelse och fulla utveckling,
Apg.3:20 ff. I och med Jesu Knsti
uppenbarelse får detta sin fullbordan
sådant det var planlagt från begynnelsen, Upp.21 :1-7 ,jfr 2.Pet.3:11-13.
Kristi återkomst har stort utrymme
i profetordet. Redan i G.T. fmns en
dubbel linje i de messianska profetiorna, ord som pekar hän till Kristi första
ankomst i ringhet, och ord som syftar
på hans återkomst i härlighet. Medan
profeten Mika förutsäger Messias'
födelse i Betlehem, Mika 5:2, jfr Matt.
2:4-6, och Jesaja skildrar Herrens
lidande tjänare, Jes.S2:13·1S; 53:1-12,
jfr Joh.12:38-41, talar Daniel om hur
Människosonen kommer med himmelens skyar, Dan.7:13 f., jfr Matt.26:64.
I Judas' brev hänvisas det också till
l.Henoksboken, enligt vilken Herren
kommer med sina mångtusen heliga
för att hålla dom, Jud.v.14 f., jfr Matt.
16:27.
N.T. återger flera stora eskatologiska tal av Herren, Matt. kap.24,2S;
Mark. kap.13; Luk.17:20-37; 21:5-36,
samt en rad liknelser som syftar på
hans andra tillkommelse, t.ex. liknelsen om den dom som Människosonen
skall hålla sedan han har kommit med
alla änglar och satt sig på sin härlighets
tron, Matt.2S:31 ff., liknelsen om
ogräset bland vetet, Matt.13:2430,38-43, om noten i havet, Matt.13:
47-50, om de tio jungfrurna, Matt.
25:1-13, om de anförtrodda punden,
Matt.2S:14-30; Luk.19:11-27, om
tjänarna som väntade på sin herre,
Luk.12:3S-46, om den stängda dörren,
Luk.13:23-30, om den orättfärdige
domaren, Luk.18:1-8, etc. Dessutom
berör Jesus detta ämne vid flera andra
tillfållen, jfr Matt.16:27; 26:64; Mark.
8:38; Joh.14:3 etc.
I det apostoliska vittnesbördet
möter oss talet om Jesu återkomst i de
mest skiftande sammanhang, jfr Apg.
3:20 f.; l.Tess.4:13-18; 5:1-11; 2.Tess.
1:3-10; 2:1-12; l.Tim.6:14;Hebr.9:28;
2.Pet.3 :12 etc.

TDImäta - Tillsammans
b) Den medför en slutlig, evig dom
över varje människa som har förkastat
Kristus och hans evangelium, 2.Tess.
1:7-9; Jud.v.14f., jfr Upp.11:17 f.;
20:11-15.
För den mJlteriella skapelsen, dvs.
himlarna och jorden med allt vad de
rymmer, kommer Kristi tillkommelse
att medföra en reningsprocess, i vilken
allt upplöses och uppbränns för att
lämna plats för nya himlar och en ny
jord (ett nytt skapelseverk), där rättfärdighet bor, 2.Pet.3:7,10-13,jfr Upp.
20:11; 21:1 ff.
Herrens tillkommelse
l) Ett tröstebudskap, l.Tess.4:18.
2) Ett varningens budskap, Matt.
25:13. 3) Ett sporrande budskap, Upp.
3:11.
Herrens tillkommelse
l) De troendes hopp, Joh.14:3. 2)
Hans tjänare - belönas, Upp.22:12. 3)
Hans folk - uppenbaras, KoI.3:4. 4)
Syndarna - straffas, 2.Tess.2:7 f. 5)
Världen - döms, Upp.19:11.
Tillkommelsens tre 1ISåsom»,
Luk.12:35-40.
Jesus kommer l) såsom Herre,
v.36,37a, 2) såsom tjänare, v.37b, 3)
såsom en tjuv, v.39.
Han är ingen tjuv (Joh.10:IO), men
han kommer såsom en tjuv, nämligen
oväntat, när de andra sover och det är
som mörkast, och han tar med sig det
värdefullaste han kan fmna.
»Jag kommer snart», Upp.22.
Tre gånger uttalar Jesus denna allvarliga påminnelse i Bibelns sista kapitel: l) För sina läsare, v.7. 2) För sina
arbetare, v.12. 3) För sin brud, v.20.
Betydelsefulla variationer, Upp.22.
Framför de tre likalydande påminnelserna om Jesu tillkommelse (Jjag
kommer snart») fmner vi några betydelsefulla variationer i valet av småord.
Dessa har ett stort budskap i det
sammanhang där de står:
l) Bindeordet »Och», v. 7. Sammanhanget. 2) Uppmaningsordet »se», v.12.
Uppfyllelsen. 3) Svarsordet »ja», v.20.
Förväntningen.

2 ostraffli&a vid vAr H., JK., t.
2 I frip om vAr H., JK., t.
2. T....
2 11m sin t.s uppenbarelse
3 uppmanar die vid bs t.
2. TIm.
3 At alla s. bava älskat b. t.
2 vAr H., JK., makt ocb bs t.
2.Pet.
2 Huru lIlr d.t m.d löftet om bs t.
2 piskYnden Guds d . .s t.
2 Ii bort !frin bm vid b. t.
l.Job.
2 blden .•.lntill H. t.
Jak.
2 H. t. är nära

5 :23
2:1
2:8
4:1
4:8
1 :16
3:4
3 :12
2 :28
11:7
5:8

TILLMÄTA
av det t.ta styck.t avmiita
det omride s. Gud t. te At 011
ban skall t. sic berömm.lse
s. K. t. te bm sin liva

H.1.411:3
2.Kor.10:13
Gal. 6:4
Ef. 4:7

TILLNAMN
Simon vilken (J.) pv t .• t
han gav t.et Boanerges
Josef•..bad. t .•t Justu.

Mark. 3:16
3:17
API. 1:23

TILLREDA
skyndade sic att t. d.n

1.Mos.18:7
kalv.n s. ban bad. Ii Ut t.
18:8
(Lot) t.de en mAltid U d.m
19:3
t ••n smaklic rätt U din fader
27:9
bs mod.r t.d. en smaklIc rUt
27 :14
rätten ocb brödet .. bon tillrett
27 :17
t.de ocksA ban en smaklic rätt
27 :31
ocb lit slakta ocb t. en mllUd
43:16
intet annat mA av .d.r t.s
2.Mos.12:16
kunnat t. ncn reskost At sic
12:39
t. vad d. bava fört b.m
16:5
var m0rlon när ban t .•r lamporna
30:7
ett spisoffer s. t.es pA plit
3.Mos. 2:11
.tt spisoffer s. t.esl panna
2:7
sA skall det t.as av fint mjöl
2:7
spisoffer s. är tillrett pA DIt av
2:8
PA plit skall d.t t.s med olja
6:21
spisoff.r s. är tIllr.tt I panna
7:9
allt s. man äter tillrett m.d vatten
11 :34
Gideon t.d •• n killlnll
Dom. 6 :19
sA vilja vi t .• n killinl
13:111
om du vill t. ett brännoffer
13:16
Abicall tol fem t.da fAr
l.Sam.26:18
t. U den resande s. kommit
2.Sam.12:4
t.d. At mannen s. kommit tI11 bm
12:4
lit b.nne t. maten inför mina ölon
13:6
tol Tamar kakorna s. bon tillrett
13:10
t.de bAde trävirke ocb de st.nar l.Kon. II :18
tIllr.tt .tt rum för ark.n
8:21
lIlr nu bem ocb t.er det
17:12
DA t.d. ban en stor mlltld
2.Kon. 6 :23
t. d.m för var sabbat
l.Krön. 9:32
Vidare t.de ban d.t rum
2.Krön. 3:8
vad o. t.d.s för var d..
N.b. 5:18
det t.des pA min b.kostnad
5 :18
o. Ick. bava Dit tillrett At sic
8:10
listabud s. j.. tillrett för bm
Est. 11:4
gästabudet s. Ester bad. tillrett
5:11
ett gästabud s. I .. vill t. för dem
6:8
det gästabud s. bon bade tillrett
11:12
gästabud. t s. Ester bade tillrett
6:14
tillrett sin nUcrop för mic
Ps.35:7
.n Tof.tplats är tillredd
J.s.30:33
t. At d.m ett gästabud
Jer.1l1 :39
Tillredd so. kornkakor skall
H... 4:12
du skall t. den Inför deras ölon
4:12
H. bar tillrett slaktoffer
S.f. 1:7
J .. nar nu tillrett min mllUd
Matt.22:4
Bröllop.t är tillrett
22:8
d.t rike s. är tillr.tt At .der
26 :34
eviga eld.n .. är t.d At cIIävulen
26 :41
t.d ocb ordnad för mllUd
Mark.14:H;
En man t.d•• tt stort cäBtabud
Luk.14:16
kryddor s. d. bad. tillrett
24:1
Medan man nu t.d. maten
Apl.10:10

TlLLREDEUE
so. t. tI11 min b.gravninl

Matt.26:12
Mark.14:8
Job.19:40

2) utf.ord el. omskrivning.
I 5.Mos.4:6 står ordagrant: Ty detta
[skall vara J eder vishet och edert förstånd för folkens ögon.
3) I l.Sam.28:1O; 2.Kon.7:9 har
grundtexten 'åwon (se t.ex. Missgärning 1, Skuld 17) som subjekt och
~årå, möta, träffa, resp. m~, uppnå,
fmna, som predikat.

ning, Matt.18:17f.; I.Kor.5 :9-13.
ÖVerlämning, l.Kor.5:5; I.Tim.l :19 f.
TillrättaVisningens mål
Bringa till insikt, l.Kor.5 :3-5;
1.Tim.l :20; 5 :20. Vinna, rädda, frälsa,
ge liv, lJoh.5:16. ÖVerskyla en
myckenhet av synd, Jak.5 :20. Bevara
församlingen, l.Kor.5:3-13. Bevara
läran, I.Tim.l :3; Tit.1 :13.

4) häjii, i l ' il

Tillrättavisningen skall leda till självtukt
Så att människan frivilligt ställer sig
under Guds prövning, Ps. 139:23 f.
Rannsakar sig själv, 2.Kor.13:5. Prövar
och dömer sig själv, I.Kor.ll :28,31.
Omvänder sig till Herren, Klag.3:40.

bliva; vara. TI T Job 13:5 står ordagrant:
Det skall bliva för eder till vishet. Se
t.ex. Möta 9, Tjäna 7.
5) samar, ., O rO

hägna,skydd~:bevaka;bevara,behålla;

hålla, akta på. Se t.ex. Akta l, Bevara 1, Iakttaga 2, Vaka 3.
6) ziikar, ., J I
tänka-på, erinra sig, komma ihåg; här
nif. ihågkommas; övers. tillräknas. Se
t.ex. Minnas 1, Påminna l, Tänka 5.
7) h{stemi,
TTj Il L
ställa, låta stå; i Apg.7:60 om hamartia, synd; därav övers. tillräkna. Se
t.ex. Fast 65.
8) logizomJli, XO'Yi~ollaL
räkna, beräkna; i rättslig mening: tillräkna; av: 16gos, ord, tal; tanke, förnuft; beräkning; räkning. Se t.ex.
Tanke 37.
9) ellogeö, eHo'Yfw
räkna in, medräkna, skriva på (någons)
räkning; av: prep. en, i, på, och 16gos,
se 8. Verbet är i Filem.v.18 övers. föra
upp på (någons) räkning.

ro

TILLRAKNA
1 t.s mann.n ss. blodskuld
3.Mos.17:4
2 akall t.s .der II. visbet
5.Mos. 4:6
3 Intet t.s I'ie ss. missliirnlnl
1.Sam.28:10
11ck. t. lIlII min mlSSliirninl 2.Sam.19:19
3 t •• oss II. mllISIIimlnI
2.Kon. 7:9
4 Det kunde t.s eder ss. visbet
Job 13:5
1 s. H. ick. t.r millSllimlnl
Ps.32:2
5 Om du, H., vill t. mlssliirn!ngar
130:3
2 t •• d.t bm ss. ofömuft
Ords.18:13
1 kan det t.s so. en förbannelse
27 :14
6 av de överträdelser t.s bm
Hes.18:22
6 Ingen av de synder skall t .• bm
33:16
2 t. sic större ära lin Juda
Sak.12:7
7 H •• t. d.m icke d.nna synd
Apl. 7:60
8 bm bllv.r lönen t.d
Rom. 4:4
8 salic s. Gud t.r rättfiirdicb.t
4:6
8 SaIic s. H. lek. t.r synd
4:8
8 Huru blev den bm dA t.d
4:10
8 skull. rättfärdicb.t t.s dem
4:11
8 att det sA t.d•• (Abrabam)
4:23
8 t •• lämväl oas, oss s. tro pi bm
4:24
9 synd t.slcke där Incen Iac finnes
5:13
8 t.r Icke m*oma deras synder 2.Kor. 11:19
8 mA det Ick. bliva dem t.t
2. TIm. 4:16

TILLKOMMELSE
1 utbärda bs t .• d..
Mal. 3:2
2 teckn.t till din t. ocb
Matt.24:3
2 skall Mlinnlskosonens t. vara
24:27
2 sA skall sk. vid Mlinnlskosonens t.
24:37
2 skall d.t sk. vid Mlinnlskoson.ns t. 24:39
2 vid K. t., de •. böra bm till
1.Kor.1/;:23
2 inför vAr H. J. vid b. t.
l.T..... 2:19
2 vid vAr H. J. t.
3:13
2 lämnas kvar till H. t.
4:111

TILLRÄKNA
1) fuilaP, :ltd n
räkna, beräkn;; tillräkna; nif. tillräknas. Se t.ex. Räkenskap 2, Tänka 4.

TILLRÄTIAVISA
Se även: Förmana, förebrå, förehålla,
bestraffa, tukta, fostra, lära, undervisa.
Tillrättavisning
Gud tillrättavisar
Genom: Vårt samvete, l.Sam.24:6;
l.Kon.8:38; Rom.2:15; 2.Kor.7:9 f.
Lidanden och sorger, 3.Mos.26:18; Job
33:19-22; Rom.5:3 f. Sin nåd, Tit.
2:11 f.; Rom.2:4. Sitt ord, I.Tim.5:20;
2.Tim.4:2; I.Kor.14:24; Jak.2:9; Ef.
5:11-13; Tit.2:15; Hebr.4:12 f.
Tillrättavisningen är nödvändig
På grund av: Människornas hårdhet,
Matt.ll:20; Luk.13:34 f. Lärjungarnas
klentro, Matt.16:8. Farisliernas skrymteri, Matt. kap.23. Församlingens ljumhet, l.Kor.ll:31-34; Upp.3:17-19.
Broderlig tillrättavisning
Skall ske i kärlek, 3.Mos.19:17;
2.Kor.2:6-8. Utan anseende till personen, Neh.5:7; Gal.2:11-14. Med syfte
att uppbygga, icke nedbryta, 2.Kor.
13:10. I enrum, Matt.18:15. Med hjälp
aven eller två, Matt.18:16. Med hjälp
av församlingen, Matt.18:17.
Tillrättavisningens medel
Samtal, Matt.18:15. Förbön, lJoh.
5:16. Påverkan i församlingen, Matt.
18:17. Isolering, 2.Te8S.3:14 f. Uteslut-
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TILLKOMMEUE

1) bo', X;::I
gå in, komma; här inf. använd som
substantiv i betydelsen: kommande,
ankomst. Se t.ex. Tillträde 3.
2) parousfa, 'frapovo ia
närvaro; ankomst; av: påreimi, vara
bredvid, vara närvarande (av: prep.
para, vid sidan av, bredvid, och eimi,
vara). Ordet brukas i N.T. i synnerhet
om Jesu Kristi återkomst. I 2.Tess.2:8
står parousla som bestämning till epiphåneia, se 3.
3) epiphdneia, e'frupa/JfLU.
framträdande, uppenbarelse; av: epiphan~s, se Härlig 25. Ordet är vanl.
övers. uppenbarelse, 2.Tess.2:8; I.Tim.
6:14; 2.Tim.1 :10; Tit.2:13. Det betecknar i 2.Tim.I:1O Jesu Kristiförsta
framträdande till frälsning, på övriga
ställen iN. T. hans andra framträdande
i härlighet. Jfr 2.

ss. t. tI11 min b._vninl
för sed vid t. till be_vninll

TILLREDELSEDAG
Tillredelsedagen, grek. hemera paraskeuJs, är i N.T. en benämning på
dagen före sabbaten. Förbudet mot att
förrätta arbetssysslor på sabbaten, vare
sig inom- eller utomhus, gjorde det
nödvändigt för husfolket att i förväg
anskaffa och bereda matvarorna för
sabbatens måltider. Jfr Dag, Sabbat.
TILLREDELSEDAG
.. var d ...n .fter t.en
Matt.27 :62
D.t var nu t.
Mark.15:42
Det var dA t. ocb sabbatsdq.n
Luk.23 :114
det var t.en fö.., pisk.n
Job.19:14
eftersom d.t var t. ocb judarna leke
19:31
eftersom d.t var judarnas t.
19:42

TILLREDS
att en bAt skull. blllas t.
är t. I I• •n riklic lAva
rättfiirdicbetens "I.rkrans t.

Mark. 3:9
2.Kor. 9:11
2.TIm. 4:8

TILLROP
Vid d ....s t. vlind. sic Dans

Dom.18:23

TILLRÄCKLIG
t.t för allt arbete s. skulle
ick. kunna beviaa die t. ära
Icke belpt sic i t.t antal

2.Mos.36:7
4.Mo•• 22:37
2.Krön.30:3

TILLRÄTTAVISA

l) Uii~af!J, n ~ :
grundbet. bli el.. vara klar; hif. (göra
klar =) avgöra, döma; tillrättavisa,
tukta, straffa; i Job 6:25; Ords.15:12
hif. inf., övers. tillrättavisning. Se t.ex.
Straffa 6, Tukt 9.
2) musar, ., D i O
tuktan, straff; tillrättavisning; av: jåsar,
tukta, straffa; tillrättavisa. Se t.ex.
Straff 4, Tukt 6.
3) to~åf!a!, 11 ~ ~ ; l'I
tillrättavisning, tuktan, straff; av:
Uä!csQ. J, se 1. Se t.ex. Näpst 3, Tukt 8.
4) epitirruiö, e'fr LT Lj.Iaw
grundbet. sätta värde el. pris på; sedan:
lägga straff på, bestraffa; förebrå, tillrättavisa, varna; av: prep. epi, på, ocJ1
timåö, värdera, prisa; hedra (av: time,
värde, pris; ära, heder). Se: Ivrig 7,
Näpsa 3, Sträng (adj.) 6, Strängeligen 2.
5) epiplissö, e'frL1rX1ioow
slå på, stöta till; bestraffa, i synnerhet
med ord: strängt klandra el. tillrättavisa; övers. tillrättavisa med hårda ord;
av: prep. epi, på, och pl~ssö, slå, stöta.
6) paideriö, 'fr a L/) evw
(yrkesmässigt) syssla med (ett) barn;
fostra, uppfostra; tukta; av: pais, barn.
Se: Aga 6, Tukt 13, Undervisa 11.
7) elengchö, eXf'YXw
bringa i dagen, avslöja; överbevisa,
övertyga; tillrättavisa,· förebrå. Se t.ex.
Sanning 14, Tukt 15.
8) elengxis, tiXe'Y ~ L~
tillrättavisning, förebråelse; av: elengcho, se 7. I 2.Pet.2:16 står ordagrant:
fick (eg. hade) en tillrättavisning för
sin överträdelse. Jfr Bestraffning 3.
TILLRATTAVISA
1 vill mA du t. din nästa
3.Mos.19:17
1 d.n .. t.r ocudakt!i fAr
Ordl. 9:7
1 T.lck. bespottaren
9:8
1 t. den s. är vis, skall ban IIlska
9:8
1 t.r man den fö_diee
19:25
1 Den .. t.r en avflil1lnl *a11 vinna
28 :23
4 vind. (J.) sic om ocb t.de
Luk. 9:1111
4 broder försyndar sic, sA t. bm
17:3
4 DA t.de bm den andre
23:40
511ldre nian mA du leke t.
1.TIm. 11:1
6 med saktmod t. motsplinstica 2.TIm. 2:211
4 t., förmana m.d allt tliamod
4:2
7 Du akall stränIt t. dem
Tlt. 1 :13
7 t. dem mad all myndilbet
2:111
8 t.d för sin överträd.lse
2.P.t. 2 :16

TILLRÄTTAVISNING
1 t. av eder, vad bAtar d.n
Job 6:211
2 Sm.iidlic t. mAste I .. böra
20:3
3 Vänden om oeh akten pi min t.Ords. 1 :23
3 Icke vlUen v.ta av min t.
1 :211
3 föraktad. all min t.
1:30
3 kunde mitt bjärta förakta t.
11:12
3 t.ar tI11 tukt äro en livets väl
6 :23
3 s. ej aktar pA t •• far vilse
10:17
3 ofömuft!l är den s. batar t.
12:1
3 den s. tqer vara pA t.
13:18; 111:11
3 den s. batar t., ban miste dö
111:10
1 B.spottaren finner ej bebq I t.
111:12
3 vIlkenl öra bör pi blllsosam t.
111:31
3 d.n s. bör pA t., förviirvar
15:32
3 Bättre är öppen t. lin kärlek l.
27:11
3 Den l. fAr mycken t.
29:1
3 Ris ocb t. liver viabet
29:15

TILLSAMMANS
1.Mol. 9:23
pA alna skuldror, bAda t.
11:31
droCO t. ut trin kaldeiska Ur
sA att de kund. bo t.
13:6
för stnm för att de akulle bo t.
13:6
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Tillse - Tillstädja
de gingo så båda t.
22:6
Så gingo de båda t.
22:8
stado upp och gingo t. till Beer-Seba 22 :19
att de icke kunde bo t.
36:7
egyptier s. åta t. med hm
43 :32
egyptierna icke äta t. med hebreerna 43 :32
Söner och döttrar utgjorde t. 33
46:15
Rakels söner ... t. 14 personer
46:22
söner till Bilha t. sju personer
46 :25
utgjorde alla t. 66 personer
46:26
till Egypten, utgjorde t. 70
46:27
T. utgjorde de 70 personer
2.Mos. 1:5
man kastade dem t. i högar
8:14
taga ett lamm t.
12:4
Juda läger t. 186.400 man
4.Mos. 2:9
Rubens läger t. 151.450 man
2:16
Efraims läger t. 108.100 man
2:24
Dans läger t. 157.600 man
2 :31
s. inmönstrades utgjorde t. 603.550
2:32
leviterna utgjorde t. 22.000
3:39
förstfödde av mankön t. 22.273
3:43
s. inmönstrades utgjorde t. 8.580
4:48
Brännoffers-fäkreaturen t.
7 :87
tackoffers-fäkreaturen t.
7 :88
dödade detta folk, alla t.
14:15
tag av dem t. 12 stavar
17 :2
gåvo (Mose) t. 12 stavar
17:6
t. med alla Moabs furstar
23:6
Suhamiternas släkter t. 64.400
26 :43
du t. med prästen Eleasar
31 :26
kvinnor ... t. 32.000 personer
31 :35
åt leviterna t. utgöra 48 städer
35:7
icke oxe och åsna t.
5.Mos.22:10
i tyg av ull och lin t.
22:11
N är brö der bo t.
25 :5
spenabarn t. med gråhårsmän
32 :25
t. med det övriga Israel
33 :21
utgjorde t. 12.000 personer
Jos. 8 :25
t. 31 konungar
12:24
t. 29 städer med sina byar
15:32
Arons söner fingo ... t. 13 städer
21 :19
De städer ... t. 10
21 :26
Gersoniternas städer t. 13
21 :33
t. fyra städer
21 :39
Meraris barn fingo t. 12 städer
21 :40
T. utgjorde levitstäderna 48 städer
21 :41
åto båda t. och drucko
Dom.I9:6
Därefter åto de båda t.
19:8
tjänarinnor du varit t.
Rut 3:2
kallade Samuel folket t.
I.Sam.10:17
icke två av dem kommo undan t.
11 :11
icke utrota eder t. med dem
15:6
t. med sin herres tjänare
2.Sam.11 :13
växte upp t. med dem
12:3
eller t. 24 (fingrar och tår)
21 :20
T. utgjorde de 37
23:39
vi vora t., utan att ngn
l.Kon. 3:18
pelarna s. t. vora 45, 15 i var rad
7 :3
högtiden ... t. 14 dagar
8:65
t. med de 32 konungar s. kommit
20:16
de träffade t. med (Jehu)
2.Kon. 9 :21
Judas söner vora t. fem
1. Krön. 2:4
Seras söner vora t. fem
2:6
Seruias söner vora t. tre
2:16
föddes åt (David) t. fyra
3:5
(söner) t. nio
3:8
(Serubbabels söner) t. fem
3:20
Semajas söner vora t. sex
3:22
Nearjas söner vora t. tre
3 :23
Eljoenais söner vora t. sju
3:24
deras bröder vora t. sju
5 :13
städer t. utgjorde 13 städer
6:60
Isaskars söner vora t. fyra
7:1
87.000 utgjorde t. de
7 :5
Benjamins söner vora t. tre
7:6
Belas söner voro t. fem
7 :7
sex fingrar och sex tår. t. 24
20:6
Laedans söner vora t. tre
23:8
Simeis söner vora t. tre
23:9
Dessa vora Simeis söner. t. fyra
23:10
Kehats söner vora t. fyra
23:12
Musis söner vora t. tre
23 :23
Av Jedudun: Jedutuns söner t. sex
26:3
Gedalja med bröder och söner, t. 12 25:9
Sackur med söner och bröder, t. 12
25:10
Jisri med söner och bröder, t. 12
25:11
Netanja med söner och bröder, t.12
25:12
Buckia med söner och bröder, t. 12
25 :13
Jesarela med söner och bröder, t. 12 25:14
Jesaja med söner och bröder, t. 12
25:15
Mattanja med söner och bröder, t. 12 25:16
Simei med söner och bröder, t. 12
25:17
Asarel med söner och bröder, t. 12
25 :18
Hasabja med söner och bröder, t. 12 25:19
Subael med söner och bröder, t. 12
25:20
Mattitja med söner och bröder, t. 12 25 :21
Jeremot med söner och bröder, t. 12 25:22
Hananja med söner och bröder, t. 12 25:23
Josbekasa med söner och bröder, t. 1225 :24
Hanani med söner och bröder, t. 12
25:25
Malloti med söner och bröder, t. 12
25:26
Elijata med söner och bröder, t. 12
25:27
Hotir med söner och bröder, t. 12
25 :28
Giddalti med söner och bröder, t. 12 25:29
Mahaslot med söner och bröder, t. 12 25 :30
med söner och bröder, t.
25 :31
Obed-Edoms avkomlingar t. 62
26:8
odugliga män, t. 18
26:9
Hosas söner och bröder vara t. 13
26:11
t. med konstförfarna män
2.Krön. 2:7
utföra arbetet t. med dina män
2:14
Längden på kerubernas ... t. 20 alnar
3:11
Kärlen utgjorde t. 5400
Esr. 1:11
dörrvaktarnas barn alla t. 139
2:42
Tempelträlarna utgjorde t. 392
2:58
Vi vilja bygga t. med eder
4:2
t. med oss byggen ett hus åt vår Gud
4:3
Kom,låt oss träda t. i Kefirim
Neh. 6:2
Låt oss t. gå till Guds hus
6:10
Tempelträlarna utgjorde t. 392
7 :60
Peres' barn utgjorde t. 468
11:6
Leviterna utgjorde t. 284
11:18
fängar s. fördes bort t. med
Est. 2:6
äta och dricka t. med dem
Job 1:4
alla rota sig t. emot mig
16:10
T. ligga de så i stoftet
21 :26
morgonstjärnorna t. jublade
38:7
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ljuvliga harpor t. med psaltare
Ps.81:3
att bröder bo endräktigt t.
133:1
t. med män s. göra vad orätt är
141:4
om två ligga t., så hava de
Pred. 4 :11
de väldiga skola t. brinna
Jes. 1 :31
ss. halm sjunker t. i lågan
5 :24
skola vargar bo t. med lamm
11 :6
pan trar ligga t. med killingar
11 :6
t. skola de taga byte
11:14
gudstj änst t. med assyrierna
19 :23
Schakaler t. med andra ökendjur
34:14
allt kött skall t. se den
40:5
cypress t. med alm och buxbom
41 :19
Alla folk hava kommit t.
43:9
bristen ut i jubel t.
52:9
vargar gå i bet t. med lamm
65:25
t. skola de komma från
Jer. 3:18
unga och gamla skola glädja sig t.
31 :13
höllo måltid t. i Mispa
41:1
och de falla båda t.
46:12
Israels barn vandrade t. med Juda
50:4
schakaler bo där t. med ökendjur
50:39
men t. vara granatäpplena 100
52:23
Slå dina händer t.
Hes. 6:11
profetera och slå händerna t.
21 :14
jag skan slå mina händer t.
21 :17
jag slår mina händer t. i harm
22:13
jag skall leta (fären) t.
34:11
Likasom en herde letar t. sin hjord
34:12
vid portens sidoväggar t. åtta bord
40:41
fursten gå in t. med de andra
46:10
når de gå ut, skola de gå ut t.
46:10
Son och fader gå t. till tärnan
Am. 2:7
Färdas väl två t. utan att
3:3
jag vill föra dem t.
Mika 2:12
släktlederna... t.14
Matt. 1:17
förrän de komma t., havande
1 :18
träda fram t. med detta släkte
12:41,42
Låten båda slagen växa t.
13:30
Medan de nu t. vandrade omkring
17 :22
två män vara t. ute på marken
24:40
fariseerna t. med herodianerna Mark. 3:6
strömmade mskor t. dit landsvägen
6:33
när J. säg att folk strömmade t. dit
9:25
t. med tjänarna och värmde sig
14:54
översteprästerna t. med de äldste
15:1
törnena växte upp t. därmed
Luk. 8:7
träda fram t. med detta släktes män
11 :31
träda fram t. med detta släkte
11 :32
förtärt dina ägodelar t. med skökor
15:30
tände upp eld och satte sig t.
22:55
de s. kommit t. sågo vad s. skedde
23 :48
s. sår och s. skördar t. glädja
Joh. 4:36
J. och hs lärjungar ofta kommit t.
18:2
ställen där alla judar komma t.
18 :20
icke låt t. med bindlarna
20:7
och Sebedeus' söner vara t.
21:2
När han då var t. med dem
Apg. 1:4
där de plägade vara t.
1 :13
alla s. trodde höllo sig t.
2 :44
voro de endräktigt t. i helgedomen
2 :46
strömmade allt folket t. till dem
3:11
höllo sig alla endräktigt t.
5 :12
t. med lärjungarna i Damaskus
9:19
hela staden t. för att höra Guds ord
13:44
Då trädde apostlarna och de äldste t. 15:6
Där kallade de t. menigheten
15:30
de arbetade t.
18:3
t. vara de vid pass 12 män
19:7
räknade t. vad böckerna vara värda
19:19
visste icke varför de kommit t.
19:32
låt helga dig t. med dem
21 :24
lät helga sig t. med dem
21 :26
efesiern Trafimus i staden t. med hm 21 :29
folket skockade sig t.
21 :30
och hela Stora rådet komma t.
22:30
mån I nu, t. med Rådet, hemställa
23:15
Felix t. med sin hustru Drusilla
24:24
de s. sutta där t. med dem
26:30
på skeppet t. 276 personer
27 :37
när de hade kommit t.
28 :17
t. med eder hämta hugnad
Rom. 1 :12
vederkvicka mig t. med eder
15:32
de bröder s. äro t. med dem
16:14
alla heliga s. äro t. med dem
16:15
i H.J. namn skola vi komma t. l.Kor. 5:4
skullen I icke äta t. med hm
5:11
Kommen sedan åter t.
7:5
är villig att leva t. med hm
7 :12
är villig att leva t. med henne
7 :13
I kommen t., icke till förbättring
11 :17
När I alltså kommen t. med varandra 11 :20
när I kommen t. för att hålla måltid
11 :33
när I kommen t. så har var och en
14:26
ställa oss inför sig t. med
2.Kor. 4:14
Gån icke i ok t. med dem s. icke tro
6:14
(Cefas) ätit t. med hedningarna
Gal. 2:12
endräktigt kämpen t. för tron
Fil. 1 :27
fån hugnad t. med oss
2. Tess. 1:7
undgick Rahab förgås t. med
Hebr.11:31
jag t. med (Tirnoteus) besöka eder
13 :23
på förståndigt sätt leva t.
LPet. 3:7
stå t. med att hava anseende
Jak. 2:1

TILLSE
tillsåg att folket skildes åt
tillsåg att folket skildes åt

Matt.14:22
Mark. 6:45

TILLSKIFTA
få sin arvedel sig t.d
icke fått sin arvedel sig t.d
han t.r dem lotter i vrede
hs hand t.r dem deras mark
t. hm hs lott bland de många

4.Mos.26 :56
Jos.18:2
Job 21:17
Jes.34:17
53:12

TILLSKYNDA
åse huru skada t.S konungen
Sådant skall Betel t. eder
t. mig ytterligare bedrövelse
t.t sig själva många kval

Esr. 4:14
Hos.10:15
Fil. 1:17
I.Tim. 6:10

TILLSKYNDELSE
1) I LlIk.2:27; Apg.19:2l står: en t6
pneumati, i Anden; 21:4 dia tou pneumatos, genom Anden.
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2) energeia, EVEP'YEta

verksamhet; kraft. Se: Kraft 31, Makt
65.

överlämnat Jakob åt t.
icke slå landet med t.

TILLSTOPPA

TILLSKYNDELSE
l gm A. t. till helgedomen
Luk. 2:27
1 bestämde sig Paulus, gm A. t.
Apg.19:21
1 sade gm A. t. till Paulus
21:4
2 s. efter Satans t. kommer
2.Tess. 2:9

likna en s. t.r sitt öra
lögnaktigas mun skall varda t.d
den s. t.r sina öron
t.r han öronen för min bön
för att var mun skall bliva t.d
gm tron t.de lejons gap

TILLSLUTA

TILLSTUNDA

himmelens fönster tillslötas
l.Mos. 8:2
Josefs hand skall t. dina ögon
46:4
Faraos hjärta är t.et
2.Mos. 7 :14
tillslöt han sitt hjärta
8 :15
Men Farao tillslöt sitt hjärta
8 :32
Men Faraos hjärta var t.et
9 :7
tillslöt sitt hjärta
9:34
jag har tjt hs och hs tjänares
10:1
t.er sig före flytningen
3.Mos.15:3
han skall t. himmelen
5.Mos.11:17
förstocka ditt hjärta och t. din hand 15:7
Varför t.en I edra hjärtan
l.Sam. 6:6
ss. egyptierna och Farao tillslöto
6:6
Om himmelen bliver t.en
l.Kon. 8 :35
Om himmelen bliver t.en
2.Krön. 6:26
Om jag t.er himmelen, så att regn
7 :13
ej tillslöt dörrarna till
Job 3:10
orättfärdigheten måste t; sin mun
5 :16
hjärtan har du t.it för förstånd
17 :4
jag t.er icke mina läppar
Ps.40:10
icke t. din barmhärtighet för mig
40:12
låt ej graven t. sitt gap
69 :16
i vrede tjt sin barmhärtighet
77 :10
all orättfärdighet måste t. sin mun
107:42
s. t.er sina läppar är förståndig
Ords.17 :28
Den s. t.er sitt öra för armes rop
21 :13
den s. t.er sina ögon drabbas av
28 :27
En t.en lustgård är min syster
HV. 4:12
en t.en brunn, förseglad källa
4:12
tillslut dess öron
Jes. 6 :10
när han upplåter skall ingen t.
22:22
när han t.er skall ingen upplåta
22:22
H. har t.it edra ögon
29:10
den s. t.er sina ögon för att icke
33:15
H. öra icke t.et så han ej kan höra
59:1
Städerna i Sydlandet äro t.na
Jer.13:19
tillslut icke ditt öra
Klag. 3:56
De t. sina ögon för mina sabbater Hes.22 :26
sänt sin ängel och tjt lej onens
Dan. 6 :22
tillslöto sina öron för att
Sak. 7 :11
och sina ögon hava de t.it
Matt.13:15
s. t.en himmelriket för mskorna
23:13
då himmelen var t.en i tre år
Luk. 4 :25
husbonden stått upp och tjt dörren
13:25
Men deras ögon vara t.na
24:16
sina ögon hava de t.it
Apg.28 :27
t.er sitt hjärta för broder
l.Joh. 3 :17
s. upplåter och ingen kan t.
Upp. 3:7
han s. t.er och ingen upplåter
3:7
en öppen dörr s. ingen kan t.
3:8
De hava makt att t. himmelen
11 :6

TILLSPILLOGIVA
G.T.s term tillspillogiva (tillspillogiv·
ning) defmieras i 3.Mos.27:28 f. som
ett avskiljande från profant bruk och
helgande åt Glid. FörblId gällde mot
såväl försäljning som inlösen av det på
så sätt avskilda. Det tillspillogivna var
Herrens och högheligt. I Israels krig
(»Herrens krig») betydde tillspillogivning fnllständig tillintetgörelse både av
tillfångatagna fiender och av erövrad
fiendeegendom. Akans synd efter Jerikos erövring bestod i att han tog av det
tillspillogivna bytet och gömde lindan
det i sitt tält, Jos. kap.7. Även konllng
Salll förbröt sig genom att låta folket
göra på likartat sätt och genom att
skona den tillspillogivne motståndaren,
l.Sam.15:21. Tillspillogivningen var i
sådana fall ej någon mänsklig hämndeakt ntan verkställelsen aven Glids
dom. Det fanns också en Gnds tillspillogivning av dem som i gudlöshet
trotsade hans vilja.
TILLSPILLOGIV A
helgad åt H., likasom t.en åker 3.Mos.27 :21
Och om frågan gäller ngt t.et
27 :28
allt t.et är bögheligt och tillhör H.
27 :28
En mska s. blivit t.en får aldrig
27 :29
Allt t.et i Israel skall
4.Mos.18 :14
Låt intet av det t.na låda vid
5.Mos.13:17
tagen eder till vara för t.na
Jos. 6:18
tagen ngt av det t.na
6 :18
förgrepo sig trolöst på det t.na
7:1
ty Akan tog ngt av det t.na
7:1
de hava tagit av det t.na
7 :11
skaffen bort ifrån eder det t.na
7 :12
Ngt t.et finnes hos dig, Israel
7 :13
förrän I skiljen det t.na från eder
7 :13
skyldig till förgripelse på det t.na
7 :15
Akan trolöst förgripit sig på t.na
22:20
tog det bästa av det t.na
l.Sam.15:21
förgrep sig på det t.na
l.Krön. 2:7
allt t.et i Israel skall höra
Hes.44:29

T1LLSPILLOGNNING
Israels läger hemfalla åt t.
själva hemfallna åt t.
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Jos. 6:18
7:12

Jes.43:28
Mal. 4:6

tiden t.de att David skulle dö

Ps.58:5
63:12
Jes.33:15
Klag. 3:8
Rom. 3:19
Hebr.11:33
loKan. 2:1

TILLSTUNDANDE
komma undan t. vredesdomen
Matt. 3:7
komma undan t. vredesdomen
Luk. 3:7
Paulus talade ... om den t. domen Apg.24:25

TILLSTÅ
1) martyrh5, /lapTVp €W .
vara vittne, vittna; bevittna; av:
martys, vittne. Se: Bevisa 29, Vittna 4.
2) !ego, Ahw
säga, tala.
TILLSTA
1 såframt de nu vilja t. det
2 Till vår skam måste jag t.

Apg.26:5
2.Kor.11:21

TILLSTÅND
David u tbad sig t. av mig
David u tbad sig t. av mig
utbett mig t. av konungen
mitt kroppsliga t. frestelse för

I.Sam.20:6
20:28
Neh.13:6
Gal. 4:14

TILLSTÄDES
om ock ingen mska är t.
l.Mos.31:50
ingen av husfolket var t. därinne
39 :11
dess ägare därvid icke är t.
2.Mos.22:14
Är (djurets) ägare t.
22:15
de äldste i Israel kommit t.
l.Kon. 8:3
då kom (Jerobeam) t. jämte Israels
12:3
förra gången icke voren t.
l.Krön.15:13
alla de äldste kommit t.
2.Krön. 5:4
kom Jerobeam t. jämte hela Israel
10:3
alla s. voro där t. med hm
29 :29
de s. då voro t. i Jerusalem
30:21
israeliter s. varit där t.
31:1
påskoffer, åt alla s. vara där t.
35:7
israeliter s. vara t. höllo påskhögtid
35 :17
jämte dem av Israel s. voro där t.
35:18
Är ngn nu t. på gården
Est. 6:4
beredde himmelen, var jag t.
Ords. 8:27
Varför var ingen t. när jag
Jes.50:2
judar t. i fängelsegården
Jer.32:12
kommo konungens vise t.
Dan. 5:8
gott att vi äro här t.
Matt.17:4
mycket folk hade kommit t.
Mark. 8:1
antalet av dem s. vara t. var 4000
8:9
det är gott att vi äro här t.
9:5
(Hanna) korn också t. och prisade Luk. 2:38
det är gott att vi äro här t.
9 :33
nu äro vi alla här t. inför
Apg.10:33
Stefanus' blod utgöts, var jag t.
22:20
Då kom jag t. med mitt manskap
23:27
dina anklagare hava kommit t.
23:35
judar vilka nu borde vara här t.
24:19
må dessa s. äro här t. säga vad orätt
24:20
alla I andra s. ären här t.
25 :24
viljan är väl t. hos mig
Rom. 7:18
det onda fastmer är t. hos mig
7 :21
Är ingen uttydare t.
l.Kor.14:28
icke allenast när jag är t.
Gal. 4:18

TILLSTÄDJA
1) nåfan, 1l) ~

giva, skänka, lämna; här i betydelsen:
giva (någon) tillåtelse (att göra något),
tillåta. Se t.ex. Gåva 7, Tjäna 9.
2) I l.Mos.23:8 står: 'im-jd 'ä!-napsel5.äm, ordagrant: om det finns hos
eder själ (näpäs, se t.ex. Begär 3,
Själ 1); övers. om I tillstädjen. Jfr
'im-jes napsel5.äm i 2.Kon.9:l5, övers.
om I så viljen.
3) Siila(z, n ~ t;J
sträcka el. räcka ut; skicka el. sända lit;
i Dom.ll :38 l,<:a1, övers. tillstädja att
vara borta; i l.Mos.43:l4 pi., övers.
tillstädja att återvända. Se t.ex. SändeblId 3.
3a) I 5.Mos.2:29 står ordagrant: såsom
Esaus barn ...gjorde för mig; Mika 1: 11
Bet·Haesels klagan skall taga från eder
dess ställning (möjl. = fästning el.
viloplats).
4) [på 'ar), l0~
pi. smycka, pryda; hedra, ära, förhär·
liga; hithp. förhärliga sig, bevisa sig
härlig; här hithp. imp. som artighets·
formel, motsv. vårt uttryck »Var så
god»; övers. dig vare tillstatt. Se t.ex.
Förhärliga 2, Pryda 6.
5) nua(z, ~ 1 J
sätta el. lägga sig; vila; hif.-formen
hinnIal), sätta, lägga; lämna i fred; här i
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Tillstädjelse - Timlig
betydelsen: tillåta. Se t.ex. Fred 9,
Kasta 19, Stilla (adj.) 6, Vila (verb) 7,
ÖVergiva 18.
6) aphlemi, a~ l1/ Il!
skicka iväg, släppa lös; efterskänka,
förlåta; tillåta, låta. Jfr Matt.3:15a,
övers. låta ske; 8:22 låta. Se t.ex.
Förlåta 7, Övergiva 24.
7) epitrepö, €1rtTpbrw
vända till el. mot; överlämna, anförtro;
tillåta, låta; av: prep. epi, på, vid; till,
mot, och trepö, vända. Jfr Fogde 6.
8) eåö,
tillåta, låta. Jfr Luk.22 :51, övers. låta
gå; Apg.23:32; 27:32 låta; 27:40 lämna
kvar.
9) exesti, €~fUTL
(opersonligt verb) det är tillåtet, det
står (någon) fritt, (någon) får. Jfr
Rätt 57.
10) utf.ord.
11) kathistemi, KalJluT1/J.lt
ego sätta ned; tillsätta, insätta; i 2.Pet.
1:8 övers. tillstädja (någon) att vara. Se
vidare: Ledsaga 5.
12) synggn8me, UUrrVWJ.l''1
medgivapde, samtycke, tillåtelse; av:
syngginöskö, tänka el. mena detsamma
(som någon annan).

eaw

TILLSTÄDJA
l icke tillstatt dig komma
l.Mos.20:6
2 Om l t.en att jag för ut min döda
23:8
l har Gud icke tillstatt (Laban)
31:7
3 t.er eder andre broder återvända
43:14
l icke skaJJ t. eder att gå
2.Mos. 3:19
4 Dig vare tillstatt att förelägga
8:9
l skaJJ H. icke t. Fördärvaren
12:23
l Edom icke tillstadde Israel
4.Mos.20:21
1 Sihon tillstadde icke Israel tåga
21 :23
1 H. vill icke t. mig att följa
22:13
as tillstaddes mig av Esaus
5.Mos. 2:29
1 dig har H. icke tillstatt
18 :14
1 tillstadde dem icke komma
Dom. 1 :34
3 tillstadde henne att vara borta
11 :38
1 ville icke t. (Simson) gå in
15:1
l tillstadde dem icke överfalla l.Sam.24:8
l tillstadde icke him. fåglar
2.Sam.21 :10
5 tillstadde ingen göra skada l.Krön.16:21
l icke tillstadde Israel gå
2.Krön.20:10
1 konungen tillstadde iudarna
Est. 8 :11
1 må det också i morgon t.s de iudar
9 :13
l tillstadde ej min mun synda
Job 31 :30
1 icke t. att rättfärdige vacklar
Ps.55:23
5 tillstadde ingen att göra skada
105:14
1 Tillstäd icke, H., vad ogudaktiga
140:9
5 överflöd t.er hm icke sova
Pred. 5 :11
3a Klagolåten t.er eder ej
Mika 1:11
6 Då tillstadde han hm det
Matt. 3 :15
7 H .. tillstäd mig först gå bort
8:21
7 tillstadde Moses eder att skiljas
19:8
6 t.en l icke att komma in
23:13
8 tillstadde icke att ngn bröt sig
24:43
6 tillstadde icke onda andarna Mark. 1 :34
7 tillstadde dem det
5 :13
6 han tillstadde det icke
5 :19
6 (J.) tillstadde ingen att följa med
5:37
6 då kunnen l icke t. hm att
7 :12
7 Moses tillstadde att en man fick
10:4
6 tillstadde icke heller att man bar
11 :16
8 tillstadde dem icke att säga
Luk. 4:41
7 t. dem fara in i svinen
8 :32
7 Och (J.) tillstadde dem det
8:32
6 tillstadde han ingen gå ditin
8:51
7 Tillstäd mig att först gå bort
9 :59
7 tillstäd mig att först taga avsked
9:61
6 tillstadde han icke att ngn
12 :39
7 Pilatus tillstadde (Josef) det
Joh.19:38
8 tillstatt hedningar gå egna
Apg.14:16
8 J. A. tillstadde dem det icke
16:7
8 Jär:jungarna tillstadde hm det icke
19 :30
9 T .es det mig säga ngt till dig
21 :37
7 tillstäd mig att tala till folket
21 :39
7 han tillstadde hm det
21 :40
7 Det t.es dig att tala för din sak
26:1
7 tillstadde hm besöka sina vänner
27:3
8 rättvisans gudinna icke t.er leva
28:4
7 tillstaddes Paulus bo för sig själv
28 :16
8 icke t. att l bliven frestade
l.Kor.10:13
7 dem icke tillstatt att tala
14:34
7 stanna., om H. så t.er
16:7
7 icke t. en kvinna uppträda
1.Tim. 2:12
10 skola icke t.s gå längre
2.Tim. 3:9
7 såframt Gud eljest t.er det
Hebr. 6:3
11 t.er det eder icke vara
2.Pet. 1:8
6 icke t. att kropparna läggas
Upp.·11:9

TILLSTÄDJELSE
12 Detta säger jag ss. en t.

1.Kor. 7:6

TILLSTÄNGA
Jeriko hön sig t. t för Israels

Jos. 6:1

TILLSYN
De hade ock t.en över bärarna 2.Krön.34:13

TILLSYNINGSMAN
det gamla Israel förekom en mång·
fald av tillsyningsmän över folket och
stammarna. De hade i uppdrag att
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organisera och leda folket i dess arbete
eller eljest utöva tillsyn. Se: Anförare,
Hövitsman, Uppsyningsman, Äldste.
TILLSYNINGSMAN

1) påkid, l ' ps
en so~· har ~ppsikt, uppsyningsman,
tillsyningsman; av: p~a9, se 3. Se:
Anförare 8, Man 21.
2) soter, ., ~'Ili
grundbet. skrivare, sekreterare; därav:
ämbetsman, funktionär, tillsynings·
man. Ordet brukas i G.T. endast om
tillsyningsmän i Israel. Se: Upp syningsman 2.
3) påkad, l p S
söka, ~ppsök;;Tha omsorg om el. uppsikt över; förordna (till uppsyningsman); här hof. part. (i 2.Kon.12:ll1$.al
part. pass.). som är förordnad, uppsyningsman, tillsyningsman. Se t.ex.
Befalla 12, Straffa 9, Vårda 4.
TILLSYNINGSMAN
1 förordna tillsyningsmän över l.Mos.41 :34
2 bjöd Farao tillsyningsmännen 2.Mos. 5:6
2 fogdarna och tillsyningsmiinnen ut
5:10
2 Israels barns tillsyningsmän
5:14,15,19
2 till dess tillsyningsmän
4.Mos.11:16
2 satte dem till tillsyningsmän 5.Mos. 1:15
2 tillsyningsmän skaJJ du tillsätta
16:18
2 tillsyningsmännen skola tala
20:5
2 skola tillsyningsmännen tala till
20:8
2 när tillsyningsmännen talat
20:9
2 inför H ... edra tillsyningsmän
29 :10
2 Församlen•.• ock edra tillsyningsmän 31 :28
2 bjöd folkets tillsyningsmän
Jos. 1 :10
2 gingo tillsyningsmännen gm lägret
3:2
2 med dess äldste och tillsyningsmän
8 :33
2 kaJJade till sig dess tillsyningsmän
23:2
2 kaJJade till sig tillsyningsmän
24:1
1 Sebul är (Abimeleks) t.
Dom. 9 :28
3 ss. tillsyningsmän vid H. hus 2.Kon.12:11
3 ss. tillsyningsmän vid H. hus
22:5,9
26000 vara tillsyningsmän
l.Krön.23:4
2 Kenaja och hs söner tillsyningsmän 26:29
2 Israels barn med tillsyningsmän
27:1
2 leviterna vara tillsyningsmän 2.Krön.19:11
1 översteprästens t. tömde kistan
24:11
2 mönstring gm t.nen Maaseja
26:11
1 tillsyningsmän under Konanja
31 :13
3 arbete ss. tillsyningsmän
34:10
3 tillsyningsmän voro Jahat och
34:12
3 överlämnat åt tillsyningsmännen
34:17
1 Joel, Sikris son, var t.
Neh.11:9
1 t. över dem var Sabdiel
11 :14
1 t. bland leviterna var U ssi
11 :22
2 (myran) har ingen t.
Ords. 6:7
1 tillsyningsmän över alla
Jer.29 :26

TILLSÄGA
Abram gick ss. H. tillsagt
l.Mos.12:4
ss. Gud hade tillsagt hm
17:23
Jag har gjort ss. du tillsade mig
27 :19
Josua gjorde ss. Mose tillsagt
2.Mos.17:10
t. alla edra konstförfarna män
28:3
ss. H. hade tillsagt Mose
4.Mos. 5:4
S. Mose hade tillsagt hm
16:47
intag det ss. H. har tillsagt
5.Mos. 1 :21
ss. H. hade tillsagt mig
2:1
12 stenar ss. H. hade tillsagt
Jos. 4:8
bjudit Josua att t. folket
4:10
ss. Mose hade till_t dem
4:12
H. hade tillsagt sin tjänare Mose
9 :24
du, vår herre, t. dina tjänare
l.Sam..16:16
tillsade Saul dem att säga så
18:25
tillsade han sina söner sadla
1.Kon.13:27
Så tillsade han hm sju gånger
18 :43
Ytterligare tillsade (Elisa)
2.Kon. 4:13
ståthållaren tillsade dem
Esr. 2:63
ståthållaren tillsade dem
Neh. 7 :65
du tillsade dem att gå och taga
9:15
tillsade jag att man skulle rena
13:9
tillsade att man skulle stänga
13 :19
tillsade ock att man icke skulle
13:19
tillsade leviterna att rena sig
13 :22
gjorde ss. H. tillsagt dem
Job 42:9
så tillsäg nu Jakob seger
Ps.44:5
vill jag ti dig frid
122:8
Jesaja tillsade att man skulle
Jes.38:21
tillsade henne att frukta mig
Sef. 3:7
J. tillsade dem strängeligen
Matt. 9:30
tillsade folket att lägga sig ned
14:19
tillsade folket att lägra sig
15 :35
folket tillsade dem strängeligen
20:31
tillsade sina läJ':jUngar att
Mark. 3:9
tillsade att man skulle giva henne
5 :43
tillsade (J.) folket att lägra sig
8:6
många tillsade hm strängeligen
10:48
J. tillsade hm att gå
Luk. 8 :38
tillsade att man skulle giva henne
8:55
tillsade hm strängeligen att tiga
18:39
tillsagt (Judas) giva ngt åt
Joh.13:29
Gamaliei tillsade att man
Apg. 5:34
Då tillsade Petrus dem att gå ut
9 :40
tillsade dem att skaffa åsnor
23 :24
t.er jag var och en av eder
Rom.12:3
Jag t.er eder att icke mer
Ef. 4:17
tillsagt att de ännu en liten
Upp. 6:11
tillsagt att icke skada gräset
9:4

TILLSÄGELSE
har vist hjärta tager emot t.

Ords.10:8

s. Juda konungar hade tillsatt 2.Kon.23:5
David och Samuel hade tillsatt l.Krön. 9 :22
tillsatte hövdingar i dem
2.Krön.11:11
i var stad namngivna män tillsatta
31 :19
(Hiskia) tillsatte krigshövitsmän
32:6
tillsattes män s. skulle förestå
Neh.12:44
t.en hövdingar mot (Babel)
Jer.51 :27
avsätter konungar och t.er
Dan. 2 :21
de tillsatte furstar
Hos. 8:4
i var stad t. äldste
Tit. 1:5
överstepräst t.es för att
Hebr. 5:1
överstepräst t.es att frambära gåvor
8:3

TILLVÄLLA

TILLTAG

TILLÅTELSE

detta är deras första t.
Vad är detta för ett t.
från alla ondskans t.

Dom.18:7

eder tro så mäktigt t.er

2.Tess. 1:3

TILLVÄXT
från hm hämtar hela kroppen t.
hela kroppen vinner t. i Gud

Ef. 4:1"6
Kol. 2:19

TILLYXA
konstnärens händer t. dem

Jer.10:3

i enlighet med den t. s. Kores
Esr. 3:7
Vem har givit eder t. att bygga
5:3,9
att konung Kores givit t. att bygga
5:17

TILLÄGGA

TILLTAGA
tilltog larmet i filisteernas

l.Sam.14:19

TILLTALA
t.de dem hårt och frågade
l.Mos.42:7
Mannen s. var herre t.de oss hårt
42 :30
J. t.de hm strängt
Matt.17 :18
Men J. t.de hm strängt
Mark. 1 :25
t.de han den orene anden strängt
9 :25
J. t.de hm strängt och sade
Luk. 4:35
han t.de dem strängt och tillstadde
4 :41
t.de J. den orene anden strängt
9 :42

TILLTRO
t.r dig vara ledare för blinda

Rom. 2 :19

TILLTRÄDA
både dräpa och t. arvet
Festus tillträtt hövdingdömet

l.Kon.21 :19
AplI.25:1

TILLTRÄDE
1) kårab,
P
när~a sig; härThif. låta närma sig, låta
framträda; övers. låta få tillträde, giva
tillträde. Se t.ex. Skänk 5, Över·
lämna 5.

J.,

Absalom tillade: Ack om jag
2.Sam.15:4
(Jeremia) tillade: Du skaJJ
Jer.37:17
tillade han: Vänd tillbaka till
40:5
H. tillade: Likaså skola Israels
Hes. 4:13
han tillade: Den s. har öron
Mark. 4:9
han tillade: Vad S. går u t ifrån
7 :20
han tillade: Sannerligen säger
Luk. 4:24
men tillade: Gå stad och visa dig
5:14
H. tillade: Hören vad den orättfärdige 18:6
han tillade: Fördenskull har jag
Joh. 6:65
(Petrus) tillade: Låten Jakob
Apg.12:17
(Festus) tillade: De bland eder
25:5
så t.er jag: bered dig på att
Filem. v.22

TILLÄGNA
vad han med orätt t.t sig
t.t sig mitt land ss. besittning
till hs hus och t. sig dem

3.Mos. 6:4
Hes.36:5
Mika 2:2

TILLÄMPA
pi dig t. det ordspråket

Hes.16:44

TILLÄMPNING
eljest t. av Jag och bud

2.Krön.19:10

TILLÖNSKA
så må den frid l t.en
må den frid I t.en det vända
den frid I t.en vila över hm

Matt.10:13
10:13
Luk.10:6

2) rå'å, nK"

se, skåda. TI" 1.Sam.19:15 står orda·
grant: Och Saul sände budbärarna för
att se (träffa) David. Se t.ex. Skåda 7,
Syn 2.
3)bo',Ki:O
gå in, komma. I Est.8:l står ordagrant:
Och Mordokai kom inför konungen.
Se t.ex. Leda (verb) 18, Skjuta 11,
Tillkommelse 1.
4) 'åmat!, lQ ~
ställa sig; stå; ställa upp sig, inställa sig;
här med prep. be, i; övers. få el. hava
tillträde till. Se t.ex. Fast 27, Makt 51,
Tjäna 10.
5) prosagög~, rrpoua'Yw'YTt
tillförande, frambärande; annalkande;
tillträde; av: prosågö, föra till, föra
fram; nalkas, närma sig. Ordet förekommer även i Ef.3:12, där det orda·
grant står: i vilken vi hava frimodigheten och tillträdet i (el. med) tillförsikt genom tron p,å honom.
TILLTRÄDE
1 Levi stam låta få t. hit
1 vilken han giver t. till sig
1 hm skaJJ han giva t. till sig
1 givit eder t. till sig
1 har han givit t. till sig
1 skaJJ du låta fi t. dit
2 skaffa sig t. till David
1 t. till konung Salomos bord
3 Mordokai fick t. till kon.
<I av dem fått t. till H. råd
4 hade t. till mitt rid
5 fått t. till den nåd vari vi
5 i en och samme A. t. till

4.Mos. 3:6
16:5
16:5
16:9
16:10
18:2
l.Sani.19 :15
l.Kon. 4:27
Est. 8:1
Jer.23:18
23:22
Rom. 5:2
Ef. 2:18

TILLTVINGA
T .en eder icke penningar av ngn

Luk. 3 :14

TILLTÄNKA
s. ban hade t.t sin broder

5.Mos.19:19

TILLVARO
1) genesis, 'Y€veutc;
ursprung, härkomst; tillblivelse, födelse; tillvaro, liv. I Jak.3:6 talas det om
ho trochOs t~s gemiseös, tillvarons hjul,
livshjulet, en symbol för människo·
livet.
TILLVARO
1 sätter t.ns hjul i brand

Jak. 3:6

TILLVERKA
sky la sig med vad de hava t. t
Av ekar t.de de dina åror

Jes.59:6
Hes.27:6

TILLVERKNING
fåfänglighet, en t. att le åt
fåfänglighet, en t. att le åt

TILLSÄTTA

TILLVITA

Domare ... skall du t. åt dig
5.Mos.16:18
hövitsmän t.s över härens avdelningar 20:9

just då t.r du mig att hava
sina änglar måste han t. fel
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l.Mos.11:6
31:26
2.Tim. 4:18

skada gm att t. sig makten

TILLVÄXA
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Jer.10:15
51:18
2.Sam. 3:8
Job 4:18

TILON
hebr., av okänd härledning och betydelse. En av Simeons fyra söner, av
Juda stam. l.Krön.4:20.
TIMA
Aldrig mer t. ngn omstörtning
händelser s. bland oss hava t.t

Jer.31:40
Luk. 1:1

TIMENI
hebr. till höger; lycklig. En son till
Ashur, av Juda stam. 1.Krön.4:6.
TIMEUS
grek. möjl. ärad, aktad. Fader till den
blinde tiggaren Bartimeus (= Timeus'
son), som botades av Jesus. Mark.
10:46.
TIMLIG
Se även: Världslig, jordisk, närvarande,
synlig, lekamlig, förgänglig, värld, kött,
död.
Tintlig
Det centrala bibelstället då det gäller
begreppet »timlig» är 2.Kor.4:l8. Där
kontrasteras de ting som har en övergående och förgänglig karaktär mot de
eviga tingen.
De föregående verserna i samma
kapitel fäster uppmärksamheten på att
trots de överväldigande svårigheter
som kristna, vilka vill tjäna Gud, möter
i fö rkunnelsen av evangelium, så är det
synliga (det som hör jordelivet till, jfr
1.Kor.6:3 f.) endast något tillfålligt
och ovaraktigt. Även om de synliga
tingen är verkliga nog, så äger de icke
bestånd för alltid, 2.Pet.3 :9·11. Samma tanke uttrycker Paulus, när han
uppmanar kolosserna att söka »det
som är därovan», Kol.3:l f.
Det ord som Paulus i 1.Kor.6:3
brukar för begreppet timlig, grek. biötikos, förekommer också i Luk.2l:34,
där Kristus varnar de sina för att låta
sina hjärtan förtyngas av timliga omsorger eller andra ting som hindrar
dem att vara redo på hans tillkommelses dag. Emellertid får man ej heller
under falsk askes tillsluta sina ögon för
medmänniskors
lekamliga behov,
Rom.15:27.
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Timme-Ting
TIMLIG

l) biotikos,

~lWTlK6~

som hör till (det timliga) livet , timlig;
av: bios, se Liv 29. I 1.Kor.6:3 står
neutr. plur. biötika, övers. timliga ting.
TIMLIG
1 förtyngas av t .a omsorger
Luk.21 :34
l böra vi kunna döma i t.a ting l.Kor. 6:3

TIMME
Se även: Dag, tid, stund.
Timme
I äldre biblisk tid fanns ingen indelning
av dagen i timmar . En sådan användes
av judarna troligen först efter den
babyloniska fångenskapen. I 2.Kon.
20:11 och 1es.38:8 nämns dock »Ahas'
solvisare». Vanligen nöjde man sig med
dagsindelningen: afton, morgon, middag. För närmare tidsangivning användes olika uttryck och omskrivningar,
t.ex. »vid aftontiden», 2.Mos.12:6,
»mot aftonen , den tid då kvinnorna
plägade komma ut för att hämta
vattem), 1.Mos.24:II, ))då solen hade
gått upp över jordem), 19 :23, ))då det
var som hetast på dagem), 18:1 osv.
110h.I!:9 möter vi en indelning av
dagen i tolv timmar, jfr Matt.20:1-9.
På samma sätt indelades natten . Detta
förorsakade att dagtimmarna om sommaren var längre än nattens timmar,
medan förhållandet var omvänt vintertid . Meningen i Apg.2:IS är alltså att
2/ 12 hade gått av den tid då solen var
uppe den dagen, och att man alltså
befann sig i den tredje tolftedelen .
TIMME
alltid på samma t., infinna
l.Krön. 9 :25
att äta från en viss t. ena
Hes. 4:10
till samma t. nästa dag
4:10
dricka frAn en viss t. ena dagen
4 :11
till samma t. nästa dag
4 :11
gick ut vid tredje t.n
Matt.20:3
gick han ut vid sjätte t.n
20:5
vid elfte t.n gick han ut och fann
20:6
s. voro lejda vid elfte t .n
20:9
Dessa hava arbetat allenast en t .
20:12
vid sjätte t.n kom ett m örk er
27 :45
s. varade ända till nionde t.n
27 :45
vid nionde t .n ropade J. med h ög
27 :46
vid tredje t.n de korsfäste hm
Mark.15:25
vid sjätte t .n kom ett mörker
15:33
s. varade ända till nionde t.n
15:33
vid nionde t.n ropade J. med hög
15 :34
en t. därefter kom en annan
Luk.22:59
Det var nu omkring sjätte t.n
23 :44
mörker s. varade ä nda till nio nde t .n
23 :44
Detta skedde vid tionde t.n
Joh . 1 :39
Det var vid sjätte t.n
4:6
vid vilken t. det blivit bättre med
4:52
I gi\r vid sjunde t.n lämnade febern
4:52
just den t. då J . sade: Din son får
4:53
Dagen har ju 12 t .ar
11:9
före påsken, vid sjätte t.n
19:14
blott tredje t.n på dagen
Apg. 2 :15
den b ö n s. h ölls vid nionde t .n
3:1
Vid pass tre t .ar därefter kom hs
5:7
omkring nionde t.n såg denne en ängel 10:3
Petrus vid siätte t.n upp på taket
10:9
just vid denna t. förrättade
10:30
bön s. man beder vid nionde t .n
10:30
redan under samma t . p å natten
16:33
skriade under ett par t.ars tid
19:34
vid tredje t.n avgå till eesarea
23 :23
varade vid pass e n halv t.
Upp. 8:1
för de n t.n hållits redo
9 :15

TIMMERMAN
Timmermans- eller snickaryrket blev
tidigt ett viktigt hantverk i Orienten.
Egyptiska monumen t visar att yxan,
sågen, vinkelhaken och limpannan var
timmermannens hjälpmedel. I Skriften
nämns timmermän flera gånger i samband med byggandet av Salomos tempel. Till detta arbete sände Hiram ,
konungen i Tyrus, timmermän till
1erusalem, 2.Sam.S :11. Grundtextens
ord för ))timmermam) i 1er.24 :I , hebr.
~årås, används om olika slags hantverkare , se Smed.
Det var vanligt att ett yrke eller
hantverk gick i arv inom familjen. I
Matt.l3 :55 betecknas 1esus som ))timmermannens sorl)), under det att h an i
Mark .6 :3 även själv kallas ))timmerman-
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nem). Grundtextens ord på dessa ställen, grek. tektön (av tik tein , föda,
frambringa) betyder hantverkare i allmänhet, men ordet är en vanlig beteckning för timmerman.
TIMMERMAN
Hiram skickad e ... timmermän
2 .Sam . 5:11
betalade ut åt de timmermän
2.Kon . 12:11
(pen ningarna) åt timmermännen
22 :6
förde b ort, jämväl alla timmermän
24:14
(till Ba b el) timmermännen
24:16
ty dessa voro timmermän
l.Krö n. 4:14
Hiram skickade timmermän
14:1
har du ock timmermän
22:15
åt tim mermännen s. hugga
2.Krön. 2 :1 0
lejde stenhuggare och timmermän
24:12
gåvos åt timmermännen
34:11
åt stenhuggare och timmermän
Esr. 3:7
ifrån Jerusale m timmermännen
Jer. 24:1
fången jämte ... timmermännen
29:2
Är d å denne icke t.nens son
Matt.13:55
Är då denne icke t.nen
Mark . 6 :3

TIMMERMANSDALEN
Tydligen en plats i Juda, där Benjamins stam bosatte sig efter exilen,
Neh.11 :35 . Namnet, hebr. ge' (laråsim,
lever sannolikt vida re i formen Chirsha, en ruin öster om Lydda , IS km
sydost om 10ppe. I I.Krön.4 :14 förekommer namnet i förbindelse med ett
släktregister. I.Krön.4: 14; Neh . 11 :35.
TIMMERSTOCK
Jordan och h äm ta var sin t.

2.Kon. 6 :2

TIMNA
hebr. del, lott, tilldelat område.
l. Stad vid nordgränsen av 1uda stams
område , mellan Bet-Semes och Ekron.
Timna låg nära filisteernas land och var
ofta i deras händer under striderna
med israeliterna. Det identifieras med
nuv . Chirbet Tibna, ca 5 km sydväst
om platsen för det gamla Bet-Semes
(se d.o.), som i sin tur ligger 38 km
väster om 1erusaleln. Timn a är en av
orterna i Simso ns historia.
"

3 . Kananeisk ort känd frå n 1udas och
Tamars historia. I förhållande till
Adullam (en stad sydväst om Jerusalem , på gränsen till Juda lågland) låg
Tunna högre upp . Orten är möjligen
identisk med nr I eller 2 . 10s.IS:S7.
TIMNA
hebr. vägran , hinder; otillgänglighet.

1. En av Esaus son Elifas' bihustrur,
Amaleks moder. Troligen är hon densamma som horeen Lotans syster.
1.Mos.36 :12,22; I.Krön.1 :39.
2. En av Edoms stam furstar, iLKrön.
1:36 omtalad som en av Elifas' söner
Ofr nr l). I.Mos.36:40; 1.Krön.
1:36,51.
TIMNAT-HERES
hebr. trol. solens del el. område. Stad i
Efraims bergsbygd , norr om berget
Gaas. T imnat-Heres tillhörde 10suas
arvedels område , och i denna stad fick
han sin grav. Enligt en samaritisk
tradition är staden identisk med KefrHaris, ca IS km sydväst om Sikem.
Mer tilltro synes identifieringen med
Chirbet Tibna, ca IS km nordväst om
Betel (se Betel I) förtjäna. I J os.19 :S0
och
24 :30
brukas namnformen
Timnat-Sera, där Sera (säraJ:!) är en
omkastning av bokstäverna i Heres
o.läräs). Dom .2:9.
T1MNAT-SERA
hebr. överskjutande del. Stad i Efraims
bergsbygd , identisk med Timnat-Heres,
se d .o. 10s. 19 :S0; 24 :30.
TIMNIT
En man från Tim na, se d .o. Simsons
hustru var dotter till en timnit. Dom .
15:6.
TIMON
grek . ärad, aktad. En av de sju som
församlingen i 1 erusalem utnämnde till
att sö lja för den dagliga utdelningen
bland de fattiga. Apg.6:S.

2 . Stad i 1 uda bergsbygd i området
kring Hebron . Det exakta läget av
detta Timna är okänt. 1.Mos.38: 12,
13 ,14.

T1MOTEUS
grek. som ärar Gud. En av aposteln
Paulus' närmaste medarbetare , den
adressat till vilken de två Paulus-brev
som bär Timoteus' namn är riktade .
Hans moder var judinna, medan fadern
var grek, Apg.16: 1. Både hans moder
Eunice och hans mormoder Lois var
troende, 2.Tim. 1 :5, jfr Apg.l6:1 ff.
Man kan utgå ifrån att han under deras
inflytande redan tidigt hade undervisats i de heliga skrifterna.
Man räknar med att Timoteus var
från Lystra , en stad som Paulus (och
Barnabas) besökte redan på den första
missionsresan. Vad detta besök har
betytt för Timoteus, finns inte direkt
omtalat i Skriften, jfr dock I.Kor.
4 :17 , men då Paulus kommer tillbaka
till Lystra p å sin andra missionsresa , är
Timoteus redan en Kristi lärjunge som
har gott ord om sig av bröderna i
Lystra och även av dem i Ikonium:
Paulus beslöt att ta honom med sig
som medarbetare , men omskar honom
först ))för de judars skull, som bodde i
dessa trakter. .. ty alla visste att hans
fader var grelo), Apg.16:1 -3 .
Under hela den följande delen av
Paulus' liv synes Timoteus h a varit i
hans tjänst. Då aposteln under sin
and ra missionsresa har kommit till
Macedonien och har vunnit en skara
för evangelium i Tessalonika och

5670

5671

Timmerman i Nasaret.
TIMNA
(gränsen) gick fram o m T.
Jos.15:10
(Dans grän s) T.
19:43
När Simson gick ned till T.
D om . 14:1
Jag har i T . sett en kvinna
14:2
Simson gick med sin fader till T.
14 :5
hunnit till vingårdarna vid T .
14:5
filisteerna hade intagit T .
2.Krön. 28 :18

Berea, låter han Timoteus (och Silas)
stanna kvar för att styrka de unga
fö rsamlingarna, medan han själv måste
fara vidare på grund av judarnas motstånd , Apg.17:1-14; I.Tess.3 :2. Senare
slöt Timoteus (och Silas) sig åter till
Pau lus, unde r dennes vistelse i Korint,
Apg.18:S. Under sin tredje missionsresa sänder Paulus Timoteus från
Efesus till Korint med uppdrag att
påminna korintierna om hans ))regler
för ett kristet liv)), l.Kor.4:17 (Hedegårds övers.), jfr 16:10, men vid den
tid då aposteln skriver sitt andra brev
till korintierna, är Timoteus åter hos
honom - i Macedonien , 2 .Kor.l:I,16.
Han var även tillsammans med Paulus
på hans sista resa till1erusalem, Apg.
20:4 , lik som han var hos honom en tid
under fångenskapen i Rom , FiI.!:I;
Kol.l :1.
I sitt första brev till Timoteus medan denne ve rkar i Efesus i kamp
med de falska lärare som har trängt in i
fö rsam lingen , 1.Tim. I :3 - förmanar
Paulus sin medarbetare att väl vårda
sin nådegåva, 4 :14. I samma brev får
Timoteus det vittnesb ördet att han är
))rustad med tro och med ett gott
samvete)), 1 :19. I I.Kor.4 :17 omtalar
Paulus honom so m sin ))älskade och
trogne son i Herrem), något som för
övrigt kan tyda på att Timoteus hade
vunnits för evangelium genom Paulus'
första verksamhet i Lystra, jfr 1.Tim.
1:2. Timoteus' stora trohet nämns för
övrigt många gånger av aposteln , t.ex.
Fil.2 :19-22; 2.Tim.3: 10 f. Det är möjligt att Timoteus till sin natur var
stillsam och tillbakadragen, men detta
fick icke förhindra hans auktoritet
som ett apostoliskt sändebud , jfr
1.Kor.16 :1 O f.
En enstäm mig tradition i fornkyrkan vet berätta att Timoteus var
den förste biskopen (församlingsföreståndaren) i Efesus, där han också skall
ha lidit martyrdöden år 97 e.Kr.
TIMOTEUS
fan n s en lärjunge vid namn T.
Apg.16:1
Silas och T. stannade k var p å
17:14
b ud till Silas och T. att komma
17 :15
När Silas och T. kommo d itned
18:5
(Paulus) sände T . till Macedonien
19:22
med (Paulus) följde Sopater ... T.
20 :4
T . , min medarbetare, hälsar
Rom.16 :2l
sänder jag nu till e der T.
l.Kor. 4:17
när T . kommer, sen till att han
16:10
så ock brodern T. hälsar
2.Kor. 1:1
blivit predikad gm mig och T.
1:19
Paulus och T . hälsa de h eliga
Fil. 1:1
hoppas snart kunna sända T. till
2 :19
så ock brodern T. h ä lsar
Kol. 1 :1
Silvanus och T . hälsa
l.Tess. 1:1
sände åstad T . för att styrka
3:2
d å T . kommit till oss från e der
3:6
Silvanus och T. hälsa
2. Tess. 1 :1
hälsar T ., sin sannskyldige son l.Tim. 1 :2
det ålägger jag dig, min so n T .
1 :18
T., bevara vad s. blivit d ig betrott
6:20
hälsar T ., sm ä lskade so n
2 .Tim. 1:2
brodern T . hälsa Filernon
Filem . v.l
vb broder T. blivit lösgiven
Hebr. 13:23

TIMRA
t . upp de hus s . Juda konungar 2.Krön.34 :11
virke för att t. upp p ortarna
Neh. 2:8
de t.de upp (Fiskporten)
3:3
d e t .d e upp (Gamla porten)
3:6
du t .r på vatten dina salar
Ps.I04:3
Av cy p ress t .de de plankverk
Hes. 27 :5

-ting
TING
bohagsting I.Mos.31 :37
ingenting I.Kor.1 :28
mellanting Dom.12:4
någonting 1.Kor.1 :28
TING
Uppdelning : all mänt ; h e liga ting, mäktiga
ting, stora ting.
TING (allmänt)
påbördar h enne skamliga t.
5.Mos.22:14
p åb ö rdar h enne skamliga t . och säger 22:17
vanvettig av de t. du skall se
28 :34
sådana t. skall du se för dina ö gon
28 :67
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Tinga - Tionde
Sådana t. bade hjältarna gjort 2.Sam.23 :17
Sådana t. bade Benaja ... gjort
23 :22
tre t. förelägger iag dia (David)
24 :12
bedrivit otillbörlj&a t. mot H. 2.Kon.17:9
ocb bade gjort onda t.
17 :11
Sådana t. bade hjältarna gjort 1.Kron.11 :19
Sådana t. bade Benaja... gjort
11 :24
tre t. lägger iag fram för dia
21 :10
myckenhet av dyrbara t.
2.Kron.20:25
stora ocb outrannsakli&a t.
Job 5:9
två t. må du ei löra mot mil
13:20
t.en stå fram ss. klädda i skrud
38 :14
låtit ditt folk se bårda t.
Ps.60:5
uppenbara förboraade t. ifrån fordom 78:2
Härli&a t. äro talade om dia
87:3
sex t. är det s. H. batar
Ords. 6:16
Hören, ty om böp t. vill iag tala
8:6
oförståndia s. far efter fåfiinlli&a t.
12:11
ditt hjärta talar förvända t.
23:33
den s. far efter fåfängJi&a t.
28:19
Om två t. beder iag dia, vä&ra mia
30:7
Tre t. äro mil för underbara
30:18
ss. ett fåfäng!1gt t. har detta
Pred. 6:4
t.ens väsen li&ger i fiärran
7 :26
ty han har gjort bärlj&a t.
Jes.12:5
du /lör underfulla t.
25:1
löra underbara t. mot detta folk
29:14
profeteren bedrägli&a t.
30:10
Nu förkunnar jag nya t.
42:9
åter höra om nya t .• om fördolda t.
48:6
Förfärlj&a och aruvli&a t. ske
Jer. 6:30
fördärvat t. är hjärtat
17:9
AUtför aruvUga t. bar lunafrun
18:13
har lag sett de aruvliaaste t.
23:14
Inom kort bedrev du värre t. än
Hes.16:47
härli&a t. I de levandes land
26 :20
reda ut Invecklade t.
Dan. 5:12
reda ut invecklade t.
5:16
göra t. s. hs fäder icke gjort
11 :24
auld och silver ocb andra dyrbara t.
11 :38
bemäktip sia•..allahanda dyrbara t.
11 :43
änden med dessa förunderliaa t.
12:6
s. födde dem bedrev skamli&a t. Hos. 2:5
I Israels bus har jag sett aruvli&a t.
6 :10
aktas ss. ett värdelöst t.
8:8
låta dem se underbara t.
Mika 7 :15
Vad betyda dessa t., min herre
Sak. 4:4
begärelser efter andra t.
Mark. 4:19
i dag sett förunderli&a t.
Luk. 5:26
Större t. än vad detta är
Job. 1 :50
iag talar tiU eder om iordiska t.
3:12
om iag talar tiU eder om hlm. t.
3:12
förunderli&a t. s. du talar
Apg.17:20
KonuD/len känner väl till dessa t.
26 :26
bedriva otillbör!i&a t.
R om. 1 :28
ka1hir på de t. s. Icke äro till
4:17
vi bava att tyda andli&a t.
l.Kor. 2:13
böra vi kunna döma I timli&a t.
6:3
D/lt mål s. läIler sådana t.
6:4
GäUer icke iämväl om livlösa t.
14:7
icke till ögonmärke t. s. synas 2.Kor. 4:18
de t. s. synas. vara allenast en tid
4:18
s. beromma sig av utvärtes t.
5:12
t. bestämda till att gl under
Kol. 2 :22
icke förstå vad de t. äro
1.TIm. 1:7
t. s. hörde till audsijänsten
Hebr. 9:21
avbilderna av de blmmelska t.en
9 :23
de himmelska t.en måste renas gm
9:23
t.en i deras verkli&a /Iestalt
10:1
övertygelse om t. man icke ser
11:1
de t. s. kunna bäva bliva förvandlade 12:27
Om samma t. bar förkunnelse
LPet. 1 :12
i de t.en åstunda Jämväl iin&lar
1 :12
icke är med föraänglj&a t.
1 :18
oroli&t ocb ont t. är (tunaan)
Jak. 3:8
TING (helj&a)
3.Mos.21 :23
Icke obelga mina helip t.
4.Mos.10:21
och buro de beli&a t.en
Hes.22:8
Mina belila t. föraktar du
22:26
Prästerna oheIaa mina beliJ:a t.
TING (mäktiga)
Israel skall göra mäktip t.
4.Mos.24:18
(Saul) gjorde mäktiga t.
1.Sam.14:48
Med Gud kunna vi göra möktiga t. Ps.60:14
Med Gud kunna vi göra mäktiga t.
108:14
H. hÖ/lla band gör mäktiaa t.
118:15,16
TING (stora)
vilka stora t. (H.) gjort
1.Sam.12:24
göra dessa stora t. med eder
2.Sam. 7 :23
FörtiUj för mil de stora t.
2.Kon. 8:4
skuUe kunna göra så stora t.
8:13
förkunnat dessa stora t.
1.Krön.17:19
stora och outrannsakli&a t.
Job 5:9; 9:10
stora t. gör han. utöver vad vi
37:5
Du s. gjort så stora t., o Gud
Ps. 71 :19
Gud s. gjort så stora t.
106:21
H. bar gjort stora t. med dem
126:2
H. bade gjort stora t. med oss
126:3
Jag umgås Icke med stora t.
131:1
med t. s. äro mia för svåra
131:1
förkunna för dil stora t.
Jer.33:3
du belär stora t. för dia
45:5
företo/l sil stora t.
Dan. 8:4
bocken företog sig mycket stora t.
8:8
företo/l (bomet) sig stora t.
8:11
han skall föresätta sia stora t.
8 :25
taait sia för så stora t.
Joel 2:20
ty stora t. bar H. tagit sig för
2:21
buru stora t. (J.) gjorde
Mark. 3:8
buru stora t. H. bar gjort
5 :19
buru stora t. J. bade gjort
6:20
den MäklIIe bar gjort stora t.
Luk. 1 :49
Sådana stora t. s. vi hava hört
4:23
buru stora t. Gud har gjort
8 :39
buru stora t. de bade gjort
9:10
buru stora t. Gud bade gjort
Ap/l.14:27
huru stora t. Gud bade gjort
16:4
berömma sig av stora t.
Jak.. 3:5

TINGA
rakkniv s. t.s på andra sidan

TINNAR
vUl göra dina t. av rubiner

huset från arunden till t.na
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Jes. 7:20
Jes.54:12
Hab. 3:13

TIONDE
Se även: Offer, allmosa, skatt, avgift,
gåva, förstling, levit, präst.
Tionde
Termen »tionde» betecknar tionde·
delen av naturaprodukter, boskap osv.,
framburen som skatt eller gåva, i första
hand till den officiella kulten och dess
präster och tjänstemän. Under forntiden var det vanligt att konungar och
härskare tog tionde av sina undersåtar,
något som Samuel hänsyftar på i sitt
tal till Israel, då folket bad om att få
en konung i likhet med alla andra folk,
l.Sam.8:15,17. Detta ställe visar tionden som en form av beskattning, och

vi ser här att det också kunde före·
komma profan tionde, förutom den
religiösa som tillföll den kultiska
tjänsten och dess utövare. Den sistnämnda är emellertid den dominerande i allt Bibelns tal om tionde.
Första gången tionde omtalas i
Bibeln är i l.Mos.14:20, där det berät·
tas att Abraham (Ab ram) efter sitt
segerrika krigståg mot Elams konung
Kedorlaomer och hans förbundna
(v.I4-16) gav prästkonungen i Salem,
Melki-Sedek (v.18) tionde av allt
bytet. Ännu ett belägg för att tionde
fOrekom i den äldsta tiden, finner vi i
28:20·22; enligt detta ställe gjorde
Jakob ett löfte åt Gud om att ge
honom tionde av allt, om han välbehållen kom hem igen efter sin resa till
Mesopotamien.
Till grund för föreskrifterna om
tionde ligger detta att Israel som Guds
egendomsfolk icke fritt förfogade över
sitt liv och sina ägodelar. De stod
ansvariga inför Herren för sin förvalt·
ning av de timliga gåvorna, eftersom
hela jorden egentligen hör Herren till.
Se t.ex. 2.Mos.19:5; 3.Mos.25:23;
5.Mos.8:17 f.; 28:1-14.
Enligt Mose lag var all landets tionde av jordens gröda och trädens frukt
helgad åt Herren, dvs. avskild från den
profana sfåren och invigd å t Herren för
att brukas i hans tjänst, 3.Mos.27:30.
Detsamma gällde all tionde av fåkreatur (nötboskap) och småboskap
(får och getter), som avskildes genom
att man lät djuren ett efter ett gå
under he~destaven, v.32. Tionde av
skörden kunde ersättas genom en pen·
ninggåva till ett belopp som var l/S
högre än värdet av det som skulle
frambäras, v.3l. Det var emellertid
icke möjligt att inlösa tionde av boskapen, och om man bytte ut ett gott
djur mot ett dåligt, skulle båda djuren
vara helgade åt Herren, v.33.
All tionde som var helgad, skulle
frambäras till leviterna som betalning
för deras tjänst i tabernaklet, 4.Mos.
18 :21. Detta var något som tillföll Levi
stam i stället för landområde, v.23,24,
jfr 5.Mos.1O:8 f. (Lägg märke till uttrycket: »Herren är hans arvedel»). Av
den tionde som leviterna fick från
folket, skulle de ge en tiondedel, den
bästa delen, till prästerna, 4.Mos.
18:26-30. Här omtalas endast tionde
av markens gröda, se v.27 ,30.
I 5.Mos. ges närmare föreskrifter
om var och hur ISlael skulle frambära
sin tionde. Centrum för detta liksom
för alla former för gudstjänst och offer
skulle vara det ställe Herren, Israels
Gud, utvalde till boning åt sitt namn,
12:5,11,14,26. I anknytning till off·
randet av tionden m.m. skulle de
offrande - i glädje och tacksamhet
över Herrens välsignelse av deras arbete
- hålla en måltid tillsammans med
leviterna, v.7,12,17-19; 14:22 f. Av det
sistnämnda skriftstället och av 12: 17
framgår att tionde skulle ges av markens gröda: säd, vin och olja. Om
någon hade alltför lång väg till helgedomen, kunde han hemma sälja sin
tionde och - när han kom fram - för
pengarna köpa matvaror till samma
värde, 14:24-26. Flera bibeltolkare
menar att det här rör sig om en årlig
extra tionde till centralhelgedomen,

utöver den som enligt 4.Mos.18:21 fr.
utesiu tande var avsedd för leviterna
och prästerna (se ovan).
I 5.Mos.14:27·29; 26:12-14 nämns
att tionde av årets avkastning skulle
3vskiljas vart tredje år, uppsamlas
lokalt i de olika städerna för att ges till
föda åt leviten, främlingen, den faderlöse och änkan. Enligt en uppfattning,
som bl.a. stöds av historieskrivaren
J osefus, har vi här att göra med en
tredje tionde, som skulle delas mellan
leviterna och alla f3ttiga och behövande. Jfr den apokryfiska Tobiasboken
(Tobit), där huvudpersonen talar om
»den första tionden» som han gav till
leviterna, »den andra tionden» som han
sålde för att använda pengarna till
årligt högtidsfirande i Jerusalem och
om »den tredje tionden» som han gav
»åt dem som den tillkommen>, dvs. de
fattiga, Tob.1 :6-8. Maimonides och
andra framstående kommentatorer
menar emellertid att den andra tionden (se ovan) vart tredje år skulle delas
mellan de fattiga och leviterna. Under
alla omständigheter har vi här ett
exempel på tiondens sociala syfte: de
välbärgade skulle dela med sig till dem
som saknade vad de behövde för livets
uppehälle.
Vi vet mycket litet om hur tiondeoffrandet i Israel fungerade i praktiken. Det ligger emellertid nära till
hands att tro att tionde-föreskrifterna
mer eller mindre negligerades under
det förfall som kännetecknade tiden
efter rikets delning. Profetens ironiska
ord till det gudlösa gudsfolket i Am.
4:4 f. synes dock visa att man i Nordriket, också efter brytningen med
templet i Jerusalem, frambar tionde
och andra offer i sin rikshelgedom i
Betel, jfr 7:13; I.Kon.12:28·33.
Då judakonungen Hiskia genomförde sin reformation av gudstjänstlivet, bjöd han folket att ge prästerna
och leviterna deras del, 2.Krön.31: 14.
Det berättas att konungens bud åtlyddes, i det att israeliterna kom med
tionde både av markens gröda och av
sin boskap, v.5 f. Förutom 3.Mos.
27:3 2 är detta det enda ställe som
uttryckligen nämner tionde av fåkrea·
tur och småboskap, något som visar
hur radikal Hiskias reform var.
Från tiden efter den babyloniska
fångenskapen har vi genom profetens
klagan i Mal.3:8-10 ett belägg för att
folket icke gav full tionde till Herren.
Under Nehemja ordnades emellertid
också detta, Neh.10:35-39; 12:44;
13:4 f.,1O·12. Av dessa ställen framgår
det att det gavs tionde av markens
gröda, men att man av sin boskap
endast förde det förstfödda till Herrens hus (10:36).
I den senare judiska traditionen
förekommer en omfattande diskussion
om tionde. Denna blev småningom
nedtecknad och samlad i Talmud (se
Stadga). Somliga gick mycket långt
och gav tionde av all sin inkomst. Av
Jesu ord till de skriftlärde och fariseerna framgår att de till och med kunde
ge tionde av de minsta kryddor, något
som enligt Jesus var till ingen nytta,
eftersom de samtidigt försummade det
som är viktigast i lagen: rätten, barmhärtigheten och troheten, Matt.23:23,
se också Luk.! 1:42. I sin liknelse om
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TINNING
Den krossar Moabs t.ar
4.Mos.24:17
slol pluggen gm t.en på (Sisora) Dom. 4:21
död, med tältpluuen 11M t.en
4:22
spräckte bs t.
5 :26
(eld) förtärde Moabs t.
Jer.48:46

TINSEMETF AGELN
Det hebr. ordets exakta betydelse är
okänd. Den avsedda fågeln, som enligt
Mose lag var oren och alltså icke fick
ätas, uppfattas i olika länders bibelöversättningar i allmänhet som en nattfågel. Den äldre sv. kyrkobibeln hade,
efter Luthers föredöme, »flädermus»,
bibelkommissionen föreslog (efter
LXX och Vulgata) »ibisfogeln». Ordet
»tinsemetfågeln» innehåller den hebr.
termen (tinsämät) oförklarad. 3.Mos.
11 :18; 5.Mos.14:i6.
TIO
Uppdelning: aUmänt; tio dagar, tio gånger,
tio horn, tio (= mynt, mått, vikt), tio söner,
tio år.
TIO (allmänt)
1.Mos.18:32,32, 24:10, 32:16, 42:3, 45:23,
2.Mos.18:21, 18:25, 26:1, 27:12, 34:28,
36:8. 38:12, 3.Mos.26:26, 4.Mos.29:23.
5.Mos.1:16, 4:13, 10:4, Jos.15:67, 17:5,
21:5,26, 22:14, Dom.6:27, 20:10, Rut 4:2,
1.Sam.17:17,18, 25:/1, 2.Sam.15:16, 18:15,
20:3, 1.Kon.4:23, 7:27,38,43, 11:31,35,
14:3, 2.Kon.5:5, 13:7, 26:25, 2.Krön.
4:6,7,8. Esr.8:24, Pred.7:20, Jer.41:1.2,8,
Dan.7:24, Am.6:3. 6:9, H8/II.2:17, Sak.8:23,
Matt.20:24, 25:1, Luk.15:8, 17:12,17,
19:13,17, Upp.13:1, 17:12.
TIO (dagar)
1.Mos.24:56, 4.Mos.11 :19, 1.Sam.25:38,
2.Krön.36:9, Jer.42:7, Dan.1:12,14.15, Apg.
25:6, Upp.2:10.
TIO (låD/Ier)
1.Mos.31:7,41, 4.MoB.14:22, 2.Sam.19:43,
Neb.4:12, Job 19:3, Dan.1:20.
TIO (bom)
Dan.7:7,20,24, Upp.12:3, 13:1, 17:3,7,12,
16.
TIO (=mynt, mitt, vikt)
1.Mos.24:22, 2.Mos.26:16, 36:21, 3.Mos.
27:6,7, 4.Mos. 7:14,20,26,32,38,44,60,56,62,
68,74,80, 7:86, 11:32, Dom.17:10, 2.Sam.
18:11, 1.Kon.6:3,23,24,26,26, 7:10,23,24,
2.Kon./I:5, 20:9,10,11, 2.Krön.4:1,2,3, Jes.
6:10, 38:8, Hes.40:11, 41:2, 42:4, 4/1:14,
H8/II.2:17, Sak.5:2, Matt.26:28, Luk.19:13,
16,24,25.
TIO (söner)
1.Sam.1:8, Est.9:10,12,13,14.
TIO (år)
1.Mos.16:3, Dom.12:11, Rut 1:5, 2.Kon.
15:17, 2.Krön.14:1.

TIONDE
Uppdelning: aUmänt; tionde dag, tionde
månad, tionde timme, tionde år.
TIONDE (allmänt)
3.Mos.27:32, 5.Mos.23:2,3, 1.Kron.12:13,
24:11, 26:17, 27:13, Neb.11:1, Upp.21:20.
TIONDE (dag)
2.Mos.12:3, 3.Mos.16:29. 23:27, 25:9,
4.Mos.7:66, 29:7, Jos.4:19, 2.Kon.25:1,
Neb.5:18, Jer.62:4,12, Hes.20:1, 24:1, 40:1.
TIONDE (månad)
1.Mos.8:5, 2.Kon.25:1, 1.Krön.27:13, Esr.
10:16, Est.2:16, Jer.39:1, 52:4, Hes.24:1,
29:1, 33:21, Sak.8:19.
TIONDE (timme)
Job.1:39.
TIONDE (år)
Jer.32:1, Hes.29:1.

Tiondedel - Tjugu
fariseen och publikanen i templet låter
Jesus fariseen framhålla som något
särskilt berömvärt att han ger tiunde
av allt han förvärvar, Luk.l8:l2, jfr
v.14.
För övrigt nämns tionde endast en
gång i N.T., nämligen i Hebr.7, där
författaren utifrån Abrahams tionde
till Melkisedek genom en »djuptolk·
ning» visar hur mycket högre Kristi
prästadöme är än det levitiska: genom
Abfåham, sin stamfader, fick Levi,
som tog tionde av folket, själv ge
tionde, v.5·1O. Detta tillämpas på
Kristus, som kallas »präst till evig tid
efter Melkisedeks sätt», v.17,21, jfr
v.1l.
Tionden var i det gamla förbundet
ett uttryck för gudsfolkets bekännelse
till Herren som sin Gud och för dess
tacksamhet för hans rika gåvor, samtidigt som den var en form av beskattning inom den israelitiska samhällsordningen. Tionden var ett tecken på
Israels beroende av Gud och på folkets
ansvarstagande i både religiöst och
socialt hänseende.
Även om tionde inte direkt påbjuds
i N.T., finner vi i l.Kor.9:13 en hänvisning till att de som i det gamla
förbundet förrättade tjänst i helgedomen »fick sin föda ifrån helgedomen», något som i första hand måste
syfta på tionden. Samma rätt är fastställd för evangeliets förkunnare, v .14.
När N.T. icke uttryckligen påbjuder
tionde, sammanhänger detta med att
trons liv i Kristus, som inte är bundet
till en nationell samhällsordning, framställs som ett liv i full och hel tjänst
för Herren och medmänniskorna. Allt
är en gåva från Guds hand, och var och
en skall därför med glädje dela med sig
av sitt timliga goda till församlingens
tjänare, l.Kor.9:11,14; Gal.6:6; l.Tim.
5 :17 f., och till behövande medkristna,
Rom.l5:25-27; l.Kor.16:1 f.; 2.Kor.
8:3-9; 9:5-11. Se: Gåva, Tjänst.
TIONDE
Abram gav hm t. av allt
l.Mos.14:20
(Jakob:) skall jag giva dig t.
28:22
all t. av jorden tillhör H.
3.Mos.27 :30
Om ngn vill lösa. ngt av sin t.
27 :31
vad beträffar t. av fäkreatur
27 :32
åt Levi barn all t. i Israel
4.Mos.18:21
den t. s. Israels barn giva
18:24
av Israels barn mottagen den t.
18:26
skolen I giva gärd åt H., t. av t.n
18:26
av allt t. giva en gärd åt H.
18:28
H. gärd av t.n skolen I giva prästen
18:28
dit skolen I föra eder t.
5.Mos.12:6
till den plats föra eder t.
12:11
icke hemma äta t.n av din säd
12:17
T. skall du giva av all sädesgröda
14:22
äta den inför H. ansikte, t. av
14:23
avskilja all t. av vad du fått
14:28
av all t. av vad du fått i avkastning
26:12
skall taga t. av edra sädesfält
l.Sam. 8:15
Av eder småboskap skall han taga t.
8 :17
t. av allt förde de fram
2.Krön.31:5
förde ock fram t. av fäkreatur
31:6
så ock t. av de heliga gåvor
31:6
förde in offergärden och Ln
31 :12
t.n av vår jord till leviterna
Neh.10:37
uppbära t.n i alla städer
10;37
när leviterna upphuro t.n
10:38
skulle leviterna föra t.n av sin t.
10:38
förrådskamrarna där t. nedlades
12 :44
den t. av säd, vin och olja
13:5
hela Juda förde fram sin t. av säd
13:12
frambären på tredje dagen eder t. Am. 4:4
i fråga om t.n och offergärden
Mal. 3:8
Fören full t. till förrådshuset
3:10
given t. av mynta och dill
Matt.23:23
s. given t. av mynta och ruta
Luk.11 :42
giver t. av allt jag förvärvar
18:12
Abraham gav hm t. av allt
Hebr. 7:2
Abraham gav t. av förnämsta bytet
7:4
enligt lagen taga t. av folket
7:5
tog (Melkisedek) t. av Abraham
7:6
är dödliga mskor s. taga t.
7:8
har Levi, s. tager t., fått giva t.
7:9

TIO TUSEN
Uppdelning: allmänt; mynt, mått, vikt.
TIO TUSEN (allmänt)
l.Mos.24:60,
3.Mos.26:8,
5.M<1s.32:30,
Dom.1:4, 3:29, 4:6,10,14, 7:3, 20:34,
l.Sam.15:4, 18:7,8, 21:11, 29:5, 2.Sam.
18:3, l.Kon.5:14, 2.Kon.13:7, 14:7, 24:14,
2.Krön.25:11,12, 30:24, Ps.91:7, HV.5:10,
Dan.7:1O, Luk.14:31, l.Kor.4:15, 14:19,
Upp.5:ll,9:16.
TIO TUSEN (mynt, mått, vikt)
l.Krön.29:7, 2.Krön.27:5, Est.3:9,
45:1,3,5,48:9,10,13,18, Matt.18:24.

Hes.

TIOTUSEN DE
5.Mos.33:17, Ps.68:18, Dan.ll:12.

TIRAS
hebr., av okänd härledning och betydelse. Jafets sjunde och yngste son.
Hans namn har bl.a. satts i förbindelse
med Turusha, ett i egyptiska källor
omnämnt folkslag som i 13.århundradet f.Kr. norrifrån angrep Syrien och
Egypten. l.Mos.10:2; l.Krön.l :5.
TIREATITER
En släkt av skriftlärde i Jaebes, som
jämte simeatiterna och sukatiterna härstammade från Hammat, »fader till
Rekabs släkt». I.Krön.2:55.
TIRHAKA
hebr. av egypt., betydelsen okänd.
Konung i Etiopien (Nubien) på konung Hiskias tid och senare även i
Egypten, i utombibliska källor kallad
Taharka. Med en egyptisk krigshär
skyndade han till Hiskias undsättning,
då Juda var utsatt för ett angrepp av
den assyriske konungen Sanherib år
701 f.Kr. Tirhaka besegrades emellertid av assyrierna, och följden blev icke
endast att J uda rikes beroende under
den assyriske storkonungen fortfor,
utan även att Egypten självt erövrades
och för en tid förlorade sin självständighet till Assyrien. Det var åren
688-670 f.Kr. som Tirhaka innehade
faraonernas tron som den tredje och
siste härskaren av den 25.dynastin,
också kallad »den etiopiskaJ). Ett nytt
krig med assyrierna under Sanheribs
son Esarhaddon år 670 medförde Tirhakas fall. I sin huvudstad Napata (Se
Etiopien) byggde Tirhaka två betydande tempel och utvecklade den i övrigt
till en värdig konungastad. 2.Kon.19:9;
Jes.37:9.
TIRHANA
hebr., betydelsen okänd. En av Kalebs
söner med Maaka. l.Krön.2:48.
TIRJA
hebr. trol. fruktan. En av Jehallelels
söner, av Juda stam. l.Krön.4:16.
TIRSA
hebr. behag, lust. En gammal kananeisk konungastad som intogs av
J osua. Staden efterträdde Sikem som
Nordrikets huvudstad. Konungarna
Jerobeam, Baesa, Ela och Simri residerade där. Omri gjorde emellertid
Samaria till sin huvudstad, varefter
Tirsa var en andra rangens stad i
Nordriket.
Tirsa låg i Efraims bergsbygd och
var känt för att vara en vacker stad, jfr
HV.6:3. Dess exakta läge är ovisst.
Möjligen är Tirsa identiskt med nuvarande Tell el-Far'a, norr om Nabllls.

Arsas hus, överhovmästarens i T.
16:9
Simri regerade sju dagar. i T.
16:15
drog Omri upp ... de angrep o T.
16 :17
i T. regerade (Omri) i sex år
16:23
då drog Menahem upp från T. 2.Kon.15:14
så ock hela dess område från T.
15:16
Du är skön ss. T., min älskade
HV. 6:3

TIRSA
hebr. behag, lust. Selofhads yngsta
dotter. 4.Mos.26:33; 27:1; 36:11; Jos.
17:3.
TISBIT
Profeten Elia omtalas i Skriften som
»tisbit». Detta uttryck betyder sannolikt: person från Tisbe. I den apokryfiska skriften Tobit 1:2 omtalas det
»Tisbe som ligger söder om Kydios i
Neftalim, i Galileen, ovanför Asen).
Elias Tisbe an tas emellertid vara identiskt med el-Istib i Ostjordanlandet, ca
20 km öster om profeten Elisas hemstad Abel-Mehola, se d.o.
TISBIT
t.en Elia, s. förut uppehållit
H. ord kom till Len Ella
Då kom H. ord till t.en Elia
H. ängel talat till t.en Elia
(Ahasja:) Det var Len Elia
vad H. talade gm t.en Elia

l.Kon.17 :1
21:17
21:28
2.Kon. 1:3
1:8
9:36

TISIT
En benämning som används om Simris
son J oha och som troligen avser en för
oss okänd plats. I.Krön.ll :45.
TISTEL
Se: Törne.
TISTEL
l.Mos. 3:18
törne och t. skall den bära
Dom. 8:7
med ökentörnen och tJar
8:16
tog ökentörnen och t.lar
Jes. 5:6
Den skall fyllas med t.
7:23
skall överallt växa t. och törne
7:24
hela landet t. och törne
7:25
av fruktan för L och törne
9:18
ss. eld, den förtär t. och törne
bränna upp och förtära dess t.lar
10:17
27:4
om t. och törne begynna strid
32:13
åkrar s. fyllas av törne och t.
34:13
t.lar växa i (Edoms) fästen
sått vete, men skördat t.
Jer.12:13
Hes. 2:6
du omgives av t.lar och törnen
Hos.1O:8
törne och t. skall skjuta upp
Matt. 7:16
Icke hämtar fikon ifrån t.lar
Hebr. 6:8
Den åter s. bär törne och t.

TITIUS JUSTUS
En husägare i Korint, hos vilken Paulus
tog in efter att förut ha bott hos
Akvila, en judekristen. Titius Justus
hade sitt hus invid synagogan och
tillhörde kategorin halv proselyter (se
Proselyt, sp.4538). Apg.18:7.
TITT (titt och ofta)
budskap till dem t. och ofta
2.Krön.36:15
fastän jag t. och ofta talat
Jer. 7 :13
t. och ofta sänt till eder
7 :25
t. och ofta har jag varnat dem
11:7
fastän jag t. och ofta talat till
25:3
H. t. och ofta sänt till eder
25:4
s. jag t. och ofta sänder till eder
26:5
t. och ofta sände till dem profeterna 29 :19
t. och ofta blevo varnade
32:33
själv har jag t. och ofta talat
35:14
t. och ofta har jag sänt till eder
35 :15
t. och ofta sände jag profeterna
44:4
under svält t. och ofta
2.Kor.ll:27
(regn) t. och ofta strömmar ned Hebr. 6:7

TIONDEDEL
2.Mos.I6:36, 29:40,
3.Mos.5:ll, 6:20,
14:10,21, 23:13,17,
24:5, 4.Mos.5:15,
15:4,6,9, 28:9,12,13,20,21,28,29, 29:3,4,
14,15, Neh.ll:1, Jes.6:13, Hes.45:ll,14,
Upp.ll:13.

TIRSA
konungen i T. en
Jos.12:24
Jerobeams hustru kom till T.
l.Kon.14:17
(Baesa) höll sig sedan stilla i T.
15:21
blev Baesa konung över Israel i T.
15:33
Baesa blev begraven i T.
16:6
16:8
blev Ela, Baesas son, konung i T.
då (Ela) i T. druckit sig drucken
16:9

TITUS
lat., betydelsen oviss. En av Paulus'
närmaste medarbetare och adressat för
ett av hans brev. Till sin nationalitet
var Titus grek, och han var alltså en
hednakristen. Han har sannolikt tillhört Antiokiaförsamlingen och kanske
varit en av dem som, tillsammans med
Paulus och Barnabas, utsågs att representera denna församling, då frågan
om omskärelse för de hednakristna
skulle läggas fram inför apostlarna och
de äldste i Jerusalem, Apg.15:1 f.; Gal.
2:1-3.
Som Paulus' senare medarbetare
blev Titus sänd till församlingen i
Korint för att bringa ordning i vissa
förhållanden där, jfr 2.Kor.7:5 ff.
Paulus berättar i 2.Kor. om hur
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angelägen han var att i Troas, på sin
tredje missionsresa, sammanträffa med
Titus (för att höra om hur det stod till
i Korint). Besvikelsen över att icke
finna honom där vid sin ankomst var
så stor, att han icke hade ro att invänta
honom utan måste fara vidare till
Macedonien för att möta honom,
2.Kor.2:12 f., men den förbyttes vid
sammanträffandet i stor tillfredsställelse genom Titus' goda rapport rörande
församlingen i Korin t, 7 :5-16.
Senare sändes Titus åter till Korint,
denna gång för att överlämna det brev
som vi känner under namnet Paulus'
andra brev till korintierna, och för att
hjälpa till med insamlingen till de
fattiga i församlingen i Jerusalem,
8:6,16 f. (Hans ressällskap, jfr v.18-22,
var möjligen Lukas och Timoteus.)
Enligt Tit.!:5 besökte Paulus (sannolikt efter sin första fängenskapstid)
Kreta, där han lät Titus stanna kvar för
att genom praktiska åtgärder främja
församlingslivet. I sitt senare brev till
Titus uppmanar han denne att komma
till honom i Nikopolis (på Greklands
västkust), 3:12. Vid den tid då andra
brevet till Timoteus skrevs, hade Titus
farit till Dalmatien (öster om Adriatiska havet), 2.Tim.4:l0.
Titus var för Paulus hans »sannskyldige son på grund av gemensam tro»,
Tit.! :4. Kanske har han blivit en
kristen genom Paulus' förkunnelse, jfr
I.Tim.1 :2. I 2.Kor.8:23 rekommenderar Paulus honom som sin »medbroder
och medarbetare» till korintiernas
bästa.
Titus utmärkte sig genom sitt nit i
tjänsten, 8:16 f., och genom sin osjälviskhet, 12: 18. De uppdrag han fick av
aposteln och det sätt på vilket han
löste dem, visar hans trofasthet och
duglighet i Guds rikes gärning.
TITUS
jag fann icke där min broder T. 2.Kor. 2:13
Gud tröstade oss gm T.' ankomst
7:6
bereddes oss av den glädje T. fått
7:13
s. vi inför T. sagt till berömmelse
7:14
kunde vi uppmana T. att fortsätta
8:6
i T.' hjärta ingiver samma nit
8:16
Om jag nu har anbefallt T.
8:23
Sant är att jag bad T. fara
12:18
jag tog också T. med mig
Gal. 2:1
T., min följeslagare, s. var grek
2:3
T. till Dalmatien
2.Tim. 4:10
jag, Paulus, hälsar T.
Tit. 1:4
TJOCK
ett t.t mörker kom över
2.Mos.10:22
komma till dig i en t. molnsky
19:9
du blev fet och t. och stinn
5.Mos.32:15
t.t mörker mellan eder och
Jos.24:7
låta en t. rök stiga upp
Dom.20:38
hydda omslöt hm: t.a moln
2.Sam.22:12
Mitt minsta finger är t.are
l.Kon.12:10
Mitt minsta finger t.are
2.Krön.l0:10
natten gripas av t.aste mörker
Job 3:6
mörka vatten, t.a moln
Ps.18:12
höjer yxor mot en t. skog
74:5
ogudaktigas väg ss. t.a mörkret Ords. 4:19
t. t mörker är de fördrivnas liv
Jes. 8 :22
tänder på den t.a skogen
9:18
Den t.a skogen nedhugges med järnet 10:34
den var fyra finger t.
Jer.52:21
yttermur var fem alnar t.
Hes.41:9
byggnadens mur var fem alnar L
41 :12
förgårdens skiljemur var s. t.ast
42:10
TJOCKA
en dag av mörker och t.
en dag av mörker'och t.
TJOCKLEK
Dess t. var en handsbredd
Dess t. var en handsbredd

Joel 2:2
Sef. 1 :15
l.Kon. 7:26
2.Krön. 4:5

TJUGONDE
4.Mos.10:ll, l.Krön.24:16, 25:27, Esr.10:9.
TJUGONDE (år)
l.Kon.15:9, 2.Kon.15:30,
5:14.
TJUGU
Uppdelning: allmänt; tjugu
(mynt, mått, vikt), tjugu år.

Neh.1:1,

dagar,

2:1,

tjugu "

TJUGU (allmänt)
l.Mos.18:31, 32:14,15, 2.Mos.26:18,19,20,
27:10,11, 36:23,24,25, 38:10,11, Dom.
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Tjugu - Tjäna
11:33, 1.Sam.14:14, 2.Sam.3:20, 9:10,
19:17, 1.Kon.4:23, 2.Kon.4:42, Esr.8:19,27,
Hes.45:5.
TJUGU (dagar)
4.Mos.11 :19, 2.Sam.24:8.
TJUGU (mynt, mått, vikt)
1.Mos.37:28, 2.Mos.27:16, 30:13, 38:18,
3.Mos.27:5,25, 4.Mos.3:47, 18:16, 1.Kon.
5:11, 6:2,3,16,20, 2.Krön.3:3,4,8,l1,13,
4:1, Hes.4:10, 40:49, 41:2,4,10, 42:3,
45:12, Hagg.2:17, Sak.5:2, Apg.27:28.
TJUGU (år)
1.Mos.31 :38,41, 2.Mos.30:14, 38:26, 3.Mos.
27:3,5, 4.Mos.1:3,18,20,24,26,28,30,32,34,
36,40,42,45, 14:29, 26:2,4, 32:11, Dom.
4:3, 15:20, 16:31, 1.Sam.7:2, 1.Kon.9:10,
2.Kon.15:27, 16:2, 1.Krön.23:24,27, 27:23,
2.Krön.8:1, 25:5, 28:1, 31:17, Esr.3:8.

TJUGU
21: 2.Kon.24:18, 2.Krön.36:11, Jer.52:1,
Dan.10:13.
22: Jos.19:30, 1.Krön.12:28, 2.Krön.13:21.
22: (år): Dom.10:3, 1.Kon.14:20, 16:29,
2.Kon.8:26, 21:19, 2.Krön.33:21.
23: Dom.10:2, 2.Kon.23:31, 1.Krön.2:22,
2.Krön.36:2, Jer.25:3.
24: 4.Mos.7:88, 2.Sam.21:20, 1.Kon.15:33,
1.Krön.20:6, Upp.4:4,10, 5:8, 11:16
25: Hes.8:16,l1:1.
25: (mynt, mått, vikt): Hes.40:13,21,25,29,
30,33,36,45:12, Joh.6:19.
25: (år): 4.Mos.8:24, 1.Kon.22:42, 2.Kon.
14:2, 15:33, 18:2, 23:36, 2.Krön.20:31,
25:1,27:1,8,29:1,36:5.
28: 2.Mos.26 :2, 36:9, 2.Kon.10:36, 2.Krön.
11:21, Esr.8:11.
29: l.Mos.11 :24, 2.Mos.38:24, Jos.15:32,
2.Kon.14:2, 18:2, 2.Krön.25:1, 29:1, Esr.
1:9.

TJUGU TUSEN
2.Sam.8:4, 10:6, 18:7, l.Kon.5:11, 1.Krön.
18:4, 2.Krön.2:10, Neh.7:71,72, Luk.14:31.
20.200: 1.Krön.7:9.
20.800: 1.Krön.12:30.

TJUGUFEM TUSEN
Dom.20:46,
Hes.45:1,5,6,
15,20,21.
25.100: Dom.20:35.

48:8,9,10,13,

TJUGUFYRA TUSEN
4.Mos.25:9, 1.Krön.23:4,
9,10,11,12,13,14,15.

27:1,2,4,5,7,8,

TJUGUSEX TUSEN
Dom.20:15, 1.Krön.7 :40.

TJUGUSJU TUSEN
1.Kon.20:30.

TJUGUTRE TUSEN
4.Mos.26:62, 1.Kor.10:8.

TJUGUTVÅ TUSEN
4.Mos.3:39, Dom.7:3, 20:21, 2.Sam.8:5,
l.Kon.8:63, 1.Krön.18:5, 2.Krön.7:5.
22.034: 1.Krön.7:7.
22.200: 4.Mos.3:43.
22.273: 4.Mos.3:43.
22.600: 1.Krön.7 :2.

TJUGUÅTTA TUSEN
28.600: 1.Krön.12:35.

TJUGUANDRA
1.Krön.24:17,25:29.

TJUGUFEMTE
Neh.6:15, Jer.52:31, Hes.40:1.

TJUGUFJÄRDE (lotten)
1.Krön.24:18,25:31.

TJUGUFJÄRDE (dagen)
Neh.9:1, Dan.10:4, Hagg,2:1,l1,19,21, Sak.
1:7.

TJUGUFÖRSTA
2.Mos.12:18,
2:2.

1.Krön.24:17, 25:28, Hagg.

TJUGUSJUNOE
1.Mos.8:14, 1.Kon.16:10,15,
25:27, Hes.29:17.

2.Kon.15:1,

TJUGUSJÄTTE
1.Kon.16:8.

TJUGUTREDJE
2.Kon.12:6, 13:1, 1.Krön.24:18,
2.Krön.7:10, Est.8:9, Jer.52:30.

Se: Oxe.

25:30,

TJUR

-tjur
offertjur Jes.66:3
syndofferstjur 3.Mos.4:20
tackofferstjur 3.Mos.4:1O
ungtjur Hes.43 :19
TJUR
(åt Esau) 40 kor och 10 t.ar
1.Mos.32:15
slaktoffer av t.ar till
2.Mos.24:5
för fram t.en och de två vädurarna
29:3
föra t.en inför uppenbarelse tältet
29:10
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lägga sina händer på t.ens huvud
29 :10
Sedan skall du slakta t.en inför H.
29:11
du skall taga av t.ens blod
29:12
köttet av t.en skall du bränna upp
29:14
var dag skall du offra en t.
29 :36
föra t.en fram inför H. ansikte a.Mos. 4:4
skall lägga sin hand på t.ens huvud
4:4
och sedan slakta t.en
4:4
prästen taga ngt av t.ens blod
4:5
det övriga blodet av t.en gjuta ut
4:7
Men t,ens huvud och allt hs kött
4:11
allt det övriga av t.en föra bort
4:12
lägga sina händer på t.ens huvud
4:15
sedan skall man slakta t.en
4:15
prästen bära ngt av t.ens blod
4:16
allt t.ens fett skall han taga ut
4:19
Så skall han göra med t.en
4:20
ss. han skulle göra med förra t.en
4:21
föra ut t.en utanför lägret
4:21
det övriga av t.en brände han upp
8 :17
en t. och en vädur till tack,offer
9:4
Sedan slaktade (Aron) t.en
9 :18
fettstyckena av t.en
9:19
(Aron) skall taga av t.ens blod
16:14
ss. han gjorde med t.ens blod
16:15
taga av t.ens blod och av bockens
16:18
till tackoffret två t.ar
4.Mos. 7 :17
7:23,29,35,41,47,53,59,65,71,77,83
Brännoffers-fäkreaturen 12 t.ar
7:87
tackoffers-fäkreaturen 24 t.ar
7 :88
lägga sina händer på t.arnas huvuden
8:12
skall offras till var t.
15:11
skaffa hit åt mig sju t.ar
23:1
Balak och Bileam offrade en t.
23:2
offrat en t. och en vädur
23:4
offrade en t. och en vädur
23:14
skaffa hit sju t.ar och sju vädurar
23 :29
offrade en t. och en vädur
23 :30
ss. spisoffer till var t.
28 :12
en halv hin vin till var t.
28 :14
tre tiondedels efa till var t.
28 :28
tre tiondedels efa till t.en
29:3,9
var och en av de 13 t.arna
29:14
s. skola offras till t.arna
29:18
på tredje dagen: 11 t.ar
29 :20
s. skola offras till t.arna
29 :21
på den fjärde dagen: 10 t.ar
29 :23
s. skola offras till t.arna
29 :24
på den femte dagen: nio t.ar
29 :26
s. skola offras till t.arna
29 :27
på den sjätte dagen: åtta t.ar
29 :29
s. skola offras till t.arna
29 :30
på den sjunde dagen: sju t.ar
29:32
s. skola offras till t.arna
29 :33
ss. brännoffer en t.
29 :36
s. skola offras till t.en
29 :37
den förstfödde bland hs t.ar
5.Mos.33 :17
Tag den t. s. tillhör din fader
Dom. 6:25
och den andra sjuåriga t.en
6 :25
tag så den andra t.en och offra den
6 :26
t.en blivit offrad ss. brännoffer
6 :28
tog med sig, jämte tre t.ar
1.Sam. 1 :24
de slaktade t.en och förde
1 :25
offrade (David) en t. och
2.Sam. 6:13
(Adonia) har slaktat t.ar
1.Kon. 1:19
gått ned och slaktat t.ar
1 :25
funnos avbildade t.ar
7 :29
Under lejonen och t.arna su tto
7 :29
Till det tackoffer ... 22.000 t.ar
8:63
Må man nu giva oss två t.ar
18:23
må de välja ut åt sig den ena t.en
18:23
så vill jag reda till den andra t.en
18 :23
Välj en ut åt eder den ena t.en
18:25
Då togo de den t. s. han gav dem
18:26
(Ella) styckade t.en och lade den
18:33
offrade man sju t.ar
1.Krön.15:26...
brännoffer åt H.: 1000 t.ar
29:21
Salomo offrade 22.000 t.ar
2.Krön. 7:5
(Juda) offrade åt H. 700 t.ar
15:11
förde fram sju t.ar till syndoffer
29 :21
församlingen förde fram 70 t.ar
29 :32
tackoffren utgjordes av 600 t.ar
29 :33
de överste ss. offergärd 1000 t.ar
30:24
offrade de 100 t.ar
Esr. 6:17
ss. en redlig man köpa t.ar
7 :17
till brännoffer åt Israels Gud 12 t.ar
8:35
tagen eder nu sju t.ar
Job 42:8
T.ar i mängd omgiva mig
PS.22:13
Jag vill icke taga t.ar ut ditt hus
50:9
Skulle jag äta t.ars kött
50:13
offra t.ar på ditt altare
51 :21
jag vill offra både t.ar och bockar
66 :15
t.arnas hop med deras kalvar
68:31
behaga H. bättre än ngn t.
69 :32
till blod av t.ar intet behag
Jes. 1:11
t.ar, både små och stora
34:7
Nedgören alla dess t.ar
Jer.50:27
dricka blod av ... bockar och t.ar
Hes.39:18
s. man renade det med t.en
43:22
offra en t. till syndoffer
45 :22
offra ss. brännoffer åt H. sju t.ar
46:23
offra en efa till var t.
45 :24
ss. spisoffer offra en efa till t.en
46:7
spisoffret en efa till var t.
46:11
offrar man t.ar i Gilgal
Hos.12:11
läppars offer, ss. man offrar t.ar
14:3
förde fram t.ar till portama
Apg.14:13
om redan blod av t.ar helgar
Hebr. 9:13
omöjligt är att t.ars blod skulle
10:4
andra väsendet liknade en ung t. Upp. 4:7

TJURANSIKTE
hade t.n på vänstra sidan

Hes. 1:10

TJURKALV

de t. ss. hundar
Schakaler skola t. i dess

Ps.59:7,15
Jes.13:22

TJUV

Se även: Stjäla, stöld, röva, plundra,
förgöra, bud, lag, rätt, straff.
Tjuv, tjuveri
Tjuveri förbjuds redan i tiobudslagen,
2.Mos.20:lS. För övrigt innehåller
Mose lag klara föreskrifter om hur man
skall förfara med tjuvar. Den som stjäl
en människa för att sälja henne till
träl, straffas med döden, 21 :16; S.Mos.
24:7. Eljest straffas tjuveri vanligen
efter gottgörelseprincipen, 2.Mos.
22:1 ff. Är tjuven icke i stånd att ge
full ersättning, kan han säljas till betalning för det stulna, v.3. Om en tjuv
blir gripen medan han bryter sig in
någonstädes om natten och blir slagen,
så att han dör, så kommer ingen
blodskuld på dråparen, v.2. Sker det
däremot sedan solen har gått upp, så
ådrar dråparen sig blodskuld, v.3.
Profeten Jesaja kallar Israels styresmän »upprorsmän och tjuvars stallbröder», 1 :23, därför att de tar emot
gåvor och mutor och vränger rätten. I
Joh.l0:l ff. liknas falska herdar för
Guds folk med tjuvar och rövare.
ÖVerraskningsmomentet som kännetecknar tjuvens uppträdande, förekom·
mer flerstädes iN. T. som illustration
för Jesu plötsliga uppenbarelse, Lex.
Matt.24:43; l.Tess.S :2; Upp.16:lS.
TJUV

1) gannå~, J ~ ~
tjuv; av: gäna~, se 3.
2) utf.ord.
3) gåna~, J l ~

stjäla; i Ords.30:9 övers. bliva en tjuv.
Se vidare: Stjäla f.
4) kleptes, KA€1TTT/<:
tjuv; av: kleptö, stjäla.
5) klope, KA07T7)
stöld; av: kleptö, stjäla.
6) klemma, K A€IJ.IW
stöldgods; stöld; av: kleptö, stjäla.
TJUV
1 Ertappas t.en vid inbrottet
2.Mos.22:2
2 T .en skall giva full ersättning
22:3
1 skall t.en om han ertappas giva
22:7
1 Ertappas icke t.en
22:8
1 säljer hm, så skall t.en dö
5.Mos.24:7
1 gör han sig till t.ars like
Job 24:14
1 ropar efter dem ss. efter t.ar
30:5
1 Om du ser en t., så håller du
Ps.50:18
1 Föraktar man icke t.en
Ords. 6:30
1 Den s. skiftar rov med en t.
29 :24
3 alltför fattig, kunde jag bliva t.
30:9
1 äro t.ars stallbröder
Jes. 1 :23
1 Ss. t.en står där med skap
Jer. 2:26
1 Blev han ertappad bland t.ar
48:27
1 När t.ar komma om natten
49:9
1 öva falsket, t.ar göra inbrott
Hos. 7:1
1 bryta sig väg ss. t.ar göra
Joel 2:9
1 När t.ar komma över dig
Ob. v.5
1 skall komma in i t.ens hus
Sak. 5:4
4 där t.ar bryta sig in och
Matt. 6:19
4 där inga t.ar bryta sig in
6 :20
4 vilken nattväkt t.en skulle komma 24:43
4 skatt i him., dit ingen t. når
Luk.12:33
4 vilken stund t.en skulle komma
12:39
4 han är en t. och rövare
Joh.10:1
4 s. kommit före mig äro t.ar
10:8
4 T .en kommer allenast för att stjäla 10:10
4 han (Judas) var en t.
12:6
4 varken t.ar eller giriga
l.Kor. 6:10
4 H. dag ss. en t. om natten
1. Tess. 5:2
4 kan komma över eder ss. en t.
6:4
4 lida ss. dråpare eller t.
LPet. 4:15
4 H. dag skall komma ss. en t.
2.Pet. 3:10
4 skall jag komma ss. en t.
Upp. 3:3
4 Se, jag kommer ss. en t.
16:15

TJUVERI

Tag dig en t. till synd offer

3.Mos. 9:2

TJUSA
stinga innan han har blivit t.d

Pred.10:11

5 från hjärtat otukt, t.
5 från mskomas hjärtan ... t.
6 upphörde icke med sitt t.

Matt.15:19
Mark. 7:21
Upp. 9:21

TJÄLL

TJUSARE
så att han icke hör t.nas röst

Ps.58:6

TJUT
Bland snåren häva de upp sitt t.
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Ps.27:5
Jes.54:2

TJÄNA

1) 'äbad, , J V
arbet;; -tjän;;T i G.T. ofta använt i
kultisk och religiös betydelse: tjäna
Gud, förrätta gudstjänst; i Jer.30:8
(med prep. be, i, med) i betydelsen:
arbeta med hjälp av, pålägga (någon)
arbete; övers. tvinga (någon) att tjäna
sig. Se t.ex. Arbeta 2, Dyrka 4, Gudstjänst 1, Offra 17, Tjänare 6, Träl 2,
Underdånig 3.
2) utf.ord.
I l.Mos.4l :3Sa,48 står ordagrant: all
föda; l.Sam.2:27 för (prep. le) Faraos
hus.
3) [såran n ~~
endast pi. tjäna, tjänstgöra, särskilt i
betydelsen: tjäna i helgedomen, förrätta gudstjänst. Se t.ex. Gudstjänst 4,
Tjänare 7, Tjänst 3, Tjänstgöra 3,
Tjänstgöring 2.
4) 'l1bodå, i1' i J V
arbet~; -tjänst; kultisk tjänst, gudstjänst; av: 'äbag, se 1. Se vidare:
Tjänst 4.
5)

'/i/Jäg, ,

~

p.

tjänare, slav; träl; av: 'ä~ag, se 1. Se
vidare: Tjänare 1.
6) lJå,l'll~], J ~ ~

endast hithp. ställa upp sig; ställa sig,
stå; här med lipne-, inför, framför. Se:
Fast 34.
7) håjå i1' i1
bliva; v~ra; i Hes.27:9 med prep. be, i;
på övriga ställen med prep. le, för, till.
Se Lex. Möta 9, Tillräkna 4, Tjänst 6.
8) I Hes.22:28 står ordagrant: Hennes
(= Israels) profeter stryka på rappning
(vitmening) åt dem.
9) nåtan, 1n J
giva, skänka,-lämna; här nif. med prep.
le, för, till; ordagrant: skola givas till
salt. Se t.ex. Gåva 7, Prisgiva 3.
10) 'åmad, , ~ V
ställa sig, -stä; ställa upp sig, inställa sig.
Se t.ex. Tillträde 4, Tjänare 8, Tjänst
5.
11) pelal:z, n ~ 9

aram. (vanl. med prep.li;) tjäna, dyrka,
tillbedja. Se: Dyrka S.
12) latreuö, AaTpevw
grundbet. arbeta el. tjäna som daglönare (!åtris); sedan allmänt: arbeta,
tjäna; i N.T. endast om att tjäna Gud.
Se: Gudstjänst 9, Tjänst 30.
13) douleuö, [j oVAevw
vara träl el. slav; tjäna. Se vidare:
Träl 8.
14) diakoneå, [j taK OVfW
tjäna, betjäna; i N.T. främst om att
tjäna Kristus och församlingen. Se
t.ex. Församlingstjänare 2, Medhjälpare 2, Tjänare 20, Understöd 4.
15) diakonia, [j taK ovia
tjänande, betjäning, tjänst; av: diakoneö, se 14. Se t.ex. Tjänare 21,
Tjänst 18.
16) oikc!tes, OiKfTT/<:
som bor i samma hus, slag el. tjänare i
ett hus (hushåll). Se vidare: Tjänare
22.
17) utf.ord.
18) I l.Tim.6:l står ordagrant: Så
många som äro trälar under ok (hypo
zygon).

Job 30:7

TJANA

5.Mos.32:10

Se även: Tjänare, tjänst, träl, arbete,
lön, gärning.

19) strateuö, oTpaTevw
i N.T. end. med. strateuomai, tjäna
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TJUTA
där ökendjuren tjöto

han beskärmar mig i sitt t.
Vidga ut platsen för ditt t.

-tjäna
betjäna Matt.4:ll
förtjäna Job 34:11

Tjänararbete - Tjänare
som soldat, göra krigstjänst. Se vidare:
Krig 7.
20) hypereteö, V7fT/PETEW
vara underroddare, ro; tjäna, göra
tjänst (med sina händer); av: hypere·
tes, se Tjänare 18. Se: Tjänst 19.
21) threskas, epijOK O~
(även skrivet thresk6s) religiös, from; i
N.T. end. i Jak.l :26, där det står med
verbet eimi, vara; ordagrant: vara reli·
giös el. from; övers. tjäna Gud. Jfr
Gudstjänst 8.
TJÄNA
Uppdelning: tjäna, tjäna Gud/Herren, tjäna
till.
TJÄNA
l.Mos.25:23
1 den äldre t. den yngre
27:29
1 Folk t.e dig
27:40
1 och du skall t. din broder
1 Skulle du då t. mig för intet
29:15
1 Jag vill t. dig i sju år för
29:18
1 Så t.de Jakob för Rakel i sju år
29:20
29:25
1 Var det icke för Rakel jag t.de
29:30
1 Sedan t.de han i ytterligare siu
1 s. jag har t.t dig för
30:26
1 du vet själv huru jag t.t dig
30:26,29
1 jag har t.t eder fader
31:6
1 jag har t.t dig i 14 år
31:41
2.Mos.14:5
l att de icke mer t. oss
1 så att vi få t. egyptierna
14:12
1 bättre att t. egyptierna än
14:12
1 icke tillbedja. ej heller t.
20:5
1 skall han t. i sex år
21:2
1 Du må icke t. dem
23:24
1 komma att t. deras gudar
23:33
3.Mos.25:40
1 intill jubelåret t. hos dig
4.Mos. 8:25
1 vara fri ifrån a tt t.
5.Mos. 4:19
l må du icke .•. t. dem
1 där skolen I t. gudar
4:28
1 icke tillbedja, ej heller t. dem
5:9
1 förleda dina söner att t. andra
7:4
l icke heller t. deras gudar
7:16
l följer efter andra gudar och t.r
8:19
1 I viken av och t.en andra gudar
11:16
1 efterfölja och t. andra gudar
13:2
1 gå åstad och t. andra gudar
13:6,13
1 sålt sig och t.t dig sex år
15:12
1 går åstad och t.r andra gudar
17 :3
l följer efter andra gudar och t.r
28:14
l där skall du få t. andra gudar
28:36
1 skall du få t. fiender
28:48
1 där skall du t. andra gudar
28:64
1 gå åstad och t. dessa folks gudar
29:18
1 gingO åstad och t.de andra gudar
29:26
1 tillbeder andra gudar och t.r
30:17
1 t. dem och förakta mig
31:20
Jos.23:7
l ej heller t.en och tillbedjen
23:16
1 gån åstad och t.en andra gudar
24:2
l de t.de där andra gudar
l de gudar s. edra fäder t.de
24:14
l utvätien vem I viljen t.
24:15
l antingen de gudar edra fäder t.de 24:15
1 att vi skulle t. andra gudar
24:16
1 t.en främmande gudar
24:20
l Israels barn t.de Baalema
Dom. 2:11
1 övergåvo H. och t.de Baal
2:13
l t.de och tillbådo dem
2:19
1 t.de deras gudar
3:6
l t.de Baalerna och Aserorna
3:7
1 t. Kusan-Risataim i åtta år
3:8
1 Israels barn måste nu t. EgIon
3:14
1 eftersom vi skola t. hm
9:28
1 t.en män s. härstamma från Hamor 9:28
1 Varför skulle vi t. denne
9:28
1 Abimelek, eftersom vi skola t.
9:38
1 t.de Baalerna och Astarterna
10:6
1 vi hava t.t Baalerna
10:10
l I haven nu t. t andra gudar
10:13
2 i Egypten och t.de Faraos
l.Sam. 2:27
l de hava t. t andra gudar
8:8
1 t. t Baalerna och Astarterna
12:10
l underdåniga och t. oss
17:9
1 Gå bort och t. andra gudar
26:19
1 vilken bör jag t.
2.Sam.16:19
2 Bör jag icke t. inför hs son
16:19
1 ss. jag t.t inför din fader
16:19
2 kunde t. ss. underlag
loKon. 7:31
l om I t.en andra gudar
9:6
1 till andra gudar och t.de dem
9:9
1 så vilja vi t. dig
12:4
1 (Ahab) t.de Baal och tillbad hm
16:31
1 (Ahasja) t.de Baal
22:54
1 Ahab har t.t Baallitet
2.Kon.10:18
l Jehu skall t. hm mycket
10:18
1 allenast sådana s. t. Baal
10:23
l t.t de eländiga avgudarna
17:12
1 de t.de Baal
17 :16
1 t.de därjämte sina egna gudar
17:33
l I skolen icke t. dem
17:35
1 men t.de därjämte sina beläten
17:41
1 t.de himmelens hela härskara
21:3
l (Amon) t.de och tillbad eländiga
21:21
1 avgudar s. hs fader hade t.t
21:21
1 och t.en konungen i Babel
25:24
2 att t. på heder och tro
I.Krön. 9 :22
3 Israels barn t.de konungen
27:1
l t. hm med hängivet hjärta
28:9
1 t.en andra gudar
2.Krön. 7:19
1 tillbådo dem och t.de dem
7:22
l så vilja vi t. dig (Rehabeam)
10:4
4 skillnad mellan att t. mig
12:8
4 t. främmande konungadömen
12:8
1 t.de Aserorna och avgudarna
24:18
l t.de himmelens hela härskara
33:3
1 (Am on) t.de dem
33:22
1 vildoxen hågad att t. dig
Job 39:12
1 alla hedningar t.e hm
Ps.72:11
l De t.de deras avgudar
106:36
6 hs plats är att t. konungar
Ords.22:29
6 icke må han t. ringa män
22:29
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TJÄNA (Gud, Herren)
1 H., eder Gud, skolen I t.
2.Mos.23:25
1 (H.) skall du t.
5.Mos. 6:13
1 t. H., din Gud, av allt hjärta
10:12
l H., din Gud, skall du t.
10:20
1 Len (H.) av allt hjärta
11 :13
1 H., eder Gud, skolen I t.
13:4
l icke t.de H., din Gud, med glädje
28:47
1 att I t.en (H.)
Jos.22:5
l frukten H. och t.en hm
24:14
1 och t.en H.
24:14
1 misshagar eder att t. H.
24:15
l utväljen vem I viljen t.
24:15
l jag och mitt hus, vi vilja t. H.
24:15
l'Därför vilja vi ock t. H.
24:18
l I kunnen icke t. H.
24:19
1 Icke så, utan vi vilja t. H.
24:21
1 utvalt H. åt eder för att t. hm
24:22
1 H., vår Gud, vilja vi t.
24:24
1 Israel t.de H. så länge Josua
24:31
1 folket t.de H.
Dom. 2:7
1 vad ont var och t.de hm icke
10:6
1 (Israel) t.de H.
10:16
1 till H. och t.en hm allena
l.Sam. 7:3
l Israels barn t.de H. allena
7:4
1 rädda oss ... så vilja vi t. dig
12:10
1 mån I nu frukta H. och t. hm
12:14
1 t.en H. av allt edert hjärta
12:20
1 frukten H. och t.en hm troget
12:24
1 och t.en H., eder Gud
2.Krön.30:8
1 uppmanade Juda t. H., Israels Gud 33:16
1 tillhöll alla att t. H., sin Gud
34:33
1 T.en nu H., eder Gud
35:3
4 icke böja sin hals att t.
N eho 3:5
1 hava de ändå icke t.t dig
9 :35
l Allsmäktige att vi skulle t.
Job 21 :15
1 T.en H. med fruktan
Ps. 2:11
1 Kommande ättled skola t. hm
22 :31
l T.en H. med glädje
100:2
1 församlas ... för att t. H.
102:23
5 allting måste t. dig
119:91
1 t. hm med slaktoffer
Jes.19:21
5 slutit sig till H. för att t. hm
56:6
2 skall du få t. mig ss. mun
Jer.15:19
1 han skall få t. H., sin Gud
30:9
1 skall hela Israels hus t. mig
Hes.20:40
11 folk och stammar måste t. hm Dan. 7 :14
l åkalla H. namn och t. hm
Sef. 3:9

Tjänare
Grundtextens vanligaste ord för tjäna·
re, hebr. 'dbäd och grek. duMas, be·
tecknar i föista hand en träl i motsats
till en fri man. Man kan emellertid
lägga märke till att 'tibäd ofta har den
mer allmänna betydeisen »tjänare»,
t.ex. i l.Kon.9:22, där ordet förekom·
mer både i betydelsen »träi» och i
betydelsen »tjänare». F ör att beskriva
den kristne som tjänare för Gud och
nästan brukas i N.T. ofta diakanos,
känt från vårt låneord »diakon». Diako·
nos och doulos förekommer parallellt i
Matt.20:26 L, övers. respektive »tjäna·
re» och »dräng».
I det gamla Orienten var tjänarna i
regel slavar. Se: TräL Det är emellertid
uppenbart att många tjänare intog en
förhållandevis självständig ställning.
Detta gäller t.ex. Abrahams tjänare
Elieser, I.Mos.15:2 L, och Josef som
Potifars tjänare, 39:1·6. En särställning
intog de som var tjänare hos konungen
eller hos kungliga personer, t.ex.
Faraos tjänare, 40:20. Om Mefibosets
tjänare Siba sägs det att han själv hade
tjugo tjänare, 2.Sam.16:1; 19:17. I
I.Kon.9:22 nämns Salomos tjänare till·
sammans med krigare, hövdingar,
kämpar och uppsyningsmän. I 2.Krön.
9:4 berättas det att konungens tjänare
satt vid hans bord, något som också
framhäver deras särställning. På sin
resa till Jerusalem hade drottningen av
Saba också med sig sina tjänare,
I.KonJO:13. I sitt brev till Israels

konung kallar den syriske konungen
sin härförare Naaman »min tjänare»,
2.Kon.5:6, jfr v.1. 1 2.Kon.22:12 om·
talas konung J osias tjänare Asaja till·
sammans med hans sekreterare Safan;
»konungens tj änare» användes alltså
här som en ämbetstitel, något som
ocksä framgår av sigill som man har
funnit fran den tiden. Se också: Jes.
37:5 f.; Est.6:3 mJL stallen. Jfr lat.
minister, som ju betyder »tjänare».
En speciell användning av ordet
tjänare har vi på de ställen, där det
betecknar en konung som är underord·
nad och skattepliktig under en främ·
mande härskare, t.ex. Hosea som den
assyriske konungens tjänare, och
Jojakim som den babyloniske konung·
ens tjänare, 2.Kon.17:3; 24:1.
Josua kallas Moses tjänare, 2.Mos.
24:13; 33:11, jfr Elisas förhållande till
Elia, I.Kon.19 :21. Över huvud taget är
det kännetecknande för en lärjunge att
han också är sin lärares tjänare och
efterföljare. Se: Lärjunge, Efterföljelse.
En viktig funktion i det gamla
förbundet hade tempeltjänarna, dvs.
prästerna och leviterna, se t.ex. Hes.
45:4 f.; Joel 1:9,13, jfr 5.Mos.IO:8;
2.Krön.31 :2. I vissa fall kan till och
med hedniska konungar betraktas som
Herrens tjänare, t.ex. Nebukadnessar,
Jer.25:9; 27:6; 43:10. Angående be·
greppet »Herrens tj änare», se artikel
nedan.
Talesättet »din tjänare» el. dyL bru·
kas ofta som en hövlighetsfras för att
ge uttryck för respekt eller under·
dånighet, i synnerhet gentemot högt·
stående personer, men ocksä mot
andra som man vill få vänligt stämda,
se t.ex. I.Mos.18:3; 19:2. Det är intres·
sant att lägga märke till hur Jakob
hälsar sin broder Esau, 32 :20; 33: 14.
När Josefs bröder, som icke känner
igen honom i hans upphöjda ställning,
I.Mos.42:8, talar till honom, använder
de benämningen »dina tjänare» om sig
själva, v.I0 L; 44:16. Detta tilltal är
också känt från konungatiden, se t.ex.
l.Sam.26:19; I.Kon.1:51; jfr Jes.
36:11.
I evangelierna och Apostlagärning·
arna omtalas ofta tjänare, t.ex. konung
Herodes' tjänare, MatI.14:2, överste·
prästernas och fariseernas tjänare, Joh.
7:32; 18:3. synagogtjänaren i Nasaret,
Luk.4:20. hövitsmannens tjänare, 7:2,
tjänarna i bröllopshuset i Kana, Joh.
2:5, översteprästens tjänstekvinnor,
Mark.l4:66, garvaren Simons tjänare,
Apg.l0:7, tjänsteflickan Rode hos
Johannes Markus' moder Maria, 12:13,
och rättstjänarna hos domarna i Filip·
pi, 16:35. Tjänare intar också stor
plats i Jesu liknelser. En sådan liknelse
är den om de anförtrodda punden,
Matt.25:14·30. En god och trogen
tjänare ställs här i motsats till en dålig,
lat och onyttig tjänare, v.21 ,23,26,30,
jfr 24:45·51. Goda tjänare vakar när
deras herre kommer, Luk.12:37. En
tjänare kan inte vänta att få tack för
alt han gör sin plikt. På samma sätt
skall Jesu lärjungar betrakta sig som
onyttiga tjänare (onyttiga trälar), som
endast har gjort vad de var pliktiga att
göra, 17:7·10. En Jesu Kristi tjänare
har dock löfte om att vara där hans
Herre är och att dela hans ära, Joh.
12:26.
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l folk eller rike s. ej vill t.
Jes.60:12
1 Jag vill ej t.
Jer. 2:20
l Ss. I haven t.t främmande gudar
5:19
1 skolen I nu få t. främlingar
5:19
1 s. de hava t.t och efterföljt
8:2
1 följt efter andra gudar och t.t
11 :10
1 följer efter andra gudar och t.r
13:10
1 edra fäder t.de och tillbåda dem
16:11
1 t. andra gudar dag och natt
16:13
1 låta dig t. dina fiender
17:4
1 tillbådo andra gudar och t.de
22:9
l t.en och tillbedjen dem
25:6
1 för att de må t. hm
27:6
1 icke t. konungen i Babel
27:9
1 det folk s. t.r hm
27 :11
1 t.en hm och hs folk
27 :12
1 icke vill t. konungen i Babel
27 :13
1 icke komma att t. kon. i Babel
27 :14
1 utan t.en konungen i Babel
27 :17
l för att de ma t. Nebukadnessar
28:14
1 ty hm skola de t.
28:14
1 inga främmande tvinga hm att t.
30:8
1 sålt sig och t.t dig i sex år
34:14
1 så att I t.en dem
35:15
1 Frukten icke att t. kaldeema
40:9
1 t.en konungen i Babel
40:9
1 offereld och t.de andra gudar
44:3
7 har fått t. ss. klagosång
Hes.19:14
3 vi vilja t. trä och sten
20 :32
1 t.en edra eländiga avgudar
20:39
8 profeter t. dem ss. vitmenare
22 :28
7 Gebals äldste t.de dig
27:9
7 Alla havets skepp t.de dig
27:9
10 dugliga att t. i konungens
Dan. 1:4
11 alla välden skola t. och lyda
7:27
1 Israel t.de för en kvinna
Hos.12:12
3 I s. t.en vid altaret
Joel 1 :13
1 skonar son s. t.r hm
Mal. 3 :17
13 Ingen kan t. två herrar
Matt. 6 :24
14 icke för att låta t. sig
20:28
14 utan för att t.
20:28
14 och t.de dig icke
25:44
14 s. föijt J. och t.t hm
27:55
14 icke för att låta t. sig
Mark.10:45
14 utan för att t.
10:45
14 t.t hm medan han var i Galileen
15:41
12 få t. hm utan fruktan
Luk. 1:74
14 t.de dem med sina ägodelar
8:3
15 mångahanda bestyr för att t. hm
10:40
13 i så många år har jag t.t dig
15:29
16 Ingen s. t.r
16:13
13 kan t. två herrar
16:13
14 ligger till bords eller s. t.r
22:27
14 Om ngn vill t. mig, så följe
Joh.12:26
14 Om ngn t.r mig, skall min Fader
12:26
12 t. skapade framför Skaparen Rom. 1 :25
13 så att vi icke mer t. synden
6:6
13 så t. vi nu i A. nya väsende
7:6
13 Alltså t.r jag med min håg Guds
7 :25
17 men med köttet t.r jag syndens lag 7 :25
la Den äldre skall t. den yngre
9 :12
13 Den s. häri t.r K. är välbehaglig
14:18
13 sådana t. icke vår H. K.
16:18
19 Vem t.r på egen sold
l.Kor. 9:7
15 för att kunna t. eder
2.Kor.l1:8
13 Fastmer mån I t. varandra
Gal. 5:13
17 ss. en son t.r sin fader
Fil. 2 :22
13 den herre I t.en är K.
Kol. 3 :24
14 oförvitliga, få t. försam!.
l.Tim. 3:10
18 s. äro trälar och t. under andra
6:1
13 må de t. så mycket villigare
6:2
19 Ingen s. t.r i krig
2. Tim. 2:4
15 till gagn och t. mig
4:11
14 då I t.den de heliga
Hebr. 6:10
12 t. i den helgedom s. är avbild
8:5
14 eder s. de t.de härmed
l.Pet. 1:12
14 t.en varandra ss. goda förvaltare
4:10
15 jag vet huru du t.t
Upp. 2:19
12 hs tjänare skola t. hm
22:3

l Det är få.fängt att t. Gud
Mal. 3 :14
1 skillnad mellan den S. t.r Gud
3 :18
1 och den s. icke t.r hm
3:18
12 hm allena skall du t.
Matt. 4:10
13 I kunnen icke t. både Gud och
6:24
12 (Hanna) t.de Gud med fastor Luk. 2:37
12 hm allena skall du t.
4:8
13 I kunnen icke t. både Gud och
16:13
20 När David t.t Guds vilja
Apg.13:36
13 huru jag har t.t H.
20:19
12 att jag så t.r mina fäders Gud
24:14
12 under det de t. Gud med iver
26:7
12 från den Gud s. jag också t.r
27:23
12 Gud s. jag i min ande t.r
Rom. 1:9
13 varen brinnande i anden, t.en H.
12 :11
17 ss. t.den I h. och icke mskor
Ef. 6:7
12 vi s. gm Guds A. t. Gud
Fil. 3:3
17 ss. t.den I H. och icke mskor Kol. 3:23
13 t. levande och sanne Guden 1.Tess. 1:9
12 Gud s. jag i likhet ... t.r
2.Tim. 1:3
12 t. den levande Guden
Hebr. 9:14
12 På det sättet t. vi Gud
12 :28
210m ngn menar sig t. Gud
Jak. 1 :26
12 inför Guds tron och t. hm
Upp. 7 :15
TJÄNA (till)
2 allt s. kan t. till föda
1.1\1os.41:35
2 hopföra säd för att t. till föda
41 :35
2 allt s. kunde t. till föda
41 :48
2 t.de till att betäcka
l.Kon. 7 :18
2 plats t. mig till vilostad
Jes.66:1
9 gölar t. till saltberedning
Hes.47 :11
7 deras frukter skola t. till föda
47:12
7 avkastningen t. till föda
48:18
17 skulle t. mig till vilostad
Apg. 7 :49
17 t.r till att bevisa Guds
Rom. 3:5
17 för att t. till en varnagel
l.Kor.10:11
17 Vartill t.de då lagen
Gal. 3:19
17 t.r allenast till att nära
Kol. 2:23
17 eden t.r till bekräftelse
Hebr. 6:16
17 trädens löv t.de till läkedom Upp.22:2

TJÄNARARBETE
tjänsten i huset vid allt t.

Hes.44:14

TJÄNARDRÄKT
Ikiäden eder ödmjukheten ss. t. 1.Pet. 5:5

TJÄNARE
Se även: Tjäna, tjänst, träl, dräng,
tjänarinna, legodräng, lärjunge, apostel,
sändebud, vittne, arbetare, medhjälpa·
re, herre, husbonde.
·tjänare
församlingstjänare Fil.l:l
hovtjänare 2.Kon.20:18
hustjänare I.Mos.24:2
medtjänare Matt.18:28
rättstjänare Matt.5 :25
syndatjänare GaL2:17
övertjänare Joh.2:8

Tjänare
I de nytestamentliga breven uppmanas tjänarna till lydnad mot sina
herrar, EL6:S; KoI.3:22; Tit.2:9; I.Pet.
2:18. De skall också i sin jordiska
gärning visa sig som Kristi tjänare.
EL6:6, något som gäller alla kristna; de
är kallade att vara Guds tjänare, I.Pet.
2:16. Från att ha varit syndens tjänare
har de övergått till att bli rättfärdighetens tjänare, Rom.6:17 -20. Detta
har sin grund i Jesu Kristi tjänargärning (se nedan: Herrens tjänare). Guds
och Kristi tjänare i speciell bemärkelse
är den som har blivit betrodd med en
tjänst i församlingen, se t.ex. Kol.! :7;
l.Tess.3:2; Tit.1:1. Se: Ämbete, Församling, Församlingstjänare, Tjänst.
Också överheten betraktas - i skap elsehushållningen - som en Guds tjänare, Rom.l3:3-6. Se: Överhet.

för Israel som en ande fylld härskare,
v.l, som är ödmjuk, v.2, barmhärtig
och trofast, v.3, och bestämd till att
förverkliga Guds rättfärdiga styrelse på
jorden, v.4. Han är utvald och hägnad
av Herren, han förkroppsligar ett förbund med Israel, och hans ljus når
ända ut till hedningarna, v.6. Han
förlossar människorna från syndens
träldom och mörker, v.7.
I den andra sången, 49:1-6, framställs Herrens Tjänare i synnerhet som
profeten, som i egen person hänvänder
sig till de länder han är sänd till. Såsom
en som är i Guds plan alltifrån födelsen, v.l, talar han Guds ord, v.2,
identifieras med Israel som folk - den
ende genom vilken folket kan förhärliga Gud, v.3. Likväl förkastar folket
hans gärning, ,nen hans lön är hos
Gud, v.4, som förklarar att det är för
litet för hans Tjänare att upprätta
Jakobs stammar och föra tillbaka den
frälsta återstoden av Israel. Gud vill
sätta honom till ett ljus för hednafolken, för att hans frälsning må nå till
jordens ända, v.S f.
I den tredje sången, Jes.50:4-11,
framställs också Herrens Tjänare i synnerhet i profetens funktion och med
tydliga lidandesdrag. Han säger att han
vill hugsvala den trötte genom sina
ord, v.4, och vidare vittnar han om sin
lydnad, v.S. Ä ven om denna för
honom, från människors sida, in i
lidanden, v.6, är han likväl besluten att
vara lydig, v.7. Herren skall till sist
komma honom till hjälp, v.8, ty han är
i sanning utan skuld, v.9. Den som vill
höra hans röst, skall förlita sig på sin
Gud, medan hans motståndare skall gå
under, v.lO, dessa som Herrens Tjänare
själv skall döma, v.II.

IS), och uppleva djup sorg (Luk.
19:41-44), i det han blir föraktad
(Joh.7:48 f.; Matt.l3:S5-S7), snarare
än erkänd. Likväl skall han ställföreträdande lida sitt folks syndastraff, v.4
(Matt.8:17; Joh.IS:13), medan de
hävdar att han lider för sina egna
synder (Matt.27:43 f.). Hans död är
likväl ställföreträdande, v.S (2.Kor.
S :21; I.Kor.S :7). Israels förlorade får
(Matt.lS:24) har fått sin syndaskuld
överförd på honom, v.6 (l.Pet.2:24 f.).
I sin Messias-gärning skall Herrens
Tjänare möta misshandling, v. 7 a (Matt.
27 :26-30), likväl skall han vara tyst
inför sina anklagare, v.7b (Matt.
26:621'.; Mark.IS:3-5; Luk.23:8 f.), lik
ett lamm som föres bort för att
slaktas, v.7c (Joh.l :29; Apg.8:32 f.).
Han skall ryckas bort undan våld och
dom, men detta sker för hans folks
skull, v.8, själv var han rättfärdig
(Matt.27:24). Fastän han skall dömas
som en förbrytare, v.9a (Matt.27:38),
får han vila i en rik mans grav, v.9b
(Matt.27:S7-60). Allt detta är led i
Guds eviga återlösningsplan, v.lOa
(Apg.2:23; 4:27 f.), eftersom Messias
skall frambära sig själv som ett skuldoffer, v.lOb (Hebr.9:11 f.,14,26,28).
Men Gud skall låta hans liv fortsätta
efter döden, v.lOc (Apg.2:23-36),
eftersom han fullbordar Guds vilja,
v.IOd (10h.4:34;
Hebr.IO:7-14).
Herren skall finna behag i hans offer
och skall förklara många vara rättfärdiga på den grundvalen, v.II (Rom.
3:21-26). Slutligen skall Herrens
Tjänare, Messias, också upphöjas till
Herre, v.12a (Apg.2:33-36; Hebr.
10: 12). Han som skall ge sitt liv i
döden, v.12b (1oh.lO:17 f.), skall bli
en förebedjare för sina motståndare.
v.12c (Luk.23:34).
Läran om Kristi död, som är så
klart framställd i Nya Testamentets
historiska berättelser och så fullständigt utlagd i dess förklarande tolkning,
förutsägs på ett otvetydigt sätt i sångerna om Herrens Tjänare. De är kanske
rikare på förutsägande detaljer än
något avsnitt i »lagen» eller »profeter-

4) lUrar, l ~ 2
gosse; yngling; tjänare. Jfr Folk 18. Se
t.ex. Gosse I, Man 8, Yngling 2.
5) '(Zbuddii, ;] '1 .:

j,'

trol. tjänstefoll~"'h~shåll; av: 'äbad, se
6.
- 6) 'iibad, ;] J V
arbet~; - tjän~;T ibland övers. vara el.
bliva (någons) tjänare. Verbet förekommer ofta i part. 'abe\! Gfr egennamnen Obed, Obed-Edom), plur.
'obgim, tjänare. [ I.Mos.49:IS; Jos.
16:1 O; I.Kon.9 :21 står: mas 'obed
(mas, se Arbetspliktig I), övers. arbetspliktig el. arbetspliktiga tjänare. Se
vidare: Tjäna I.
7) [siiraf J, in;,:'
endast pi. tjän'"a~ tjänstgöra; här (utom i
I.Kon.19:21) part. mesare!, tjänare. Se
vidare: Tjäna 3.
8) 'iimad, l ~~ J.'
ställa sig, stå; T här med lii'me-, inför
(någon, någons ansikte). I ler.IS :19
står ordagrant: och du skall stå inför
mig (inför mitt ansikte); Sak.3:4 till
dem som stodo inför honom Ufr 9). Se
t.ex. Tjäna 10, Tjänst S.

Herrens Tjänare
»Herrens tjänare», hebr. 'dl}äq JHWH,
är en beskrivande titel som ges flera
personer i Gamla Testamentet, t.ex.
Mose, S.Mos.34:S, Josua, 10s.24:29,
David, PS.18:1. Pluralformen »Herrens
tjänare» brukas om gudsdyrkare i
Ps.134:1; 135:1. Herren själv kallar
enskilda »min tjänare», t.ex. Abraham,
I.Mos.26:24, Kaleb, 4.Mos.l4:24,
Mose, los. 1:2, lob, Job 1:8, Jesaja,
les.20:3, David, Jes.37:3S. Detsamma
gäller Israel (Jakob), 41:8 L; 44:1 L;
45 :4. Profeterna kallas av Herren
stundom »mina tjänare», .Jer.44:4, likaså den utvalda kvarlevan av Israels
folk, Jes.6S:9. Ocksa främmande folks
furstar, som måste finna sig i att tjäna
Guds planer, kan av den anledningen
benämnas hans tjänare. Så är fallet
med Nebukadnessar, Jer.2S:9.
I de s.k. »sångerna om Herrens
tjänare» i Jes.42-S3 möter vi en tjänargestalt vars karaktär och verksamhet
får ett utförligt omnämnande. Somliga
bibeltolkare har menat att termen
»tjänare» här syftar på Israels folk, eller
i varje fall på »Israels kvarleva», jfr
ovan. Denna tjänargestalt framträder
emellertid tydligt som en individ, skild
från Israels folk, 49:5 f., en som ställföreträdande lider för folket, kap.53.
Härtill kommer att Nya Testamentet
uppfattar »sångerna om Herrens tjänare» som messianska, skriftavsnitt som
får sin uppfyllelse i Jesus Kristus. F ör
dem som respekterar Jesu auktoritet,
Luk.22:37, och N.T.s auktoritet, Apg.
8:26-35, uppstår här icke något problem.
Dock är det så i Skriften att konungen ofta inkorporerar i sig folket,
representerar i sin person »de heliga»,
jfr Dan.7:13,18. Därför ligger ofta det
individuella i det kollektiva och omvänt det kollektiva i det individuella. I
detta sammanhang är det av intresse
att lägga märke till hänvisningarna i
Sakarjas profetia till »min tjänare Telningem), Sak.3 :8; 6:12. Grundtexten
använder här samma ord, ~ämal;, som
även brukas i Jer.23:5; 33:15, och i
Jes.4:2. Detta sistnämnda ställe kan
referera både till »Israels kvarlev3»
under messiansk välsignelse och till
Messias själv. De gamla rabbinerna
tillämpade alla tre skriftarden på den
messianska tiden och de två första på
Messias själv.
Den första sången om Herrens
Tjänare, Jes.42:1-7, presenterar honom

Många i hans eget folk skall häpna
över honom, v.l4a (Matt.7:28), och
häpnad bemängd med fruktan skall
han också väcka hos hedningarna,
v.l5a (Upp.1:7). Till och med konungar skall förstummas inför honom,
v.15b (Rom.3:19), ty vad de aldrig har
hört, det får de förnimma, v.l5c
(Rom.lS:21). Hans lidande skall vanställa hans kropp, v.14b (Matt.27 :2630; Mark.8:31). Det svar de flesta skall
möta honom med är otro, 53:1 (Joh.
12:38; Rom.lO:16; Matt.13:S8), ty
han skall framträda från ett oväntat
häll, v.2, och skall till att bölja med
icke dra någon speciell uppmärksamhet till sig (Joh.1:46 f.). Han skall
omsider förkastas av sitt folk, v.3
(Joh.l:1O f.; 8:48; 10:20; Apg.3:13-

invigd; därav betydelsen: tränad, beprövad; av: J:iän,*, inviga. Ordet, som i
G.T. end. förekommer i I.Mos.14:14,
står i plur. och betecknar Abrahams
mest beprövade män el. tjänare. Jfr 3.
3) jiililj, l ' ? ~
som är född; här i termen jelig båji!,
(tjänare el. slav) som är född i huset,
hemfödd tjänare el. slav (i motsats till
en som köpts för pengar). I l.Mos.
17:23 står ordagrant: alla sina hemfödda och alla för hans penningar
köpta. Uttrycket förekommer också i
I.Mos.14:14, där det står i anslutning
till l;1äniJ!;, se 2. Se: Avkomling 3, Slav
l, Träl 4.

människa. Se: Man 30, Människa 14.
20) diakOn/Jo, 8 WKOVEW
tjäna, betjäna; av: di3konos, se 17. I
Luk.22:26,27 står ordagrant: såsom
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Höjdpunkten nås i den fjärde sången, les.52:13-IS; 51:1-12, där Herrens
Tjänare allra tydligast framträder som
en individ. Här framställs han, den
konungslige, den profetiske, som Guds
präst och offerlamm. Temat ställföreträdande lidande är här till fullo utvecklat. N.T.s många hänvisningar till
olika leden i denna sång visar vilken
rikedom av detaljer de nytestamentliga
författarna har funnit just här. Herrens
Tjänare skall bli stor, v.13c (Mark.
16:19), även om han först måste bli
upphöjd (på korset), v.l3b (Joh.3:14),
och till slut skall han bli högt uppsatt,
v.13d (Fil.2:9-11). Dessa uttryck omfattar sålunda både hans lidande och
den härlighet som därefter skall följa,
såsom det sägs i I.Pet.1 :11.

nID).

Herrens Tjänare (Messias), J es.
l) Är danad av Herren, 49:S. 2)
Uppehålls av Herren, 42:1. 3) Är icke
förgäten av Herren, 44:21. 4) Skall ha
framgång, S2:13.
TJÄNARE

r

l) 'dqäq, l :l
tjänare, slav; träl; av: 'ägag, se 6. Jfr
Folk 12. Se t.ex. Tjäna 5, Tjänst I,
Tjänsteman I,
Träl I,
Träldom 4,
Underdånig 2.
2) I;iini~, l ' ~ ~

9) I 2.Kon.4:12 står ordagrant: och
hon ställde sig inför honom (= trädde
fram till honom); Sak.4:14 som stå
Cåma~, se 8) inför (prep. 'al) hela
jordens Herre.
lO) 'iil}eq, '1 J E
aram. tjänare, siav, träl; av, 'ä~ag, se
Il. Ordet motsvarar hebr. 'ä~äg, se l.
11) '(zl}ag, l ~ t.
aram. = hebr. 'äbad, se 6. Se: Fira S,
Fullgöra 5, Verk ls~
12) ben, 1 :l
son; i Pred.2:7 bene-baji!, ego husets
söner; i huset födda (tjänare el. slavar),
hemfödda tjänare el. slavar. Jfr 3. Se
t.ex. Barn 2, Gosse 3, Man 16, Människa 12.
13) [semas], ~'~.d;,:'
aram. pa. tjäna, vara (någons) tjänare.
14) ndjjäs, t7;? ~
andedräkt; väsen som andas, levande
varelse; här kollektivt i betydelsen:
personer, tjänare, slavar. Se t.ex.
Folk 4, Liv 3, Människa 13, Person I,
Själ I, Träl 3.
IS) pais, 1Ta!,
barn, gosse; slag, tjänare; även: en
konungs tjänare, minister. Ordet brukas i N.T. även om Herrens tjänare,
främst Jesus Kristus. Se t.ex. Barn 26,
Gosse 4, Yngling 7.
16) doulos, 80uAo,

träl, slav; tjänare. Ordet används i N.T.
ofta om personer i Guds och Kristi
tjänst. Se: Tjänst 20, Träl 7.
17) ditikonos,

[, UiK OVO,

tjänare i olika betydelser: en konungs
tjänare, minister; församlingstjänare,
diakon; uppassare. Ordet betecknar i
N.T. ofta en person, som står i Guds
och Kristi tjänst. Se: Församlingstjänare l.
18) hyperetes, V1T1) p €T 1) ,
underroddare (underordnad roddare);
sedan: en som gör tjänst med sina
händer, tjänare; av: prep. hypa, under,
och eretes, roddare (av: eressö, ro).
Ordet betecknar i N.T. i första hand
tjänare hos myndigheter och institutioner. Jfr Tjäna 20.
19) tinthröpos,

äv8 pw 1T0,

Tjänare

TJÄNARE (allmänt)
14 Abram tog t.na s. de skaffat l.Mos.12:5
1 så att (Abram) fick t. och
12:16
2 sina mest beprövade t. rycka ut
14:14
1 överföll med sina t. och slog
14:15
3 jämväl den hemfödde t.n
17 :12
3 Omskäras skall din hemfödde t.
17:13
3 Abraham tog alla sina t.
17 :23
3 de hemfödda t.na blevo omskurna 17 :27
1 gå icke förbi din t.
18:3
1 tagit vägen förbi eder t.
18:5
4 gav (kalven) åt sin t.
18:7
1 tagen härbärge i eder t.S hus
19:2
1 din t. har funnit nåd för dina
19:19
1 kallade till sig sina t.
20:8
1 tog Abimelek t. och tjänarinnor
20:14
1 s. Abimeleks t. tagit ifrån hm
21 :25
4 tog med sig två av sina t. och
22:3
4 sade (Abraham) till sina t.
22:5
4 Abraham tillbaka till sina t.
22:19
1 T.n sade till hm
24:5
1 lade t.n sin hand under sin
24:9
1 t.n tog tio av sin herres kameler
24:10
1 s. du utsett åt din t. lsak
24:14
1 skyndade t.n emot henne
24:17
1 Jag är Abrahams t.
24:34
l givit bm t. och tjänarinnor
24:35
1 När Abrahams t. hörde dessa ord
24:52
1 tog t.n fram smycken av silver
24:53
1 Rebecka fara med Abrahams t.
24:59
1 så tog t.n Rebecka med sig
24:61
1 frågade t.n: vem är
24 :65
1 T.n svarade: Det är min herre
24:65
1 t.n förtäljde för Isak huru han
24:66
5 (Isak) ägde så många t.
26:14
1 brunnar s. hs faders t. grävt
26:15
1 lsaks t. grävde i dalen
26:19
1 för min t. Abrahams skull
26 :24
l kommo Isaks t. och berättade
26 :32
1 hs bröder har jag givit till t.
27 :37
1 (Jakob) fick därtill t.
30:43
1 Din t. Jakob låter säga
32:4
l fått t. och tjänarinnor
32:5
1 s. du bevisat din t.
32:10
l lämnade detta i sina t.s vård
32:16
1 (Jakob) sade till sina t.
32:16
1 De tillhöra din t. Jakob
32:18
1 Också din t. Jakob kommer här
32:20
1 barnen Gud beskärt din t.
33:5
1 draga åstad före sin t.
33:14
1 Den hebreiske t.n s. du fört hit
39:17
1 hs t. betett sig mot henne
39:19
1 ett gästabud för alla sina t.
40:20
1 upphöjde (Farao) bland sina t.
40:20
1 Farao förtörnad på sina t.
41 :10
l t. hos hövitsmannen för
41 :12
1 talet behagade Farao och hs t.
41 :37
1 Farao sade till sina t.
41 :38
1 dina t. hava kommit att köpa säd 42:10
1 dina t. äro inga spejare
42:11
1 Vi, dina t., äro tolv bröder
42:13
1 det står väl till med ... din t.
43 :28
1 att dina t. skulle göra sådant
44:7
l bland dina t. s. den finnes hos
44:9
l Gud funnit dina t.s missgärning
44:16
1 låt din t. tala ett ord inför
44:18
1 vrede icke upptändas mot din t.
44:18
l Min herre frågade sina t.
44:19
1 (Juda:) Då sade du till dina t.
44:21
1 Men du sade till dina t.
44 :23
1 kommit hem till din t.
44:24
1 din t., min fader, sade till
44:27
1 kommer hem till din t.
44:30
1 dina t. skulle bringa din t.s
44:31
1 jag, din t., har lovat min fader
44:32
1 Låt nu din t. stanna kvar ss.
44:33
1 Vi, dina t., hava idkat
46:34
1 Dina t. äro fårherdar
47:3
1 dina t. hade intet bete för får
47:4
1 låt dina t. bo i landet Gosen
47:4
6 blev arbetspliktig t.
49 :15
l med hm foro alla Faraos t.
60:7
1 vi vilia vara t. åt dig
50:18
1 sedan du talat till din t.
2.Mos. 4:10
1 Varför gör du så mot dina t.
5:15
1 dina t. få uppbära hugg och slag
5 :16
1 Ingen halm åt dina t.
5 :16

l förhatliga för Farao och hs t.
5 :21
1 sin stav inför Farao och hs t.
7 :10
l inför Faraos och hs t.S ögon
7 >20
1 komma in i dina t.s hus
8:3
1 på... t. skola paddorna stiga upp
8:4
l gm att bedja för dig och dina t.
8:9
l Paddorna vika ifrån dina t.
8 :11
l flugor över dig och dina t.
8 :21
1 flugsvärmar i Faraos och hs t.S
8 :24
1 flugsvärmarna vika ifrån hs t.
8:29
1 flugsvärmarna ifrån hs t.
8:31
l hemsökelser över dina t.
9:14
1 bland Faraos t. fruktade H. ord
9 :20
1 lät sina t. söka skYdd
9 :20
l lät sina t. bliva kvar
9 :21
l du och dina t. icke frukten för
9 :30
1 tillslöt sitt hjärta ... hs t.
9 :34
1 tillslutit hs och hs t.s hjärtan
10:1
1 uppfyllda ... alla dina t.s hus
10:6
l Faraos t. sade till hm
10:7
l stort anseende hos Faraos t.
11:3
1 skola alla dina t. komma ned
11:8
1 stod Farao upp jämte sina t.
12:30
l förvandlades Faraos och hs t.S
14:5
1 trodde på H. och på hs t. Mose
14:31
1 ej heller din t. eller tjänarinna
20:10
l ej heller t. eller tjänarinna
20:17
7 Mose åstad med sin t. Josua
24:13
1 Tänk på Abraham, lsak ... dina t.
32:13
7 hs t. Josua lämnade icke tältet
33:11
1 till föda: du själv, din t.
3.Mos.25:6
1 Ty de äro mina t. s. jag fört ut
25:42
1 Israels barn äro mina t.
25 :55
1 de äro mina t.
25:55
1 gjort så illa mot din t.
4.Mos.11:11
4 Josua s. varit Moses t.
11:28
1 så gör jag icke med min t. Mose
12:7
1 tala illa om min t. Mose
12:8
1 i min t. Kaleb är en annan ande
14:24
1 svarade Bileam till Balaks t.
22 :18
4 åtföljd av två av sina t.
22:22
1 Dina t. hava räknat antalet
31 :49
1 dina t. hava boskap
32:4
l må detta land givas åt dina t.
32:5
1 Dina t. skola göra ss.
32 :25
1 dina t. skola draga ditöver
32:27
1 Vad H. sagt till dina t.
32:31
8 Josua s. är din t.
5.Mos. 1 :38
1 ej heller din t.
5:14
1 på det att din t. må hava ro
5:14
1 icke lust till nästas... t.
5 :21
1 Tänk på dina t. Abraham, Isak
9 :27
1 glädia eder med edra t. och
12:12
1 äta sådant. med son, dotter, t.
12:18
1 släppa din t. fri ur din tjänst
15:18
l glädja dig med t. och tjänarinna
16:11
1 glädja dig med t. och tjänarinna
16:14
6 allt folket vara dina t.
20:11
1 med Farao och alla hs t.
29:2
1 över sina t. skall han förbarma
32:36
1 han hämnas sina t.S blod
32:43
1 H. t. Mose dog i Moabs land
34:5
1 göra med Farao och alla hs t.
34:11
7 sade H. till Josua, Moses t.
Jos. 1:1
1 Vad har min herre att säga sin t.
5:14
1 Dina t. kommit från ett avlägset
9:9
1 blivit berättat för dina t.
9:24
1 Drag icke din hand från dina t.
10:6
6 blevo arbetspliktiga t.
16:10
1 kommo Eglons t.
Dom. 3:24
1 tog Gideon tio av sina t. med
6:27
4 gå med din t. Pura till lägret
7:10
4 gick (Gideon) med sin t. Pura
7 :11
4 genomborrade (Abimeleks) t. Dom. 9:54
1 gm din t. givit denna seger
15:18
4 med sig sin t. och ett par åsnor
19:3
4 resa med bihustru och t.
19:9
4 sade t.n till sin herre
19 :11
19:13
4 sade ytterligare till sin t.
1 mannen s. åtföljer oss, dina t.
19:19
4 Boas frågade den bland t.na
Rut 2:5
4 T.n s. hade uppsikt över
2:6
4 förbjudit mina t. göra dig ngt
2:9
4 drick av det mina t. hämta
2:9
4 bjöd Boas sina t. och sade
2:15
4 Håll dig till mina t.
2 :21
4 kom prästens t.
l.8am. 2:13
4 prästens t. sade till den s.
2:15
1 giva dem åt sina t.
8:14
1 giva åt sina hovmän och t.
8 :15
1 Därtill skall han taga edra t.
8:16
4 Tag med dig en av t.na
9:3
4 sade Baul till t.n han hade med
9:5
4 Då sade SauJ till sin t.
9:7
4 T.n svarade Saul ännu en gång
9:8
4 Saul sade till sin t.
9 :10
4 Samuel och Saul tOg hs t.
9 :22
4 Säg till t.n att han skall gå
9 :27
4 frågade Sauls farbroder hs t.
10:14
1 bed för dina t. till H.
12:19
1 Då sade SauJs t. till hm
16:15
1 må du, vår berre, tillsäga dina t.
16:16
1 Då sade SauJ till sina t.
16:17
1 I ären SauJs t.
17:8
1 Din t. vill gå åstad
17 :32
1 Din t. har gått i vall
17:34
1 Har nu din t. slagit lejon och
17 :36
1 Din t. Isais, betlehemitens
17:58
1 också de s. vore Sauls t.
18:5
1 Saul bjöd sina t.
18 :22
1 alla hs t. hava dig kär
18 :22
1 Sauls t. talade dessa ord
18:23
1 Detta omtalade Sauls t.
18:24
1 När så hs t. omtalade för David
18:26
1 större framgång än Sauls t.
18 :30
1 Saul talade med alla sina t.
19:1
1 icke försynda sig på sin t. David
19:4
1 så kan din t. vara trygg
20:7
1 Visa din nåd mot din t.
20:8
1 din t. ingå ett H. förbund med
20:8
4 skicka min t. att söka upp
20:21
4 Om jag då säger till t.n
20:21
1 befann sig en av Bauls t.
21:7
1 Akis t. sade till hm
21:11
1 sade Akis till sina t.
21 :14
1 alla hs t. stodo omkring hm
22:6
1 sade (SauJ) till sina t.
22:7

1 Min son har uppeggat min t.
22:8
1 Doeg s. stod bland SauJs t.
22:9
1 Vem bland dina t. är så betrodd
22:14
1 Icke lägga sin t. till last
22 :15
1 din t. visste alls intet
22 :15
1 konungens t. ville icke uträcka
22:17
1 ss. din t. har hört
23:11
4 Fråga dina t. därom
25:8
4 Giv därför åt dina t.
25:8
1 Nabal svarade Davids t.
25:10
4 en av t.na berättade för Abigail
25:14
4 (Abigail) sade till sina t.
25:19
1 Davids t. kommo till Abigail
25:40
1 tvår min herres t.S fötter
25:41
1 jagar min herre så efter sin t.
26:18
1 konungen höra sin t.S ord
26:19
1 din t. bo i huvudstaden hos dig
27:5
1 bliva min t. för alltid
27:12
1 märka vad din t. kan uträtta
28:2
1 Då sade Saul till sina t.
28:7
1 (Sauls) t. svarade hm
28:7
1 Då bådo hm hs t. jämte kvinnan
28:23
1 satte fram för Saul och hs t.
28 :25
1 Denne David är ju Sauls t.
29:3
1 vad har du funnit hos din t.
29:8
1 stå nu upp jämte din herres t.
29:10
1 t. åt en amalekitisk man
30:13
4 ingen kom undan, utom 400 t.
30:17
1 konungen sade till sina t.
2.Sam. 3 :38
1 för sina t.S tjänstekvinnors
6:20
1 sköldar s. Hadadesers t. burit
8:7
1 hade SauJs hus haft en t.
9:2
1 (Siba) svarade: Ja, din t.
9:2
1 (Mefiboset:) Ja, din t. hör
9:6
1 (Mefiboset:) Vad är jag, din t.
9:8
4 tillkallade kon. Siba, Sauls t.
9:9
1 Siba hade 10 söner och 20 t.
9:10
1 med söner och t. bruka jorden
9:10
1 Din t. skall göra ss. min herre
9:11
1 konungen bjuder sin t.
9:11
1 alla blevo Mefibosets t.
9:12
1 David sände några av sina t.
10:2
1 När så Davids t. kommo
10:2
1 David sänt sina t. till dig
10:3
1 Då tog Hanun Davids t.
10:4
l sände David Joab med sina t.
11:1
1 Uria jämte hs herres andra t.
11:9
1 min herres t. äro lägrade
11:11
1 flera av Davids t. föllo
11 :17
1 Din t. Uria är ock död
11 :21
1 sköto uppifrån muren på dina t.
11 :24
1 flera av konungens t. dödades
11 :24
1 Din t. Uria är ock död
11 :24
1 fruktade Davids t. att omtala
12:18
1 Då frågade David sina t.
12:19
1 hs t. viskade med varandra
12 :19
1 sade hs t. till hm: Varför gör
12:21
7 unge man s. han hade till t.
13:17
7 När t.n nu hade fört ut Tamar
13:18
1 Din t. skall hava fårklippning
13 :24
1 beder att konungen jämte sina t.
13:24
1 gå med din t.
13:24
4 Absalom bjöd sina t. och sade
13:28
4 Absaloms t. gjorde med Amnon
13:29
1 alla hs t. stodo där
13:31
1 Ss. din t. sade, så har det gått
13:35
1 konungen och alla hs t. gräto
13:36
1 det är din t. Joab s. bjudit
14:19
1 har din t. Joab handlat på detta
14:20
1 I dag märker din t. att jag
14:22
1 konungen uppfyller sin t.s önskan 14:22
1 Så tände Absaloms t. eld
14:30
1 Då sade han till sina t.
14:30
1 Varför hava dina t. tänt eld
14:31
1 Din t. är från den av Israels
15:2
1 din t. gjorde ett löfte
15:8
1 sade David till alla sina t.
15:14
1 Konungens t. svarade konungen
15:15
1 Till allt äro dina t. redo
15:15
1 alla hs t. tågade förbi på sidan
15:18
1 vill ock din t. vara
15 :21
l förut varit din faders t.
15 :34
1 nu vill jag vara din t.
15:34
4 då mötte hm Siba, Mefibosets t.
16:1
4 skola t.na hava att äta
16:2
1 kastade stenar på Davids t.
16:6
1 David sade till alla sina t.
16:11
1 Då Absaloms t. kommo in i huset 17 :20
1 Israels folk slaget av Davids t.
18:7
1 Absalom kom i Davids t.s väg
18:9
1 konungens andre t. och mig. din t. 18:29
1 dina t.s ansikten rodna av skam
19:5
1 hövitsmän och t. äro intet för
19':6
19:7
1 tala vänligt med dina t.
1 Vänd tillbaka med alla dina t.
19:14
4 Siba t. i Sauls hus
19:17
1 jämte hs 15 söner och 20 t.
19:17
1 huru illa din t. gjorde
19:19
1 din t. inser att jag försyndade
19:20
1 min t. bedrog mig
19 :26
1 din t. sade: Jag vill sadla
19 :26
1 din t. är ju halt
19:26
1 han har förtalat din t.
19:27
1 likväl lät du din t. sitta bland
19:28
1 har väl din t. ngn smak
19 :35
1 din t. bliva konungen till besvär
19 :35
1 för en stund vill din t. fara
19 :36
1 Låt din t. vända tillbaka
19:37
1 här är din t. Kimham
19:37
1 Tag din herres t. och sätt efter
20:6
1 en av Joabs t. ropade
20 :11
1 David drog ned med sina t.
21 :15
1 föllo för Davids och hs t.S hand
21 :22
6 folkslag jag ej kände blevo t.
22 :44
1 kon. och bs t. kommo till hm
24:20
1 Varför kommer konungen till sin t. 24:21
1 sade hs t. till hm
l.Kon. 1:2
1 din t. Salomo har icke inbjudit
1 :19
1 mig. din t. och din t. Salomo
1 :26
1 låtit dina t. veta vem s. skall
1 :27
1 Tagen eder herres t. med eder
1 :33
1 hava konungens t. lyckönskat
1 :47
1 icke döda sin t. med svärd
1 :51
1 skall din t. göra
2:38
l två t. flydde ifrån Simei
2 :39
1 Dina t. äro i Gat
2:39
1 söka efter sina t.
2 :40

1 hämtade sina t. från Gat
2:40
1 din t. är här bland ditt folk
3:8
1 giv nu din t. ett hörsamt bjärta
3:9
1 ett gästabud för alla sina t.
3:15
l Hiram sände sina t. till Salomo
5:1
1 mina t. vara dina t. behjälpliga
5:6
1 betalning för dina t.s arbete
5:6
1 Mina t. skola föra virket
5:9
6 arbetspliktiga t. ss. de äro ännu
9 :21
9 :22
1 de blevo (Salomos) t.
1 såg huru hs t. sutto där
10:5
1 sälla äro dessa dina t.
10:8
1 for till sitt land med sina t.
10:13
1 och giva det åt din t.
11:11
1 en av Salomos t. hette Jerobeam
11 :26
1 för alltid bliva dina t.
12:7
l lämnade detta åt sina t.
15 :18
1 hs t. Simri s. var hövitsman
16:9
1 giva din t. i Ahabs hand
18:9
1 har jag, din t., fruktat H.
18:12
4 (Elia) sade till sin t.
18:43
4 lämnade (Elia) kvar sin t.
19:3
7 (Elisa) följde Elia och blev hs t.
19:21
1 nu skall jag sända mina t.
20:6
1 de må genomsöka dina t.S hus
20:6
1 siinde bud till din t.
20:9
1 BenaHadad sade till sina t.
20:12
1 den arameiske konungens t. sade
20:23
1 sade (Ben·Hadads) t. till hm
20:31
1 Din t. Ben·Hadad beder
20 :32
1 din t. givit sig i striden
20 :39
1 din t. hade att syssla än här
20 :40
1 Israels konung sade till sina t.
22:3
1 dina 50 t.S liv vara aktat
2.Kon. 1 :13
1 bland dina t. finnas 50 raska
2 :16
1 svarade en av Israels kon. t.
3 :11
1 Min man. din t .• har dött
4:1
1 du vet att din t. fruktade H.
4:1
9 hon infann sig där hos t.n
4:12
4 (Elisa) sade till sin t. Gehasi
4:12
4 Denne sade till sin t.
4:19
4 Sänd till mig en av t.na
4:22
4 sade till sin t.: Driv på framåt
4:24
4 sade han till sin t. Gehasi
4:25
4 till sin t.: koka ngt till soppa
4:38
7 (Elisas) t. sade: Huru skall jag
4:43
1 sänt till dig min t. Naaman
5:6
1 (Naamans) t. gingo fram
5:13
l tacksamhetsskänk av din t.
5:15
1 låt din t. få så mycket jord
5:17
1 din t. vill icke mer offra
5 :17
4 Gehasi, gudsmannen Elisas t.
5 :20
4 åt två av sina t.
5:23
1 Din t. har ingenstädes varit
5 :25
1 tid att du skaffar dig t.
5:26
1 Värdes själv gå med dina t.
6:3
1 när han rådförde sig med sina t.
6:8
1 han kallade till sig sina t.
6:11
1 svarade en av hs t.: Icke så
6:12
7 När gudsmannens t. stod upp
6:15
4 sade t.n till (Elisa): Ack
6:15
7 Då öppnade H. t.ns ögon
6:17
1 Konungen sade till sin t.
7:12
1 Men en av hs t. svarade
7 :13
4 tala med Gehasi, gudsmannens t.
8:4
1 Vad är väl din t., den hunden
8:13
4 gick profetens t. åstad till
9:4
1 hämnas mina t. profeternas blod
9:7
1 åter kom ut till sin herres t.
9:11
1 förde (Ahasjas) t. hm i vagnen
9 :28
1 Vi äro dina t.
10:5
1 sagt gm sin t. Elia
10:10
6 kallen hit alla (Baals) t.
10:19
6 i avsikt att utrota Baals t.
10:19
6 alla Baals t. kommo
10:21
6 Tag fram kläder åt alla Baals t.
10:22
6 (Jehu) sade till Baals t.
10:23
1 hs t. uppreste sig och dräpte
12:20
1 Det var (Joas') t. Josakar
12:21
1 lät (Amasja) dräpa dem av sina t.
14:5
1 Jag är din t. och din son
16:7
1 en av min herres ringaste t.
18:24
1 Tala till dina t. på arameiska
18:26
1 När nu konung Hiskias t. kommo 19:5
4 assyriske konungens t. hädat
19:6
1 Amons t. sammansvuro sig
21 :23
1 Dina t. hava tömt ut penningar
22:9
1 konungen bjöd Asaia, konungens t. 22:12
1 (Josias) t. förde hs kropp
23:30
1 Nebukadnessars t. upp till Jerus.
24:10
1 medan hs t. belägrade (Jerusalem) 24:11
1 gav sig Jojakin med sina t.
24:12
1 kom konungens t. Nebusaradan
25:8
1 Frukten icke för kaldeernas t.
25 ;24
1 Sesan en egyptisk t.
l.Krön 2:34
1 till hustru åt sin t. Jahra
2:35
1 sköldar s. Hadaresers t. burit
18:7
1 Davids t. kommo till Hanun
19:2
1 undersö ka landet hava hs t.
19:3
l tog Hanun Davids t. och lät raka
19:4
6 Hadaresers t. sågo att
19:19
1 föllo för Davids och hs t.S hand
20:8
1 Äro de icke min herres t.
21:3
1 dina t. skickliga hugga
2.Krön. 2:8
1 giva för dina t.s räkning
2:10
1 sända till sina t. vetet
2:15
7 såg huru hs t. sutto där
9:4
1 sälla äro dessa dina t.
9:7
1 for till sitt land med sina t.
9 :12
1 för alltid bliva dina t.
10:7
1 Salomos t. uppreste sig
13:6
1 sammansvuro sig (Joas') t. mot
24:25
1 lät (Amasia) dräpa dem av sina t.
25:3
1 sände Sanherib sina t. till Jerus.
32:9
1 (Sanheribs) t. talade mer mot H.
32:16
1 (Amons) t. sammansvuro sig
..,,33:24
1 vad dina t. fått i uppdrag
34:16
l kon. bjöd Asaja. konungens t.
34:20
1 (Josia) sade till sina t.
35:23
1 buro hs t. hm från stridsvagnen
35:24
1 blevo t. åt (Nebukadnessar)
36:20
1 Av Salomos t.S barn: Sotais
Esr. 2:55
1 Salomos t.s barn utgjorde 392
2:58
1 förutom deras t. och tjänarinnor
2:65
10 Dina t., männen på andra sidan
4:11
11 eller annan t. i detta Guds hus
7 :24
7 sända till oss t. för vår Guds
8 :17
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den tjänande (den som tjänar). Se t.ex.
Tjäna 14, Tjänst 2?
21) diakonia, liw/(ovia
tjänande, betjäning, tjänst; av: dia·
kom\ö, se 20. I Apg.l :25 står orda·
grant: tjänandets och apostolatets
plats. Se t.ex. Tjänst 18.
22) oiketes, Dl/( €T1lC:
som bor i samma hus, slav el. tjänare i
ett hus (hushåll); av: oikeo, bo (av:
oikos, hus, hushåll). Se: Tjäna 16.
23) doulåö, c5 ov AOW
göra till träl; pass. bli gjord till träl, bli
el. vara träl; av: doUlos, se 16. Se:
Träl 9, Träldom 8.
24) leitourgos, A€tTOVP-YOC:
en som gör tjänst, tjänare. Se vidare:
Tjänst 24.
25) therdpon, e€parrwv
betjänt, tjänare, uppassare.
26) utf.ord.
I Lulel?:? står ordagrant: till honom.
TJÄNARE
Uppdelning: allmänt; Guds/Herrens, Jesu
Kristi.

Tjänare - Tjänare-skepnad
l om du finner behag i din t.

Neh. 2 :5
hälften av mina t. sysselsatt
4:16
med sin t. stanna över natten
4:22
mina t. lade av kläderna
4:23
mina t . hava penningar och säd
5:10
deras t . förfarit hårt mot folket
5:15
mina t. vore församlade vid
5:16
sände Sanballat sin t. med bud
6:5
Av Salomos t.s barn: Sotais
7 :57
Tempelträlarna och Salomos t.S
7 :60
förutom t. och tjänarinnor
7 :67
under p å Farao och alla h s t .
9 :10
vi äro nu andras L
9 :36
just där äro vi andras t.
9 :36
i sin stad: Salomos t.S barn
11:3
några av mina t . p å vakt
13:19
l gästabud för furstar och t.
E s t. 1 :3
1 gästabud för alla sina t.
2:18
l alla konungens t. böjd e knä
3:2
l sade konungens los. voro
3:3
l Alla konungens L veta att om
4 :11
1 upphöjt hm över kon . övriga t.
5 :11
4 svarade konunge n s L: Haman s t år
6:5
5 därtill t. i stor mängd
Job 1 :3
l ej ens p sina t. förlita sig
4:18
l Kallar jag p å min t., svarar
19:16
l Har jag kränkt min t.S rätt
31 :13
6 folkslag jag e j kände mina t.
Ps.18:44
l ss. los ögon skåda på herres
123:2
1 tecken över Farao och hs t.
135:9
1 Bättre ringa man s . har t.
Ords.12 :9
l förståndig t. behagar konungen
14 :35
l En förståndig t. får r å da
1 7:2
7 hs t. äro alla ogudaktiga
29 :12
l Med ord kan man icke tukta t .
29:19
10m ngn är för efterlåten mot L
29 :21
1 Förtala icke en t. inför h s herre
30:10
12 hemfödda t. fostrades t mig Pred. 2:7
1 din egen t. uttala förbannelser
7 :22
1 går husbonden ss. t.n
Jes.24:2
1 en av min herres ringaste t.
36:9
1 Tala till dina t. p å arameiska
36 :11
1 konung Hisidas t. kommo
37:5
4 konungens t. hava h ädat mig
37:6
1 Gm dina t. smädade du H.
37:24
1 låta Sidkia och hs t.
Jer .21:7
1 hör det du med dina t.
22:2
1 följda av sina L och sitt folk
22:4
1 Farao med hs L
25:19
1 eller ngn av h s t. blev förskräckt
36:24
1 hemsöka (Jojakim) och hs t.
36:31
1 varken (Sidkia) eller hs L hörde
37:2
1 försyndat mig mot dig och dina t .. 37:18
l i Ne bukadressars och hs t.s hand
46:26
1 ss. gåva åt ngn av sina t.
Hes.46:17
7 kök i vilket hu sets t. koka
46:24
1 Gör försök med dina t. i tio
Dan. 1 :12
1 anser må du göra med dina t .
1:13
10 Förtälj drömmen för dina t.
2:4
10 Konungen förtälja drömmen för L 2:7
1 Huru skulle min herre s t . kunna
10:17
1 s. äro L oc h tjänarinnor
Joel 2:29
8 sto d o d är ss. hs t.
Sak . 3:4
l en t. (hedra) sin herre
Mal. 1:6
15 min t . ligger därhemma lam
Matt. 8:6
15 ett ord s bliver min t . frisk
8:8
16 om jag säger till min t.
8 :9
15 i samma stund blev t.n frisk
8 :1 3
16 ej heller t.n fönner än si n herre
10:24
16 Ln , om det går hm ss. hs herre
10:25
16 D å trädde hu sbondens t. fram
13:27
16 T.arna sade till hm: Vill du
13:28
15 Då sade (Herode s ) till sina t.
14:2
16 räkenskap med sina t .
18:23
16 Då föll Ln ned fö r h s fötter
18:26
16 Och Lns herre ömkade sig över hm 18 :27
16 Men när samme L kom ut
18:28
16 Du onde t., allt du var skyldig
18:32
17 h an vare de andras L
20:26
16 sände sina t. till vingårdsmännen
21 :34
16 vingårdsmännen togo fatt p å h s t. 21 :35
16 Ater sände han åstad andra t.
21:36
16 Han sände ut sina L att kalla
22:3
16 Ater sände h an ut andra t.
22:4
16 de övriga grepo h s L
22:6
16 Därefter sade han till sina L
22:8
16 t.na gingo ut p å vägarna
22:10
17 sade konungen till t.na: Gripen
22:13
17 han vare de andras t.
23 :11
16 Finnes ngn trogen och förståndig t. 24:45
16 salig är då den t.n, om hs h erre
24:46
16 att t.n är en ond man
24:48
16 då skall den t.n s herre komma p å
24 :50
16 kallade till sig sina t.
25 :14
16 därefter kom t.nas herre hem
25 :19
16 Rätt så, du gode och trogne L
25:21,23
16 Du onde och late L
25 :26
16 kas ten den oduglige lon ut
25:30
16 högg till översteprästens t.
26 :51
17 siste av alla och allas t .
Mark. 9 :35
17 han vare de andras t .
10:43
16 sände en t. till vingårdsmännen
12:2
16 sände till dem en annan L
12 :4
16 giver sina t. makt och myndighet
13:34
16 h ögg till övers tepräste ns t.
14:47
18 satt (Petrus) tillsa mmans med Lna 14:54
18 åsyna vittnen och ordets t.
Luk . 1:2
18 (J.) gav den tillbaka åt t.n
4 :20
16 h övitsman s. hade en t. sjuk
7:2
16 bad (J.) komma och bota h s L
7 :3
1 5 ett ord så bliver min t . frisk
7 :7
16 säger till min t.: Gör det
7:8
16 oc h funno t.n vara frisk
7:10
19 varen I lika t . s. vänta
12:36
16 Saliga äro de L s. deras herre
12:37
16 salig är den t.n om hs herre
12:43
16 att t.n säger i sitt hjärta
12:45
15 slå Lna och tjänarinnorna
12 :45
16 skall den t.ns herre komma
12 :46
16 den t. s. fått veta sin h erres
12:47
16 sände ut sin t. och lät säga
14:17
16 Ln kom igen och o mta lade detta
14:21
16 hu sbonden vred och sade till sin L 14:21
16 sade t.n: Herre, vad du befallde
14:22
16 sade herren till t.n: Gå ut p å
14 :23
16 sade fadern till sina L: Skynden
15 :22
15 kallade h an till sig en av t.na
1 5 :26
4
4
4
4
4
4
4
1
1
4
1
4
4
1
4
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16
26
16
16
16
16
16
16
16
16
20
20
16
17
17
16
18
16
16
16
16
18
16
16
16
16
21
22
18
18
16
16
23
16
22
17
17
23
17
16
17
17
17
16
17
17
17
16
16
17
16
22

h ar en L s . kör ploge n
17:7
icke säger h an till t.n
17 :7
I c ke tackar han väl Ln
17:9
Vi äro blott r inga t.
17:10
han kallade till sig tio L
19:13
de t. vilka han givit penningarna
19:15
Rätt så , du gode t .
19 :17
vill jag döma dig, du onde t.
19:22
sände en t. till vingårdsmännen
20:10
Ytterligare sände han en annan t.
20:11
förnämste, han vare ss. en t.
22 :26
likväl är jag ss. e n L
22:27
högg till översteprästens t.
22:50
Hs moder sade till t.na
J oh. 2:5
vilket däremot t.na visste
2:9
mötte hm h s t. oc h sade
4:51
T .na svarade: Aldrig har ngn
7 :46
T.n är icke förmer än sin herre
13 :16
kallar eder icke längre L
15 :15
Ln får icke veta vad h s herre gör
15:15
T .n är icke förmer än sin herre
15:20
översteprästernas och fariseernas t. 18:3
högg till översteprästens L
1 8 :10
t.ns namn var Malkus
18 :10
t.na h ade gjort upp en koleld
18:18
sade en av översteprästens L
18:26
plats ss. t. och aposte l
Apg. 1 :25
kallade (Kornelius) två av sina L
10:7
också m ed sig Johannes ss. L
13:5
utse dig ti11 t. och vittn e
26:16
så ären I t . und e r denn e
Rom. 6:16
d å I vor en syndens L
6:17
blivit t. under rättfärdigheten
6 :18
Medan I voren syndens L
6 :20
vem är du s . dömer en annans t.
14:4
För omsk urna har K. blivit L
15:8
Allenast t . gm vilken I
l.Kor. 3:5
dock gjort mig till allas t .
9:19
vara t. åt ett nytt förbund
2.Kor. 3:6
ss. L åt eder för J . skull
4:5
(Satans) t. så förskapa sig
11 :15
likn a rättfärdigh etens t.
11 :15
vars t. jag blivit i följd
EL 3 :7
I t .. varen edra jordiska herrar
6:5
Tykikus, min trogne t. i H.
6 :21
vars t . jag, Paulus, blivit
Kol. 1 :23
dennas L har jag blivit
1 :25
I t .. varen edra jordiska herrar
3:22
given edra t . vad rätt och billigt
4:1
Tykiku s, min trogne L
4:7
Förmana t .na att und erordna
Tit. 2;9
I L, underordnen eder
l.PeL 2 :18

TJÄNARE (G ud s, H errens)
1 Förlåt din fader s Gud s t .
l.Mos .50 :17
1 trodde p å H. och h s L Mose 2 . Mos.14:31
1 H., du .. .låta din t. se
5 .Mos . 3 :24
1 H. t . Mose dog där i Moabs land
34 :5
l Efter H . t. Mo~s död sade
Jos. 1:1
1 (H.:) Min L Mose är död
1:2
1 lag s. min t . Mose giv it dig
1 :7
1 s . H. L Mose bjöd eder
1 :13
1 land s. H. t. Mose givit eder
1 :15
1 ss. H. t. Mose bjudit Israe ls
8:31
1 vad H. t. Mose h ade bjudit
8 :33
1 huru H . tillsagt sin L Mose
9 :24
1 sS. H. t . Mose hade bjudit
11 :12
1 Ss. H. h ade bjudit sin t . Mose
11:15
1 H. t . Mose hade slagit de ssa
12:6
1 H. t. Mose hade givit landet
12:6
1 ss. H. t . Mose gav den åt dem
1 3:8
1 när H. t . Mose sände mig åstad
14:7
1 arvedel s. H. t. Mose gav dem
18:7
1 vad H. t. Mose bjudit eder
22:2
1 s. H. t . Mo se givit ede r
22:4
1 lag s. H . L Mose givit eder
22:5
1 dog H. t . Josua
24:29
l H. t. J osua, Nuns son, dog
Dom . 2:8
1 Tala H., din t. h ör
1 .Sam. 3 :9
1 Tala , din t. hör
3 :10
1 David sade: H .. din t. har hört
23:10
l H .• förkunna det för din t.
23:11
1 Lovad vare H. s. bevarat sin t.
25 :39
2.Sam . 3:18
1 Gm min t. Davids h and
1 Gå och säg till min L David
7:5
1 säga så till min t. David
7 :8
1 talat ang ende din t.S hu s
7 :19
1 Du känner ju din t., H .
7 :20
1 förkunnat d et för din t.
7 :21
l vad du talat om din L
7 :25
1 skall din t. David s hu s be stå
7 :26
1 du har uppenbarat för din t.
7 :27
1 din L fått frimodighet
7 :27
1 l ovat din t. detta goda
7 :28
1 värdes välsigna din t.s hus
7 :29
1 skall din t. s hus bliva välsignat
7 :29
1 tillgiv . H., din t. s missgärning
24:10
1 n åd med din t., min fader
l.Kon. 3:6
1 H., min Gud, gjort din t. till
3:7
1 H. bevarar n å d mot dina L
8 :23
1 vad du lovade din t. David
8 :24
1 håll vad du lovad e din t. David
8 :25
1 s. du talat till din t. David
8 :26
1 vänd dig till din t.s bön
8:28
1 bön s. din t . uppsänder
8 :28
1 den bön s. din L beder
8 :29
l å k allan s. din t. och Israel
8 :30
1 må du skaffa dina t. rätt
8:32
1 förJåta din a t.S synd
8 :36
l vända till din t.S å kallan
8 :52
1 ss. du talade gm din t. Mo se
8 :53
1 s. han lovade gm sin t. Mose
8 :56
1 skaffar rätt åt sin t.
8 :59
Is. H . gjort mot sin t. David
8:66
1 för min t. Davids skull
11:13
l behålla för min t. Davids sk ull
11 :32
1 för min t. Davids sk ull
11:34
1 att min t . David har en lampa
11 :36
1 ss. min t. David gjorde
11 :38
1 icke sådan s. min t . David
14:8
1 s. H . t alat gm sin t .. profeten
14:18
l s. H. talat gm sin t . Ahia
15:29
8 Så sa nt H. lever, han vilkens t.
17:1
8 H . Sebaot lever, han vilkens t .
18 :15
1 kunnigt att jag är din L
18 :36
8 H. Sebaot ... vilkens t.
2 .Kon . 3:14
8 H . lever, vilkens t. jag är
5 :16
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5:18
m å dock H. förlåta din t.
5:18
må då H. förl äta din t.
8: 1 9
för sin t . Davids skull
9 :7
alla H . t.S blod
l vad H . talade gm sin L
9:36
1 h är icke finnes ngn H. t .
10 :23
1 talat gm sin t. profeten Jona
14:25
l säga gm mina t. profete rna
17:1 3
1 hotat gm sina t . profeterna
17:23
1 vad H. t. Mose hade bjudit
18:12
19:34
1 min och min t. Davids skull
1 lag s. min t. Mose givit dem
21:8
1 talade H. gm sina t. profeterna
21 :10
lord s. H . talat gm sina t.
24:2
1 ss. Mose, Guds t., bjudit
l.Krön. 6 :49
1 I Israels, h s t.s, säd
16:13
1 Gå och säg till min L David
17:4
1 skall du säga till min t. David
17:7
1 talat angåe nde din Ls hus
17:17
1 ära du bevisat din t.
17:18
1 Du (H.) känner ju din L
17 :18
1 H. för din t .S skull
17:19
1 talat om din t. och o m h s hus
17:23
1 skall din t. Davids hu s be stå
17 :24
l din t. dristat att bedja inför
17:25
17:25
1 min Gud, uppenbarat för din t.
1 du har lovat din t. detta goda
17 :26
1 värdigas välsigna din t .S hu s
17:27
l tillgiv din t.s missgärning
21 :8
1 s. H. t . Mose gjort
2.Krön. 1:3
6: 14
1 bevarar nåd mot dina t.
1 h ållit vad du lovade din t .
6 :15
1 vad du lovade din t. D avid
6:16
lord till din t. David sant
6:1 7
1 vänd dig ändå till din t.s bön
6:19
1 rop och bön s. din L upp sänder
6:19
1 hör den bön s. din L beder
6:20
1 hör på de böner din L upp sända
6:21
1 och skaffa dina t. rätt
6:23
1 för lå ta dina t.s synd
6:27
1 nåd du lovat din t. David
6:42
1 skatt s. H. t. Mose p å lad e
24:6
1 skatt s. Guds t. Mase pålagt
24:9
29:11
7 H . utvalt att vara hs L
1 talade mot hs t. Hiskia
32:16
1 h im. oc h jordens Guds t.
Esr. 5:11
1 gav gm dina t . profeterna
9:11
1 hör din t.s b ön
Neh. 1 :6
1 för Israels barn, dina L
1:6
1 rätter s. du gav din t . Mose
1 :7
lord s. du gav din t . Mose
1:8
1 D e äro dina t. och ditt folk
1:10
l Ack H., akta på din Ls bön
1 :11
1 ja, p å vad dina t. bedja
1:11
1 lå t nu din t. vara lyckosam
1 :11
1 vi, h s t. , vilja stå upp o ch
2:20
1 stadgar och lag gm din t. Mose
9:14
1 lag given gm Gud s t. Mose
10:29
1 givit akt på min t . Job
Job 1 :8; 2:3
1 ss. min t. Job har gjort
42:7
42:8
1 g ån till min t. Job och offren
1 l åten min t. Job b ed ja för eder
42:8
1 ss. min t. Job h ar gjort
42:8
1 av H. t . David
PS.18:1
1 Av dem hämtar din t. varning
19:12
1 Bevara din t. för fräcka mskor
19:14
1 Driv icke bort din t. i vrede
27:9
1 L å t ditt ansikte lysa över din t.
3 1 :17
1 sin t.s själar förlo ssar H.
34:23
l H .• h an s. unnar sin t. gott
35 :27
1 För sångrnästaren. av H . t. David
36 :1
1 Fördölj icke ... för din t .
69:18
1 Hs t.S barn sk ola få det till
69:37
l han u tvald e sin t. David
78:70
1 givit dina t.S kroppar till mat
79 :2
1 hämnas dina t .S utgju tna blod
79:10
1 fräls din L, s. förtröstar
86:2
86:4
1 Gläd din t.S själ
1 giv åt din t. din makt
86:1 6
1 med e d lovat min t. David
89:4
1 J ag h ar funnit min t. David
89:21
l upplöst förbundet m ed din t.
89 :40
1 Tänk , H. , p å dina t.s s m älek
89:51
1 Förbarma dig över dina t.
90:13
1 gärningar upp enbaras för dina t .
90:16
101:6
7 han får vara min t.
1 dina t . hava dess stenar kära
102:15
1 Dina t .S barn skola få bo i
102:29
7 Loven H., I h s t.
103:21
7 Du gör eld slågor till dina t.
104:4
1 I Abrahams, (H.) Ls säd
105:6
1 lägga onda råd mot h s t.
105:25
1 Han sä nde Mose , sin t.
105:26
105:42
1 han tänkte p å sin t . Abraham
1 må din t. få glädja sig
109:28
1 Loven, I H. t., loven H. namn
113:1
l Ack H., jag är ju din t.
116:16
1 Gör väl mot din t.
119:17
1 din t. begrundar dina stadgar
119:23
l Upp fyll p å din L ditt t al
119:38
1 Tänk på ordet till din t.
119:49
1 Du gör din t. gott, H.
119:65
119:76
1 tröst, ss. du lovat din L
l Huru få äro icke din t .S dagar
119 :84
1 Tag dig an din t.s sak
119:122
1 Gör med din t. efter din nåd
119 :124
1 Jag är din t.
119 :125
1 Låt ditt ansikte lysa över din t. 119:135
1 din t. har det kärt
119:140
1 uppsök din t . ss. förlorat få r
119:176
1 För din t . Davids sku ll må du
132:10
l välsignen H . • alla I H. t.
134:1
1 Loven H. namn, loven det, I H. t. 135:1
1 över sina t. förbarmar han sig
135 :14
1 till arvedel åt sin t. Israe l
136 :22
1 gå icke till doms med din t .
143 :2
1 ty jag är din t.
143 :12
1 s. frälste din t. David
144 :10
1 Likasom min t. Jesaja gått
Jes.20 :3
1 kalla på min L E lj akim
22 :20
1 för min och min t. Davids skull
37:35
1 du Israel, min t.
41:8
1 Du är min t.
41 :9
1 över min t. s. jag uppehåller
42:1
1 Vem är blind om icke min t.
42:19
1 så blind s . H. t.
42:19
1 I ären min t., den jag u tvalt
43:10
1
1
1
1
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1
1
1
1

h ör nu , du Jakob, min t.
44:1
Frukta icke, du min t. Jakob
44 :2
min t .• ja, du är min t .. Israe l
44:21
sin t. s ord bliva beståndande
44:26
l För min t. Jakobs skull
45:4
1 H. h ar fö rl ossat sin t. J akob
48:20
1 Du är min L , Israel
49:3
1 H. s . danade mig till sin t.
49 :5
1 då du är min t.
49:6
1 s. fruktar H. och hör hs t. S röst
50:10
1 min t. skall hava framgång
52:13
1 han, den rättfärdige, min t.
53 :11
1 Detta ä r H. t .s arvedel
54 :17
l för att så vara h s t.
56 :6
61:6
7 kalla eder vår Guds t.
1 tillbaka för dina t.s skull
63 :17
1 göra för min a t .S skull
65:8
1 och mina t. skola bo däri
65:9
1 Se. mina t. skola äta
65:13
1 mina L sko la jubla
65:14
1 Men åt sina t . skall han giva
65 :15
1 förnimma att H. h and är med h s t. 66:14
1 alla mina t. profeterna
Jer. 7 :25
8 låta dig bliva min t .
15:19
1 sänt alla sina t. profe terna
25:4
1 bud till min t. Nebukad ressar
25:9
1 höra vad mina t. profeterna tala
26:5
1 i min t. Nebukad nessars hand
27:6
1 sände mina t . profeterna
29 :19
1 frukta ic k e, du min t. Jakob
30:10
1mitt förbund m ed min t. David
33 :21
1 talrik ... min t. Davids säd
33 :22
1 förkasta ... min t.s säd
33 :26
1 alla min a t. profete rna
35:15
1 h ämta min t . Nebukadressar
43:10
l sände jag alla mina t. profeterna
44:4
1 frukta icke. du min t. Jak ob
46:27,28
1 givit å t min t. Jakob
Hes . 28:25
1 nämligen min L David
34:23
l min t. David skall vara h övding
34 :24
l min t. David s kall va ra konung
37 :24
1 min t . David skall vara hövding
37 :25
l land jag gav åt min t. Jakob
37 :25
1 i forna tider talade gm mina t.
38:17
10 I den högste Gudens t.
Dan . 3:26
10 sände si n ängel och räddade sina t . 3 :28
10 Danie l , du den levande Gudens t.
6 :20
13 1000 gånger 1000 voro h s t.
7 :10
1 icke h örsammat dina L profeterna
9 :6
1 före lade oss gm sina t. profeterna
9 :10
1 skrive n i Moses, Guds t .s, lag
9 :11
1 h ör, vår Gud. din t. S bön
9 :17
7 präste rna sörja, H. L
Joel 1 :9
7 i sorgdräkt, I min Guds L
1 :13
7 prästerna, H. L, h ålla klagogråt
2:17
1 upp enbarat för sina L
Am. 3:7
1 skall jag taga dig, min t .
Hagg. 2 :24
1 betrodde å t mina t.
Sak. 1 :6
1 "illlåta min L Telningen komma
3:8
9 stå ss. t. inför j ordens Herre
4:14
1 Tänken på Moses lag , min Ls
Mal. 4:4
15 över min t . s. jag utvalt
Matt .12:18
15 tagit sig an sin t. Israel
Luk. 1:54
15 frälsningens horn i sin L Davids
1:69
16 H .• nu låte r du din t. fara h ädan
2 :29
16 över mina t . och tjänarinnor
Apg. 2:18
15 Gud, förhärligat sin L J .
3 :13
15 Gud låtit sin t. upp stå
3:26
15 gm David s, din t.s mun sagt
4:25
15 mot din h e lige L J .
4:27
16 giv dina t. att de m å förkunna
4:29
1 5 under gm din helige t. J. n amn
4:30
16 Dessa äro Guds. den Högstes, t.
16:1 7
23 blivit Gud s L
Rom . 6 :22
17 överh ete n är en Guds t.
1 3:4
17 en Guds t., en h ämnare
13:4
17 i allting ss. G ud s t.
2.Kor, 6:4
17 Tykikus, min trogne t. i H.
EL 6 :21
17 Timoteus ... Guds t.
l.Tess. 3:2
16 en H. t. b ör icke strida
2.Tim . 2:24
16 Paulus, Guds t. oc h JK . apostel TiL 1:1
24 gör sina t . till e ld slågor
Hebr. 1:7
25 Moses trogen ss. t .
3 :5
16 I ären fria, dock ss. Gud s t.
l.Pet. 2:16
16 Jak ob, Gud s och H., JK., t.
Jak. 1:1
16 för att visa sina t. vad s.
Upp. 1:1
16 till känna för sin t. Johannes
1:1
26 Antipas , mitt vittne, min trogne L
2:13
16 Jesabel förleder mina t .
2:20
16 förrän vi tecknat vår Guds t.
7:3
16 förk unnat f ö r sin a t . profeterna
10:7
16 du skall löna dina t. profeterna
11 :18
16 sjöngo Moses' , Guds t.s, sång
15:3
16 utkrävt sina Ls blod
19 :2
16 Loven vår Gud, alla I hs t.
19:5
16 hs t . sko la tjäna hm
22:3
16 för att visa sina t.
22:6
TJÄNARE (Jesu Kristi)
1 7 där skall också min L vara
Joh.12:26
18 så h ade väl mina t . kämpat
18:36
16 Paulus, JK. L
Rom. 1:1
16 Ss. K. t. o c h förvaltare
l.Kar. 4:1
16 Äro de K. t., så är jag
2.Kor.11 :23
16 vore jag icke en K . t.
Gal. 1:10
16 ss. K. t. s. av hjärtat
El. 6:6
16 Paulus och Timoteus, KJ. t.
Fil. 1:1
17 Epafras e n trogen K. t.
Kol. 1:7
16 Epafras en KJ . t.
4 :12
17 ss. en god KJ. t.
l.Tim . 4:6
16 Simon Petrus, JK. t .
2 .Pet. 1:1
16 Jakobs, Guds och H. , JK., t.
Jak. 1:1
16 Judas. JK . t .
Jud. v. 1

TJÄNARE-SKEPNAD
Om Kristus, som var till i Guds-skepnad , morph~ {hem/, heter det, att han
utblottade sig genom att antaga en
tjänares, en träls , skepnad el. gestalt,
morphe dou/ou. Se: Tjänare (Herrens),
Utblotta.
TJÄNARE-SKEPNAD
utblottad e sig ... an tog t.

5700

Fil. 2 :7

Tjänarinna - Tjänst

TJÄNARINNA
1 (Abram) fick ... t.or
l.Mos.12:16
1 tog Abimelek tjänare och t.or
20:14
1 givit hm tjänare och t.or
24:35
2 Se där är min t. Bilha
30:3
1 fick därtill ock t.or
30:43
1 och jag har fått tjänare och t.or
32:5
3 sände sin t. dit och lät
2.Mos. 2:5
2 ej heller tjänare eller t.
20:10
2 ej heller till hs tjänare eller t.
20:17
2 till föda, du själv, din t.
3.Mos.25:6
2 ej heller din t.
5.Mos. 5:14
2 på det att din t. må hava ro
5:14
2 icke lust till nästas t.
5:21
2 glädja eder med tjänare och t.or
12:12
2 äta sådant. med tjänare och t.
12:18
2 Med din t. skall du göra på
15:17
2 du själv med din tjän8l'e och t.
16:11
2 glädja dig, med din tjänare och t.
16:14
2 bröd och vin åt din t.
Dom.19:19
3 hålla dig till mina t.or här
Rut 2:8
1 talat vänligt med din t.
2:13
1 jag icke är ss. ngn av dina t.or
2:13
3 bäst du går med hs t.or
2 :22
3 höll hon sig då till Boas' t.or
2:23
3 Boas med vilkens t.or du varit
3:2
2 Jag är Rut, din t.
3:9
2 din man telflik över din t.
3:9
2 se till din t.s lidande
l.Sam. 1:11
2 icke förgäta din t.
1 :11
2 giva din t. en manlig avkomling
1 :11
2 Anse icke din t. för ond kvinna
1 :16
1 :18
1 Låt din t. finna nåd för dina ögon
1 skall han taga edra t.or
8 :16
2 låt din t. få tala inför dig
25 :24
2 och hör på din t.s ord
25 :24
2 din t., har icke sett de män
25 :25
2 Förlåt din t. vad hon brutit
25:28
2 så tänk på din t.
25 :31
2 Må din t. bliva en trälinna
25 :41
28 :21
1 din t. lyssnade till din begäran
1 lyssna också du till din t.s ord
28:22
1 din t. hade två söner
2.Sam.14:6
1 släkten rest sig mot din t.
14:7
1 Låt din t. tala ännu ett-ord
14:12
1 Då tänkte din t.
14:15
1 din t. tänkte: Min herre konungens 14:17
1 (Joab) lagt i din t.s mun allt
14:19
2 Hör din t.s ord
20 :17
loKon. 1:2
4 jungfru bliva konungens t.
2 Har du icke med ed lovat din t.
1 :13
2 du har lovat din t.
1 :17
2 under det att din t. sov
3 :20
1 Din t. har intet annat i
2.Kon. 4:2
1 inbilla icke din t. ngt sådant
4:16
1 tid att du skaffar dig t.or
5:26
2 förutom tjänare och t.or
Esr. 2 :65
2 förutom tjänare och t.or
Neh. 7 :67
3 När nu Esters t.or och hovmän Est. 4:4
2 Har jag kränkt min t.S rätt
Job 31 :13
PS.86 :16
2 och fräls din t.S son
2 din tjänare, din t.S son
116:16
1 ss. en t.S ögon på hennes frus
123:2

Tjänst
I Skriften bruk3s en mängd olika ord
för »tjäna» och »tjänst». Det vanligaste
hebr. ordet är 'åqacj, arbeta, tjäna; det
förekommer redan i l.Mos.2:S,IS,
övers. »bruka» (om att bearbeta eller
odla jorden). Motsvarande substantiv
är 'liQocjå, arbete, tjänst. Av övriga ord
kan nämnas pi. av [såra!], tjäna, tjänstgöra.
Bland de grekiska verben för »tjäna»
lägger man märke till diakonein, tjäna,
betjäna, douleuein, tjäna som träl (av:
doulos, träl, slav) och latreuein, ego
arbeta för daglön, i N.T.: tjäna eller
dyrka Gud. N.T.s centrala ord för
»tjänst» är diakonia, känt från vårt
läneord »diakonD). Det är i Apg.6:1
övers. »Utdelning», i 11 :29; Rom.
15:31; 2.Kor.8:4; 9:1,12,13 »Understöd» och i Rom.11 :13 m.fl. ställen
»ämbete». Ordet förekommer också i
uttrycket ergon diakonias, »tjänarvärv», Ef.4:12. Se också de ord som
anförs i artikeln Gudstjänst (gudstjänst
och tjänst för nästan hänger nära
samman i Skriften).
All mänsklig tj änst har sin grund i
Guds nådiga vilja. Människan skapades
till Guds avbild för att råda över den
övriga skapelsen, l.Mos.1 :26-28, och
till att bruka Cä1?a~1) och bevara
(särnar) Edens lustgård, 2:15. Före
fallet var människan Guds fria och
lyckliga medarbetare, men med synden
kom förbannelse och möda över arbetet och tjänandet, 3:17-19,23 f.
Israels historia är berättelsen om
hur Gud på olika sätt kallar människorna tillbaka till sann och trogen
tjänst. I de tio buden från Sinai säger
Herren till sitt folk att det icke skall

tillbedja eller tjäna andra gudar, 2.Mos.
20:3-5. Israel uppmanas genom Herrens tjänare Mose att tjäna Herren, sin
Gud, något som sätts i samband med
att frukta honom, vandra på hans
vägar och älska honom, S.Mos.6:13;
10:12 f.,20. Israel skall älska och tjäna
Herren, eftersom han har älskat Israel
och utvalt det till att vara hans egendomsfolk, v.IS. Denna maning till
tjänst upprepas gäng på gång, t.ex.
genom J osua, som samlade folket i
Sikem och ställde det inför valet
mellan att tjäna Herren och att tjäna
avgudarna. Själv ville han och hans hus
tjäna Herren, Jos.24:14 f. Också folket
förklarade sig villigt att tjäna Herren,
sin Gud, och lyda hans ord, v.18,24.
Då Samuel nedlade sitt domarämbete,
förmanade han Israel att tjäna Herren i
sanning, av hela sitt hjärta, för att det
icke skulle drabbas av Herrens vrede,
I.Sam.12:14 f.,20-2S. Konung David
uppmuntrade sin son Salomo att lära
känna sin faders Gud och tjäna honom
med hängivet hjärta och med villig själ,
I.Krön.28:9. I Psaltaren möter vi ofta
förmaningen att ~äna Herren, t.ex.
Ps.2:1l; 100:2. I Ps.lOI:6 sägs det om
de trogna och rättsinniga att de skall
tjäna Herren.
Trots Herrens befallning och sitt
eget löfte om att vilja tjäna honom
vandrade Israel ofta sina egna vägar, i
olydnad mot sin Gud och i tillbedjan
av hednafolkens avgudar, helt i strid
mot Herrens ord i t.ex. 2.Mos.
23:20-33. Genom sina brott mot Guds
vilja gick folket miste om hans välsignelse över sin gäming och drog i stället
över sig hans förbannelse och vrede.
Till detta kommer profeterna ofta
tillbaka i sin förkunnelse, Jer.2:20;
Mal.3:14 m.fl. ställen. Eftersom folket
hellre tjänade de främmande folkens
gudar än Herren, måste det tjäna främmande herrar i ett främmande land,
Jer.S:19. Israel skulle få erfara skillnaden mellan den som tjänar Gud och
den som icke tjänar honom, Mal.3:18.
Jfr Herrens ord till Semaja om skillnaden mellan att tjäna Herren och att
tjäna främmande konungadömen,
2.Krön.l2:8.
Herrens plan med sitt folk står fast,
och det skall enligt det profetiska
ordet komma en tid då Israel skall
vända om till sin Gud och tjäna honom
och hans smorde, Jer.30:9. Alla konungar skall falla ned för honom, alla
hedningar skall tjäna honom, Ps.72:ll,
jfr Jes.19:23-2S.
I N.T. fortsätter linjen frän G.T.
Jesus Kristus själv hänvisar till Guds
bud om att tillbedja och tjäna honom
allena, MattA: 10, och han framhåller
det omöjliga i att tjäna två herrar, Gud
och Mamon, 6:24. Som Herrens Tjänare har Jesus, Människosonen, kommit,
icke för att låta tjäna sig, utan för att
tjäna och ge sitt liv till lösen för den
syndbundna mänskligheten, 20:28. Se:
Tjänare (Herrens). I sitt ~änande är
Jesus en förebild för sina lärjungar,
20:25·27; Joh.13:IS-17. Att tjäna Herren blir i praktiken detsamma som att
tjäna hans minsta bröder, Matt.2S :40.
I evangelierna omtalas några galileiska
kvinnor som tillsammans med de tolv
följde Jesus på hans vandringar och
tjänade dem med sina ägodelar, Luk.
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TJÄNARINNA
-tjänarinna
församlingstjänarinna Rom.16:1
TJÄNARINNA

I) siphå, il il :J :J

slavin~a, tjäTn~t~kvinna, tjänarinna; i
synnerhet: en gift kvinnas tjänarinna.
Ordet brukas ofta jämsides med 'ärnä,
se 2, men synes ha en mer markant
innebörd av »slavinna» än ' ärnä. Båda
orden används även i överförd betydel·
se som en artighetsfras vid tilltal av
personer i högre ställning, t.ex. Rut
2:13 (sip~ä); 3:9 ('ärnä); I.Sam.2S:41
('ärnä; här förekommer även sip~ä,
övers. trälinna). Se: Tjänstekvinna l,
Trälinna l.
2) 'åmå, ilt:l ~
tjänstekvin;a~ tjänarinna; även: bi·
hustru. Somliga förknippar ordet med
'em, moder. Ordet betecknar efter allt
att döma en tjänstekvinna av högre
rang än sip~ä, se l. Se: Tjänste·
kvinna 2, Trälinna I, Tärna 4.
3) na'iirå, il J it l
flicka; ung kvinna; tjänarinna; fem. av
na'ar, se Tjänare 4. Se t.ex. Flicka l,
Kvinna 7, Tärna l.
4) sokanät, fl l.J.·D
vårda;innä; sköterska; fem. part. av
såkan, vårda, sköta. Ordet förekommer
i i.Kon.1 :2,4 (i den senare versen står
ordagrant: och hon var sköterska åt
konungen). Jfr Förvaltare 2.
5) dOlde, ÖOVA1/
trälinna, slavinna; tjänarinna; fem. av
doulos, se Tjänare 16, Träl 7.
6) paid{ske, 1ratÖ la K 1/
ung flicka; ung slavinna, tjänsteflicka;
slavinna, tjänstekvinna. Se vidare:
Tjänsteflicka l.

3
3
3
1
1
5
5
6
5

Sina t.or har hon utsänt
Ords. 9:3
till underhåll åt dina t.or
27 :27
åt t.orna deras bestämda del
31:15
går husfrun ss. t.n
Jes.24:2
s. äro tjänare och t.or
Joel 2:29
Se, jag är H. t.
Luk. 1 :38
han har sett till sin t.s ringhet
1 :48
slå de andra tjänarna och t.orna
12:45
över mina t.or skall jag
Apg. 2:18

TJÄNARVÄRV
I) ergon diakonins,
ifp'Yov ö taK ovla,
tjänargärning; ergon, se Gärning 29,
och gen. av diakonia, se Tjänst 18.
TJÄNARVÄRV
1 skickliga att utföra sitt t.

El. 4:12

TJÄNLIG

1) utf.ord.
2) euthetos, €'VIl HO,
välplacerad, passande, lämplig, brukbar, nyttig. Se vidare: Gagn 19.
3) hetoimazö, €TOt!Hi\w
bereda, göra fardig; här perf. part.
pass. hiHoimasmenos, beredd, färdig;
av: hetoimos, redo, beredd, färdig.
TJÄNLIG
1 grenar, t.a till härskarspiror
Hes.19:11
2 Varken för jorden ... är det t.t
Luk.14:35
3 t. t till allt vad gott är
2.Tim. 2:21

TJÄNST
Se även: Tjäna, tjänare, arbete, änlbete, lön, lydnad, nådegåv3, tempel,
tabernakel, församling.
-tjänst
förtjänst Rom.4:4
gudstjänst 2.Mos.3:12
herdetjänst Hes.34:1O
krigstjänst S.Mos.24:S
offertjänst Joh.l6:2
tempeltjänst Rom.9:4
trältjänst Ords.12:24
ögontjänst Ef.6:6

8:1-3, ett exempel på praktisk, konkret tjänst för Herren och hans minsta
bröder.
Från början intog apostlarna en
särställning i församlingen på grund av
sin tjänst. Detta framgår kl3rt av
Apostlagärningarna, se t.ex. I :25, där
tjänst och apostlagärning knyts samman. I Jerusalem utvaldes sju män till
att sköta den dagliga utdelningen, till
att göra tjänst vid borden, för att de
tolv skulle få möjlighet att ägna sig åt
bönen och åt ordets tjänst, 6:1-4.
Paulus som senare blev apostel, beskriver själv denna tjänst så: »att vittna om
Guds nåds evangelium», 20:24. Samtidigt är det värt att märka att grundtexten använder samma ord för att
beteckna den dagliga utdelningen och
tjänsten vid borden som för att beteckna ordets och förkunnelsens tjänst.
Den urkristna tjänsten innefattar t.ex.
också insamlingen till de fattiga i
församlingen i Jerusalem, något som
också låg Paulus varmt om hjärtat,
Apg.ll :29 f.; 12:25; Rom.IS:2S-27;
2.Kor. kap.8-9. Lägg märke till motiveringen i Rom.IS :27: de hednakristna
som har fått del i det andliga goda frän
församlingen i Jerusalem, är skyldiga
att tjäna sina fattiga trosbröder där
med sitt lekamliga goda.
Uppmaningen till tjänst intar en
central. plats i den apostoliska undervisningen. Ordet i Ko1.3:24 b: »Tjänen
(el. I tjänen) Herren Kristus» (grt.), har
sin bakgrund i förmaningen till kolosserna att i allt handla såsom tjänade de
Herren och icke människor, varvid de
borde ha blicken riktad mot det eviga,
himmelska arvet, den lön som Herren
av nåd ger sina trofasta tjänare,
v.23-24a. Den som i sin tjänst söker
vara människor till behag, är icke en
Kristi tjänare, Gal. I :10. I stället för att
bruka sin kristna frihet till köttslighet
är de troende kallade till att tjäna
varandra i kärlek, 5:13. De skall icke
mer tjäna synden, Rom.6:6, utan tjäna
i Andens nya väsende, 7:6. De har
omvänt sig till Gud från avgudarna,
»till att tjäna den levande och sanne
Guden», i väntan på Kristi återkomst,
l.Tess.I:9. Kristi blod kan rena våra
samveten från döda gärningar, så att vi
kan tjäna den levande Guden, Hebr.
9:14. De troende är skapade i Kristus
J esus till goda gärningar, som Gud har
berett åt dem, Ef.2:1O.
Det talas i N.T. om olika tjänster i
församlingen. I l.Kor.12:4-6 nämns
»tjänster» parallellt med »nådegåvor»
och »kraftverkningar», samtidigt som
aposteln understry ker att mångfalden i
tjänandet har sin grund i en och
samme trefaldige Gud. Exempel ges i
v.8-1O,28-30, och de olika nådegåvorna och tjänsterna i församlingen jämförs med de olika lemmarna i en
kropp, v.12-27. Den som har en tjänst,
förmanas att akta på den, Rom.12:7,
och de kristna uppmanas att tjäna
varandra, var och en med sin nådegåva,
såsom )>goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd», I.Pet.4:IO f. Herren gav
församlingen apostlar, evangelister,
herdar och lärare, för att göra de
heliga, d vs. de troende, skickliga till
tjänst och till att uppbygga Kristi
kropp, dvs. församlingen, Ef.4:11 f.,
jfr 2:20-22. Se: Nådegåvor.
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Tjänstbar - Tjänstekvinna
Som medborgare i Guds eviga,
orubbliga rike skall trons folk i tacksamhet få »tjäna Gud, honom till
behag, med helig fruktan och räddhåga», Hebr.12:28. De kristna är försatta in i Guds egen gärning och kan
därför vara förvissade om att deras
arbete icke är fåfängt i Herren, I.Kor.
IS :58, jfr Fil. I :22. Denna ~änst når
sin fullbordan i den himmelska saligheten, där de frälsta för evigt skall
tjäna Gud i hans tempel, Upp.7:IS,jfr
22:3-5. Se även: Gudstjänst, Arbete.
Tjäna Gud
l) I Andens nya väsende, Rom.7:6.
2) Genom kärleken, GaI.S:l3. 3) Med
bön och fasta, Luk.2:37. 4) Med våra
ägodelar, Luk.8:3; Rom.IS:27. 5) Med
glädje, Ps.IOO:2. 6) Med frimodighet,
ApgA:29. 7) Med fruktan (vördnad),
Ps.2:11. 8) Utan fruktan (rädsla), Luk.
1:74.9) Vakande, Luk.12:37.
Tre slags tjänster, Apg.6:1-4.
I) Tjänsten vid borden, v.2. 2)
Bönens tjänst, vA. 3) Ordets tjänst,

13) 'äqaq, l~~
arbeta; tj äna; här övers. göra tjänst. Se
vidare: Tj äna l.
14) ~äqä', K ~ ~
göra krigstjänst; i överförd betydelse:
göra tjänst (i el. vid helgedomen).
Verbet förekommer även i 4.Mos.4:23,
där det står i det uttryck, som är övers.
alla tjänstbara män. Se: Strid 7, Strida
6, Tjänstgöring l.
15) anggareuö, u'Y'YapElJW
använda (någon) som ilbud; sedan allmänt: tvinga (någon) till tjänst (t.ex.
genom att följa med på en resa för att
bära bördor osv.); i Matt.S:41 övers.
tvinga (någon) att till hans tjänst gå
med. Verbet kommer av det persiska
låneordet ånggaros, som betecknar ett
ridande ilbud i konungens tjänst. Det
förekommer även i MatL27:32; Mark.
15:21, övers. tvinga (någon) att gå
med.
16) parlstemi, 1fapiOTT/}.H
ställa bredvid, ställa fram; i Matt.26:S3
övers. sända (något) till (någons)
tjänst; i Rom.6:l3 ställa (något) i
(någons) tjänst; av: prep. para, bredvid,
och hlstemi, ställa. Jfr Apg.23 :24,
övers. skaffa; 23:33 föra fram; 2.Kor.
4:14 ställa. Jfr 20,21. Se: Avgöra 7,
Bevisa 34.
17) basilikas, [3aoLAU((),
konungen tillhörig, konungslig, kunglig. Se vidare: Konung 10.

syn till), övers. verka i (någots) tjänsL
Se vidare: Träl 8.
27) diakoneo, otaKOV€W
tjäna, betjäna, vara till tjänst, ha en
tjänst. Se Lex. Tjäna 14, Tjänare 20.
28) til hiera, TfL iEpa
de heliga tingen, det heliga; övers.
tjänsten i helgedomen; neutr. plur.
best. form av hieros, se Helig 16.
29) hierateuö, iEpaTEvw
vara präst, förrätta prästtjänst. Se vidare: Präst 10.
30) latreuo, AaTpEvw
arbeta, tjäna, göra tjänst. Se vidare:
Tjäna 12.
31) På dessa ställen står: ta pro s ton
theon, de ting el. det [som hänför sig]
till Gud, dvs. Guds saker el. angelägenheter; övers. tjänst inför Gud.
32) prosechö, 1fPOO€XW
hälla el. rikta emot, föra fram till; rikta
uppmärksamheten på, ägna sig åt; i
Hebr.7:l3 med dativ av thysiast~rion,
altare; därav övers. göra tjänst vid
altaret. Se: Akta 58, Nit 5.
TJÄNST
4 (Laban:) att du gör t. hos
1 Josef bjöd läkarna i sin t.

12) melä'lsä, il ~ X ~ ~
anställning, tjänst, uppdrag; arbete,
verk, gärning. Se t.ex. Arbete 5, Gärning 19, Verk l.

23) leitourgi!ö, AEtTOVP'Y€W
sköta en offentlig tjänst; sedan allmänt: göra tjänst, tjäna; av: leitourgos,
se 24.
24) leitourgas, AEtTOVP'YOC;
en som (på egen bekostnad) sköter en
offentlig tjänst; sedan allmänt: en som
gör tjänst, tjänare (även i kultisk mening); av: leitos, offentlig, och ergon,
verk, gärning. Jfr våra låneord: liturg,
liturgi, liturgisk. Se: Tjänare 24, Överlämna 20.
25) leitourgfa, AEtTOVP'Yia
offentlig tjänst; sedan allmänt: tjänst,
tjänstgöring; i N.T. särskilt i betydelsen: tjänande av Gud el. nästan; av:
leitourgos, se 24. Ordet står i 2.Kor.
9 :12 som bestämning till diakonia, se
18. Se: Gudstjänst 10, Tjänstgöring 9,
Ämbete 8.
26) douleuö, oOVA€!.IW
vara träl el. slav; tjäna, göra ~änst; i
Fil.2:22 (med prep. eis, till; med hän-

l.Mos.29:27
50:2
3 Aron när han gör t.
2.Mos.28 :35
3 för att göra t. i helgedomen
28 :43
3 för att göra t. i helgedomen
29 :30
3 göra t. gm att antända eldsoffer
30:20
2 taga handfyllning till H. t.
32:29
3 till t.en i helgedomen
35:19.; 39:1~41
3 och göra t. därvid
4.Mos. 1 :50
4 förrätta t.en vid tabernaklet
3:7.8
13 göra t. vid uppenbarelse tältet
4:37.41
4 till uppenbarelse tältets t.
7:5
4 beskaffenheten av vars och ens t.
7 :5
7:7
4 beskaffenheten av deras t.
4 beskaffenheten av den t.
7 :8
4 åliggande att förrätta H. t.
8:11
13 göra t. vid uppenbarelse tältet
8 :15
4 förrätta t. vid uppenbarelsetältet
8:19
4 sin t. vid uppenbarelsetältet
8 :22
14 göra t. vid uppenbarelsetältet
8:24
4 förrätta t.en i H. tabernakel
16:9
3 t. inför vittnesbördets tält
18:2
4 t.en vid uppenbarelsetältet
18:6
4 skolen så göra t.
18:7
4 ss. lön för den t. de förrätta
18:21
4 t.en vid uppenbarelse tältet
18:21
4 t.en vid uppenbarelse tältet
18 :23
3 och göra t. inför hm
5.Mos.10:8
2 släppa hm fri ur din t.
15:12
2 släpper hm fri ur din t.
15:13
2 släppa din tjänare fri ur din t.
15:18
3 prästen s. gör t. där inför H.
17 :12
3 stå och göra t. i H. namn
18:5
3 han må då göra t. i H. namn
18:7
3 dem har H. utvalt att göra t.
21:5
4 förrätta H. t. inför
Jos.22 :27
Dom.20:28
5 Pinehas gjorde t. den tiden
3 gossen gjorde t. inför H.
l.Sam. 2 :11
3 Samuel gjorde t. inför H. ansikte
2:18
8 göra t. inför mig evärdligen
2:30
8 göra t. inför min smorde
2 :35
3 gjorde den unge Samuel t.
3:1
2 Edra söner taga till sin t.
8 :11
14 :52
2 tog (Sau!) hm i sin t.
2 kom David och trädde i hs t.
16 :21
2 Låt David stanna kvar i min t.
16:22
2 ss. en tapper man i min t.
18 :17
2 (David) var i hs t. ss. förut
19:7
2 från den dag jag kom i din t.
29:8
2 drog Joab ut i kon. t.
2.Sam.24:4
1 Juda män s. vara i kon. t.
l.Kon. 1:9
3 prästerna icke kunde göra t.
8 :11
11 :17
1 s. varit i hs faders t.
5 varit i t. hos hs fader Salomo
12:6
1 Om du bliver dem till t.
12;7
5 de unga män s. vara i hs t.
12:8
5 lät han göra t. i Betel
12;32
6 s. kom i t. hos Naamans
2.Kon. 5:2
4 och förrättade sin t.
l.Krön. 6 :32
3 De gjorde t. ss. sångare
6 :32
2 ända till nu göra de t.
9:18
3 göra t. för evärdlig tid
15:2
3 till att göra t. inför H. ark
16;4
3 beständigt göra t. inför arken
16:37
3 och göra t. inför hm
23:13
5 var morgon göra t. gm att tacka
23:30
4 den ordning de skulle göra t.
24:3,19
4 så gj orde t. i Guds hus
25:6
4 dugliga och kraftfulla män i t.en
26:8
3 för att göra t. i H. hus
26:12
4 togos ... till konungens t.
26 :30
3 dem s. voro i konungens t.
28:1
4 förrätta allt slags t. i Guds hus
28 :21
3 icke kunde göra t.
2.Krön. 5:14
5 s. varit i t. hos Salomo
10:6
5 s. nu voro i hs t.
10:8
7 bort ifrån deras t. ss. H.
11:14
3 Arans söner s. göra t. inför H.
13:10
2 Amasja frivilligt i H. t.
17:16
3 de s. gjorde t. hos konungen
17 :19
3 s. varo i Ahasjas t.
22:8
3 utvalt till att göra t.
29:11
2 tagit handfyllning till H. t.
29:31
2 s. vara väl förfarna i H. t.
30 :22
3 till att därvid göra t.
31:2
4 allt ordnat för H. t.
35:16
10 till att förrätta Guds t.
Esr. 6:18
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vA.
TJÄNST

l) 'dqÖij, l ~ V.
tjänare, slav; träl; av: 'ä~a<;l, se 13. Se
vidare: Tjänare l.
2) utf.ord el. omskrivning.
3) [särat], fl -I:J
endast pi. tj~;, tjänstgöra. Se vidare:
Tjäna 3.
4) 'i1qoqä, il ~ i :;. ~,
arbete; verk; ~änst; kultisk tjänst,
gudstjänst; av: 'äga\!, se l3. Se: Arbete 2, Gudstjänst 2, Tjäna 4, Tjänstförrättning l, Tjänstgöring 3, Träldom l.
5) 'ämad, l r:I V
ställa sig-, stä;-stTälla upp sig, inställa sig;
här ofta med Iipne-, inför (någon,
någons ansikte); övers. vara i (någons)
tjänst osv.; göra tjänst; i I.Kon.12:32
hif. låta ställa sig, låta ställa upp; övers.
låta göra ~änst. Se t.ex. Tjänare 8,
Tjänstgöra l.
6) häjä, il 'il
bli; vara; härTmed lipne-, se 5; övers.
komma i tjänst hos. Se t.ex. Tjäna 7.
7) [kähan], liH
pi. ~änstgöra som präst. Se vidare:
Präst 2.
8) hälak, l '! il
gå; hithp. gå-o~ring, vandra; här med
lipne-, se 5; övers. göra tjänst inför. Se
Lex. Löpa 3, Vandel 3.
9) ma'i1mäd, l r:I )J r:I
ställning, a~ställ~~g, plats; uppdrag,
syssla; av: 'åma g, se S. Ordet förekommer även i I.Kon.l0:S; 2.Krön.9:4,
övers.
åligganden;
I.Krön.23:28;
2.Krön.3S:1S, övers. plats.
10) 'iibidä, il l ' :;. V
(el. 'ä~i~å') a;am: -~bete, tjänst; av:
'aga\), göra, utföra; tjäna. Se: Arbete
13, Förvalta 2.
11) mismlirä n! ~ lP ~
bevakning, vakt; bevarande; iakttagande; av: såmar, bevaka; bevara. Ordet,
som här står som objekt till verbet
särnar, brukas på dessa ställen om
prästernas vakthållning och tjänst i
templet. Se: Iakttaga 3, Post 2, Tjänstförrättning 2, Tjänstgöring 7, Vakt 5.

r,

18) diakonfa, ota/wvia
tjänande, betjäning, tjänst. Ordet brukas i N.T. om olika funktioner i den
kristna församlingen (Lex. I.Kor.
12:5), även tjänst i betydelsen: tjänande socialvård osv. (diakoni). Se t.ex.
Tjäna 15, Tjänare 21, Understöd 3.

19) hypereli!ö, V1fT/PET€W
vara underroddare, ro; tjäna, göra
tjänst, vara till tjänst (med sina händer); av: hyperetes, se Tjänare 18. Se:
Tjäna 20.
20) doulos, o OUAO,
subsL träl, slav; tjänare; trol. av: deö,
binda. Ordet står i Rom.6:16 tillsammans med parlsterni, se 16; övers.
ställa i (någons) tjänst. Se: Tjänare 16,
Träl 7.
21) douios, oOUAO,
adj. trälaktig, slavisk, underdånig; tillsammans med paristerni, se 16; övers.
ställa i (någots) tjänst.
22) utf.ord.
I Rom.12:S står ordagrant: varandras
lemmar; 2.Kor.S:13 för Gud; 2.Tim.
2:9 i vilken.

4 David givit till leviternas t.
8 :20
4 till t.en i vår Guds hus
Neh.10:32
3 till prästerna s. gjorde t.
10:36
5 leviterna nu gjorde sin t.
12:44
2 gjorde sångarna sin t.
12:45
3 sju hovmän s. gjorde t.
Est. 1 :10
2 anställt i hennes t.
4:5
4 örter till mskans t.
Ps.I04:14
2 förgäte min högra hand sin t.
137:5
2 ogudaktiga ur konungens t.
Ords.25:5
9 från din t. skall du bliva
Jes.22:19
3 Nebajots vädurar dig till t.
60:7
2 aldrig ... gör t. inför mig
Jer.33:18
3 prästerna s. göra t. åt mig
33:21
3 leviterna s. göra t. åt mig
33:22
2 släppa hm fri ur din t.
34:14
5 vara till t. åt de kaldeer
40:10
2 dreva handel i din t.
Hes.27 :15
2 Araberna ... drevo handel i din t.
27 :21
11 präster s. förrätta t.en inne
40:45
11 s. förrätta t.en vid altaret
40:46
3 till H. för att göra t.
40:46
3 kläder i vilka de gjort t.
42:14
3 för att göra t. inför mig
43:19
11 förrättat t.en vid mina heliga
44:8
11 förrätta t.en i min helgedom
44:8
7 förrätta prästerlig t. inför mig
44:13
11 förrätta t.en i huset
44:14
11 förrättade t.en vid min helgedom 44:15
3 för att göra t. inför mig
44:15,16
3 göra t. i den inre förgårdens
44:17
3 kläder i vilka de gjort t.
44:19
3 göra t. i helgedomen
44:27; 45:4
3 leviterna s. göra t. i huset
45:5
11 s. hava förrättat t.en åt mig
48:11
5 få göra t. hos konungen
Dan. 1:5
5 fingo så göra t. hos konungen
1 :19
2 (Daniel) var trogen i sin t.
6:4
2 stodo där till hs t.
7 :10
12 förrättade min t. hos konungen
8:27
5 bland dessa s. här göra t.
Sak. 3:7
15 till hs t. gå med en mil
Matt. 5:41
16 till min t. mer än 12 legioner
26:53
29 prästerlig t. inför Gud
Luk. 1:8
30 att göra t. inför hm
1 :75
17 en man i konungens t.
Joh. 4:46
27 för att göra t. vid borden
Apg. 6:2
18 åt bönen och åt ordets t.
6:4
23 När dessa förrättade H. t.
13:2
19 mina händer gjort t. för att skaffa 20:34
19 från att vara hm till t.
24:23
16 icke edra lemmar i syndens t. Rom. 6:13
16 utan eder själva i Guds t.
6 :13
16 och edra lemmar i Guds t.
6 :13
20 när I ställen eder i ngns t.
6:16
21 edra lemmar i orenhetens t.
6:19
21 nu ... i rättfärdighetens t.
6:19
22 fria ifrån rättfärdighetens t.
6:20
22 lemmar, varandra till t.
12:5
18 har ngn fått en t., akte han på t.en 12:7
24 överheten förrättar Guds t.
13:6
24 förrätta KJ. t. bland hedningarna 15:16
31 i fråga om min t. inför Gud
15:17
23 till t. med sitt lekamliga goda
15 :27
28 förrätta t.en i helgedomen
l.Kor. 9:13
18 T.erna äro mångahanda
12:5
18 ägnat sig åt de heligas t.
16:15
22 så har det varit i Guds t.
2.Kor. 5 :13
25 till stånd gm denna eder t.
9:12
26 gören eder t. med villighet
Ef. 6:7
26 (Timoteus) i evangelii t.
Fil. 2 :22
25 giva ersättning för den t.
2:30
22 kämpat i evangelii t.
4:3
18 har tagit mig i sin t.
l.Tim. 1:12
27 Till huru stor t.
2.Tim. 1 :18
22 i vars t. jag utstår lidande
2:9
18 tjänsteandar ... ut till t.
Hebr. 1 :14
31 överstepräst i t. inför Gud
2:17
31 till mskors bästa göra t. inför
5:1
32 ingen s. gjort t. vid altaret
7:13
22 hindrades förbliva i sin t.
7 :23
24 göra t. i det alll'aheligaste
8:2
23 präster stå dag efter dag i sin t.
10:11
30 de s. göra t. vid tabernaklet
13:10
27 om ngn har en t., så sköte
l.Pet. 4:11

TJÄNSTBAR
(räknen) alla t.a män
(inmönstra) alla t.a män

4.Mos. 4:3
4:23,30,35,39,43

TJÄNSTEANDAR
Änglarna kallas i Hebr.l :14leitourgika
pneumata, tjänande andar (adj.leitourgikos kommer av leitourgia, se ordanalys Tjänst 25). De är av Gud utsända
till de troendes tjänst. Jfr v.7, där det
sägs, att Gud gör sina änglar till vindar,
pneumata (ordet pneuma betyder både
»vind» och »ande»). Se: Ande, Ängel.
TJÄNSTEANDAR

Äro de icke allasammans t.

Hebr. 1:14

TJÄNSTEFLICKA
l) paid{ske, 1fato iOKT/
ung flicka; ung slavinna, tjänsteflicka;
slavinna, ~änstekvinna; fem. av paidiskos, ung gosse (diminutiv av pais, se
Lex. Barn 26, Tjänare 15). Se: Tjänstekvinna 3, Tjänarinna 6.
TJÄNSTEFLICKA

1 kom en t., vid namn Rade
1 att vi mötte en t.

Apg.12:l3
16:16

TJÄNSTEKVINNA
1) §ip~ä, il Q~ t;i
slavinna, tjänstekvinna, tjänarinna.
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Z) 'åmå, n tJ K
tjänstekvinnTa: tjänarinna. Se vidare:
Tjänarinna Z.
3) paid{ske, nato iUKT/
ung slavinna, tjänsteflicka; slavinna,
tjänstekvinna. Se vidare: Tjänste·
flicka 1.
T JÄNSTEKVINN A
loMos.16:1
1 egyptisk t. s. hette Hagar
1 gå in till min t.
16:2
1 Sarai tog sin egyptiska t. Hagar
16:3
1 lade min t. i din famn
16:5
1 Din t. är ju I din hand
16:6
1 Hagar, Sarais t., varifrån kommer
16:8
2 Gud botade Abimelek och hs t.or
20:17
2 Driv ut denna t.
21 :10
2 ty denna t.s son skall icke ärva
21 :10
2 för din t.s skull låta misshaga
21 :12
2 också t.ns son skall jag lIöra till
21 :13
1 Hagar, Saras egyptiska t.
25:12
1 Lahan gav sin t. Silpa
29 :24
1 åt sin dotter Lea till t.
29:24
1 Laban gav sin t. Bilha
29 :29
1 åt sin dotter Rakel till t.
29 :29
1 gav hon hm sin t. BiIha till hustru
30:4
1 Ater blev Bilha, Rakels t., havande 30:7
1 (Lea) tog sin t. Silpa och lav åt
30:9
1 SUpa, Leas t., födde åt Jakoh
30:10,12
1 gav min t. åt min man
30:18
2 llick Laban i t.ornas tält
31 :33
1 tog sina båda t.or och gick
32:22
1 tördelade sina barn på t.oma
33:1
1 t.oma med deras barn gå främst
33:2
1 t.orna &ingo fram med sina barn
33:6
1 Bilhas. Rakels t.s. söner vara
35 :26
1 SUpas, Leas t.s, söner voro
35:26
1 den förstfödde hos t.n
2.Mos.11:5
2 din t.s son må njuta vila
23:12
2 Abimelek, hs t.s son, till
Dom. 9 :18
2 för tjänares t.ors ögon
2.Sam. 6:20
2 söka ära hos t.orna
6 :22
1 en t. gick dit med hudskap
17 :17
2 mina t.or akta mig ss. främling Job 19 :15
1 en t .. när hon tränger undan
Ords.30:23
3 kom en t. fram till (Petrus)
Matt.26 :69
3 kom en av översteprästens t.or Mark.14:66
3 När t.n då fick se (Petrus där
14:69
3 en t. s. fick se (Petrus)
Luk.22:56
3 T.n s. vaktade porten sade
Joh.18:17
3 två söner, en med sin t.
Gal. 4:22
3 t.ns son är född efter köttet
4:23
3 Driv ut t.n och hennes son
4:30
3 ty t.ns son skall.o.icke ärva
4:30
3 vi äro icke barn aven t.
4:31

TJÄNSTEMAN
l) 'dPäg, 1 ~ P.
tjänare, slav: Se vidare: Tjänare 1.
Z) 'ose melä'~å, n ~ K ~ 9 nW'V
en som fullgör en tjänst, en som utför
ett arbete. Här står participet av 'åså,
arbeta; göra, i plur. cstr. och subst.
melä'~å i bestämd form; ordagrant: de
som fullgöra tjänsten el. utföra arbe'
tet. Beträffande melå'~å, se Tjänst lZ.
Se: Arbetare 1.

2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
4

tjänstgjorde under fjärde månaden 27:7
tjänstgjorde under femtemånaden
27:8
tjänstgjorde under sjätte månaden
27:9
tjänstgjorde under siunde månaden 27:10
tjänstgjorde under åttonde månaden 27:11
tjänstgjorde under nionde månaden 27 :12
tjänstgjorde under tionde månaden 27:13
tjänstgjorde under elfte månaden
27 :14
tjänstgjorde under tolfte månaden 27 :15
i vilka prästerna skulle t.
2.Krön. 8:14
de t.Dde leviterna i H. hus
23:6
kamrar där de t.nde prästerna Neh.10:39
den ena t.Dde avdelningen
12:24

TJÄNSTGÖRING
-tjänstgöring
vakttjänstgöring Hes.44:11
TJÄNSTGÖRING

l) såbå', KJ7!!
gör~ kngstj"ä;;st; göra tjänst (i el. vid
helgedomen). Se vidare: Tjänst 14.
Z) [Särat], n lW
endast pi. tj~;, tjänstgöra. Se vidare:
Tjäna 3.
3) 'åbodå, n 1 i J V
arbet~; -tjänst: kuliisk tjänst, gudstjänst. Se vidare: Tjänst 4.
4) dåbär, l J ,
det s~m Säg~s: ord; sak, handling. Se
t.ex. Gärning 8, Ord Z, Plan 6.
5) utf.ord.
6) 'åmat}, 1 g ~
ställa sig, stå; ställa upp sig, inställa sig;
i Z.Krön.30:16; 35:10 övers. inställa
sig till tjänstgöring; hif. låta ställa sig,
låta ställa upp; i I.Krön.lS :16 övers.
förordna till tjänstgöring; Z.Krön.
Z9:ZS låta ställa upp sig till tjänstgöring. Se t.ex. Tjänst 5, Tjänstgöra l.
7) mismarä!, n J ~ rp ~
bevakning, vakt.
'vidare: Tjänst 11.
8) mismår, l ~ tf~
förvaringsplats, förvar; vakt, vaktpost;
här i betydelsen: vakthållning, tjänst·
göring (i templet). Se t.ex. Post l,
Tjänstgöra 4, Vakt 7.
9) leitourgia, A€tTOvp-yia
tjänst, tjänstgöring (även i kultisk me·
ning). Se vidare: Tjänst ZS.

'se

TJÄNSTGöRING
1 kvinnor vilka hade t. vid
2.Mas.aB:8
2 kåpan att bäras vid t.en
39:26
3 Kehats barns t. vid
4.Mos. 4:4
2 oJjekärl s. begagnas under t.en
4:9
2 s. bellagnas vid t.en i helgedomen
4:12
2 tillbehör s. begagnas under t.en
4:14
3 gersonitemas släkters t.
4 :24
3 skall Gersons barns t. förs!Uå
4:27
3 den t. s. Gersons barns släkter
4 :28
3 s. hör till (merariternas) t.
4:31
3 de meraritiska släkternas t.
4 :33
3 under all t. vid tältet
18:4
3 det är eder lön för eder t.
18 :31
4 ej må ngn annan t. åläggas
5.Mos.24:5
1 hos de kvinnor s. hade t.
l.8am. 2:22
3 givna till allt slags t.
loKrön. 6 :48
3 sysslor s. hörde till t.en i Guds
9:13
3 de kärl s. användes vid t.en
9 :28
6 sångarna... fria ifrån annan t.
9 :33
6 till t. med musikinstrumenter
15:16
3 förrätta sysslor vid t.en i H. hus
23:24
3 alla redskap till t.
23 :26
3 rörde sysslorna vid t.en i Guds hus 23:28
3 att Iakttaga vid t.en i H. hus
23:32
3 avskilde till t. Asats, Hemans
25:1
3 tinga denna t. till åliggande
25:1
7 de kastade lott om t.en
26:8
3 förekomma vid t.en I H. hus
28 :13
3 kärl s. skulle användas vid t.en
28:13
3 på vart särskilt kärl till t.en
28 :14
3 utföras tör t.en i H. hus
28:20
l; ingen avdelning fri ifrån t.
2.Krön.23:8
5 indelat i klasser för t.en I H. hus
23:18
6 till t. I H. hus med cymbaler
29 :25
3 ordnat med t.en i H. hus
29:35
6 inställde sig till t.
30:16
3 sysslorna gm dem s. hade t.en
31 :16
3 det angick t.en I Guds hus
31 :21
3 styrkte dem 'till t.en i H. hus
35:2
6 till t. på sina platser
35:10
3 hehövde icke gå Ifrån sin t.
35:15
7 var avdelning hade sin t.
Neh.12:9
8 för min Guds hus och för t.en där
13:14
2 bestrida ... annan t. i huset
Hes.44:11
9 tiden för hs t. gått till ända
Luk. 1 :23

tade produkter. Medan tjära framställs
enligt en teknisk metod, t.ex. med
kådrik ved som råmaterial (tjärbrän·
ning), bildas asfalt spontant i naturen.
Sålunda var Asfaltitis (»Asfaltsjön»)
grekernas och romarnas namn på Döda
havet (se Salthavet), därför att jord·
beck tid efter annan uppsteg från dess
botten. Om den mycket tidiga användningen av jordbeck, se l.Mos.6:14; det
brukades bl.a. även som murbruk,
11 :3. Rörkistan som barnet Mose lades
i, beströks icke endast med jordbeck,
utan också med tjära. Se även: Jord·
beck. Z.Mos.Z:3; Jes.34:9.
TOA
hebr. möjl. nedböjd el. ödmjuk. En
kehatitisk levit, Sifs son och en av
profeten Samuels förråder. I I.Sam.l:l
kallas han Tohu, i l.Krön.6:Z6 Nahat.
l.Krön.6:34.
TOB
hebr. god, fruktbar. Ett område på
Jordans östra sida, i Jeftas historia
omtalat som »landet Tob», Dom.
11:3,5. Under Davids krig mot ammoniterna hade konungen i Rabba skaffat
sig arameiska hjälptrupper, bl.a. »av
Tobs män tolv tusen», Z.Sam.1O:6,8.
Den äldre sv. kyrkobibeln hade här
(som ortnamn): Istob, i överensstämmelse med flera andra gamla översätt·
ningar, t.ex. Luthers, Authorized
Version och Vulgata. Ibland har ett
samband sökts mellan landet Tob och
det som på mackabeemas tid kallades
»Tubias' område», l.Mack.S :13,
TOB
Jefta bosatte sig i landet T.
Dom.11:3
att hämta Jefta från landet T.
11:5
lejde av T.s män 12.000
2.Sam.10:6
T.s män ställde upp sig på fältet
10:8

TOB-ADONIA
hebr. Herren, Herren, är god. En levit
på konung Josafats tid, en av dem som
reste omkring i J uda för att undervisa
folket i Herrens lag. Z.Krön.17:8.

TJÄNSTGöRA
1 de s. så tjänstgjorde
l.Krön. 6:33
2 s. tjänstgjorde under första
27:2,3
2 tjänstgjorde under tredje månaden 27:5

TJÄRA
Tjära och jordbeck (asfalt) är besläk·

TO BIA
hebr. Herren är god.
l. En levit på konung Josafats tid, en
av dem som reste omkring i Juda för
att undervisa folket i Herrens lag.
Z.Krön.17:8.
2. En stamfader, vars efterkommande
återvände från fångenskapen i Babel
och då hade förlorat sina släktregister.
Esr.Z:60; Neh.7:6Z.
3. En ammonitisk tjänsteman, sannolikt hos Samariens ståthållare Sanballat
(se d.o.), vilkens dotter var gift med
översteprästen Eljasibs sonson Manasse. Även Tobia hade goda förbindelser
med judar genom sitt eget och sin sons
äktenskap med judiska kvinnor, Neh.
6:18. Icke desto mindre var han en
bitter fiende till Nehemja och motståndare till judarnas återuppbyggnad av
Jerusalems murar, vilken han i sam·
verkan med Sanballat sökte förhindra.
Tobia förhånade och sökte skrämma
murbyggarna, Z:19; 4:3, deltog i en
sammansvaIJnmg mot murbygget,
4:7 f., och mot Nehemja själv, 6:1 ff.,
bedrev stämplingar tillsammans med
en del av Juda ädlingar, 6:17 ff., samt
sände Nehemja skrämselbrev, v.19. En
av Tobias gynnare - för frändskaps
skull - var ingen mindre än översteprästen Eljasib, vilken i Nehemjas frånvaro, under ett besök i Babel, upplät
en stor förrådskammare i förgårdarna
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TJÄNSTEMAN
1 Tobia. den ammonitiske t.nen Neh.
1 Tobia. den ammonitiske t.nen
2 väga upp åt tjänstemännen
Est.
2 konungens tjänstemän understödde

2:10
2:19
3:9
9:3

TJÄNSTFöRRÄTTNING

l) 'iJpoqå, n ~ i J E:
arbete; tjänst; kultisk tjänst, gudstjänst. Se vidare: Tjänst 4.
Z) mismdrät, n l tJ ;O tJ
bevakning, ~akt;':b~~a~ande; iakttagande. Se vidare: Tjänst Il.
TJÄNSTFöRRÄTTNING
1 beskaffenheten av den t.
2 prästerna stodo i sina t.ar

l.Krön.28:15
2.Krön. 7:6

TJÄNSTGÖRA
l) 'åmad, 1 tJ V
ställa sig, stå;ställa upp sig, inställa sig.
Se t.ex. Tjäna 10, Tjänst 5, Tjänst·
göring 6, Vakt 8.
Z) utf.ord.
3) [Särat], n 1;0
endast pi. tj~;, tjänstgöra. Se vidare:
Tjäna 3.
4) mismår, l Q ;O tJ'
förvaringspiat;' :förvar; vakt, vaktpost;
här i betydelsen: tjänstgörande avdelning (av leviter). Jfr I.Krön.Z6:16,
övers. vaktställe. Se t.ex. Post 1,
Tjänstgöring 8.

TJÄNSTGÖRINGSARBETE
s. kunde förrätta nit t.

4.Mos. 4:47

TJÄNSTGöRINGSSYSSLA
Sallum till t. att hålla vakt

1.Krön. 9:19

till Jerusalems tempel till Tobias dispo.
sition, något som högeligen misshagade
Nehemja, så att han genast efter sin
återkomst lät kasta ut allt Tobias
bohag.
TOBIA
T., ammonitiske tjänstemannen Neh. 2:10
T. och araben Gesem hörde detta
2:19
T. s. stod bredvid (Sanballat), sade
4:3
när Sanballat och T. hörde att man
4:7
När nu Sanballat och T. hörde
6:1
därför att T. och Sanballat lejt hm
6:12
Tänk, min Gud, på T.
6:14
brev till T., och brev ifrån T.
6:17
T. s. ville skrämma mig
6:19
EUasib s. var en frände till T.
13:4
det onda till förmån för T.
13:7
kasta allt T.s bohag ut ur kammaren 13:8

4, En av de judar, som vid återkomsten
från fångenskapen i Babel medförde
gåvor i form av silver och guld. Därav
gjordes kronor till översteprästen. Sak.
6:10,14.
TOFEL
hebr. möjl. kalk, murbruk. En icke
identifierad ort i Sinai öken, möjligen
en av israeliternas lägerplatser. Några
forskare har föreslagit nuvarande elTafila som platsen för det gamla Tofel,
en större by ca ZO km sydost om Döda
havet.S.Mos.l:1.
TOFET
hebr. spott; förakt; brandplats. Ett
offerställe i Hinnoms dal, vid J erusalem, Pä höjderna här dyrkade israeli·
tema i religiösa avfallstider den grym·
me kananeiske himmels· och solguden
Molok, som av den offrande krävde att
han lät sitt eget barn »gå genom ehl»,
Jer.3Z:ZS. Konung Josia förklarade
platsen oren, Z.Kon.Z3:10, jfr v.13.
Man har brukat förbinda nanmet Tofet
med ordet top, trumma; det skulle då
ha samband med de trummor som
användes för att överrösta skriket från
de barn som offrades åt Molok. Se
även: Gehenna, Hinnoms dal, Molok.
TOFET
(Josia) orenade T. i Hinnorns
2.Kon.23 :10
icke mer skall säga T.
Jer. 7:32
man skall begrava i T.
7:32
icke mer kalla denna plats T.
19:6
man skall begrava i T.
19:11
jag skall göra denna stad lik T.
19:12
När Jeremia kom igen från T.
19:14

TOFETHÖJDERNA
Offerhöjderna på Tofet, se d.o. Jer.
7:31.
TOFETPLATS
Se: Tofet, Gehenna. Jes.30:33; Jer.
19:13.
TOFS
-tofs
hömtofs Matt.9:Z0
TOFS
t.ar i hörnen på sina kläder
göra dig t.ar i de fyra hömen

4.Mos.15:38
S.Mos.22:12

TOFSPRYDNAD
detta skolen I hava till t.

4.Mos.15:39

TOGARMA
hebr., av okänd härledning och betydelse. En av de tre sönerna till Jafets
son Gomer. I.Mos.1O:3; l.Krön.l :6.
TOGARMASFOLK
Togarmas folk drev handel med Tyrus,
och som betalning sände de från sitt
land vagnshästar, ridhästar och mulåsnor, Hes.Z7:14. Enligt Hes.38:6 räknades »Togarmas folk ifrån den
yttersta norden» bland Gogs härar.
Gog är hos profeten Hesekiel en eskatologisk gestalt, som i den yttersta
tiden skall framstå som Israels folks
motståndare. Han skall vara ledare för
en stor koalition som, förutom Togar·
mas folk, består av perser, etioper,
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Togarmasland - Tomas
putcier samt Gomer och dess skaror.
Man har brukat identifiera Togarma
med det assyriska Tilgarimmu, en fåstning på Tabals (Tub als) gräns, mellan
Karkemish och Harran_ Andra har
identifierat Togarma med det sydöstra
Armenien. Det kan emellertid se ut
som om profeten hänvisar till ett mer
avlägset liggande folk och land. Hes.
38:6.
TaGARMASLAND
Se: Togarmas folk. Hes.27:14.

2.Krön.32:31 översatts »sändebud» och
i Jes.43:27 »de som förde din talarn>.
TOLK
(Josef) talade med dem gm t.

l.Mos.42:23

TOLV
loMos.U:4, 17:20, 25:16, 35:22, 42:13,32,
49:28, 2.Mos.15:27, 24:4, 28:21, 39:14,
3.Mos.24:5,
4.Mos.1:44,
7:3,84,86,87,
17:2,6, 29:17, 33:9, 5.Mos.1:23, Jos.3:12,
4:2,3,4,8,9,20,18:24,19:15,21:7,40, Dom.
19:29, 2.Sam.2:15, loKon.4:7, 7:15,25,44,
10:20, 11 :30, 16:23, 18:31, 19:19, 2.Kon.
3:1, 21:1, loKrön.6:63, 25:9,10,11,12,13,
14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,
28,29,30,31, 2.Krön.4:4,15, 9:19,33:1, Esr.
6:17, 8:24,35, Neh.5:14, Est.2:12, Jer.52:
20,21, Hes.43:16, 47:13, Dan.4:26, Matt.
9:20, 10:1,2,5, 11:1, 14:20, 19:28, 20:17,
26:14,20,47,53, Mark.3:14,16, 4:10, 5:25,
42, 6:7,43, 8:19, 9:35, 10:32,11:11,14:10,
17:20,43, Luk.2:42, 6:13, 8:1,42,43, 9:1,
12,17, 18:31, 22:3,30,47, Joh.6:13,67,70,
71, 11:9, 20:24, Apg.6:2, 7:8, 19:7, 24:11,
26:7, l.Kor.16:5, Jak.1:1, Upp.12:1, 21:12,
14,21, 22:2.

13) hinnäm, D j il

av nåd (gratis); {ö~ intet; förgäves; utan
orsak. I Hes.6:1O står ordagrant: Jag
sade (talade) icke för intet (förgäves).
Se: Fåfäng 3, Lösen l.
14) mesammä, n~~9
förödelse; av: sämem, bli el. vara öde
el. enslig. Ordet står här tillsammans
med semämä, se öde 13; hela uttrycket är övers. öde och tomt. Se:
Skräck Il.
IS) simemä, n~ rp
trol. = semämä, förödelse; av: samem,
se 14. I Hes.35:7 vill somliga i stället
för simemä och semämä - i analogi
med v.3 -läsa semämä och mesammä,
se 14.
16) jdiI(z, il ~ .:
betydelsen oviss, av sammanhanget att
döma trol. = tomhet, hunger. Jfr LXX,
som översätter: »och det skall bli
mörkt i dig» Ofr hebr. l;1äSa~, se
Mörk 3). Vulgata återger jäSa!}. med
humilitatio, förödmjukelse Ofr hebr.
säi).a!.t, se Sjunka 18).
17) nilf;l!;äjon, l j , ~ ?
renhet; av: naJs:a, vara ren. I Am.4:6
står ordet i bokstavlig, konkret mening; ordagrant: Och så skall jag giva
eder rena tänder (ett uttryck för
hungersnöd). Se: Oskuld 2, Ren 2.

11 vandra efter t.ma stadgar
Hos. 5:11
11 De tala t.ma ord
10:4
17 lät eder gå med t.ma munnar Am. 4:6
18 deras städer t.ma på mskor
Sef. 3:6
10 t.ma drömmar är vad de tala Sak..10:2
21 icke hopa t.ma ord
Matt. 6:7
22 skickat bort med t.ma händer Luk. 1:53
23 den är t. på folk
Apg. 8 :26
24 befinnas hava varit t.t tal
2.Kor. 9:3
22 bedraga eder med t.ma ord
Ef. 5:6
22 gm sin t.ma och bedrägliga
Kol. 2:8
25 ifrån oandliga, t.ma ord
1.Tim. 6:20
25 undfly oandligt och t.t prat 2.Tim. 2:16
26 detta är ett t. t ord
Jak. 4:5

Tolk
På det enda ställe där vår bibelöversättning har ordet »tolk», I.Mos.42:23, är
det det hebr. meli~ som ligger till
grund. Ordet brukas här om den tolk,
som Josef betjänade sig av för att icke
ge sig till känna fö r sina bröder. I J ob
33 :23 brukas meli~ (övers. medlare) av
Jobs vän Elihu om en ängel som är
verksam som människans tolk eller
förespråkare för att förkunna henne
den rätta vägen, dvs. leda till omvändelse. Pluralformen av samma ord har i

3) rel!;, p ~
tom, innehållslös; onyttig, värdelös.
Se: Fåfänglig 5, Lös 2.
4) tohu, 1 n'n
ödslighet, tomhet. Se t.ex. Avgud 3,
Lögn 5, öde l.
5) päkad, i p EJ
söka, ~ppsök;~ här nif. nipJs:ag, (sökas,
vara eftersökt =) saknas, fattas; om
måJs:om, plats: vara tom, stå tom. Nif.
av påJs:ag är tidigare i I.Sam.20:18
liksom i 2.Kon.1O:19 övers. saknas. Jfr
4.Mos.31:49; Dom.21:3; 2.Sam.2:30,
övers. fattas; I.Sam.25:7,21; I.Kon.
20:39 komma bort. Se t.ex. Fåfäng 5,
Hemsöka 4, Skada 19, Straffa 9.
6) mähä, n il~
torka ~v; stryka ut, utplåna; i 2.Kon.
21:13 i överförd betydelse om Jerusalem; övers. skölja tomt. Verbet är i
fortsättningen av samma vers övers.
skölja (om fat). Det är ofta övers.
utplåna, t.ex. 2.Mos.17:14; 32:32;
5.Mos.9:14; 2.Kon.14:27; Ps.9:6. Se:
Avtvå 2.
7) bar, l ;,
avsöndrad; ren; här om krubba, därav
övers. tom. Se vidare: Ren lO.
8) I Ords. 14:23 motsvaras övers.
»tomt tab> av hebr. de1;lar-sepä!ajim,
ordagrant: läppars ord.
9) 'en, l ' ~
det fmns icke; här övers. tom på. Jfr
18. Se vidare: Fåfäng 8.
lO) säw', ~ l rO
lögn, falskhet; fåfänglighet, tomhet. I
Sak. 10 :2 står ordet parallellt med
'äwän"se Fåfänglig 6, sä!s:är, se Lögn l,
och häl1äl, se Fåfänglig I (här övers.
intet). Se t.ex. Fåfänglig 3, Lögn 2.
11) utf.ord.
12) ril!;, p , !
tom; tomhet, fåfånglighet. Se: Fåfånglig 7.

TOM
1 jorden var öde och t.·
l.Mos. 1:2
2 låtit mig fara med t.ma händer
31 :42
3 men brunnen var t.
37 :24
3 så ock de sju t.ma axen
41 :27
2 icke med t.ma händer
2.Mos. 3 :21
2 med t.ma händer skall ingen träda 23:15
2 ingen skall med t.ma händer
34:20
2 icke gå med t.ma händer
5.Mos.15:13
2 med t.ma händer skall ingen
16 :16
3 det är icke ett t.t ord
32:47
3 basuner, så ock t.ma krukor Dom. 7:16
4 föijen I t.ma avgudar
1.Sam.12:21
5 din plats kommer att stå t.
20:18
5 Davids plats stod t.
20:25
5 när Davids plats stod t. också
20:27
3 Gå och låna dig t.ma kärl
2.Kon. 4:3
6 sköija Jerusalem t.t
21:13
3 utskakad och t. på allt
Neh. 5:13
2 änkor gå med t.ma händer
Job 22:9
4 nordanrymden över det t.ma
26:7
7 där förbliver krubban t.
Ords.14:4
8 t.t tal är ren förlust
14:23
9 bliva t.ma på invånare
Jes. 5:9
3 känner sin buk vara t.
29:8
11 att du icke talar t.ma ord
58:13
11 blott t.t larm gåvo oss
Jer. 3:23
1 jorden, och den var öde och t.
4:23
2 vända tillbaka med t.ma kärl
14:3
11 t.ma spådomar de profetera
14:14
12 gjort mig till ett t.t kärl
51:34
13 Det är icke ett t.t ord
Hes. 6:10
14 landet mer öde och t.t än öknen
6:14
3 låt den stå t. på eldsglöden
24:11
14 Jag skall göra landet öde och t.t
33:28
14 när jag gör landet öde och t.t
33:29
14 göra dig öde och t.t
35:3
15 jag skallaöra Seir. berg t.t
35:7.

TOMAS
grek. Törnas, från aram. Te'oma',
tvilling. En av Jesu tolv apostlar, i
apostlakatalogerna alltid nämnd tillsammans med Filippus, Bartolomeus
och Matteus, Matt. 10:3; Mark.3:18;
Luk.6:14 f.; Apg.l:13. Om Tomas'
födelseort och släktförhållanden vet vi
intet, endast att han i likhet med de
övriga apostlarna var galiIe, jfr I: II.
Det är särskilt Johannesevangeliet
som omtalar Tomas. Första gången
sker detta i samband med berättelsen
om Lasarus' uppväckelse. Då Jesus
uppmanade sina lärjungar att följa
honom till Betania, föreslog Tomas för
sina medlärjungar: »Låt oss gå med, för
att vi må dö med honom», Joh.1l:16.
Tomas har uppenbarligen varit klar
över de faror som hotade Jesus från
hans motståndare i Jerusalem, i vars
nårhet Betania låg. Samtidigt visar
hans ord hur starkt knuten Tomas var
till sin Herre och Mästare. - När Jesus
någon tid senare talade om sin förestående bortgång, bl.a. med orden:
»Och vägen, som leder dit jag går, den
veten 1», var det Tomas som ville ha en
närmare förklaring. Det kända svaret
var: »Jag är vägen och sanningen och
livet; ingen kommer till Fadern utom
genom mig», 14:4-6.
Den mest kända berättelsen om
Tomas är emellertid den som återfinns
i Joh.20:24-29. Tomas, som ej var
närvarande då Jesus efter uppståndelsen först visade sig för lärjungaskaran,
kunde ej tro denna överväldigande
händelse utan att se med egna ögon.
Då Jesus nästa gång visade sig för sina
lärjungar, fick emellertid Tomas på ett
konkret och personligt sätt se och höra
sin Herre. På Jesu ord: »tvivla icke,
utan trO», svarade Tomas med den
gripande bekännelsen: »Min Herre och
min Gud!», en bekännelse som genom
sin koncentrerade form och sitt rika
innehåll bildar en av höjdpunkterna i
Johannesevangeliet.
Sista gången Tomas' namn förekommer i N.T. är i samband med
apostlarnas återvändande från Oljeberget, efter Jesu himmelsfård, till
Jerusalem och till den sal i övre våningen, där de plägade vara tillsammans för
att bedja. Det är i detta sammanhang
som N.T. åter uppräknar apostlarnas
namn. Tomas var med bland de 120
som bad, till dess Anden utgöts på
pingstdagen.
En tradition tror sig veta att Tomas
senare verkade som missionär i Syrien.
Enligt andra berättelser skall han ha
missionerat i parternas rike (persien)
och i Indien. På Malabarkusten (sydvästra Indien) och på Ceylon finns s.k.
»Tomas-kristnID>, vilkas kyrkosamfund
- syriskt till ursprung och tradition leder sin historia tillbaka till 300-talet.
Tomas' namn har vävts in i olika
icke-kyrkliga och synkretistiska rikt-
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TOHV
hebr. möjl. nedböjd el. ödmjuk. En
kehatitisk levit, densamme som Toa
och Nahat, se d.o. I.Sam.l:1.
TOI
hebr. möjl. som vandrar omkring el.
gdr vilse. Konung i Hamat, se d.o. Toi
sände gåvor till konung David efter
dennes seger över Sobas konung Hadadeser, som också var Tois fiende. I
I.Krön.18:9,10 skrivs hans namn Tou.
2.Sam.8:9,1O.
TOKEHAT
hebr. möjl. lydnad. Hasras son, svärfader till profetissan Hulda. Han är
densamme som Tikva, se Tikva 1.
2.Krön.34:22.
TOKEN
hebr. mdtt, utmätt. En icke identifierad stad i Simeon. I.Krön.4:32.
TOLA
hebr. mask el. scharlakan.
l. En av Isaskars fyra söner, som följde
med när hela Jakobs hus flyttade till
Egypten. Han blev stamfader till tolaiterna. I.Mos.46:13; 4.Mos.26:23;
I.Krön.7:1,2.
2. En av Israels domare, son till Pua av
Isaskars stam. Tola efterträdde Abimelek som domare och dömde Israel i
23 år. Han bodde iSamir, i Efraims
bergsbygd, där han också dog och blev
begraven. Dom.IO:1.
TaLAD
hebr. släkt. Stad i södra Juda, nära
Edom. Den tilldelades Simeons stam.
Möjligen är Tolad identiskt med Chirbet Erka Sakra, ca 20 km sydost om
Beer-Seba. I Jos.15:30 kallas orten
Eltolad. I.Krön.4 :29.
TOLAITER
Tolas avkomlingar, se Tola l. På konung Davids tid (I.Krön.7:2) var deras
antal 22.600. 4.Mos.26:23
TOLFTE
4.Mos.7:78, l.Kon.19:19, 2.Kon.8:25, 17:1,
25:27, l.Krön.24:12, 25:19, 27:15, 2.Krön.
34:3, Esr.8:31, Est.3:7,13, 8:12, 9:1, Jer.
52:31, Hes.29:1, 32:1,17, 33:21, Upp.21:20.

TOLK
Se även: Förespråkare, medlare, förstå,
tyda, språk, undervisa, lära, förkunna.

TOLV TUSEN
4.Mos.31:5, Jos.8:25, Dom.21:10, 2.Sam.
10:6, 17:1, l.Kon.4:26, 10:26, 2.Krön.1:14,
9:25, Ps.60:2, Upp.7:5,6,7,8, 21:16.

Se: Fåfänglig.

TOM

-tom
folktom Jes.27:10
TOM, TOMHET

I) bOhu, 1 ifJ
tomhet. Ordet står tillsammans med
tohu, se 4 (här övers. öde). Se: Förstörelse 2.

2) rel!;äm, D ~ ,

~

i tomhet, utan någonting, tomhänt; för
intet, utan orsak; förgäves, fåfångt; här
(utom i Jer.14:3) övers. med tomma
händer. Se: Fåfäng 6, Seger 8, Skänk

13.

9

18) Mli, ' '? ~
neg. utan, icke; här övers. tom på;
parallellt med 'en, se 9 (övers. blottad
på). Se: Fri 18, Främling 2.

21) battalogeä, (3arraAo'Yew
stamma; vara mångordig, babbla,
pladdra; övers. hopa tomma ord. Se
vidare: Ord 40.

22) kenos,

€va,

K

tom; även i betydelsen innehållslös,
fåfänglig; gagnlös, fåfäng. Se: Fåfäng 10, Fåfänglig 16, Kraft 33.
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23) eremos,

enslig, öde, tom. Se: öde 16, Öken 7.

24) kenoö,

K

€vaw

tömma, utblotta; göra tom el. gagnlös;
i 2.Kor.9:3 pass. övers. befmnas hava
varit tomt tal; av: kenos, se 22. Se:
Kraft 28.

25) kenophönia,

K

€vorpwvia

tomt tal, tomma ord; av: kenophönos,
som ljuder tomt; som talar tomhet (av:
kenos, se 22, och phön~, se Ljud 7).

26) kenos,

K

€VW,

adv. tomt; av: kenos, se 22. I Jak.4:5
står ordagrant: att skriften talar tomt.

Tomas- Torr
ningar, och han har gjorts till huvud·
personen i flera apokryfiska och gnos·
tiska skrifter, Lex. Tomasevangeliet ,
Tomasakterna och Tomasapokalypsen.
TOMAS
T. och Matteus
Matt.10 :3
Matteus oc h T .
Mark. 3:18
Matteus o c h T.
Luk. 6:15
sade T. s. kallade s DidylUUS
Joh.11 :16
T . sade till (J .)
14:5
T. var icke m ed dem när J. kom
20:24
T. var med bland dem
20:26
Sedan sad e (J.) t ill T.
20:27
T . bvarade: Min H . och min Gud
20:28
Simon Petrus och T. voro tillsamman s 21:2
i den sal.. . Filippu s och T.
Apg. 1 :13
TOMHET (ordanalys, se T o m)
l.Sam.12 :21
4 de äro allenast t.
12 Egypte n s bist nd är t.
Jes.30:7
40:17
4 idel t. aktas d e av hm
40:23
4 domarna p å jorden till idel t.
4 deras b e läten vind och t.
41:29
4 Avgudamakarna äro idel t.
44:9
4 De förtrösta p å idel t.
59:4
16 t. skall rå da i din buk
Mika 6: 1 4
TOMHÄNT
t. har H. lå tit mig komma
Du skall i cke komma t. h e m
läto hm gå t. tillbaka
läto (tjänaren) g å t. bort

Rut 1 :21
3:17
Mark.12:3
Luk.20:10,1l

-tomt
ödetomt Jes.5 :17
TON

iubelhomet med utdragen t.
blåses ... med utdragen t.
icke giva ifrån sig L e r

2.Mos .19:13
J os. 6:5
l.Kor.14:7

TOPAS
Ett ytrikt, rombiskt kristalliserande
mineral av aluniiniumsil.ikat. Topasens
hårdhet, glans och förnäma farg - som
mestadels är gul eller brun i olika
nyanser - ger detta mineral en värdig
rangplats bland ädelstenar. Hebr. p(tdä
är sannolikt ett främmande ord, som
betyder »gub). Vårt ord »topas» kom·
mer av grek. tapazian. Det har varit
vanligt att betrakta Bibelns topas som
ett slags krysolit , se d.o.
l första raden av stenar på överste·
prästens bröstsköld fanns bl.a, en
topas, 2.Mos.28:17. I Johannes' syn av
det nya Jerusalem var nionde grundstenen en topas, Upp .2 1 :20.
TOPAS
första raden en karneol, en t.
första raden en karneol , en t.
Etiopisk t. kan e j liknas vid
h ö ljd i ädla stenar: t.
nionde (grundstenen) en t.

2.Mos.28:17
39:10
Job 28:19
Hes.28 :13
Upp .21:20

TOPP
-topp
bergstopp l.Mos.8:5
palmtopp Jes.9:14
TOPP
H . steg ned på t.en av berget
2.Mos.19:20
H. kallade Mose till be,r gets t.
19:20
förtärande eld, p å t.n av berget
24 :17
ställa dig på t.en av berget
34:2
Aron dog p å bergets t.
4.Mos.20:28
Från klippornas t . ser jag hm
23:9
Väktarplan e n p å t.en av Pisga
23:14
upp p å t.en av Pe o r
23:28
Stig upp på Len av Pigga
5.Mos. 3:27
p å berget Nebo, på L e n av Pigga
34:1
upp till t .en av det b erg
Jos.15:8
från t.e n av detta berg
15:9
på t..en av berget Gerissim
Dom. 9 :7
t.en på det berg gent emot Hebron
16:3
ställde sig p å Len av berget
l.Sam.26:13
på t.en aven och samma höjd 2.Sam. 2 :25
ljud et av steg i bakaträdens t.ar
5:24
Elia steg upp på Karmels t.
l.Kon. 18:42
där han satt på Len av berget
2 .Kon. 1:9
ste~ i bakaträdens t.ar
l.Krön.14:15
skrider fram över havets t.ar
Job 9:8
likasom axens t.ar vissna de bort
24:24
växe säden ända till bergens t.
Ps.72:16
Stig ned från Amanas t.
HV . 4:8
från t .e n av Senir och Herm o n
4:8
lämnas kvar högst uppe j t.en
Jes .17:6
ss. vakt.skjulet i trädets t .
24:20
ss. ensam stång p å bergets t .
30:17
ropen från bergens t .ar
42:11
Väl är du för mig ss. Libanons t.
Jer .22:6
ö rn en tog bort t.e n på cedern
Hes.1 7 :3
kvist av t.en p å den höga cedern
17 :22
med sin t. räcker upp bland molnen
31:3
ditt träd sträckte sin t. upp
31 :10
sträcka sin t. upp bland molnen
31 :14
på t.en av b erget skall dess område
43 :12
På bergens t.ar frambära offer
H os. 4:13
spränga fram över bergens t.ar
Joel 2:5
Karmels t. förtorkas
Am. 1:2
Gömde d e sig än på t.en av Karmel
9:3
TORDE
Eljest t. kanhända att när
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l.Kon. 1 :21

Nu
Nu
Nu
Nu

t. du säga till mig
Rom. 9 :19
t. ngn fråga: P å vad sä tt
l.Ko r.15:3 5
t.n I redan länge h ava menat 2.Kor.12 :19
t. ngn säga: Du har iu tro
Jak. 2:18

TORDÖN
Se även : Dundra , eld , tordönsröst,
ljud.
Tordön
När det i Bibeln talas om tordö n, är
det alltid som uttryck för Herrens
mäktiga gärning i skapelsen och lUsto·
rien . Tordön nämns bland de plågo r
som drabbar egyptierna såsom en
straffdom från Herren , 2.Mos.9:23 etc.
Som svar på Samuels bön för Israel
sände r Herren ett starkt tordön över
filisteerna , som har ryckt fram till strid
mot israeliterna, I.Sam.7 :9 L Vid ett
annat tillfjlle beder Samuel om tordön
och regn över Israel, för att fo lket skall
inse sin ondska och frukta Herren ,
12 :17 L
1 skildringen av Guds uppenbarelse
för sitt folk i Sinai öken nämns tordön
tillsammans med blixt, en tung moln·
sky och ett starkt basunJjud som
tecken på Guds helighet, 2 .Mos.19:16;
20 :18 ; jfr PS.81 :8. Dundret sägs bära
budskap om Gud , Job 36:33, och ofta
stå r tordön eller dunder helt enkelt
som uttryck för Herrens väldiga och
mäktiga röst, Job 26:14; 37:2-5;
Ps.29:3 , jfr 68 :34. Herrens tordönsröst
är verksam i skapelsen, Ps. I 04:6-8, jfr
I.Mos.I:6-9 ; Jer.I0:13 ; 51:16, och i
förlossningen av egendomsfolket, Ps.
77:19. Herren dundrar till dom och
undergång för dem som stå r honom
och hans smorde emot, I.Sam.2:1 O;
Ps.l8:14 f. , jfr Jes.33:3.
Den ltirnmelska röst, som i J oh.
12 :28 f. förkunnar Faderns förhärligande av sitt namn , uppfattas av några
som hör den som tordön. Men Jesus
fö rklarar att det är Guds röst , som
kommer som ett vittnesbö rd för deras
skull, v.30,jfr 11 :42.
För övrigt möter vi i N.T. tord ön
endast i Uppenbarelsebokens mäktiga
visioner av Guds tron och de straffdomar som drabbar jorden , Upp.4:5 ;
8:5; 16 :18. Beskrivningen i II :19 leder
tankarna till Guds uppenbarelse på
Sinai, 2.Mos.19:16. De sju tordönen i
Upp.! 0 :3 f. fu ngerar som Herrens budbärare.
TORDöN
l.Sam. 7 :10
H. lät ett starkt t. dundra
e n väg för t.ets stråle
Job 28:26
38:25
banat en väg för t .e t s stråle
jag svarade dig, hölid i t.
PS.81:8
Jes .29:6
hemsökelsen komma med t.
Joh.12:29
Det var ett t.
Upp. 4:5
från tronen u tgingo ... t.
8:5
Då kommo t .
10:3
läto de sju t .en höra sina röster
10:4
sedan de sju t.en hade talat
10:4
Göm vad de siu t.e n hava talat
11:19
Då kommo t . och jordbävning
14:2
likt dånet av ett stark t t .
16:18
nu kommo dunder och t.
19:6
lika dånet av starka t.

TORDÖNSMÄN
Grek. hyial brantes, tordönsmän, är en
återgivning av tillnamnet Boanerges,
som Jesus gav sina lärjungar Jakob och
Johannes, Sebedeus' söner. Jfr Luk .
9:5 4 . Se: Jakob 3, Johannes 4. Mark.
3:17 .
TORDÖNSRÖST
ett av väsendena säga ss. med t.

Upp. 6 :1

TORFTIG
-torftig
nödtorftig Apg.20:34
TORFTIG
given betryckte och t.e rättvisa
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Ps.82:3

TORFTIGHET
icke äta ditt bröd i t .

5.Mos. 8:9

TORG
Städern a i det gamla Orienten var
vanligtvis försedda med torg, en ö ppen
plats, ofta strax innanfö r stadsporten.
I större städer fanns flera sådana plat·
ser, jfr I.ex . Jer.5:1. Torget var en
samlingsplats för stadens innevånare,
Apg.1 7:J 7 , och lekplats för barnen ,
Sak.8:5; Matt.11:16 . H.it kom också
köpmännen och bjöd u t sina varor. På
stadens torg höll s rättsliga förhandlingar, Apg.16:19 , och här samlades de
arbetslösa för att söka arbete, MatL
20:3 ,
TORG
samla i h o p mitt p å t.et
5.Mos.1 3:16
intog mitt säte p å t.et
Job 29:7
från de ss L vika icke förtry c k
PS.55:12
på t.en låter höra sin röst
Ords. 1 :20
dina vattenbäckar på t.en
5:16
än var hon på t.en
7 :12
därute p å t.et kunde jag bliva dräpt
22 :13
på gatorna och på t. e n
HV. 3:2
p å d ess t . jämra sig alla
Jes.15:3
sanningen vac klar p å t.e t
59 :14
sö k e n p å d ess t.
J er. 5:1
utrotar ... ynglingarna fr n L e n
9:21
p å dess t. höres d ö d sk lagan
48 :38
På alla t . skall d ö dsklagan
Am . 5 :16
likt barn s. sitta p å t.en
Matt.ll :16
st å sysslo lö sa p å t.et
20:3
vilja gärna bliva hälsade p å t. en
23:7
komma fr å n t.et , äta ngt
Mark. 7:4
gärna vilja bliva hälsade p å t. en
12 :38
lika barn s. sitta p å t.e t
Luk. 7 :32
gärn a viljen bliva hälsade p å t. e n
11 :43
gärna vilja bliva hälsade p å t. e n
20:46
släpade dem till t. e t inför
Apg .16:19
( Paulu s) höll samtal p å t. e t
17 :17

TORKA

-torka
avtorka Jes.25:8
föriorka Job 15 :30
uttork a Mark.5 :29

TORKA (verb)
till d ess vattnet t.t bort
l.Mos. 8 :7
H. lät vattnet i Röda havet t.
Jos. 2:10
H . lät vattnet i Jordan t. ut
4:23
Röda havet , s. han lät t. ut
4 :23
H . låtit vattnet i Jordan t . ut
5:1
sensträngar s. icke hunn it t .
Dom.16:7
sensträngar s. icke hunnit t.
16:8
efter ngn tid t .de bäcken ut
l.Kon.17:7
t. bort ifr n sin plats
Job 6 :17
om aftone n t .r d et bort
Ps.90:6
Gräset t.r bort
Jes.40:7,8
jag skall lå ta sjöar t. ut
42:15
starka grenar t.de bort
H es. 19 :12
alla träd på marken t . t bort
Joel 1 :12
Nilflodens djup sko la t. ut
Sak.10:11
t.de d e t bort
Matt.1 3:6
icke hade ngn rot, t.de bort
Mark. 4:6
t.de d e m med sitt huvudhår
Luk. 7 :38
t.t dem med sitt hår
7:44
vuxit upp, t.de det bort
8:6
t.de hs fötter med sitt hår
Joh . l1:2
t.de (Maria) h s fötte r med sitt h år
12:3
(J.) t.de dem med linneduken
13:5
gräset t.r bort, blomstret
l.Pet. 1:24
Då t.de (Eufrats) vatten ut
Upp.16:12
TORKA (subst.)
snövatten förtäres av t.
H. ord s. kom ang ende t .n
T . komme över dess vatten
i öknen, i brännande t .ns land
bjudit t . komma över land och

Job 2 4 :19
Jer.14:1
50:38
Hos.13:5
H agg. 1:11

TORKPLATS
En t. för fisknät skall den vara
en t. för fisknät skall du bliva

Hes.26:5
26:14

TORN
-torn
belägringstorn Jes.23 :13
Elfenbenstornet HY.7 :4
Herdetorn Mika 4:8
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Libanonstornet HY.7:4
murtorn Sef.l:16
Ugnstornet Neh3 :11
vakttorn MatL21:33
vård torn Klag.4:17
väktartorn 2 .Kon.17 :9
Torn
Murarna i befästa städer var ofta försedda med torn , som fö reträdesvis
uppfö rdes vid en port eller vid ett hörn
av muren , jfr Hamrneatornet och
Hananeltornet, Neh .3: 1, jfr PsA8:13.
Se äve n : Fästning, Jerusalem.
Fästningstorn et placerades på den
högsta punkten i en befjst stad . Det
omgavs aven mur, och däri frå n kunde
ma n sålunda bjuda motstånd även
efter det att fienden hade brutit
igenom stadsmurarna. Jfr Sion 3. Det
byggdes också vakttorn (»vårdtorn»)
ute i distrikten för att varsko om
fiendens annalkande , 2.Kon.17:9 , och
herdarna hade torn för att kunna värna
om sin hjord, 2.Krön.26:10. Vakttorn
tjänade också till skyddandet av vin·
gårdarna , Jes.5 :2.
David säger om Gud att han är
honom ett s.t arkt torn mot fienden ,
PS.61 :4. »Herrens namn är ett starkt
torn ; den rättfärdige hastar dit och
varder beskyddad», Ord s. 18:10. Se
även: Tillflykt.
TORN
l t oss bygga e tt t.
l.Mos .l1:4
t.e t s. människobarnen byggd e
11:5
skall jag riva n ed d e tta t.
Dom. 8:9
t.e t i P e nuel rev (Gid e on) ned
8:17
besä t.tninge n i Sikems t. hörde
9:46
hela b esät tningen i Sike ms t.
9:47
o mkommo mskor s. bodde i Sikems t. 9 :49
mitt i staden var ett s tarkt t.
9:51
sedan stego d e upp p å Lets tak
9 :51
Abimelek k om tiU Let och angrep
9 :52
gick fram till porte n p å t .et
9:52
väktare n s. stod p å t .et
2.Kon. 9:17
runt omkring med murar och t. 2.Krö n .14:7
Ussia byggde t. i J e rusalem
26:9
Han byggde ock t. i ö kn e n
26:10
krigsredskap att sätta upp p å t. e n
26:15
i skogarna byggd e (Jo ta m) t.
27:4
(Hiskia) byggde t.en h ögre
32:5
d et t. s. skiu ter ut fr å n
N e h . 3 :25
mot öster och det utskjutande t.et
3:26
mitt emot det stora utskjutand e t. e t
3:27
räknen (Sions) t.
Ps.48 :13
e tt starkt t. mot fi e nd e n
61:4
H. namn är ett st arkt t .
Ords.18:10
Din hals är lik Davids t.
HV . 4:4
min barm är ss. t.en därp å
8:10
ö ver alla h öga t .
Je s. 2:15
dag då t. skola falla
30:25
Var är nu den s. räknad e t .en
33:18
och riva n e d d ess t.
Hes.26:4
m ed krigsred skap bryta ned dina t.
26:9
gamadeer sin plats i dina t.
27:11
när t .et i Siloam fö ll p å dem
Luk.13:4
o m ngn vill b y gga e tt t .
14:28
TORR
så att det t. a bliver synligt
l.Mos . 1:9
G ud k a llad e det t .a jord
1 ;10
A llt s. fa:'; ns p å det t. a omkom
7 :22
var jorde n alldeles t.
8:14
gj u t u t det p La landet
2.Mos. 4:9
vattne t till blo d p t.a land e t
4:9
gå mitt igenom h avet p å t. mark
14:16
gjorde så h avet till t.t land
14:21
gingo mitt ige nom h avet p å t . mark
14:22
gingo p å t . mark mitt igenom havet
14:29
Israels barn p å t. mark gått
15:19
spisoffe r s. frambäres t..t
3.Mos. 7 :10
druvor, fri ska e ller t.a
4.Mos. 6:3
h e la landet, vå tt och t . t
5.Mos.29:19
orörliga på t. mark i J ordan
Jos. 3 :17
Israel gi ck över p å t. mark
3 :17
hunnit upp på t.a landet
4 :18
på t. mark över denna Jordan
4:22
var Lt och söndersm ulat
9:5
nu är (brödet) t . t och söndersmulat
9:12
gift bort mig till t.a Sydlandet
15:19
gift bort mig till t.a Sydlandet
Dom. 1 :15
marken eljest förblive r t.
6 :37
allenast ullen förbliver t.
6:39
allenast ulle n var t.
6 :40
gingo båda p å t. mark
2.Kon. 2:8
mitt igenom h avet p å t. mark
Neh. 9 :11
se, då bliver där t . t
Job 12:15
gnaga sin föda av t.a öknen
30:3
min själ törstar ... i t . t land
PS.63:2
förvandlade have t i t.t land
66:6
hs händer hav a danat d et t.a
95:5
näpste Röda havet så det blev t.t
106:9
källsprång till t . mark,
107:33
Han gjord e t . t land till k ä llsprå ng
107:35
Bä ttre är ett t.t bröd sty cke
Ords.17 :1
Nimrims vatten t . ökenmark
Jes.15:6
kuvar hettan när d e t är s. t.ast
25:5
när grenarna äro t.a
27 :11
av t. mark vatten kälJ or
35:7
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Torrhet - Treenighet
göra t. t land till källsprång
41:18
utgjuta strömmar över det t.a
44:3
strömm8l'na gör jag till t.t land
50:2
människobarn s. bliva ss. t.t gräs
61:12
din strupe.o.tj bliver t.
Jer. 2:25
Han skall bliva ss. en t. buske
17:6
om ett t.t år kommer, så sörjer
17:8
bliven ss. t.a buskar i öknen
48:6
och sätt dig på t.a marken
48:18
48:34
Nimrims vatten bliva t. ökenmark
bliva ett t. t land
50:12
ett t.t land och en hedmark
51:43
H. s. gör t.a träd grönskande
Hes.17:24
i öknen, i ett t.t och törstande
19:13
alla träd, både friska och t.a
20:47
göra strömmarna till t. mark
30:12
låta henne bliva ss. t. t land
Hos. 2:3
undan till ett t.t och öde land
Joel 2:20
H. s. gj ort havet och det t.a
Jona 1:9
förbrännas ss. t. t strå
Nab. 1:10
komma... det t.a att bäva
Hagg. 2:7
skall icke ske med deh.a
Luk.23:31
tog upp ett fång t.a kvistar
Apg.28:3
Röda havet likasom t.a landet
Hebr.11:29

TORRHET
t.ens och dödsskuggans land

Jer.. 2:6

TORRSKODD
att man t. kan gå däröver

Jes.11:15

TORVA
får han vila under dalens t.or

Job 21:33

TOU
hebr. som vandrar omkring el. som går
vilse. En av Hamats konungar, densam·
me som Toi, se d.o. I.Krön.18:9,10.
TRAKONITISLANDET
grek. Trachönitis, ojämnt el. kuperat
land. Ett av de landområden som
Herodes den stores son Filippus (se
Filippus 2) styrde som tetrark. Trako·
nitislandet låg i norr och öster om
Gennesarets ~ö. Genom dess nord·
västra del gick den urgamla vägen
mellan Galileen och Damaskus, vilken
stad låg i norr utanför tetrarkiens
gräns. Sin huvudstad hade Filippus i
Cesarea Filippi (se d.o.), i tetrarkiens
norra del Iturc~en. Vid Trakonitis·
landets södra gräns, vid vägen mellan
Gadara (se Gadarenernas land) i Deka·
polis och Bostra (ca IDO km öster om
J ordan), låg den gamla staden Edrei (se
d.o.), känd från de inledande striderna
vid Kanaans erövring. Herodes den
store lyckades rensa Trakonitislandet
från de rövarhorder som länge hade
haft sitt tillhåll i detta område och
utgjort en skräck för de kringboende
folken. I samband med dess pacifice·
ring lät han 2.000 idumeer bosätta sig
där. Ar 37 e.Kr. blev Herodes
Agrippa I och år 53 e.Kr. Agrippa II
Trakonitislandets härskare, se Paleo
stina, sp.4395. Luk.3:1.
TRAKT
-trakt
bergstrakter Hebr.11 :38
ökentrakter Matt.12 :43
TRAKT
i de t.er där de bodde
4.Mos.31:1O
detta var en t. för boskap
32:1
en t. rik på vattenbäckar
5.Mos.10:7
när I kommen till dessa t.er
29:7
till t.en nedanför Pisgas
Jos.12:3
till t.en nedanför Bet~Kar
l.Sam. 7:11
striden över hela den t.en
2.Sam.18:8
bäcken s. flöt igenom t.en
2.Krön.32:4
Vägfarande där i t.en vika av
Job 6:18
till ära. t.en utmed Havsvägen
Jes. 9:1
I den t. där du är skapad
Hes.21 :30
i landets bördigaste t.er
Dan.11 :24
från hela t.en omkring Jordan
Matt. 3:5
t.en åt havet till
4:15
for han bort till en öde t.
14:13
T.en är öde
14:15
bud i hela t.en däromkring
14 :35
drog sig undan till t.en av Tyrus
10:21
J. kom till t.en av Cesarea Filippi
16:13
kringliggande t.en av GaUleen
Mark. 1 :28
bort till en öde t. och bad där
1 :35
må.c;te hålla sig ute i öde t.er
1 :45
trAn t.ema omkring Tyrus och Sidom 3:8
icke driva dem bort ifrån t.en
5:10
Kommen I med mig bort till en öde t. 6 :31
j båten bort till en öde t.
6 :32
T.en är öde, och det är långt lidet
6:35
omkring med bud i hela den t.en
6 :55
for till t.en av Dahnanuta
8:10
predikade i hela t.en omkring
Luk. 3:3
i bela den kringliggande t.en
4:14
åt alla håll i den kringliggande t.en
4:37
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gick (J.) åstad bort till en öde t.
drog sig undan till öde t.er och bad
folket ifrån kringliggande t.en
Vi äro ju här i en öde t.

till t.en omkring dem
s. bodde i dessa t.er
icke ngt uträtta i dessa t.er
förkunna evangelium i t.er

4:42
5:16
8:37
9:12
Apg.14:6
16:3
Rom.15:23
2.Kor.10:16

TRAKTA
l) ~4ä, il
ligga på lur, ligga i bakhåll (efter).
Beträffande här aktuella ställen, se
Liv 3,8. Se: Lur 10.
2) [bå[<d], ;j 12 ~
grundbet. undersöka; pi. söka efter;
begära. Se t.ex. Tänka 22, Utbedja
sig 2.
3) råda", "I 1 1
följa -el. lÖp; Tefter. Verbet står här
parallellt med pi. av [bä].<:as], se 2
(övers. söka). Se t.ex. Löpa 8.
4) zeteo, ~1/T€W
söka, uppsöka (för att fmna); söka
efter; här övers. trakta efter. Se t.ex.
Sträva 6, Uppsöka 2.
5) thelö, e€AW
vilja, önska; här övers. trakta efter. Se
t.ex. Lust 22, Vilja 13.
6) diokö, 15tWKW
jaga, förfölja, löpa efter. Verbet står i
I.Pet.3:II, övers. trakta efter, tillsam·
mans med zettiö, se 4, övers. söka. Se
t.ex. Löpa Il.

n

TRAKTA
1 t.de efter andres liv
1 fastän du t.r efter mitt liv
2 t.r iag: få bo i H. hus
3 sök friden och t. därefter
4 de s. t.de efter barnets liv
5 t. eftertillfälle att bliva
6 söke friden, t.e därefter

2.Mos.21 :13
1.8am.24:12
PS.27:4
34:15
Matt. 2:20
2.Kor.11:12
1.Pet. 3:11

TRAMPA
-trampa
förtrampa Ps.60:14
nedtrampa Jes.10:6
söndertrampa I.Mos.3: IS
vintrampare Jes.63:2
TRAMPA
där du måste t. upp vatten
5.Mos.ll:10
t.de ned dem på deras viloplats Dom.20:43
I Asdod t.r ingen på Dagons
1.8am. 5:5
folket t.de hm till döds
2.Kon. 7 :17
ty folket t.de hm till döds
7 :20
över törnbusken och t.de ned den
14:9
ocb t.de ned den
2.Krön.25 :18
t.de vinpressarna på sabbaten
Neh.13:15
de få t. vinpressar
Job 24:11
ei blivit t.d av stolta vilddiur
28:8
ett vilddiur kan t. dem sönder
39:18
så t.e mitt liv till iorden
Ps. 7:6
du skall t. ned unga leion
91 :13
han t.r mitt liv till i orden
143:3
Den mätte t.r honung under
Ords.27:7
att mina förgårdar t.s ned
Jes. 1 :12
marker s. t.s ned av får
7 :25
ingen t.r vin i pressarna
16 :10
likasom strå t.s ned i gödselpölen
25:10
Den t.s under fötterna
26:6
Under fötterna bliver den t.d
28:3
vanliga vägar t.r icke hs fot
41:3
lik en krukmakare s. t.r lera
41 :25
t.s ett sådant sönder
59:5
t.de sönder dem i min förtörnelse
63:3
Jo, en vinpress har jag t.t
63:3
Jag t.de dem i min vrede
63:3
Jag t.de ned folken i min vrede
63:6
ovänner t.de ned din helgedom
63:18
man t.r ej mer vin under
Jer.48:33
tröskplats när man just t.t till den
51:33
vinpressen t.de H. till ofärd
Klag. 1 :15
t. sönder alla dina gator
Hes.26:11
t.en ned vad s. är kvar
34:18
det S. edra fötter hava t.t ned
34:19
t.de det under föttema
Dan. 7:7
t.de under fötterna vad s. blev kvar
7:19
slog hm till jorden och t.de på hm
8:7
till jorden och t.de på dem
8:10
Kommen och t.en, pressen är full Joel 3:13
eftersom I t.en på den arme
Am. 6:11
t. våra missgärningar under
Mika 7 :19
i leran och t. i murbruket
Nab. 3:14
t. deras slungstenar under
Sak.. 9 :15
t.de de i orenligbet på gatan
10:5
ogudaktiga skolen I t. ned
Mal. 4:3
kastas ut och t.S ned
Matt. 5:13
icke må t. dem under fötterna
7:6
makt att t. på ormar ocb
Luk.10:19
så alt de t.de på varandra
12:1
vinpressen t.des utanför
Upp.14:20
han t.r Guds stränga vredes vinpress
19:10

näst efter strutsen Palestinas största
fågel. Den är mycket skygg och håller
gärna till i sump trakter. Ett av dess
tillhåll är vildmarkerna söder om BeerSeba. Under den kyligare årstiden
uppehåller tranan sig i Afrika och
återvänder i april-maj. Så högt flyger
den, att den nästan är osynlig för
blotta ögat, och dess skrik är mycket
kraftigt. Konung Hiskia använder tranan som bild, när han skall skildra sin
stora nöd och ångest under sjukdomen: »Jag klagade ... såsom en
trana». Jfr Svala.
TRANA
Jag klagade ss. en t.
och t.n taga i akt tiden

Jes.38:14
Jer. 8:7

TRAPPA
till mitt altare på t.or
lade den under (Jehu) på t.n

2.Mos.20:26
2.Kon. 9 :13

TRAPPGÅNG
gm en t. kom man till mellersta l.Kon. 6:8

t. på vilken han gick till

2.Krön. 9:4

TRAPPHUS
med ett t. framför dessa
utantill var ett t. av trä
palmer funnos ... i t.en

LKon. 7:6
Hes.41:25
41:26

TRAPPSTEG
Tronen hade sex t.
1.Kon.10:19
tolv lejon stodo på de sex t.en
10:20
Tronen hade sex t.
2.Krön. 9 :18
tolv lejon stodo på de sex t.en
9 :19
gick han ... uppför dess t.
Hes.40:6
man steg upp till den på sju t.
40:22
trappan ditupp utgjordes av sju t.
40:26
uppgången utgjordes av åtta t. 40:31,34,37
vid t.en på vilka man steg ditupp
40:49
altarets t. vette åt öster
43:17

TRASA
t.or av sönderrivna kläder
Lägg t.oma under dina armar

Jer.38:11
38:12

TRASIG
sömnaktighet giver t.a kläder

Ords.23:21

TRAVARE
halmen för hästarna och t.na
s. redo på k,.ungliga t.
ilbuden på de kungliga t.na
Spännen t. för vagnen

1.Kon. 4:28
Est. 8:10
8:14
Mika 1:13
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1.Mos.6:10. 7:13. 9:19, 18:2,6, 29:2.34,
30:36, 38:24. 40:10,13,16,18,19, 42:17,
2.Mos.2:2, 3:18, 5:3, 8:27, 10:22.23. 15:22.
21:11,23:14,17,25:32,33,27:1,14,15,34:
23,24, 37:18,19, 38:1,14, 3.Mos.19:23, 25:
21. 27:6, 4.Mos.10:33, 12:4, 22:28,32,33,
24:10, 33:8, 30:14. 5.Mos.4:41 16:16,
17:6. 19:2,3,7,9,15, Jos.1:11, 2:16,22,3:2,
9:16. 15:14. 17:11, 18:4, 21:32, Dom.1:20,
7:16,20,9:22,43,14:14, 16:15. 19:4, 1.8am.
1:24, 2:21, 9:20, 10:3, 11:11, 13:17, 17:13.
14, 20:20,41, 30:12,13.31:6.8, 2.8am.2:18,
6:11. 13:38, 14:27, 18:14. 20:4,21:1,23:9.
23:13.16,17.18.19,22,23, 24:12,13, LKon.
2:39, 6:36, 7 :4,0,12,20,27, 9:25, 10:17, 12:
o. 15:2, 17:21, 22:1, 2.Kon.2:17, 3:10,13,
9:32, 13:18,19,25,17:0,18:10,23:31,24:1,
8, 25:17.18, 1.Krön.2:3,16, 3:23, 7:6, 10:6,
11:12,10,18,19,20.21.24,25, 12:39, 13:14,
21:10,12. 23:8,9,23,25:5, 2.Krön.4:4, 6:13,
8:13.10:6,11:17,13:2,20:25,31:16,36:2,
9, Ear.6:4, 8:16, Neh.2:11, Est.4:16, Job
1:2.4,17,2:11.32:1,3,0,33:29,42:13, Ords.
30:10,18,21,29, Jes.16:14, 17:6, 20:3, Jer.
36:23, 52:24, Hes.14:14,16,18, 21:14, 40:
10,21,48, 41:16,22, 42:3,6, 48:31.32,33.
34. Dan.1:0. 3:23,24, 6:2,10,13, 7:0,8,20,
24, 10:2,3. 11 :2. Am.4:7,8, Jona 2:1, 3 :3,
8ak.11:8, Matt.12:40, 13:33, 10:32, 17:4,
18:16,20, 26:34,61,75, 27:40,63, Mark.8:2,
31, 9:0,31, 10:34, 14:30,08,72, 10:29, Luk.
1:56, 2:46, 4:20. 9:33, 10:36, 11:6, 12:62,
13:7,21, 22:34,61, Joh.2:6,19,20, 13:38,
Apg.o:7, 7:20, 9:9, 10:16, 11:10,11, 17:2,
19:8, 20:3,31, 20:1,28:7,11,12,17, loKor.
13:13, 14:27,29, 2.Kor.11:25, 12:8, 13:1,
GaI.1:18, 1.Tim.5:19, Hebr.10:28. 11:23.
1.Joh.5:7.8, Jak.5:17. UpP.6:6, 8:13, 9:18,
16:13,19,21:13.

12:2,14, 13:1, Upp.4:7, 6:5, 8:10, 11:14.
14:9,16:4,21:19.

TREDINGSMÅTT
mäter upp stoftei med ett t.

Jes.40:12

TREDJEDEL
4.Mos.16:6,7. 28:14, 2.8am.18:2, 2.Kon.
11:5,6, 2.Krön.23:4.5. Neb.10:32, Hes.5:2,
12, 46:14, 8ak.13:8,9, Upp.8:7.8,9,10,l1.
12,9:15,18, 12:4.

TREENIGHET
Ordet treenighet (lat. trinitas, grek.
trias) uttrycker att Gud är trefaldig
och samtidigt en. Detta ord förekommer icke i Bibeln, men själva begreppet
är där starkt underbyggt. Termen uppträder först hos Teomus av Alexandria, men det är kyrkofadern Tertullianus (f. år 160) som förde den till
genombrott. Han använde den flitigt i
sina debattinlägg om förhållandet mellan de tre personerna i gudomen.
Treenighetsläran blir »Iära» i ordets
stränga betydelse först i den athanasianska trosbekännelsen (från 5. el. 6.
århundradet), där den i allt väsentligt
får sin utformning. I sina huvuddrag
bekänner Athanasianum följande om
treenigheten: Det fmns en Gud i tre
personer och tre personer i en Gud,
nämligen Fader, Son och helig Ande.
Alla tre har samma härlighet, samma
eviga majestät, är oskapade, omätliga,
eviga, allsmäktiga, gudomliga, härskande. Sonen är född av Fadern, den
helige Ande utgår av Fadern och
Sonen. Men här är icke något förr eller
senare, eller större och mindre. Alla tre
personerna är tillsammans med varandra lika eviga och lika stora. Därför skall
trefaldigheten äras i enheten och enheten i trefaldigheten.
Treenighetsläran har kallats kyrkornas centraldogm. Ett fasthållande eller
förkastande av den får stora konsekvenser för frälsningsläran, för synen
på Kristus - och synen på människan.
Den grekisk·ortodoxa kyrkan, den
romersk-katolska och reformationskyrkorna accepterar i allt väsentligt
den athanasianska trosbekännelsen.
Denna har därför blivit en ekumenisk
symbol.
Treenighetsläran har trots ytliga lik·
heter med vissa triader (trefaldigheter)
i främmande religioner ingen verklig
analogi med dessa. Läran är otänkbar
utom på den heliga Skrifts grund.
G.T.

TRANA
Tranan är en stor och vacker fågel,
som var välkänd i Bibelns länder. Med
en höjd av upp till en meter är den

1.Mos.1 :13, 2:14, 22:4. 31 :22, 32:19, 34:
20, 40:20, 42:18, 00:23, 2.Mos.19:1,16,
20:5,25:30,28:19,34:7,39:12,3.Mos.7:17,
18, 19:6,7, 4.Mos.2:24, 7:24, 14:18,
19:12,19. 29:20. 31:19, 6.Mos.6:9, 14:28,
23:8, 26:12, Jos.9:17, 19:10, Dom.20:30,
1.8am.3:8, 17:13, 19:21. 30:1, 2.8am.1:2,
3:3, 1.Kon.3:3, 6:6,8, 10:22, 12:12, 16:28,
33, 18:1,34, 22:2, 2.Kon.1:13, 18:1, 19:29,
1.Krön.2:13. 3:2,10, 8:1,39, 12:9, 23:19,24:
8,23. 25:10, 26:2,4,11, 27:5, 2.Krön.9:21,
10:12.15:10,17:7,31:7, Ear.6:15, 10:8,9, Est.
1:3,6:1,8:9. Job 42:14, Jes.19:24, 37:30, 44:
O, Jer.38:14, Hes.10:14, 31:1, 48:31,32,33,
34, Dan.1:1, 2:39,0:7,16,29,8:1, 10:1, Hos.6:
2, Am.4:4, 8ak.6:3, Matt.16:21, 17:23, 20:3,
19, 21:30, 22:26, 20:15, 26:44, 27:64,
Mark.12:21, 14:41, 15:20, Luk.9:22, 12:38,
13:32. 18:33, 20:12,31. 23:22, 24:7,21,46,
Joh.2:1, 21:14,17, Apg.2:15, 10:40, 20:9,
23:23. 27:19, 1.Kor.12:28. 15:4, 2.Kor.

En av Gamla Testamentets huvudangelägenheter är att förkunna monoteism i en polyteistisk tid. Det är i och
för sig tillräckligt att visa på monoteismen i det första budet, som just
kommer som det första i 2.Mos.
20:3-6. Det erinras också om Israels
gamla trosbekännelse (sema'): »Hör,
Israel! Herren, vår Gud, Herren är en»,
5.Mos.6:4. För övrigt genomsyras hela
den gammaltestamentliga historien av
kampen att få det första budet respekterat. Profeterna upprepar ständigt det
monoteistiska budskapet, t.ex. Jesaja i
Jes.44:6: »Jag är den förste, och jag är
den siste, och förutom mig fmnes
ingen Gud». Kyrkofadern Gregorius av
Nazians (329 - ca 390), känd i synnerhet som försvarare av treenighetsläran,
har i en kommentar till denna an·
märkt: Det var G.T.s uppgift att hamra
in monoteismen, och det hade varit
farligt att tala om flera i en, innan
denna uppgift var slutförd.
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Treenighet

Liksom Gamla har ej heller Nya
Testamentet någon färdigutformad treenighetslära. Bibeln innehåller ju över
huvud taget inga dogmatiska utformningar av den kristna trons stora lärosatser. Dogmerna hör alla en senare tid
till. Å andra sidan utsäger den utformade treenighetsläran icke något nytt i
förhållande till N.T. Treenigheten förekommer nämligen icke endast här och
där i Nya Testamentet, utan alla dess
skrifter är genomträngda av den.
De omedelbara och oreflekterade
utsagorna om treenigheten i N.T. bör
ses i ljuset aven uppenbarelse och en
hemlighet (myst~rion) som är tillstädes
från begynnelsen. Denna hemlighet
uppenbaras icke endast i ord, utan
också i handling: i detta att Sonen
kom och den helige Ande utgöts.

»Ingen har någonsin sett Gud; den
enfödde Sonen, som är i Faderns
sköte, han har kungjort, vad Gud är»,
Joh.l :18, jfr Luk.l0:22. Jesus Kristus
själv, hans egen person, och den helige
Andes utgjutelse i den messianska församlingen är det fundamentala beviset
för treenighetsläran. På de frälsningshistoriska gudsgärningarna följer det
nytestamentliga ordet, som kungör
Guds gärning i Kristus och anknyter
till och fullbordar Guds uppenbarelse
av sig själv.
N.T. hävdar, liksom G.T., en oavkortad monoteism. Starka monoteistiska utsagor förekommer t.ex. i Joh.
17 :3: »den ende sanne Gudem), i l.Kor.
8:4: »Vi veta ... att ingen avgud finnes
till i världen och att det icke finnes
mer än en enda Gud», i l.Tim.2:5: »en
enda är Gud». Se också Rom.3:30;
16:27; Gal.3:20; Ef.4:5; l.Tim.1 :17;
6:15 f. Till och med den viktigaste
treenighetsutsagan vi har: Jesu egna
ord i dopbefallningen, Matt.28:18-20,
har en monoteistisk tendens: »... döpande dem i Faderns och Sonens och den
helige Andes namn». Här står »namn» i
ental (grek. onorna). Det är i all
trefaldighet till sist blott ett namn,
Guds eget.
Man kan dock i N.T. spåra många
u ppenbara
sammanställningar
av
Fader, Son och helig Ande, så kallade
trinitariska utsagor eller formler.
I de tre första evangelierna finner vi
en trinitarisk utsaga redan i bebådelsehistorien. Emedan intet kan vara omöjligt för Gud, skall den helige Ande
komma över Maria, och det heliga som
föds, skall kallas Guds Son, Luk.
1:35 ff., jfr Matt. 1 :18 ff. I berättelsen
om Jesu dop är treenigheten aktiv:
Rösten från himmelen (Fadern) proklamerar Jesus som sin Son, efter det
att Guds Ande har kommit över honom, Matt.3 :16 f. med par. Under sin
messiasgärning driver Guds Son ut de
onda andarna med Guds Ande, och
Guds rike kommer, Matt.12:28. På
pingstdagen förkunnar Petrus i den
helige Andes kraft Guds frälsningsråd
genom Guds Son. Se särskilt Apg.2:33.
En klar trinitarisk formel är, som
förut nämnt, att finna i Jesu befallning
om mission och om dop i Faderns och
Sonens och den helige Andes namn,
Matt.28:18 ff. Treenigheten ligger alltså innesluten i ord av Jesus själv. När
det åberopas att Apostlagärningarna
endast känner till ett dop i J esu namn,
2:38; 8:16, är därtill att säga, att det
på dessa och liknande ställen icke är
fråga om läro utsagor, utan om förkunnelsens fria ord. Paulus har ju också
treenigheten med på enstaka ställen
där enligt vanlig uppfattning dopet
omtalas, t.ex. l.Kor.6 :11 och Tit.
3:3 ff.
Johannesevangeliet har återgivit
mest av Jesu förkunnelse i trinitariskt
sammanhang. Speciellt Jesu avskedstal,
kap.14-16, ger en rikedom av stoff om
treenigheten och gudomspersonernas
inbördes förhållande. Trinitariska
formler förekommer också, t.ex. i
15:26: »När Hjälparen (den helige
Ande) kommer, som jag (Guds Son)
skall sända eder ifrån Fadern ... », vidare
16:13 ff.: »när han kommer, som är
sanningens Ande, då skall han .. .förhär-

liga mig ... (Guds Son). Allt vad Fadern
har, det är mitt».
Triniteten finner vi också t.ex. i
l.Joh.5:4-8, där det talas om att allt
som är fött av Gud, det övervinner
världen, och att denna seger ligger i
tron på Jesus som Guds Son, och att
Anden är den som vittnar.
Hos Paulus har vi en stark, mer
läromässig framställning av treenigheten och dessutom ett stort antal
trinitariska formler, särskilt i samband
med tillbedjan, bön och välsignelse.
Det tyder på att treenighetstanken har
haft en framträdande plats i den äldsta
gudstjänsten. Klassisk är den apostoliska välsignelseönskan i 2.Kor.13:13:
»Herrens, Jesu Kristi, nåd och Guds
kärlek och den helige Andes delaktighet vare med eder alla». (Andra brev
har den kortare formen: »Nåd vare
med eder och frid från Gud, vår Fader,
och Herren Jesus Kristus», Rom.1 :7;
l.Kor.l:3; 2.Kor.1:2; Gal.1:3; Ef.l:2;
Fil.l:2; 2.Tess.1:2; Filem. v.3, se även:
l.Tim_l :2; 2.Tim.l:2 och Tit.! :4.)
Av andra trinitariska formler må
nämnas den i Ef.4:4 f.: >En Ande ...en
Herre (Kristus) ...en Gud, som är allas
Fader»; den i l.Kor.6:11: »1 haven
blivit rättfärdiggjorda i Herrens, Jesu
Kristi, namn och i vår Guds Ande»;
den i Ef.2:18: »genom honom hava vi,
de ena såväl som de andra, i en och
samme Ande tillträde till Fadern»; den
i GaI.4:6: »eftersom I nu ären söner,
har han sänt i våra hjärtan sin Sons
Ande».
Triniteten förekommer också i ett
ord som 2.Tess.2:13: »vi för vår del äro
pliktiga att alltid tacka Gud för eder,
käre bröder, I Herrens älskade, därför
att Gud från begynnelsen har utvalt
eder till frälsning, i helgelse i Anden»; i
Tit.3:4 ff., där det heter att Gud
frälste oss genom ett bad till ny
födelse och förnyelse i den helige
Ande, som han rikligen utgöt över oss
genom Jesus Kristus; i 2.Kor.1:21 f.,
där det sägs att den som befäster oss i
Kristus är Gud, som också har givit oss
Anden till pant; i Ef.5:18 ff., där de
troende förmanas att låta sig uppfyllas
av Anden och alltid tacka Gud och
Fadern för allt i vår Herres, Jesu Kristi,
namn. Se även Rom.15:16,30 och Gal.
3:1-5.
När olika nådegåvor utdelas, är det
den treenige Guden som är verksam:
»Nådegåvorna äro mångahanda, men
Anden är en och densamme. Tjänsterna äro mångahanda, men Herren
(Kristus) är en och densamme. Kraftverkningarna äro mångahanda, men
Gud är en och densamme, han som
verkar allt i alla», 1.Kor.12:4-6.
Också de övriga breven i N.T. förutsätter treenigheten i sitt tankegods,
och de flesta tycks vara förtrogna med
trinitariska formler. Märk t.ex. l.Pet.
1 :2: »... utvalda enligt Guds, Faderns,
försyn, i helgelse i Anden, till lydnad
och till bestänkelse med Jesu Kristi
blod»; 4:14: »Saliga ären I, om I för
Kristi namns skull bliven smädade, ty
härlighetens Ande, Guds Ande, vilar då
över eder». I Hebr.1O:29-31 heter det
att den som förtrampar Guds Son och
smädar nådens Ande till straff skall
falla i den levande Gudens händer. I
Jud.v.20 f. förmanas de troende att

bedja i den helige Ande och bevaras i
Guds kärlek, under det att de väntar
på vår Herres, Jesu Kristi, barmhärtighet till evigt liv. Se även: Hebr.2:3 f.
och 6:4-6.
Av allt detta kan vi dra den slutsatsen, att hela Nya Testamentet är
förtroget med treenighetstanken. Treenigheten genomtränger de heliga
skrifterna i en långt högre grad än en
ytlig läsning kanske ger intryck av.
Om de enskilda personerna i treenigheten säger N.T. bl.a. följande,
som har betydelse för förståelsen av
förhållandet mellan dem:
1. Fadern. Själva begreppet Fader tillkännager upphov. Fadern nämns då
också som regel först i de trinitariska
formlerna. Samtidigt hävdar N.T. att
Sonen är evig, jfr t.ex. Joh.1:l. Anden
förekommer redan i skapelseberättelsen, I.Mos.1 :2. När de tre personerna i
gudomen nämns i den vanliga ordningsföljden, är det icke heller för att
markera, att den ena är till före den
andra, eller för att tillkännage överoch underordning, utan det är för att
ange den faktiska ordningsföljden i
uppenbarelsehistorien: Fadern uppenbarar sig i skapelsen, Sonen i Jesus,
Anden i den första församlingens tillblivelse.
Fadern har skapat allt, l.Kor.8:6.
Han sänder Sonen, Gal.4:4. Han sänder
också Anden, 4:6. Det slutliga målet
för frälsningsverket är att Gud skall
bliva allt i alla, l.Kor.15:28, eller att
Gud skall bli ärad av alla, Fil.2:1l.
2. Sonen. I begreppet Son ligger det
för oss en viss underordning. Men det
är snarare det motsatta för judisk
tankegång och i Bibeln. Icke den
mindre viktige, utan den ärade och
store är Sonen. Som Son är Jesus
förmer än änglarna, Hebr.1:4 ff. Vad
Fadern har och är, det har och är
Sonen. Särskilt kommer det betydelsefulla med Sonen fram när »den enfödde», Joh.1 :14; 3:16, eller »Guds
egem), Rom.8:32, sätts framför.
Det var allra mest om andra personen i treenigheten som den teologiska
striden fördes i fornkyrkan. Särskilt
brännande var frågan om hur man
skulle förstå Sonens förhållande till
Fadern. Grovt sett var det tre lösningsförsök - vart och ett med sin ensidighet som den slutgiltiga treenighetsläran
måste komma till rätta med, om den
skulle vara trogen hela det bibliska
vittnesbördet. Dessa lösningsförsök
var:
a. Adoptianismen. Enligt denna
uppfattning var Jesus en utvald människa, som antogs (adopterades) och
upphöjdes till Son, medan han levde;
Jesus skall däremot icke ha varit preexistent. Det har pekats på olika tidpunkter för denna upphöjelse. Några
har hävdat att den skedde vid uppståndelsen, i det de åberopar Apg.2:32 ff.;
Rom.1:3 f.; 2.Kor.5:16 f.; l.Tim.3:16
m.fl. ställen. Andra har menat att han
blev Guds Son vid dopet, under hänvisning till Apg.l 0:37 f., samt Luk.3 :22,
västlig text: »jag har i dag fött dig».
Åter andra sätter tidpunkten till avlelsen, 1:35.
Mot denna uppfattning står med
tyngd de klara orden i N.T. om Jesu
preexistens och eviga tillvaro: »1 begyn-
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Emellertid finner man också i G.T.
antydningar som förbereder Guds
uppenbarelse av sig själv som den
treenige Guden, nämligen i Messias·
profetiorna och i profetiorna om ande·
utgjutelsen i de yttersta dagarna. Mika
talar om en kommande Messias,
»vilkens härkomst tillhör förgångna
åldrar, forntidens dagar», Mika 5:2 b.
Daniel profeterar om en människoson
som »kom med himmelens skyaD),
Dan.7:l3. 1 Ords.8:22 ff. fmner vi en
beskrivning av den gudomliga visheten
som närmar sig Johannes' beskrivning
av Ordet, J oh.l:1 ff. 1 de eskatologiska
psalmerna 2 (v.12) och 89 (v.27-28)
kallas Messias Guds Son. Messias'
gudomlighet i samband med begreppet
»Guds Som) antyds också i Jes.9:6. Se
för övrigt: Guds Son, sp.2118.
Den helige Ande omtalas i G.T.
under nanmet Guds Ande eller Anden.
Han framställs som verksam i skapelseprocessen, l.Mos.l :2, jfr Ps. 104:29 f.,
ingiver det profetiska ordet, 4.Mos.
11 :25, och skall i den yttersta tiden
utföra en särskilt rik gärning, Joel
2:28 f.; Jes.32:15 ff.; 44:3 f.; Hes.
39:29. Se: Ande (Guds).
Man kan i G.T. fmna uttryck och
händelser som antyder och innebär
treenighet, och i ljuset av uppenbarelsen hävdas det utan vidare av de
nytestamentliga författarna att Kristus
var verksam i skapelsen, Joh.1 :3; Kol.
1:16; Hebr.l :2. Kristus var klippan
som följde Israel i öknen, l.Kor.10:4,
och den som frestades genom folkets
knorrande, v.9. Den helige Ande talar
genom G.T.s ord, Hebr.3:7 ff. Icke
minst talar han genom profeterna,
2.Pet.1 :21. Han ger också apostlarna
en ny och djupare förståelse av Guds
ord, se talen i Apostlagärningarna.
Vid en senare tidpunkt i forn·
kyrkans historia sökte de gamla utläggarna att finna en dold treenighetslära
i G. T. De visade bl.a. på att Skaparen
omnämner sig ~älv som »VD), 1.Mos.
1:26; 11:7. Vidare var det i tre mäns
skepnad som Herren uppsökte Abraham, 18:2, tre gånger ropade seraferna
sitt »helig» inför Guds tron, Jes.6:2 f.,
och med en trefaldig välsignelse skulle
Aron lägga Guds namn på israeliterna,
4.Mos.6:23-27. Hur man än vill be·
döma dessa fornkyrkliga försök, låg
det en riktig tanke bakom: det som är
uppenbart i N.T., var redan tillstädes i
G.T., Joh.5:46 f.
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nelsen var Ordet», Joh.l:l, jfr l.1oh.
1:1·3 och Jesu självvittnesbörd i Joh.
8:58. Paulus hävdar, som förut nämnt,
att Kristus var verksam redan i gamla
förbundet, I.Kor.IO:4,9, och att han
är den genom vilken allt skapat blev
till, I.Kor.8 :6; Kol.1 :16. Detta sista
hävdas också i Hebr.l :2. 1 preexisten·
sen var Kristus till i Guds-skepnad,
men räknade icke jämlikheten med
Gud såsom ett byte, Fil.2:6. Ja, han är
rent av Gud, Joh.1:1. Tomas tillbeder
honom också som »min Herre och min
Gud», Joh.20:28.
Adoptianismen gör icke rättvisa åt
N.T.s förkunnelse av den evige Gudens
Son. De skriftställen den anför om
upphöjelsen, är att förstå som akter i
frälsningshistorien, där Gud förhärligar
den inkarnerade, jfr Fil.2:9-11.
b. Subordinatianismen. Denna är
besläktad med nyss nämnda villolära.
Namnet kommer av lat. subordinatio,
»Underordning». Subordinatianismen
uppstod under inflytande av grekisk
filosofi, särskilt nyplatonismen. Den
hävdar visserligen Kristi preexistens.
Han står Fadern närmast, men är som
väsen Gud underordnad och blev
människa, när Jesus föddes.
Som skriftbevis anförs bl.a. Mark.
10:18: »Ingen är god utom Gud
allena»; Joh.14:28: »Fadern är större
än jag»; Kol.1 :15: »Honom (Jesus) som
är. .. förstfödd före allt skapat»; Hebr.
1 :3: »Denne (Jesus) är hans (Guds)
härlighets återsken och hans väsens
avbild»; I.Kor.3:23: »1 hören Kristus
till, och Kristus hör Gud till»; 11:3:
»Gud är Kristi huvud».
En del av dessa ord, tolkade i sitt
sammanhang, betonar emellertid snarare Sonens upphöjdhet än hans underordning. De övriga häntyder på en
underordning i inkarnationen, då
Kristus blev människa. Han ödmjukade
sig själv och blev underordnad Faderns
vilja med frälsningen som syftemål.
c. Modalismen. Namnet kommer av
lat. modus, »sätt». Denna riktning
betonar starkare Guds enhet än Guds
treenighet. Enligt denna syn förekommer treenigheten endast i Guds uppenbarelse, icke i evigheten. Den är att
betrakta som tre olika sätt, på vilka
Gud uppenbarar sig. Fader, Son och
Ande är tre olika namn på eller masker
för den sanne Guden. Sonen har enligt
denna lära ingen evig preexistens, utan
blir till i det ögonblick då Gud själv
inkarnerar sig i Jesus.
Som skriftbevis åberopar modalismen först och främst G.T.s starka
monoteistiska utsagor, dämäst bl.a.
Joh.10:30: »Jag och Fadern äro ett»;
10:38: »Fadern är i mig, och jag är i
Fadern» Ofr 14:10); 14:9: »Den som
har sett mig, han har sett Fadern».
Mot denna syn talar för det första
N.T.s utsaga om Sonens underordning
under Fadern i hans jordeliv, se ovan.
Jämför också begreppet »Son». För det
andra är det omöjligt att bortse ifrån
den starkt självständiga karaktär Jesusgestalten har gentemot Gud. Han står i
ett jag-du-förhällande till Fadern. Bl.a.
beder han till Gud, och han var icke
endast lydig mot Gud, utan gick frivilligt korsets väg, 2.Kor.8:9.
Mot modalismen talar också N.T.s
utsaga om den upphöjde Jesus Kristus,

Fil.2:9-11, som i evighetens värld sitter
»på Faderns högra sida», alltså uppfattas som en från Fadern åtskild person,
Rom.8:34; Ef.1:20; I.Pet.3:22; Hebr.
1:3; 1.10h.2:1 m.fl. ställen. Johannesorden måste då ses som starka uttryck
för Sonens enhet med Fadern. Men det
säger sig självt, att det icke går att
isolera orden så som det görs av
modalismen, eftersom det i samma
avskedstal, där enheten understryks,
också talas om att Fadern är större än
Sonen, Joh.14:28.
3. Den helige Ande. Termen ande är på
grekiska (pneuma) formellt sett neutrum och anger alltså något opersonligt. Men ordet brukas i N.T. överallt
personligt. Anden vittnar, Rom.8:16;
Joh.15:26, går i förbön, Rom.8:26,
utdelar nådegåvor, I.Kor.12:11, beslutar, Apg.15:28, talar, 13:2, undervisar,
Joh.14:26, påminner, 14:26, överbevisar, 16:8, vägleder, 16:13, förhärligar
Kristus, 16:14, bedrövas, Ef.4:30. När
Anden ersätts med demonstrativt pronomen, används därför i grundtexten
personligt genus, maskulinformen
ekeinos, denne, den där, och icke
neutrumformen ekeinä, detta, det där,
se t.ex. Joh.14:26; 15:26. 1 överensstämmelse härmed står i vår bibelöversättning »han». En klar markering av
Anden som person ger Jesus när han
enligt Johannesevangeliet kallar honom ho parakletos, Förespråkaren,
Hjälparen, Joh.14:16,26; 15:26; 16:7.
Adoptianismen betraktar Anden
som den inkarnerade Kristus, eller
endast som Guds kraft, och förkunnar
sålunda snarare en tvåenighet än en
treenighet. Subordinatianismen ser på
Anden som ett tredje underordnat
evigt gudomsväsen, underordnat både
Fadern och Sonen. Denna teori lägger
starkare vikt vid Guds trias än vid
Guds enhet. Modalismen har icke plats
för Andens egenexistens, utan ser
honom endast som Guds eller Kristi
ande, i linje med människans ande i
förhållande till henne själv.
Mot dessa lösningsförsök står emellertid de trinitariska utsagorna och
formlerna som ställer Fadern, Sonen
och den helige Ande på samma plan, se
ovan.
Det innerligaste sammanhang råder
mellan Anden och de två andra personerna i gudomen. Anden betraktas
både som Guds och Kristi Ande, och
både Gud och Kristus sänder oss
Anden, I.Kor.2:1O-12. Men samtidigt
betonas Andens självständiga funktion.
Han är en annan Hjälpare, Joh.14:16.
Han skall lära lärjungarna »allt», v.26,
skall ta av det som hör Kristus till och
förkunna för dem, 16:14, skall leda
dem fram till hela sanningen, v.13.
Anden förmår också utrannsaka Guds
djuphet, I.Kor.2:10 f. Det var än
vidare Anden som uppväckte Kristus
från de döda, och som också skall
levandegöra hans troende, Rom.8:!1.
Den klassiska treenighetsläran har i
nyare tid kritiserats för att vara för
metafysiskt och passivt utformad och
ge för litet uttryck för den treenige
Gudens ingripanden i historien. Dessutom har det från samma håll frågats
huruvida begreppen »väsen» och »perS011), som i och för sig är icke-bibliska
begrepp, längre är tjänliga att uttrycka
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vad N. T. vill ha sagt, sedan dessa två
begrepp har ändrat valör efter treenighetslärans utformande. Försöken att
finna nya uttryck för samma sak har
emellertid givit dåligt resultat. Man har
icke undgått att gå fri från en av de
klassiska villolärorna.
Adoptianismen, subordinatianismen
och modalismen har alla tre - var och
en på sitt sätt - anknytning till nytestamentliga utsagor, men de har
missförstått dessa och gör i sin isolation icke rättvisa åt N.T.s budskap som
helhet. Därmed blir de ofelbart villoläror.
Den klassiska treenighetsläran är
däremot en skarpsinnig, storstilad och
sublim läro fIxering, som söker fasthålla hela Skriften. Alla berättigade
hänsyn fasthålls i paradoxen och
mysteriet, som undandrar sig människotankens skarpaste penetration. Treenighetsläran är ett brukbart kärl till
förvaring av uppenbarelsens innehåll.
Den är förmer än en dogm, den är en
omedelbart uppfattad realitet, ett
uppenbarelsens mysterium.
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TRIANGEL
Ordet »triangel» för ett musikinstrument (använt av de dansande och
~ungande kvinnorna efter Davids seger
över Goljat) infördes i 1917 års bibel i
stället för bibelkommissionens förslag
»strängaspeb> och den äldre översättningens »giga» (efter Luther). Grund·
textens hebr. uttryck har ett språkligt
samband med talet »tre», en omständighet som dock ej utesluter att det
kan vara fråga om andra musikinstru·
ment där tretalet spelar en roll. Det
trekan tiga slaginstrumen t som vi kallar
triangel, var så vitt man vet okänt i
antikens värld. I.Sam.18:6.
TRIPPA
Sions döttrar gå där och t.
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Jes. 3:16

Triumfera - Tro
reducerad till laggäming, lika med lydnad mot Guds bud. Tillsammans med
andra dygder kvalificerade nu trons
dygd den fromme för den eskatologiska rättfärdiggörelsen. Tron blevallt·
så något som i sig självt var förtjänst·
fullt, en laggäming. Detta var fariseismens stora misstag.

Verbalformen »tro» uttrycks i de
gammaltestamentliga skrifterna med
hä 'amin , hif. av 'öman, vara fast el.
säker; i hif.: tro (På), ha tillit (till).
Speciellt används hä'l'imin om tillitsfull
inställning till en levande person, och
särskilt i förhållandet till Gud, I.Mos.
15:6; 2.Mos.14:31; 2.Krön.20:20. Det
betecknar också tillit till Guds ord och
löften, Jona 3:5; Ps.106:12, samt lydnad mot hans bud, Ps.119:66. Det som
ligger i trosbegreppet, kan också stundom uttryckas med verbet bära/}, lita
(på), förtrösta (På), och med verbet
lJösö, söka tillflykt (hos) - i båda
fallen oftast med Gud som objekt.
Tron är icke en passiv inställning till
livsödet (fatalistisk resignation), utan
en förtröstansfull tillflykt till Guds
frälsningslöften, till hans frälsningsvilja, sådan den uppenbaras i förbundsförhållandet.
Det är verbalformen som i regel
används i G.T. De få gånger substantivformen 'ämunö används, betecknar
den: det som står fast; trofasthet;

sanning. När tron blir trofasthet el.
trohet, hänger det samman med att
den först vilar i Guds sanning och
trofasta omsorg. Tro och trohet blir
därför livsnerven i förbundsförhållandet till Gud, Jes.26:2.
En typisk representant för tron är
Abraham, LMos.IS:6, jfr Rom,4:9-13,
16-22. I sin tro lydde han Guds kallelse, förtröstade på Guds löften, höll sig
orubbligt till förbundet med Gud.
Tron kom att dominera hela hans liv,
han blev alla troendes fader, Gal.3:7-9;
Rom.4:16 f.
Profeterna förkunnade tro som
grundval för folkets och den enskildes
liv. I synnerhet gäller detta Jesaja. Med
nyckelorden »stillhet» och »förtröstaw>
understryker han, att trons inställning
skall frälsa folket både politiskt och
religiöst, Jes.30:15, genom att Gud då
själv i sin makt och kärlek kan få
befria och bevara det. Vill däremot
Israel byta ut tron på Gud mot otro
och högmod, kan det icke räddas från
undergången.
Profeterna talar också om att »höra»
i betydelsen »tro». Gång på gång förmanar de folket att höra Herrens ord,
dvs. öppna sig för det i tro, Jes,46:3;
48:1; 49:1; 55:2; Jer.2:4; 22:29; Hes.
13:2; 34:7; Am.7:16; Mika 6:1; Sak.
6:15. Den som vill höra i denna mening, skall bli välsignad av Herren: »Om
I ären villiga att höra, så skolen I få äta
av landets goda», Jes.1:19, jfr 45:19.
Hörsamhet och förtröstansfull lydnad
blir i det närmaste synonymer för
trosbegreppet, LSam.15 :22.
Ä ven om ordet »tro» icke nämns så
ofta i G.T., har dock trosbegreppet
spelat en avgörande roll också i gammaltestamentlig tid. Det var trons för·
hållande till förbundets Gud, eller
otrons avfall från förbundet, som kom
att bestämma folkets historia, religiöst
och politiskL
Gudsförhållandet är i G.T. grundat
på tron på Guds nådestillsägelser och
frälsningslöften i förbundet och är
därigenom av samma trosrättfärdighetskaraktär som i N.T. Klart kommer
detta fram i ett sådant ord som Hab.
2:4: »den rättfärdige skall leva genom
sin tro», ett ord som fick stor betydelse för Paulus' lära om rättfärdiggörelse
genom tro, jfr Rom,4:16 f.
Efter den babyloniska fångenskapen kom i senjudendomen tron i
ett nytt ljus. På grund av de skriftlärdas betonande och tolkning av lagen
blev nu den intellektuella sidan av tron
den dominerande. Förkunnelsen av
lagen fick ett dogmatiskt syfte, och
tron kom att bestå i att hålla lagens
budskap för sant. Från att vara en
livsinställning och en hjärtesak blev
tron nu mer en förståndssak, något
som i sin tur förde till död rättrogenhet.
Tron kom visserligen att spela en
viktig roll i fromhetslivet, men vikten
överflyttades från inställning till handling. Den starka utvecklingen av nomismen (lagiskheten) kom att nedvärdera
tron till en dygd, en fromhetsgärning i
linje med mildhet, barmhärtiglIet osv.
Därigenom blev tron, från att ha varit
en totalinställning till Gud - bestämd
av förtröstan på Guds nåd som förbundsgemenskapens enda grundval

NT.
Begreppet tro uttrycks i N.T.s skrifter först och främst genom grek. pistis,
övertygelse, tro, tillit; trohet, trofasthet, och pisteuein, tro i betydelsen
hälla för sant el. trovärdigt; vara övertygad (om), förtrösta (på), ha tillit
(till), förtro sig (åt). Båda orden används mycket ofta och betecknar i
gudsförhållandet en personlig övertygelse som leder till att människan med
full förtröstan förlitar sig på Gud. Det
senjudiska, intellektuella försanthållandet innefattas ofta i betydelsen, jfr
Joh.5:46; 12:38; Rom.lO:9, där trons
lydnad underförstås som en trons konsekvens. Ä ven andra ord för »tro»
används stundom, se ordanalyser.
Tron förstås i N.T. som människans
ja till Guds ord och uppenbarelse, och
den kommer därför att bestämma
människans gudsförhållande. Tro be·
tecknar en förtröstansfull hängivenhet
åt Gud, sådan han är uppenbarad i
Jesus Kristus.
Grundvalen för tron är Guds ord
och Guds gärning. Därmed blir tron
riktad mot Gud själv. Det blir icke
endast den subjektiva sidan av tron det
kommer an på, utan än mer den
objektiva. Gud och Jesus Kristus blir
som trons föremål det centrala i troslivet, Joh.14:L Jesus kallas med rätta
»trons hövding och fullkomnare»,
Hebr.12:2.
Det har i N.T. icke formulerats
något egentligt trosbegrepp. Hebr.
11:1: »tron är en fast tillförsikt om det
som man hoppas, en övertygelse om
ting som man icke ser», utgör ingen
fullständig definition på tron, utan
täcker endast delvis bruket av ordet i
N.T., vilket visar ett mer varierat innehålL Allt som allt kommer det tydligt
fram, att tro är en grundinställning av
praktisk och religiös karaktär och med
Jesus Kristus som den dominerande
medelpunkten.
Den rikt varierade användningen av
termen »tro» kommer klart i dagen vid
en genomgång av de olika skrifterna i
N.T.:
Hos synoptikerna betecknar »tro»
en övertygelse om att Gud kan fullborda löftena som gavs genom profeterna. Denna uppfyllelse skulle ske
genom Messias, och tron riktas därför
mot Jesus Kristus, som förverkligare av
Guds frälsningsplan. Tron kommer
därför till uttryck som förtröstan på
Jesu gudomliga makt att hjälpa, Matt.
9:29; Mark.9:22 f.; Luk.7:50. I sin
undervisning lärde Jesus lärjungarna
att vandra i beroende av Gud, och i det
sammanhanget blir tron motsatsen till
fruktan, jfr Mark.5 :36. Det talas i de
tre första evangelierna även om tro på
evangeliet, 1 :IS, och om tro på Jesus
som Messias, Matt.16:15 ff. med par.
Jesu mål var att lärjungarna skulle
komma till full tro på honom personligen som Guds Son och som den
genom profeterna utlovade Guds Messias.

I Johannesevangeliet har ordet tro
fätt en framskjuten plats och det
uteslutande som verb. Mycket ofta
talas det om att tro på Jesus som det
viktigaste av allt. Tron avgör här och
nu frågor som gäller evigt liv, här och
därovan, 3:16,18; 6:47; 8:24; II :25 f.
Att tro på Jesu namn är att se och
mottaga Jesus såsom den av Gud sände
med allt vad han är och har, 1:12;
3:18. Tron på Jesus leder till gemenskap med honom, till enhet med honom, 17:20 f.; den leder även till ett
välsignelserikt liv, 7:38. Tron följer av
J esu ord, 2 :22; 4 :41, och gärningar,
2:11; 10:37 f. Allt vad Jesus sade och
gjorde, hade som mål att människor
genom tron skulle föras till frälsning
och evigt liv. Tro på honom var,
betonade han, liktydigt med tro på
Gud,12:44.
Johannes' första brev ger ett starkt
vittnesbörd om trons seger. Den som
tror att Jesus är Guds Son, har övervunnit världen och kan hålla Guds
bud, 5 :1-5.
I Apostlagärningarna dominerar
missionssituationen, och tron förbinds
här ofta med omvändelse och mottagande av evangeliet. Det berättas om
människor som genom förkunnelsen av
evangelium kommer till tro på Kristus
som frälsare, 4:4; 8:12; 11:21; 13:48
m.fl. ställen.
Både judekristna och hednakristna
betecknas som troende, 2:44; 4:32. De
tror att Jesus är Messias, i enliglIet med
de gammaltestamentliga profetiorna,
2:29-36. Denna tro bygger på Guds
kallelse, 2:39, på Guds ord som tas
emot, 2:41, och på att Gud öppnar
hjärtat, 16:14 f. Det talas om att vara
full av tro, 6:5, likaledes om att lyda
tron, 6:7 (grt.), och om att stå fast i
tron, 14:22. I dessa sista fall är tron
lika med trosinnehållet, den kristna
tron.
Som i de synoptiska evangelierna
kommer också i Apostlagärningarna
tron till uttryck som förtröstan på
Jesus som en hjälpare både i timlig och
i andlig nöd, 3:3-8,16; 5:12-16. Icke
alltid hade de som sökte hjälp en trons
övertygelse om Jesus som Messias,
Guds Son, men de trodde att Gud
verkade genom Kristus och hans apost·
lar, och tron mognade senare till en
fullvärdig kristen tro.
Hos Paulus är tron det typiska
uttrycket för den kristna grundinställ·
ningen. I motsats till Johannes, som
brukar verbalformen av termen »tro»,
använder Paulus väsentligen substantivformen. För honom är tro det ord som
bäst täcker och sammanfattar hela det
kristna livet.
Paulus ger, i likhet med de övriga
nytestamentliga författarna, ingen
definition av trons väsen, utan förutsätter att trons föremål och innehåll är
känt. Tron är för honom den rättfärdiggörande tron, Gal.3:22 f.; Rom.
3 :22. Att tro eller komma till tro
betyder detsamma som att vara eller
bli en kristen, 13:11; l.Kor.3:5; 15:2.
De bibliska skrifterna betonar alla
trons betydelse för frälsningen, och
denna sanning framhäver Paulus som
motsats till försöket att uppnå rättfärdiggörelse genom laggämingar, Rom.
3:28; GaI.2:16. Kristendomen är för
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TRIUMFERA
l) rum, 01 l
resa sig upp; vara hög; pol. uppresa;
upphöja; här i betydelsen: låta triumfera. Se Lex. Stolt 2, Upphöja 3.
2) 'ölaz, i '; ):
jubla, glädj; ~g (högt och synbart). Se
Lex. Fröjd 12, Glädja 5, Jubla 12.
3) 'ölas, r'; V
jubla, 'fröjd'a Tel. glädja sig (högt och
synbart). Se: Fröjd 22, Glädja 2.
4) thriambeuö, 6pw/J.{3dJW
triumfera (över); föra i triumf el.
segertåg (om krigsfångar). Se vidare:
Segertåg l.
TRIUMFERA
1 skall du icke låta dem t.
Job 17:4
2 Gud har talat: Jag skall t.
PS.60:8
2 huru länge skola ogudaktiga t.
94:3
2 (Gud:) Jag skall t.
108:8
3 När de rättfärdiga t.
Ords.28:12
4 han i hm t. t över dem
Kol. 2:15

TRO
Se även: Förtröstan, tillförsikt, förtroende, visshet, övertygelse, bekännelse,
frälsning, rättfärdiggörelse, troende.
-tro
betro 4.Mos.l2:7
förtro MatLII :27
otro Matt.13:58
Tro
Termen »tro» är en av de mest centrala
i hela Bibeln. Den används ofta och i
olika sammanhang med ett skiftande
begreppsinnehåll. Ordet tro förekom·
mer om förhållandet människor emellan, t.ex. LMos,45:26; Jer.12:6, men
är i Skriften först och främst ett
sammanfattande uttryck för den hållning en människa bör inta gentemot
Gud. Tron betecknar hjärtats tillit och
engagerar hela den mänskliga person·
liglIeten i ett allt omfattande livsförhållande. Tron kommer av Guds ords
predikan, jfr Rom.1O:14-17, och är
människans positiva reaktion på Guds
uppenbarelse. Trons frukt och konsekvens är tacksam lydnad mot Ordet,
jfr 1 :5; LTess.2:13, och trons djupa
hemliglIet är den eviga livsgemenskapen med Herren, jfr Joh.17:20 f.;
Ef.3:12; Joh.6:47-5 L Tron är sålunda
avgörande för människans eviglIet,
1:12; 3:16; Apg.l6:30 f.
G.T.

Tro
Paulus icke en samling av goda råd och
levnadsregler, icke ett system av bud
och förbud; frälsningen är icke grundad på människans prestationer (laggärningar), utan på Guds frälsningsingripande i Jesus Kristus_ Han förkunnar att evangelium är »en Guds kraft
till frälsning för var och en som tron),
Rom.1 :16. Här sammanställs tron med
Guds kraft i motsats till gärningar
gjorda i egen kraft, på samma sätt som
nåd utesluter förtjänst, Rom.4:4 f.
Frälsningen sker genom tro allena.
Tron är över huvud taget till den grad
grundläggande, att allt som icke framspringer av tro, är synd, Rom.14:23.
Tron kommer av Kristi ords predikan, Rom.lO:14,17. Den är övertygelse om evangeliets sanning och är hjärtats accepterande av denna sanning,
Rom.lO:9. Tron är icke något som
människan kan komma fram till
genom eget förnuft, jfr Luthers förklaring till den tredje trosartikeln.
Tron vilar i Guds Andes vittnesbörd
om att evangeliet är Guds eget ord,
I.Kor.2:4-13. »Gud måste säga dig i
ditt hjärta: detta är Guds ord»
(Luther). Tron kan därför kallas Guds
gäva, Ef.2:8, just av det skälet att
Anden vid evangeliets förkunnelse
skapar trons övertygelse, jfr uttrycket
»komma till trm>. Trons gåva blir då
Guds nåds verk i hjärtat, vilket hos den
som tar emot gåvan leder till trosavgörelsens överlåtelse åt Kristus, Rom.
10:10, jfr Hebr.IO:39; Joh.3:36 b;
Apg.19:9.
Såsom frälsningen är av tro, är det
kristna livet en vandring i tro, 2.Kor.
5:7. Tron bevaras och styrkes genom
användning av nådens medel, Apg.
2:42, och genom lydnad mot Guds
vilja, jfr 2.Kor.13:S. Den troende upplever »Unio mysticID), livsgemenskapen
med Kristus. Den troende är i Kristus
och Kristus i den troende, Gal.2 :20;
3:26 L; EL3:17; Fi1.3:8-1O, jfr Joh.
14:23.
Tron är dock icke endast vilande i
Gud, kvietiv, utan även intensivt aktiv.
Den levande tron är verksam genom
kärlek, Ga1.S :6; I.Tess.1 :3_ Samtidigt
som Paulus avvisar laggärningar som
grundval för frälsningen, påvisar han
att »goda gärningar» är en naturlig
frukt och följd av frälsning och tro,
Ef.2:8-1O; Tit.2:14; 3:8,14. »Goda gärningan) är för Paulus en realitet endast
i Kristus-gemenskapen.
I sin undervisning använder Paulus
en formel som omfattar det ömsesidiga
förhållandet mellan tro, hopp och kärlek, I.Kor.13:13; Kol.1:4f.; Ef.1:IS18. Av dessa tre moment är tron det
grundläggande, och den kan därför
brukas som en sammanfattande beteckning för hela det kristna livet.
Dessutom kan hopp och kärlek sägas
vara inbegripna, när det talas om den
rättfärdiggörande tron, Ga1.S:S f. Här
är det icke egentligen tal om sidoordning, ty under det att tron är överordnad hoppet, som kan kallas trons
himmelska sida; Rom.S :2, så är tron i
praktiken verksam genom kärlek, Gal.
5 :6. Den kärlek som är en frukt av
tron, räknar icke med någon egen
förtjänst, tron ger alltid Gud hela äran.
Hebreerbrevet framhäver tron som
det karakteristiska för Guds folk. I
synnerhet talas här om trons förhållan-

de till Guds löften, förhållandet till
de eskatologiska frälsningsförmånerna,
speciellt löfteslandet - det Kanaan
som är av himmelsk art. Tro och hopp
står i Hebreerbrevet i intim förbindelse. I trons stora porträttgalleri, kap.II,
framdrages ur gamla förbundet en lång
rad förebilder av tro. De trodde Guds
löften till och med när det till synes
var hopplöst. Utan att se levde och dog
de i tron på den utlovade Messias, v.l
och 39. Det var tron som präglade
deras liv, och slutsatsen blir att »Utan
tro är det omöjligt att täckas Gud»,
v.6.
Jakob kompletterar i sitt brev,
2:14-26, Paulus' förkunnelse av rättfärdiggörelse genom tro. Olikheten
mellan dem är av rent formell art.
Medan Paulus söker hindra att någon
skulle grunda ett ohållbart frälsningshopp på egna gärningar, efterlyser
J akob hos sina läsare de gärningar som
måste växa fram som en frukt av tron
och frälsningen. Han varnar för en tro
som endast består i ett intellektuellt
försanthållande, något som leder till
död rättrogenhet. Livet självt drar ett
streck över en sådan opersonlig och
ofruktbar tro. Se för övrigt: Rättfärdiggörelse.
Pistis och pistetiein i N_T_
Bruket av de grekiska termerna för
vårt »trm), subst. pistis och verbet
pisteuein, företer en rik variation i Nya
Testamentet.
a. På somliga ställen har pisteuein
betydelsen: hålla för sant, sätta tro till,
lita på, som t.ex. i Joh.2:22 b (objekt:
Skriften och Jesu ord), i Luk.24:2S
(lärjungarnas tröghet att tro på profeternas utsagor), i Rom.4:18-22 (Abrahams tro på Guds löfte).
b. Ofta innebär pisteuein: ta emot
budskapet om Kristus, erkänna honom
som Guds Son och underkasta sig hans
frälsningsvilja, t.ex. Mark.I:1S; Joh.
1:12; 3:16; 6:29; 12:11; Apg.4:4;
10:43; 16:31; 18:8; Rom.4:S; 9:33;
10:10; I.Kor.I:21; Gal.3:22; I.Tim.
3:16; l.Joh.3:23; 5:1.
I nära samband härmed talas om
hypako~ pisteös, trons lydnad, Rom.
1:5; 16:26. Att vara evangelium lydig
är detsamma som att tro det, 10:16, jfr
15:18.
c. Pistis betecknar i de tre första
evangelierna ofta tillit till att Jesus kan
och vill hjälpa i timlig (kroppslig) och
andlig nöd, så t.ex. i Matt.8:1O;
9:2,22,29; 15:28; Mark.lO:S2; Luk.
7:50; 17:19.
d. Pistis syftar i de övriga skrifterna
ofta på själva troslivet, Gal.2:20; Rom.
1:8; 2.Kor.S:7; 13:5; GaI.S:6; Ef.I:IS;
Kol.1 :4; I.Tess.1 :3; 3 :5; I.Tirn.6:12.
Den troende kan bli stark i tron,
Rom.4:20; Apg.16:S; vara väl grundad
i tron, Kol.1 :23; stå fast i tron, I.Kor.
16:13; vara full av tro, Apg.6:S; 11 :24.
Han kan växa till i tron, 2.Kor.IO:IS;
2.Tess.1 :3; men kan också vara svag i
tron, Rom.l4:1.
I detta sammanhang får pistis stundom betydelsen trohet (jfr hebr.
'fununå), 2.Tim.4:7; I.Pet.1 :7; Upp.
13:10.
e. Pistis kan stå för den kristna tron
enligt dess läromässiga innehåll, Apg.
6:7; 14:22,27; 24:24; Rom.I:12; 10:8;
Gal.1:23; 3:5; Ef.4:S; I.Tim.4:1,6; 5:8;
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f. Pistis kan beteckna tro som nådegåva (chitrisma), Rom.12:3; l.Kor.12:9.
g. Pistis kan brukas som princip, i
motsats t.ex. till lagen, Gal.3:12.
Tro
Tro på Gud

På hans ord, PS.106:12. På hans
bud, PS.119 :66. På hans kraft, Ko1.
2:12. På hans kärlek, l.Joh.4:16.
Tro på Jesus

Tro på Gud, tro ock på mig, Joh.
14:1. Tro på Herren Jesus, Apg_16:31.
Det är Guds bud, att vi skall tro på
hans Sons, Jesu Kristi, namn, I.Joh.
3:23. Vi tror och förstår att du är
Guds Helige, Joh.6:69.
Trons verkningar

Den som tror på Jesus, får syndernas förlåtelse genom hans namn, Apg.
10:43. Blir rättfärdiggjord, Apg.13:39;
Rom.4:S. Blir frälst, Apg.l6:31; Ef.
2:8. Blir född av Gud, 1.1oh.S:1. Blir
Guds barn, Joh.l:12; Ga1.3:26. Får
den helige Ande, Ga1.3:2,14. Får Kristus boende i sitt hjärta, Ef.3:17. Får
evigt liv, Joh.3:16,36. Får del i löftena,
2.Kor.1 :20; Hebr.6:12. Får frid med
Gud, Rom.5:1. Får glädje, Rom.IS:13;
Fil. 1:25. Blir renad, Apg.lS:9; 1.1oh.
1:7. Blir helgad, Apg.26:18; I.Kor.
1:30. Blir icke dömd, Joh.3:18; 5:24.
Får se Guds härlighet, Joh.11:40.
Tron och förkunnelsen

Tron kommer av predikan, Rom.
10:17. Apostlarna förkunnade ordet
om tron, Rom_IO:8; Apg_24:24. Hur
skall de kunna tro, om de icke får
höra, Rom_IO:14.
Ett liv i trd
Den rättfardige skall leva av tro,
Rom.l :17; GaI.2:20. Vi vandrar här i
tro, icke i åskådning, Gal. 5 :7. Vi skall
förbli i tron, Kol.I :23. Stå fasta i tron,
I.Kor.16:13; Ko1.2:7. Bedja med tro,
Matt.21 :21; Mark.11:24. Vår tro skall
vara verksam genom kärlek, Gal.S :6.
Kämpa trons goda kamp, I.Tim.6:12.

Helgelse, Apg.26:18. 6) Liv, Rom.
1:17. 7) Seger, 1.J oh.5 :4.
TRO

(sub st.)

l) 'dmunä, il J 1 /j ~

fasthet, säkerhet, pålitlighet, trofasthet; i Hab.2:4 i betydelsen: fasthållande vid Gud, förtröstan, tro; av: 'åman,
se 2. Beträffande övers. »på heder och
tro», se Heder 1. Se t.ex. Sanning 8,
Trofast 2.
2) 'äman, 1g ~

nif. vara fast el. säker; vara pålitlig el.
trofast; i Neh.9:8 nif. part. övers. fast i
tron; hif. tro, förtrösta, lita (på). Se
t.ex. Ro 14, Sann 1, Tro (verb) 2.
3) 'dmät, m~ ~

fasthet, säkerhet, pålitlighet, trofasthet; av: 'åman, se 2. Se t.ex. Pålitlig 1,
Sanning 3, Trofast 3.
4) 'emun, 1 ·1 1:J ~

vanl. plur. 'ämunim; pålitlighet, trofasthet; av: 'åman, se 2. Se vidare:
Trohet 1.
5) p{stis, rriane;
övertygelse (om någots sanning), tro,
tillit; trohet, trofasthet. Ordet motsvarar i LXX ofta hebr. 'ämunå, se 1, och
'ämät, se 3. Det brukas i N.T. både om
tron -som försanthållande och förtröstan och om tron som trossanning
(= evangeliet om Kristus). Se: Tro
(verb) 11, Trofast 5, Trohet 5.
6) pisteuö, rr WTEVW
hålla för sant, vara övertygad (om),
tro, lita på. 1 Rom.IO:1O står ordagrant: Ty med hjärtat tror man till
rättfardighet, och med munnen bekänner man till frälsning. Se vidare: Tro
(verb) 6_
7) utf.ord.
I slutet av Hebr.ll:4 står ordagrant:
och genom den talar han ännu, fastän
han har dött.
TRO (subst.)
Uppdelning: allmänt, genom tro, komma till
tro.

)>Genom tro»
I) Tillträde till nåden, Rom.S :2. 2)
Rättfärdiggörelse, Rom.3:28. 3) Frälsning, Ef.2:8. 4) Rening, Apg.IS:9_ 5)

TRO (allmänt)
1 tingo handla på heder och t. 2.Kon.12:15
1 skola få handla på heder och t.
22:7
1 tjäna på heder och t.
l.Krön. 9:22
1 på heder och t. skola dessa
9 :26
1 på heder och t. uppsikten över
9 :31
2 Haven t. på H., eder Gud
2.Krön.20:20
1 allt på heder och t.
31 :12
1 på heder och t. skulle de förvalta
31 :18
1 handla på heder och t.
34:12
2 (Abrams) hjärta fast i t.n
Neh. 9:8
3 s. håller t. evinnerligen
Ps.146:6
2 Om I icke haven t.
Jes. 7:9
4 ett (folk) s. håller t.
26:2
1 rättfärdige leva gm sin t.
Hab. 2:4
5 icke hos ngn så stor t.
Matt. 8:10
5 När J. såg deras t.
9:2
5 din t. har hjälpt dig
9:22
5 Ske eder efter eder t.
9 :29
5 O kvinna, din t. är stor
15 :28
5 Om l haven t., vore den blott ss.
17 :20
5 Om I haven t. och icke tvivlen
21 :21
6 allt vad I med t. bedjen om
21 :22
5 När J. såg deras t.
Mark. 2:5
5 Haven I ännu ingen t.
4:40
5 Min dotter. din t. har hjälpt dig
5:34
5 Gå, din t. har hjälpt dig
10:52
5 Haven t. på Gud
11 :22
5 N är (J.) såg deras t.
Luk. 5 :20
5 Icke ens i Israel så stor t.
7:9
5 Din t. har frälst dig
7 :50
5 Var är eder t.
8:25
5 Min dotter, din t. har hjälpt dig
8 :48
5 apostlarna till H.: Föröka vår t.
17:5
5 Då sade H.: om I haden t.
17:6
5 Din t. har frälst dig
17 :19
5 finna t. här på jorden
18:8
5 din t. har hjälpt dig
18 :42
5 att din t. icke må bliva om intet
22:32
6 de judar s. hade satt t. till
Joh. 8 :31
5 på grund av t.n på (J.) namn
Apg. 3 :16
5 den t. s. verkas gm J.
3:16
5 full av t. och helig ande
6:5
6 satte t. till Filippus
8:12
5 full av helig ande och t.
11 :24
5 Paulus såg att han hade t.
14:9
5 förmanade dem stå fasta i t.n
14:22
5 öppnat en dörr till t.
14:27
5 styrktes nu församlingarna i t.n
16:5
5 (Felix) hörde (Paulus) om t.n på KJ. 24:24
5 upprätta t.ns lydnad bland
Rom. 1:5
5 i hela världen talar om eder t.
1:8
5 hugnad ur vår gemensamma t.
1 :12
5 Rättfärdighet... av t. till t.
1 :17
5 Den rättfärdige skall leva av t.
1 :17
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»1 tro»
1) Vandra i tro, 2.Kor.S:7. 2) Bedja
i tro, Jak.l :6. 3) Förbli i tro, I.Tim.
2:15. 4) Fasta i tron, I.Pet.S:9. 5)
Frimodiga i tron, I.Tim.3:13. 6) Rika i
tro, Jak.2:S. 7) Avsomnade i tron,
Hebr.11:13.
Mått av tro, Rom.l2:3_
1) Utan tro, Hebr.11 :6. 2) Liten
tro, Matt. 14:3 I. 3) Stor tro, Matt.
15:28; 8:10. 4) Svag tro, Rom.4:19. 5)
Stark tro, Rom.4:20. 6) Full av tro,
Apg.6:S. 7) All tro, I.Kor.13:2.
Den som icke tror
l) Är icke i Kristus, Ef.2:12 f. 2)
Utan hopp och utan Gud, Ef.2:12_ 3)
Ett djävulens barn, 10h.8:44_ 4) Döda
genom överträdelser och synder, Ef.
2:1. 5) Under Guds vrede, 10h_3:36. 6)
Redan dömd, Joh.3:18.
Tron
l) Trons ord, Rom.l0:8. 2) Trons
lag, Rom.3 :27. 3) Trons lydnad, Rom.
16:26. 4) Trons rättfärdighet, Rom.
4:13. 5) Trons liv, Gal.2:20. 6) Trons
vandring, 2.Kor.S:7. 7) Trons bön,
1ak.S:1S. 8) Trons gärningar, l.Tess.
1:3. 9) Trons kamp, l.Tim.6:12. 10)
Trons mål, l.Pet.1:9.

Tro
2) 'åman, 1I.) X
vara fast eC Tsäker; vara pålitlig el.
trofast; här hif. tro, förtrösta, lita (på).
Se t.ex. Tro (subst.) 2, Trofast 1.
3) I 4.Mos.16:14 står ordagrant: Skall
(el. Vill) du sticka ut dessa mäns
ögon?
4) dåmå, nI.) l
vara lik, lik;a: här pi. förlikna, järn·
föra; föreställa sig, inbilla sig, tänka.
Se: Liknelse 2, Tänka 6.
5) ['aman], 1g::::
aram. haf. (här 'med prep. be), tro,
förtrösta, lita (på). Verbet motsvarar
hebr. 'åman, se 2. Se: Tillförlitlig 3,
Trogen 7.
6) pisteuö, 7TWTEVW
hålla för sant, vara övertygad (om),
tro, lita på; av: pistos, se 9. Verbet är
LXX.s vanliga återgivning av hif. av
'åman, se 2. Se: Förtrösta 10, Tro
(subst.) 6, Troende 3.
7) dechomai, (, EXOpa!
taga, mottaga, antaga, godtaga, accep·
tera. Se: Mottaga 10, Undfå 20.
8) apisteö, CW WTEW
vara otrogen el. trolös; icke tro; av:
apistos, se 10. Se: Trolös 16.
9) pistas, 7TWTO,
trogen, trofast; trovärdig, tillförlitlig;
övertygad, troende; av: peith6, se 12.
Se: Fast 51, Förtroende 2, Troende 1,
Trofast 4, Trogen 9, Trovärdig 1.
10) apistos, ä7TWTO,
otrogen, trolös; icke troende, som icke
tror; av: neg. a- och pist os, se 9. Se
t.ex. Otrogen 4, Troende 2, TvivelS.
11) p{stis, 7T ia
övertygelse, tro; av: peith6, se 12. l
Apg.6:7 står ordagrant: blevo lydiga
mot tron. Se vidare: Tro (subst.) 5.
12) peithö, 7TEi()w
övertala, övertyga; pass. peithomai, bli
övertalad el. övertygad, komma till tro
på, tro; lyda, följa. Se t.ex. Förtrösta 7, Tillförsikt 5, Vinna 27, Övertala 2, Övertyga 1.
13) utf.ord.
14) nom{zö, vopilw
följa sed el. bruk; anse, mena, tänka,
förmoda; av: nomos, se Lag 12. Se:
Tanke 32.
15) dokeö, (,01< EW
mena, anse, förmoda. Se t.ex. Tanke
29.
16) diaporeö, (, wrropEw
fullständigt sakna utväg el. medel, vara
fullständigt hjälplös el. rådlös, icke alls
veta vad man skall tänka el. tro. Se
vidare: Veta 22.
17) o{omai, orapa!
(el. oimai) förmoda, antaga, tänka, tro.
Se: Tanke 38.

anse. Se t.ex. Akta 16, Anse 3, Sinne
11, Tänka 4.

TRO (allmäot)
2 ty han kunde icke t. dem
l.Mos.45:26
2 om de nu icke t. mig
2.Mos. 4:1
2 skola de t. att H. uppenbarat
4:5
2 Om de icke vilja t. dig
4:8
2 måste de t. det andra tecknet
4:8
2 om de icke ens t. dessa tecken
4:9
2 Då t.dde folket
4:31
2 gensträviga ... t.dden icke
5.Mos. 9:23
2 Därför t.dde Akis David
1.Sam.27 :12
2 ville icke t. vad man sade
l.Kon.10:7
2 icke t. vad man sade
2.Krön. 9:6
2 t.n (Hiskia) icke
32:15
2 kunde jag ej t. att han
Job 9:16
2 jag t.r förvisso
Ps.27 :13
2 Jag t.r, därför talar jag
116:10
2 fåkunnige t.r vart ord
Ords.14:15
2 så t. hm dock icke
26 :25
2 på det att I mån veta och t.
Jes.43 :10
2 vem t.dde vad s. predikades
53:1
2 Gedalja t.dde dem icke
Jer.40:14
2 Ingen "konung hade t.tt det
Klag. 4:12
2 t.dde folket i Nineve på
Jana 3:5

gärning I icke skolen t.
Hab. 1:5
ss. du t.r, må det ske
Matt. 8:13
T.n I att jag kan göra detta
9 :28
om I viljen t. det: han är Elias
11:14
Varför t.dden I hm då icke
21 :25
I t.dden hm icke
21 :32
men publikaner och skökor t.dde 21 :32
ångraden icke så att I t.dden
21 :32
sä t.n det icke
24:23,26
bättring, t.n evangelium
Mark. 1 :15
Frukta icke, t. allenast
5 :36
allt förmår den s. t.r
9 :23
Jag t.r! Hiälp min otro
9:24
förför en av dessa små s. t.
9 :42
t.r att det han säger skall ske
11 :23
t.n att det är eder givet
11 :24
Varför t.dden I hm då icke
11:31
så t.n det icke
13:21
så vi få se det och t.
15:32
t.dde de det icke
16:11
6 men icke heller dem t.dde man
16:13
6 icke t.tt dem s. hade sett (J.)
16:14
6 Den s. t.r och bliver döpt
16:16
8 men den s. icke t.r skall bliva
16:16
6 åtföija dem s. t.
16:17
6 du icke t.dde mina ord
Luk. 1 :20
6 salig är du, s. t.dde
1 :45
6 de t. allenast till en tid
8:13
6 t. allenast, så får hon liv
8 :50
6 Varför t.dden I hm då icke
20:5
6 Om jag säger det, så t.n I icke
22:67
8 de t.dde dem icke
24:11
8 då de ännu icke t.dde
24:41
6 Eftersom jag sade ... t.r du
Joh. 1 :50
6 de t.dde då skriften
2 :22
6 T.n I icke, när jag talar
3:12
6 huru skolen I då kunna t.
3:12
6 s. t.r skall i hm hava evigt liv
3:15
6 den s. icke t.r, är redan dömd
3:18
6 T. mig, kvinna. den tid kommer
4:21
6 icke mer för dina ords skull vi t.
4:42
6 tecken och under, så t.n I icke
4:48
6 t.dde mannen det ord J. sade
4:50
6 Den s. hör mina ord och t.r
5 :24
6 den han har sänt, hm t.n I icke
5 :38
6 Huru skullen I kunna t.
5:44
6 T.dden I Moses, skullen I t. mig
5:46
6 t.n I icke hs skrifter
5:47
6 huru skolen I då t. mina ord
5:47
6 så att vi kunna t. dig
6:30
6 fastän I sett mig, t.n I icke
6 :36
6 Den s. t.r, han har evigt liv
6:47
6 finnas några s. icke t.
6:64
6 visste vilka de voro s. icke t.dde
6 :64
6 vi t. och förstå att du är Guds
6 :69
6 om I icke t.n att jag är den
8:24
6 mig t.n I icke
8 :45
6 varför t.n I mig då icke
8 :46
6 t.dde icke att han varit blind
9:18
6 H., jag t.r
9:38
6 I t.n mig icke
10 :25.26
6 så t.n mig icke
10:37
6 t.n gärningarna, om I icke t.n
10:38
6 för att I skolen t .• gläder jag
11:15
6 T.r du detta
11 :26
6 jag t.r att du är Messias
11 :27
6 om du t.dde. skulle du få se
11 :40
6 de skola t. att det är du s. sänt
11 :42
6 H., vem t.dde vad s. predikades
12:38
6 Alltså kunde de icke t.
12:39
6 t. att jag är den jag är
13:19
6 T.r du icke att jag är i Fadern
14:10
6 T.n mig:iag är i Fadern
14:11
6 så t.n för själva gärningarnas
14:11
6 I mån t. när det har skett
14:29
6 t.tt att jag är utgången från Gud
16:27
6 t. vi att du är utgången från
16:30
6 J. svarade dem: Nu t.n I
16:31
6 de t. att du har sänt mig
17:8
6 för att världen skall t.
17 :21
6 för att ock I skolen t.
19 :35
6 den andre lärjungen såg och t.dde 20:8
6 kan jag icke t. det
20:25
9 tvivla icke, utan t.
20:27
6 Eftersom du har sett mig, t.r du
20:29
6 Saliga de s. icke se och dock t.
20:29
6 t. att J. är Messias
20:31
6 alla de s. t.dde höllo sig
Apg. 2:44
6 i hela skaran av dem s. t.dde
4:32
6 ännu flera t.dde och slöto sig
5:14
11 hop av prästerna lydiga och t.dde
6:7
6 t.dde icke att han var en lärj.
9:26
6 s. t.r bliver rättfärdig
13:39
6 gärning I alls icke skullen t.
13:41
6 Vi t. ju fastmer att det är gm
15:11
6 t.dde och läto döpa sig
18:8
6 dem s. t.dde till mycken hjälp
18:27
6 jag t.r allt s. är skrivet
24:14
12 icke t. att ngt är hm obekant
26:26
6 T.r du profeterna, kon. Agrippa
26 :27
6 Jag vet att du t.r dem
26 :27
8 andra t.dde icke
28:24
6 för var och en s. t.r
Rom. 1 :16
6 rättfärdighet ... för alla s. t.
3 :22
6 Abraham t.dde Gud
4:3
6 fader "för oomskurna s. t.
4:11
6 inför den Gud s. han t.dde
4:17
6 hoppades han ändå och t.dde
4:18
6 t. vi att vi ock skola leva
6:8
6 rättfärdighet för var och en s. t.r
10:4
6 t.r att Gud har uppväckt hm
10:9
6 huru skulle de kunna t. den s.
10:14
6 H., vem t.dde vad s. predikades
10:16
6 frälsa dem s. t.
l.Kor. 1 :21
6 till en del t.r jag att så är
11:18
6 (kärleken) t.r allting
13:7
6 tecken. ej för dem s. t.
14:22
10 utan för dem s. icke t.
14:22
10 ett tecken, ej för dem s. icke t.
14:22
6 utan för den s. t.r
14:22
10 några s. icke t.dde
14:23
10 ngn s. icke t.dde ... komme ditin
14:24
6 Jag r.r. därför talar jag
2.Kor. 4:13
6 så t. också vi
4:13
10 icke i ok med dem s. icke t.
6:14
9 vad delaktighet har den s. t.r
6 :15
10 med den s. icke t.r
6:15
6 Abraham t.dde Gud
Gal. 3:6
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5 s. låter det bero på t. på J.
3:26
5 göra omskurna rättfärdiga av t.
3:30
5 hm räknas hs t. till rättfärdighet
4:5
5 t.n räknades Abraham till
4:9
5 den t. s. vår fader Abraham hade
4:12
5 det var gm rättfärdighet av t.
4:13
5 så är t.n till intet nyttig
4:14
5 Därför måste det bero på t.
4:16
5 för dem s. hade Abrahams t.
4:16
5 försvagades icke i sin t.
4:19
5 blev fastmer starkare i sin t.
4 :20
5 blivit rättfärdiggjorda av t.
5:1
5 rättfärdighet s. kommer av t.
9 :30
5 icke sökte den på t.ns väg
9 :32
5 rättfärdighet s. kommer av t.
10:6
5 ordet om t.n, det s. vi predika
10:8
6 gm biärtats t. rättfärdig
10:10
5 Alltså kommer t.n av predikan
10:17
5 det mått av t. s. Gud tilldelat
12:3
5 bruke efter måttet av sin t.
12:6
5 Om ngn är svag i t.n
14:1
6 t. till att äta vad s. helst
14:2
5 Den t. du har må du hava för dig
14:22
5 icke sker av t.
14:23
5 allt s. icke sker av t. är synd
14:23
6 hoppets Gud uppeylle ... frid i t.n
15:13
5 bland dem upprätta t.ns lydnad
16:26
5 eder t. icke grundad på
l.Kor. 2:5
5 åt en annan gives t. i samme A.
12:9
5 om jag hade all t.
13:2
5 t.n, hoppet, kärleken, dessa tre
13:13
5 då är ock eder t. fåfäng
15:14
5 så är eder t. förgäves
15:17
a- Vaken, stän fasta i t.n
16:13
5 vore herrar över eder t.
2.Kor. 1 :24
5 i t.n stån I fasta
1 :24
5 vi hava samma t.ns A.
4:13
5 vi vandra här i t.
5:7
5 då I nu utmärken eder i t., i tal
8:7
5 i samma mån s. eder t. växer till
10:15
5 huruvida I ären i t.n
13:5
5 den t. s. han förr ville
Gal. 1 :23
5 hava vi satt vår t. till JK.
2:16
5 rättfärdiga av t. på K.
2:16
5 lever jag i t.n på Guds Son
2:20
5 kom det sig att I lyssnaden i t.
3:2
5 därav att I lyssnaden i t.
3:5
5 de s. låta det bero på t.
3:7
5 av t. s. hedningarna skulle
3 :8
5 låta det bero på t.
3:9
5 Den rättfärdige skall leva av t.
3:11
5 i lagen beror det icke på t.
3:12
5 av t. på JK., komma dem till del
3 :22
5 förrän t.n kom, vara vi inneslutna
3:23
5 den t. s. en gång skulle uppenbaras
3 :23
5 bliva rättfärdiga av t.
3 :24
5 sedan t.n har kommit
3 :25
5 Vi vänta ... av t., den rättfärdighet
5:5
5 huruvida han har en t. s. är
5:6
5 s. äro våra medbröder i t.n
6:10
5 fick höra om eder t. i H. J.
Ef. 1:15
5 en H., en t., ett dop, en Gud
4:5
5 komma fram till enheten i t.n
4:13
5 tagen alltid t.ns sköld
6:16
5 kärlek tillika med t. från Gud
6 :23
5 förkovran och tlädje i t.n
Fil. 1 :25
5 kämpa för t.n på evangelium
1 :27
5 frambär offret av eder t.
2 :17
5 på grund av t.n
3:9
5 vi hava hört om eder t. i KJ.
Kol. 1:4
5 om I nämligen förbliven i t.n
1 :23
5 ser fastheten i eder t. på K.
2:5
5 uppbyggas i hm och befästas i t.n
2:7
5 edra gärningar i t.n
l.Tess. 1:3
5 har eder t. på Gud blivit känd
1:8
5 styrka och uppmuntra i eder t.
3:2
5 jag ville veta ngt om eder t.
3:5
5 budskapet om eder t. och kärlek
3:6
5 vad s. kan brista i eder t.
3:10
5 iklädda t.ns och kärlekens pansar
5:8
5 eder t. så mäktigt tillväxer
2.Tess. 1:3
5 i fråga om ståndaktighet och t.
1:4
5 allt vad t. kan verka
1 :11
6 så att de sätta t. till lögnen
2 :11
6 icke satt t. till sanningen
2:12
5 till frälsning, i t. på sanningen
2:13
5 Ty t.n är icke var mans
3:2
5 sannskyldige son i t.n
l.Tim. 1:2
5 kommer till fullbordan i t.n
1:4
5 kärlek ... av en oskrymtad t.
1:5
5 med t.n och kärleken i KJ.
1:14
5 rustad med t. och med ett gott
1 :19
5 därigenom lidit skeppsbrott i t.n
1 :19
5 i t. och sanning vara en lärare
2:7
5 om hon förbliver i t. och kärlek
2:15
5 böra äga t.ns hemlighet i rent
3:9
5 aktad ställning och kunna i t.n
3 :13
7 den t. de hava i KJ.
3:13
5 somliga skola avfalla från t.n
4:1
5 näring av t.ns och den goda lärans
4:6
5 föredöme i t. och i renhet
4:12
5 så har denne förnekat sin t.
5:8
5 hava brutit sin första t.
5:12
5 de hava villats bort ifrån t.n
6 :10
5 rättfärdighet, gudsfruktan, t.
6:11
5 Kämpa t.ns goda kamp
6 :12
5 farit vilse i fråga om t.n,
6:21
5 erinras om oskrymtade t.
2.Tim. 1:5
7 samma t. s. först bodde i
1:5
5 i t.n och kärleken i KJ.
1 :13
5 förvända så t.n hos somliga
2:18
5 far efter rättfärdighet, t.
2:22
5 hålla profet i fråga om t.n
3:8
5 min efterföJjare~ i t.
3:10
5 jag har bevarat t.n
4:7
5 verka för Guds utvaldas t.
Tit. 1:1
5 på grund av gemensam. t.
1 :4
1 :13
5 så att de" bliva sunda i t.n
5 att vara sunda i t.
2:2
6 de s. sätta t. till Gud må beflita
3:8
5 Hälsa dem s. älska oss i t.n
3:15
5 den t. s. du har till H. J.
Filem. v.5
5 den t. du har gemensam med oss
v.6
5 lägga grunden med t. på Gud Hebr. 6:1
5 min rättfärdige skall leva av t.
10:38
5 t.n är en fast tillförsikt
11:1
5 utan t. omöjligt täckas Gud
11:6
5 den rättfärdighet s. hör t.n till
11:7

5 I t.n dogo alla dessa
11:13
5 J .• t.ns hövding och fullkomnare
12:2
5 efterföljen deras t.
13:7
5 om eder t. håller provet
1.Pet. 1:7
5 vinna det s. är målet för eder t.
1:9
5 eder t. nu kan vara hopp till Gud
1 :21
5 Stän hm emot, fasta i t.n
5:9
5 beskärd en lika dyrbar t.
2.Pet. 1:1
5 i eder t. bevisa dygd
1 :5
l.Joh. 5:4
5 övervunnit världen: vår t.
5 om eder t. håller provet
Jak. 1:3
5 bedje i t., utan att tvivla
1:6
5 menen icke att t.n på vår H. JK.
2:1
5 till att bliva rika'i t.
2:5
5 om ngn säger sig hava t.
2:14
5 Icke kan väl t.n frälsa hm
2:14
5 Så är ock t.n i sig själv död
2 :17
5 Du har ju t.
2:18
5 visa mig din t. utan gärningar
2:18
5 gm mina gärningar visa dig min t.
2:18
5 t.n utan gärningarna till intet gagn
2 :20
5 t.n samverkade med hs gärningar
2 :22
5 av gärningarna blev t.n fullkomnad
2 :22
5 av gärningar ... och icke av t.
2:24
5 är ock t.n utan gärningar död
2:26
5 t.ns bön skall hjälpa den sjuke
5:15
5 den t. s. blivit meddelad
Jud. v.3
5 på eder allraheligaste t.
v.20
5 t.n på mig förnekade du icke
Upp. 2:13
5 Jag känner ... din kärlek och din t.
2:19
5 hava ståndaktighet och t.
13:10
5 hålla Guds bud och bevara t.n på J. 14:12
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TRO (genom tro)
6 I gm t.n skolen hava liv
Joh.20:31
5 gm t.n renade deras hjärtan
Apg.15:9
5 gm t.n på mig, undfå syndernas
26 :18
5 rättfärdighet från Gud gm t.
Rom. 3:22
5 försoningsmedel gm t .• i hs blod
3 :25
5 Nej, gm en t.ns lag
3:27
5 mskan bliver rättfärdig gm t.
3 :28
5 så ock de oomskurna gm t.n
3 :30
5 Göra vi vad lag är om intet gm t.n
3 :31
5 insegel på rättfärdighet gm t.n
4:11
5 du får vara kvar gm din t.
11 :20
5 rättfärdig gm t. på KJ.
Gal. 2:16
5 gm t.n undfå den utlovade A.
3:14
5 Alla ären I Guds barn gm t.n i KJ.
3:26
5 av nåden ären I frälsta gm t.
Ef. 2:8
5 frimodigt träda fram gm t.n på hm
3 :12
5 K. gm t.n må bo i edra hjärtan
3:17
5 rättfärdighet gm t. på K.
Fil. 3:9
5 gm t.n på Guds kraft
Kol. 2:12
5 gm eder t. fått hugnad
l.Tess. 3:7
5 frälst gm den t. du har
2.Tim. 3:15
5 icke gm t.n upptaget
Hebr. 4:2
5 gm t. och tålamod få till arvedel
6 :12
5 Gm t.n förstå vi att världen
11:3
5 Gm t.n frambar Abel åt Gud
11:4
7 gm t.n talar han ännu
11:4
5 Gm t.n togs Enok bort
11:5
5 Gm t.n var det s. N oa byggde
11:7
5 Gm t.n var Abraham lydig
11:8
5 Gm t.n bosatte han sig ss. främling 11:9
5 Gm t.n fick jämväl Sara
11:11
5 Gm t.n var det s. Abraham frambar 11:17
5 Gm t.n gav Isak sin välsignelse
11 :20
5 Gm t.n välsignade den döende Jakob 11:21
5 Gm t.n talade Josef om Israels
11:22
5 Gm t.n blev Moses vid sin födelse
11 :23
5 Gm t.n försmådde Moses
11 :24
5 Gm t.n övergav han Egypten
11:27
5 Gm t.n har han ock förordnat
11 :28
5 Gm t.n drogo de gm Röda havet
11 :29
5 Gm t.n föllo Jerikos murar
11 :30
5 Gm t.n undgick Rahab att förgås
11:31
5 gm t.n besegrade konungariken
11:33
5 gm t.n fått sitt vittnesbörd
11:39
5 gm t. bevarade till frälsning
l.Pet. 1:5
TRO (komma till tro)
6 icke skola komma till t.
Luk. 8:12
6 alla komma till t. gm hm
Joh. 1:7
6 komma många till t. på hs namn
2:23
6 kommo till t. på hm för kvinnans
4:39
6 långt flera komma då till t.
4:41
6 han kom till t., så ock hs hus
4:53
6 Kommo många till t. på hm
8 :30
6 många kommo där till t. på hm
10:42
6 gm deras ord komma till t. på mig
17 :20
6 många ... kommo till t.
Apg. 4:4
6 Simon själv kom till t.
8:13
6 många kommo till t. på H.
9:42
6 kommit till t. på H. JK.
11:17
6 en stor skara kom till t.
11 :21
5 hindra ... från att komma till t.
13:8
6 landshövdingen ... kom till t.
13:12
6 hedningarna ... kommo till t.
13:48
6 en stor hop komma till t.
14:1
6 vilka hade kommit till t.
15:5
6 hedningarna ... komma till t.
15:7
6 hade kommit till t. på Gud
16:34
6 Många kommo därigenom till t.
17:12
6 några män komma till t.
17:34
6 Krispus kom till t. på H.
18:8
6 när I kommen till t.
19:2
6 många av dem s. kommit till t.
19:18
6 judar s. kommit till t.
21 :20
6 hedningar s. hava kommit till t.
21 :25
6 s. de icke kommit till t. på
Rom.10:14
6 närmare än då vi komma till t.
13:11
6 gm vilken I kommit till t.
l.Kor. 3:5
6 förgäves haven kommit till t.
15:2
6 på det sättet I kommit till t.
15:11
6 sedan I kommit till t.n
Ef. 1 :13
6 i alla s. kommit till t.
2.Tess. 1:10
6 Vi s. hava kommit till t.
Hebr. 4:3
6 vi hava kommit till t. på den l.Joh. 4:16

TRO (verb)

1) häsab, )0 n
räk~a, beräk;a, räkna med; tänka,

Tt,

TRO (verb)
Uppdelning: allmänt; tro på, tro (== mena,
tänka).

2
6
6
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8

Troas - Trogen
9 tillika med Abraham, bm s. t.dde
3:9
6 komma dem till del s. t.
3 :22
Ef. 1 :19
6 makt på oss s. t.
I.Tess. 2:10
6 förhölla oss mot ... s. t.n
6 verksamt i eder s. t.n
2:13
6 ss. vi t., bar dött och uppstått
4:14
6 vittnesbörd.o.haven I t.tt
2.Tess. 1:10
6 Han blev t.dd i världen
loTim. 3 :16
9 mottagas av dem s. t.
4:3
9 först och främst deras s. t.
4:10
9 för dem s. t. ett föredöme i tal
4:12
11 vi böra till dem s. t.
Hebr.10:39
6 måste t. att ban är till
11:6
12 vi t. oss hava gott samvete
13:18
6 I s. t.n. är stenen dyrbar
I.Pet. 2:7
8 för sådana s. icke t. har den
2:7
6 t.n icke var och en ande
I.Job. 4:1
6 s. t.r att J. är K.
5:1
6 den s. t.r att J. är Guds Son
5:5
6 den s. icke t.r Gud
5:10
6 Du t.r att Gud är en
Jak. 2:19
6 de onda andarna t. det och bäva
2:19
6 Abrabam t.dde Gud
2:23
6 förgjorde dem s. icke t.dde
Jud. v.5
TRO (tro på)
2 (Abram) t.dde på H.
1.Mos.15:6
2 t.dde på H. ocb bs tjänare
2.Mos.14:31
2 folket skall böra och t. på dig
19:9
2 att icke vilja t. på mig
4.Mos.14:11
2 Eftersom l icke t.dden på mig
20:12
2 detta oaktat t.dden l Icke
5.Mos. 1 :32
2 fäder vilka icke t.dde på
2.Kon.17 :14
2 t.n på bs profeter
2.Krön.20:20
2 eftersom de Icke t.dde på
Ps.78:22
2 och t.dde Icke på bs under
78:32
2 Då t.dde de på bs ord
106 :12
2 t.dde icke på bs ord
106 :24
2 ty jag t.r på dina bud
119:66
2 s. t.r på den beböver icke
Jes.28:16
2 Du må icke t. på dem
Jer.12:6
5 ban bade t.tt på sin Gud
Dan. 6:23
2 Icke t. på ngn vän
Mika 7:5
6 av dessa små s. t. på mig
Matt.18:6
6 så vilja vi t. på hm
27 :42
6 tröahjirtade till att t. på
Luk.24:25
6 åt dem s. t. på bs namn
Job. 1 :12
6 bs lärjungar t.dde på bm
2:11
6 s. t.r på bm skall icke förgås
3:16
6 Den s. t.r på hm, bliver icke
3:18
6 icke t.r på Guds enfödde Sons
3:18
6 Den s. t.r på Sonen, bar evigt
3:36
61 t.n på den ban bar sänt
6:29
6 den s. t.r på mig, skall aldrig
6 :35
6 s. ser Sonen ocb t.r på bm
6 :40
6 icke ens bs bröder t.dde på bm
7:5
6 många av folket t.dde på hm
7 :31
7 :38
6 Den s. t.r på mig, av hs innersta
6 s. t.dde på hm skulle undfå
7 :39
6 av rådsherrarna t. tt på bm
7 :48
6 T.r du på Människosonen
9 :35
6 Säg mig det, så jag kan t. på bm
9 :36
6 Den s. t.r på mig, skall leva
11 :25
6 s. !ever ocli t.r på mig
11 :26
11:45
6 Mångajudar ... t.dde på bm
6 skoJa alla t. på bm
11 :48
6 många judar ... t.dde på J.
12:11
6 T.n på Iiuset
12:36
6 t.dde de Icke på hm
12:37
6 mänga s. t.dde på hm
12 :42
6 Den s. t.r på mig
12 :44
6 ban t.r icke på mig utan på bm
12:44
6 ingen av dem s. t. på mig
12 :46
6 T.n på Gud, t.n ock på mig
14:1
6 Den s. t.r på mig, skall själv
14:12
6 om synd, ty de t. icke på mig
16:9
12 aJJa s. t.tt på (Teudas)
Apg. 5:36
12 aJJa s. t. tt på bm förskingrade
5 :37
6 s. t.r på (J.) skall få syndernas
10:43
6 åt H. s. de nu t.dde på
14:23
9 en kvinna s. t.r på H.
16:15
6 T. på H. J., så bliver du
16:31
6 på J. s. de skulle t.
19:4
11 uppmanat ... t. på vår H. J.
20:21
6 lIissIa dem s. t.dde på dig
22:19
13 fariseema bekänna sig t. på både
23:8
12 t.dde mer på Btyrmannen
27:11
6 t.r på bm s. gör ogudaktige
Rom. 4:5
6 t. på bm s. uppväckte J.
4:24
6 den B. t.r på den skall Icke
9 :33
6 Ingen s. t.r på hm •••på skam
10:11
6 icke allenast t. på K.
Fil. 1 :29
6 skulle komma att t. på bm 1. Tim. 1 :16
2.Tim. 1:12
6 jag vet på vem jag t.r
6 Icke sen bm, t.n l dock på
1.Pet. 1:8
91B.1Im bm t.n på Gud
1:21
6 den s. t.r på den skall icke
2:6
6 t. på bs Sons, JK., namn
1.Job. 3 :23
6 Den s. t.r på Guds Son
5 :10
6 icke t. tt på Guds vittnesbörd
5:10
61 s. t.n på Guds Sons namn
5:13
TRO (= mena, tänka)
1 t.dde bon var en sköka
1.Mos.38:15
3 t.r du att du kan sticka
4.Mos.16:14
1 t.dde Eli bon· var drucken
1.Sam. 1:13
4 nu t.r du jag är ss. du
Ps.50:21
14 t.dde de att de skulle få
Matt.20:10
15 t.dde att det var en vålnad
Mark. 6:49
16 visste icke vad ban skulle t.
Luk. 9:7
Iii t.dde att det var en ande de sågo
24:37
15 (Maria) t.dde det var
Job.20:15
17 uppskrivas... så t.r jag att icke
21 :25
15 t.dde det var en syn ban såg
Apg.12:9
15 t.r att också jag bar Guds A. 1.Kor. 7:40
Iii svårare straff t.n l icke
Hebr.10:29

Alexandria. Staden låg 25 km söder
om platsen för det gamla Troja som
var medelpunkten i landskapet Troas.
Läget nära Hellespontens (Dardanellsundets) öppning i Egeiska havet gav
staden betydelse som ~östad. Från
Troas skedde överfarten till Macedonien, jfr Apg.16:11.
Troas var en tid seleukidkonungarnas residensstad, men kom år 133 f.Kr.
under Rom. Kejsar Augustus gjorde
den till en romersk koloni, oavhängig
av den romerska provinsen Asien.
Staden har identifierats med nuvarande Eski Stambul. Utgrävningar har
bragt i dagen den antika teatern, förutom tempel och andra byggnader.
Aposteln Paulus besökte Troas på
sin andra missionsresa och fick här
kallelsen att komma över till Europa
med evangelium, Apg.16 :8-11. Den
kristna församling, som uppstod i
Troas, fick senare två gånger besök av
aposteln under hans tredje· missionsresa, 2.Kor.2:12; Apg.20:S. Sannolikt
besökte han ännu en gång församlingen i Troas, jfr 2.Tim.4:13, och i så
fall Ullder den resa som han gjorde till
Mindre Asien efter sin första fångenskapstid i Rom.
TROAS
över Mysien ned till T.
Vi Jade alltså ut från T.
dessa inväntade oss i T.
träffade dem åter i T.
till T. för att förkunna
mantel jag lämnade kvar i T.

Apg.16:8
16:11
20:5
20:6
2.Kor. 2:12
2.Tim. 4:13

TROENDE
Se även: Tro, kristen, lärjunge.
Den troendes stäDning i världen,
Joh.17.
1) Tagen ut ur världen, v.6. 2) Kvar
i världen, v.11. 3) Icke av världen,
v.14. 4) Hatad av världen, v.14. 5)
Utsänd i världen, v.18.
Den troendes tillstånd, 2.Kor.5:1-8.
l) I kroppshyddan, den jordiska
boningen, v.1 - tillståndet under jordelivet. 2) Avklädd kroppshyddan, v.4
- mellan tillståndet. 3) ÖVerklädd med
den himmelska hyddan, v.2 - evighetstillståndet.
TROENDE

I) pistos, 11" w ni ~
trogen, trofast; övertygad, troende. Se
vidare: Tro (verb) 9.
2) apistos, ä1l"WTO~
otrogen, trolös; icke troende. Se vidare: Tro (verb) lO.
3) pisteu6, 1I"tUT€VW
tro, lita på; part. troende. Se vidare:
Tro (verb) 6.
TROENDE
1 alla de omskurna t. män
Apg.10:45
1 Timoteus, son aven t. judisk kvinna 16:1
2 bar en bustru s. icke är t.
1.Kor. 7:12
2 bar en man B. Icke är t.
7 :13
2 den icke t. mannen är belgad
7:14
2 den Icke t. bustrun gm sin man
7 :14
2 den icke t. vill skiljas
7:15
2 ngn av dem s. icke äro t. bjuder
10:27
1 hälsar •••de i KJ. t.
Ef. 1:1
1 bälsar de t. bröderna i K.
Kol. 1:2
3 föredöme för alla de t. I
1. TesB. 1:7
10m ngn t. bar änkor att
loTim. 5:16
1 de s. bsva t. berrar må icke
6:2
1 de äro t. ocb kära bröder
6:2
1 en s. bade t. barn
Tit. 1:6

Trofast, trofasthet
Guds trofasthet
Är stor, Klag.3:23. Är sköld och
skärm, Ps.91:4. Är utan svek, S.Mos.
32:4; Ps.89:34. Är befäst i himmelen,
Ps.89:3. Når upp till skyarna, Ps.36:6;
57:11; 108:5. Kan icke göras om intet,
Rom.3:3; 2.Tim.2:13. Varar från
släkte till släkte, Ps.lOO:S; 119:90.
Visar sig i att han håller sina löften,
Hebr.10:23.
Jesus kallas »Trofast och sannfärdig», Upp.19 :11. Är en barmhärtig och
trogen överstepräst, Hebr.2:17.
Gud är trofast
I) Hall förlåter och renar, 1.Joh.
1:9. 2) Han tillstädjer ej frestelse över
fönnågan, 1.Kor.1O:13. 3) Han styrker
och bevarar från det onda, 2.Tess.3:3.
4) Han som kallar, han utför ock sitt
verk, 1. Tess.S :24.
TROFAST

l) 'åman, 19 ~
nif. vara fast el. säker; vara pålitlig el.
trofast. Se t.ex. Sann I, Tro (verb) 2,
Trogen 5.
2) 'åmunå, il ~ 1n ~:
fasthet, säkerhet, pålitlighet, trofasthet; av: 'åman, se l. Se t.ex. Sanning 8,
Tro (subst.) I, Trohet 3.
3) 'åmä!, n~!'$.
fasthet, säke·rhet, pålitlighet, trofasthet; sanning; av: 'åman, se l. Se t.ex.
Sanning 3, Tro (sub st.) 3, Trohet 2.
4) pistos, 11" wT6~
trogen, trofast; trovärdig, tillförlitlig. I
1.Joh. I :9 står pistos tillsammans med
dikaios, se Rättfärdig 8; i Upp.19:11
jämsides med ah~thinos, se Sannfärdig 5. Se vidare: Tro (verb) 9.
5) pistis, 1I"iuT!~
övertygelse, tro; trohet, trofasthet. Se
vidare: Tro (subst.) 5.
TROFAST
1 H. är ...den t.e Guden
5.Mos. 7:9
2 En t. Gud och utan svek
32:4
3 du bar visat dig t.
Neb. 9:33
3 förlossar mig, H •• du t.e Gud
Ps.31:6
3 förgör dem, du s. är t.
54:7
1 vars ande icke var t. mot Gud
78:8
1 t. är vittnet i skyn
89:38
1 den s. bar ett t. bjärta
Ords.11:13
1 s. bar bevisat sig t.
Jes.49:7
1 den t.a nåd jag bar lovat David
55:3
1 trolös mot ...den T.e
Hos.ll:12
4 Gud är t.
1.Kor. 1:9; 10:13
2.Kor. 1:18
4 så sant Gud är t.
4 T. är ban s. kallar eder
1.Tess. 5:24
2.Tess. 3:3
4 H. är t., ban skall styrka
Hebr.10:23
4 s. givit löftet, ban är t.
1.Pet. 4:19
4 själar åt sin t.e Skapare
1.Job. 1:9
4 så är ban t. och rättfärdlg
3.Job. v.1i
4 du handlar ss. en t. man
Upp.19:11
4 heter 'T. och sannfärdig'

TROFASTE
»Den Trofaste» är en benämning på
Gud. Det betecknar honom som den
oföränderlige i godhet, barmhärtighet
och a11rnakt. I det förbund han i nåd
har ingått med sitt folk och med
mänskligheten är han den evigt trofaste. Hos.11:12.
TROFASTHET (ordanalys, se Trofast)

TROAS
Stad i Mindre Asiens nordvästra hörn.
Den var anlagd på 3OO-talet f.Kr. och
hette först Antigonia efter en av Alexander den stores fältherrar, men kallades senare Alexandria med tillägget
Troas till skillnad frän det egyptiska

TROFAST
Se även: Tro, trohet, pålitlighet, fast,
sann, sanning, nåd, löfte, förbund.

3 tagit sin nåd ocb t. ifrån
1.Mos.24:27
3 visa min berre kärlek och t.
24:49
3 jag är för ringa till all den t.
32:10
3 lova visa mig din kärlek och t.
47:29
3 stor i mildhet ocb t.
2.Mos.34:6
3 skola vi bevisa (Rabab) t.
Jos. 2:14
2 vedergä lla för bs t.
1.Sam.26 :23
3 bevisa barmbärtighet och t. 2.Sam. 2:6
3 må nåd ocb t. beviaas eder
15:20
3 Alla H. vägar äro nåd och t.
Ps.25:10
3 kan det förkunna din t.
30:10
2 allt vad ban gör är gjort i t.
33:4
2 din t. allt upp till skyarna
36:6
3 förtiger Icke din nåd ocb din t.
40:11
3 din nåd ocb din t. må alltid bevara 40:12
3 Gud skall sända sin nåd och t.
57:4
3 din t. allt upp till skyarna
57:11
3 låt nåd och t. bevara bm
61:8
3 o Gud, svara mig i din frälsande t.
69:14
3 för din t., min Gud
71 :22
3 Godbet och t. akoJa där mötas
85:11
3 t. skall växa upp ur jorden
85:12
3 du, H., stor i mildhet och t.
86:15
2 Förtälier i avgrunden om din t.
88 :12
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I9-Illustrerat Bibel-lexikon

TROFAST
Uppenbarelsebokens ryttare på den
vita hästen (Kristus) heter »Trofast och
sannfärdig». Upp.19:11.

2 låta min mun förkunna din t.
89:2
2 i himmelen, där befäster du din t.
89:3
2 i de bellgas församling din t.
89:6
2 din t. är runt omkring dig
89:9
2 Min t. och min nåd skola vara med 89 :25
2 jag skall icke svika i t.
89 :a4
2 lovade David med ed i din t.
89:50
3 bs t. är aköld ocb akärm
91:4
2 när natten kommit (förkunna) din t. 92:3
2 döma folken med sin t.
96:13
2 tänkt på sin nåd ocb t. mot
98:3
2 bs t. från släkte till släkte
100:5
3 din t. allt upp till skyarna
108:5
3 Hs händers verk äro t. och rätt
111:7
3 de fullbordas med t. och rättvisa
111:8
2 du bar tuktat mig i t.
119:75
2 Från släkte till släkte varar din t.
119 :90
2 dina vittnesbörd i stor t.
119:138
2 H. svara miII ..• för din t.s skull
143:1
3 barmhärtigbet ocb t. röna de Ords.14:22
3 Gm barmbärtigbet ocb t. försonas
16:6
3 Mildbet och t. äro en konungs vakt 20:28
1 Vännens slag givas i t.
27:6
2 t. bältet omkring bs böfter
Jes.ll:5
3 boppas ej mer på din t.
38:18
3 fäderna göra din t. kunnig för
38 :19
3 skall i t. utbreda rätten
42:3
3 giva dem deras lön i t.
61:8
3 plantera dem med t.
Jer.32:41
2 ja, stor är din t.
KJag. 3 :23
2 i t. skall jag trolova mig
Hos. 2:20
3 Du skall bevisa t. mot Jakob
Mika 7 :20
4 löften jag i t. givit David
Apg.13:34
5 trolöshet göra Guds t. om intetRom. 3:3
5 A. frukt ...godhet, t.
Gal. 5:22

TROFIMUS
grek. fosterbarn. En kristen av hednisk
börd från Efesus, en av dem som
ledsagade Paulus frän Grekland till
Jerusalem i avslutningen av hans tredje
missionsresa, Apg.20:4. Här blev Trofirnus ofrivilligt orsaken till att Paulus
fängslades, 21 :28 ff. Då aposteln efter
sin första fångenskapstid i Rom besökte församlingar i Mindre Asien, var
Trofunus åter hans reskamrat och
medarbetare. Enligt 2.Tim.4:20 måste
Paulus lämna Trofunus sjuk kvar i
Miletus. Apg.20:4; 21:29; 2.Tim.4:20.
TROGEN
-trogen
förtrogen Job 19:14
klentrogen Matt.6:30
otrogen 4.Mos.5:12
TROGEN

l) ÖVers. »troget hälla» i 5.Mos.6:17
beror på att grundtexten här har mar
(se inledningen till art. Hålla), förstärkt med en infmitiv av samma verb.
Jfr 4,8.
2) 'åmät, MX
fasthet, - säk~·~h~t, pålitlighet, trofasthet; sanning; av: 'åman, se 5. I Jos.
24:14; l.Sam.12:24 står ordagrant: i
trofasthet el. sanning; Sak.8:3 trofasthetens el. sanningens stad. Se t.ex.
Sanning 3, Trofast 3, Trohet 2.
3) 'åmun, l ., n x
pålitlig, trofast; ;nd. i plur. 'ärnunim,
de pålitliga el. trofasta; av: 'åman, se 5.
4) ÖVers. »hålla troget med» i I.Krön.
12:29, är en återgivning av hebr. såmar
mismärä! (se t.ex. Tjänst 11), ego hålla
vakt om (= värna om). Jfr 1.
5) 'åman, l n x
nif. vara fast
säker; vara pålitlig el.
trofast. Se t.ex. Trofast 1.
6) däbek, P J 1
adj. ~~ håri~rT sig tätt intill; förbunden, tillgiven; av: då1.>a~, se t.ex. Fast
26, Ivrig 1.
7) ['öman], 19~.
aram. haf. tro, fÖrtrösta, lita; här haf.
part. pass. trovärdig, tillförlitlig, trofast. Se vidare: Tro (verb) 5.
8) I Sak.6:IS är grundtextens verb
såma', höra, förstärkt med en infmitiv
av samma verb; därav övers. troget
höra. Jfr 1.
9) pistos, 11" tUT6~
trogen, trofast; trovärdig, tillförlitlig.
Se vidare: Tro (verb) 9.
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Trogyllium - Trolova

10) parakoloutheo, 1fapaKoAovl}ew
följa vid sidan avel. bredvid; (tätt)
åtfölja, (troget) efterfölja; av: prep.
para, vid sidan av, bredvid, och akolou·
the6, följa, efterfölja. Verbet är i
2.Tim.3:l0 övers. bliva (någons) efter·
följare.
11) utf.ord.
12) tereo, TT/ p ew
bevara, taga vara på, hålla fast vid,
behålla; i Upp.2:26 övers. troget göra.
Jfr art. Hålla. Se t.ex. Bevara 19, Full·
göra 10, Vakt 14.
TROGEN
1 I skolen t.t hålla H. bud
5.Mos. 6:17
2 tjänen hm ostraffligt och t.t
Jos.24:14
2 frukten H. och tjänen hm t.t1.Sam.12:24
3 fridsammaste och t.naste
2.Sam.20:19
4 höllo t.t med Sauls hus
1.Krön.12:29
3 de t.na äro försvunna
Ps.12:2
3 H. bevarar de t.na
31 :24
5 de voro Icke t.na i hs förbund
78 :37
5 Mina ögon se efter t.na i landet
101:6

art. Enfald. Se vidare: Gåva 34, Hjärta
19, Uppriktig 4.
7) dokime, oOK IJ.Li!
prövning, prov; prövat sinne, beprövad
karaktär; i Fil.2:22 övers. beprövad
trohet. Se vidare: Prov 6.
TROHET
1 barn i vilka ingen t. är
5.Mos.32:20
2 vandra inför mig i t.
1.Kon. 2:4
2 han vandrade inför dig i t.
3:6
2 vandrat inför dig i t.
2.Kon.20:3
2.Krön.32:1
2 bevisat sådan t.
3 om din t. och din frälsning
Ps.40:11
2 i t. skola de stödja sig
Jes.10:20
2 huru jag vandrst inför dig I t.
38:3
4 icke för din t. i förbundet
Hes.16:61
5 barmhärtigheten och t.en
Matt.23:23
6 den uppriktiga t.en mot K.
2.Kor.ll:3
7 hs beprövade t. kännen I
Fil. 2:22
Tit. 2:10
5 visa dem redbar t.

TROLLDOM

dem som är hemfallna åt evig för·
dömelse, Upp.2l :8.
TROLLDOM

1) [nåhas] , rO n )
end. pi. nil,leS, ~p'i bedriva spådom el.
teckentydning; här övers. öva troll·
dom. Jfr 4,5. Se vidare: Spå 1.
2) nafias, rO Ol
spådom, teckentydning. Se: Tecken 4.
3) ~åsam, I:l g ~
rådfråga orakel, spå. Part. plur. \,(osmim står i 5.Mos.18:l4 tillsammans
med po. part. plur. av ['ånan], se
Teckentydare 1; hela uttrycket är
övers. sådana som öva teckentydning
och trolldom. Jfr 4. Se vidare: Spå 2.
4) !/isäm, I:l ~ l?
spådom (genom lottkastning el. råd·
frågande av orakel); av: Is;åSlpll, se 3. I
I.Sam.15:23 står: l:1atta}Is;äsäm, spå·
domssynd; övers., trolldomssynd. I
5.Mos.18:10 står Is;äsäm i plur. lcl!sä·
mim som objekt till Is;osem (part. av
Is;åsam). Detta uttryck åtföljs av po.
part. av ['änan], se Teckentydare 1,
Santt pi. part. av [näl).as], se 1, och
[kåSap], se 5. De fyra termerna är här
återgivna med: som befattar sig med
trolldom eller teckentydning eller
svartkonst eller häxeri. Också i v.Il
förekommer flera termer med anknyt·
ning till spådoms· och trolldomsväsen,
se t.ex. Besvärjelsekonst 1, Ande 3,
Spåman 2. Se vidare: Spådom 3.
5) [kåsap], ~ rO J
grundbet. möjl. "'skära (av); skära el.
rista sig (i religiös extas, i samband
med kulten, jfr skildringen iLKon.
18 :28); enligt en förklaring: skära itu
örter till en häxbrygd; end. pi. kisrep i
betydelsen: bedriva trolldom el. svart·
konst. I 2.Krön.33:6, där verbet an·
vänds om konung Manasse, står det
tillsantmans med po. av ['änan], se
Teckentydare 1, och pi. av [näl).as], se
1; därav övers. övade teckentyderi,
svartkonst och trolldom. I samma vers
förekommer även orden 'ob, se Ande·
besvärjare 1, och jidde 'mii, se Spå·
man 2. Jfr 4. Se: Trollkarl 1, Troll·
kvinna 1.
6) k&Siip, ~ ~ ~
end. plur. ke~pim; trolldom, svart·
konst; van!. övers. trolldomskonster;
av: [kåSap], se S. Se: Trollkunnig 1.
7) mageuö, j.La"j€vw
vara trollkarl, bedriva trolldom; av:
magos, se Trollkarl 2.
8) pharmakela, rpapj.LaK €ia
bruk el. tillhandahållande av droger
(narkotika); giftblandning, trolldom;
av: pharmakeu6, bruka el. tillhanda·
hålla droger; vara giftblandare, bedriva
trolldom (av: pharmakeus = pharma·
kos, se Trollkarl 3).

kommer i 5.Mos.18:1O (se Troll·
dom 4). Se vidare: Trolldom S.
2) magos, j.LCi"jo~
mager, vis man; siare; i Apg.13:6,8 i
betydelsen: trollkarl, besvärjare Ofr
»magi»). Se: Vis 7.
3) pharmakos, rpapj.LaK6~
som brukar el. tillhandahäller droger
(narkotika); giftblandare, trollkarl; av:
phårmakon, drog, medicin.
TROLLKARL
1 sina vise och t.ar
1 icke höra på edra t.ar
1 tillkalla spåmän ... t.ar
1 anarfärdigt vittne mot t.ar
2 judisk t. och falsk profet
2 Elymas. eller t.en
3 t.ar få sin del I den sjö
3 de s. äro hundar och t.ar

2.Mos. 7:11
Jer.27:9
Dan. 2:2
Mal. 3:5
AplI.13:6
13:8
Upp.21:8
22:15

TROLLKONST

5) pistis, 1ftaTL~
övertygelse, tro; trohet, trofasthet. Se
vidare: Tro (subst.) 5.
6) hapwtes, å1fA6TT/~
enkelhet, enhet, enfald, uppriktighet; i
2.Kor.11:3 övers. uppriktig trohet. Jfr

Se även: Besvärjelse, spådom, tecken·
tydare, trollkarl, trollkvinna, troll·
kunnig, svartkonst, häxeri, avguda·
dyrkan.
Trolldom
Trolldom eller magi ar försök att
påverka högre makter genom besvärjel·
ser och magiska handlingar. Magern
för~öker tvinga en gud, demon eller
ande att tjäna honom, eller han för·
söker kontrollera psykiska krafter med
hjälp av sin vilja.
Trolldom (magi) är en konkurrent
och en motsats till sann religion men
är nästan alltid förbunden med falska
religiösa ideer. Sann gudsfruktan be·
står i att tjäna den ende sanne Guden,
vänta på hans hjälp och underordna sig
hans vilja. Trolldom (magi) däremot är
förbindelse med andra övernaturliga
andeväsen, som man dels underkastar
sig, dels försöker behärska.
Alla former för trolldom är strängt
förbjudna i Herrens lag, 2.Mos.22:18;
3.Mos.20:27; 5.Mos.18:1O ff. I N.T.
karakteriseras trolldom som »vidskepliga konsten>, Apg.19:19, och nämns i
Gal.5:20 som en av köttets gärningar.
Trolldom var förknippad med de
hedniska religionerna i Israels omgiv·
ning, och jämte avgudadyrkan trängde
denna praxis åter och åter in bland
Guds folk. Trolldom utövades tillsant·
mans med andebesvärjelse och spå·
dom. Naturligtvis var trolldom oftast
endast ren övertro och inbillning, men
Skriften läter förstå, att den också
kunde ha en ond realitet i sig och
etablera »gemenskap med de onda
andarna». Jfr I.Kor.lO:20.
Från äldsta tider synes trolldoms·
konster ha varit i bruk bland männi·
skorna. I Egypten, såväl som i Assyrien
och Babylon, fanns det prästklasser
och »vise» som var utbildade i magi. Då
Mose gjorde sina under i Egypten för
att visa att Herren hade sänt honom,
utförde trollkarlarna flera av dessa
under »genom sina hemliga konsten>,
2.Mos.7:Il,22; 8:7. I Nya Testantentet
omtalas människor, som i likhet med
dessa står emot sanningen, 2.Tim.3:8.
En sådan var trollkarlen Elymas, Apg.
13:8.
I den yttersta tiden skall stora
förförelser äga rum, falska profeter
skall göra stora tecken och under,
Matt.24:24. Antikrist skall komma
»med lögnens alla kraftgärningar och
tecken och unden>, 2.Tess.2:9, jfr Upp.
13 :12 ff. En av orsakerna till straff·
domarna i ändens tid är att människor·
na icke omvänder sig frän sina troll·
domskonster. Trollkarlar nämns bland

1) [kåSap], ~ td:oJ
end. pi. bedriv; trolldom el. svart·
konst; här part. plur. mekassepim,
trollkarlar. Part. sing mi!\,{afsep före·

2.Mos.22:16
5.Mos.20:7
Om en jungfru är t.d med en man
22:23
han kränkte en annans t.de
22 :24
s. mannen träffade den t.de ruckan
22 :25
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6 vänner, mer t.na än broder
Ords.18:24
5 en sköka. den t.na staden
Jes. 1 :21
5 skall du kallas 'en t. stad'
1 :26
7 han var t. i sin tjänst
Dan. 6:4
8 om I t.t hören H. röst
Sak. 6:15
2 sk.alJ kallas 'den t,na staden'
8:3
9 Finnes nu ngn t.
Matt.24:45
9 Rätt så. du gode och t.ne tjänare
25 :21
25:21
9 ringa är. var du t.
9 Rätt så. du gode och t.ne tjänare
25:23
9 ringa är. var du t.
25 :23
9 Finnes ngn t. och förståndig Luk.12:42
9 Den s. är t. i det minsta
16:10
9 han är ock t. i vad mer är
16:10
9 Haven I nu icke varit t.na
16:11
9 haven I icke varit t.na
16 :12
9 varit t. i en mycket ringa sak
19:17
9 en sådan befinnas vara t.
loKor. 4:2
9 Timoteu~ min ... t.ne son i H.
4:17
9 Tykikus. min ... t.ne tjänare
Ef. 6:21
9 Epafras. en t. K. tjänare
Kol. 1:7
9 Tykikus. min t.ne tjänare
4:7
9 Onesimus, min t,ne och älskade
4:9
9 nyktra och t.nai allt
1.TIm. 3:11
10 läras s. du t.t efterföljt
4:6
9 står han t.t fast vid sitt
2.TIm. 2:13
9 bliva en t. överstepräst
Hebl'. 2:17
9 t. mot den s. insatt hm
3:2
11 Mases var t. i hela hs hus
3:2
9 väl var Moses t. i hela hs hus
3:5
11 K. var t. ss. son
3:6
9 Silvanus. eder t.ne broder
1.Pet. 5 :12
9 Var t. intill döden
Upp. 2:10
9 Antipas. min t.ne tjänare
2:13
12 intill änden t.t gör mina
2 :26
9 Lammet. jämte... t.na s. följa
17:14

TROGYLLIUM
En udde på Joniens kust i Mindre
Asien, mellan Efesus och Miletus, mitt
emot ön Samos. Att Paulus kom att
göra ett uppehäll här kan ha berott på
att det var svårt att navigera i ett sund
nattetid eller på ofördelaktig vind.
Apg.20:15.

TROHET
Se även: Trofast.
·trohet
otrohet Jos.22:l6
TROHET

1) 'emun, 1 ., t:I ~
pålitlighet, trofasthet; av: 'åman, vara
fast el. säker; vara pålitlig el. trofast.
På övriga ställen förekommer ordet i
plur. 'limunim. Se: Sannfärdig 2, Till·
förlitlig 1, Tro (subst.) 4.
2) 'ilmä[, nr,)~.
fasthet, säkerhet; pålitlighet, trofast·
het; sanning; av: 'åman, se 1. Se t.ex.
Sanning 3, Trofast 3, Trogen 2.
3) 'dmunå, n j ~ t:I X
fasthet, säkerhet; pålitlighet, trofast·
het; av: 'åman, se 1. Se t.ex. Sanning 8,
Tro (subst.) 1, Trofast 2.
4) I Hes.16:6l står ordagrant: men
icke på grund av ditt förbund (el.
förbundet med dig).

TROLLDOM
2 t. båtar intet mot Jakob
4 s. befattar sig med t.
3 s. öva teckentydning och t.
1 spådom och övade t.
5 övade ... svartkonst och t.
6 jag skall utrota all t.
7 Simon s. hade övat t.
8 avgudadyrkan. t .. ovänskap
8 gm vars t. alla förvillade

4.Mos.23:23
5.Mos.18:10
18:14
2.Kon.17 :17
2.Krän.33:6
Mika 5:12
Apg. 8:9
Gal. 5:20
Upp.18:23

TROLLDOMSKONST
6
6
6
6
8

tål Isebels många t.er
2.Kon. 9 :22
trots myckenheten av dina t.er Jes.47:9
Träd fram med ...mänga t.er
47:12
prisgav gm sina t.er
N ah. 3:4
upphörde icke med sina t.er
UPP. 9:21

TROLLDOMSSYND
4 Ty gensträvighet är t.

1.Sam.15 :23

TROLLKARL

l) mageia, j.La"j€ia
magi, trolldom; i Apg.8:11 plur. troll·
konster; av: magos, se Trollkarl 2.
TROLLKONST
1 gm t.er slagit med häpnad

Apg. 8:11

TROLLKUNNIG

1) k&säp, ~ ~ ~
trolldom, svartkonst; här i uttrycket
ba 'åla!·keSåpim, mästarinna i svart·
konst; övers. dep trollkunniga (ha 'Ma!,
cstr. av ba'åla, ägarinna; härskarinna).
Jfr ba·åla!·'o\> i l.Sam.28:7, övers.
andebesvärjerska ('o\>, se Andebesvär·
jare 1). Se vidare: Trolldom 6.
TROLLKUNNIG
1 den fagra och t.a skökan

Nah. 3:4

TROLLKVINNA
1) [kåsafi], ~ rO J
end. pi. bedriv; trolldom el. svart·
konst; här part. fem. me!.<asSepå, troll·
kvinna, häxa. Se vidare: Trolldom 5.
TROLLKVINNA
1 En t. skall du Icke låta leva

2.Mos.22 :18

TROLOVA
Se även: Äktenskap, brudgåva, bröllop,
förbund, trofast, trohet, älska, kärlek,
äktenskapsskillnad.
Trolovning
Trolovning var ett äktenskapslöfte som
gavs före själva bröllopet. I Bibelns
länder var det sed att brudgummen
betalade en bestämd summa penningar
för sin brud. Denna summa (hebr.
mohar) kallas i vår bibel »brudgåvID>,
I.Mos.34:l2. Dess storlek tycks enligt .
5.Mos.22:29, jämfört med 2.Mos.
22:16, ha varit 50 siklar silver. Vid
trolovningen utbetalades summan helt
eller delvis till brudens fader, som
använde en del därav till brudens
utstyrseL Flickan var nu att betrakta
som tillhörande brudgummen. Om han
å sin sida drog sig undan före bröl·
lopet, fick han inte köpesumman till·
baka. Däremot fick han dubbla sum·
man i ersättning om brudens fader var
skyldig till brytningen. Utom köpe·
summan till brudens fader, var det sed
att brudgummen också gav bruden
gåvor, jfr I.Mos.24:53.
Om en annan man inlät sig i sexuellt umgänge med en trolovad flicka, så
skulle han undergå dödsstraff genom
stening. Santma straff drabbade också
flickan, om hon inte i tid hade ropat
på hjälp, 5.Mos.22:23 f.
I 2.Kor.11:2 liknar Paulus försant·
lingen vid en jungfru som har blivit
trolovad med Kristus, jfr Ef.5:3l·32.
TROLOVA
förför jungfru s. icke är t.d

s. har t.t sig med en kvinna

Trolös - Tron
s. han träffade den t.de flickan
22 :27
träffar en jungfru s. icke är t.d
22:28
Du skall t. dig med en kvinna
28 :30
jag skall t. mig med dig
Hos. 2:19
t. mig med dig i rättfärdighet
2:19
i trofasthet skall jag t. mig
2 :20
Maria blivit t.d med Josef
Matt. 1 :18
jungfru s. var t.d med Josef
Luk. 1 :27
skattskriva sig jämte Maria, sin t.de
2:5
jag har t.t eder med K.
2.Kor.11:2

neg. a· och sponde, drickoffer, liba·
tion; plur. fördrag, förbund (som ingås
med drickoffer).
18) apistia, å1rWTia
otrohet, trolöshet. I Rom.3:3 står
judarnas trolöshet i motsats till Guds
trofasthet (pistis). Se vidare: Otro 1.

TROLÖS
Se även: Falsk, bedraga, svek, lögn,
otro, otrogen, förräderi, avfall, otukt,
äktenskapsbrott.

TROLöS

TROLÖS

*

1) bågag, l l
vara trolös el. avfallig. Se: Avfalla 4,
Svika 6.
2) zånå, i1 ) l
bedriva hor Tel. otukt, vara otrogen el.
trolös. Se t.ex. Avfällighet l, Lösaktig 2, Otrogen 2, Otukt 1.
3)

rug,

l 11

grundbet. driva omkring, färdas hit
och dit. Verbets innebörd i Hos. 11 :12
är oviss; det har vanligen uppfattats i
betydelsen: vara tygellös, egensinnig
osv. Se vidare: Kraft 1.
4) zenu!, Dl l !
hor, otukt, trolöShet; här övers. trolös
avfällighet; av: zånå, se 2. Se: Lös·
aktig 3, Otukt 3.
5) må'al, '; ~~
förstulet (hemligt) tillgripa; handla trolöst, vara otrogen. Se t.ex. Otrogen 1,
Skyldig 4.
6) må'al, '; 2~
trolöshet, otrohet; av: må'al, se 5. I
3.Mos.26:40 och Jos.7:1; 22:20 står
substantivet och verbet tillsammans;
övers. handla trolöst (mot), resp. trolöst förgripa sig (på). Se: Orättrådig 6,
Otrohet 1.
7) zår, l l
främmande; här fem. zårå (i Ords.
22:14 plur. zåro!), främmande kvinna
(= illegitim, otuktig kvinna). Jfr zårå i
Ords.2:16; 5:20; 7:5, övers. främmande kvinna el. kvinnor. Se: Främling 7,
Främmande 5.
8) kähås, t& n J
lögnaktig, bectfäglig; av: kål,las, se
Ljuga 1.
9) kåzab, J l J
pi. ljug;, va;aTlögnaktig el. bedräglig.
Se t.ex. Ljuga 2, Lögnaktig 3, Svika 4.
10) bågod, 1 i D
trolös, avfällig; e~d. fem. bågo~å, trolös kvinna; av: båga~, se 1.
11) taznu[, D 1 l ! [!
hor, otukt, lösaktiilhet; här övers. trolös älskog; av: zånå, se 2. Se: Otukt 4.
12) zenunim, D' l 1 ) l
hor, otukt, lösaktighet, otrohet, trolöshet; av: zånå, se 2. Se: Lösaktig 1,
Otukt 2.
14) moichalis, JlOlXaXL<:;
äktenskapsbryterska; som adj. trolös,
avfällig. Se vidare: Avfälling 3, Otukt
13.
15) asjmthetos, åavv8 €TOC:;
som bryter en överenskommelse el. ett
förbund, trolös; av: neg. a- och syntithemai, komma överens, ingå förbund (med. av syntithemi, sätta el.'
ställa samman). Verbet syntithemai är
i Joh.9:22; Apg.23:20 övers. komma
överens om.
16) apistt?i5, å1rWT€W
vara otrogen el. trolös. Se vidare: Tro
(verb) 8.
17) åspondos, äU1roVO Oc:;
ovillig att ingå förbund, oförsonlig; av:
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1 handlat t.t mot henne
2.Mos.21:8
2 i t. avfällighet löpa de
34:15
2 i t. avfällighet löpa efter
3.Mos.17:7
2 i t. avfällighet lupit efter
20:5
2 i t. avfällighet löpa efter dem
20:6
6 handla t.t mot mig
26:40
4 av eder t.a avfällighet
4.Mos.14:33
2 löpen efter i t. avfällighet
15 :39
2 i t. avfällighet löpa efter
5.Mos.31:16
5 handladen t.t mot mig
32:51
6 förgrepo sig t.t på
Jos. 7:1
6 När Akan t.t förbripit sig
22:20
2 lupo i t. avfällighet efter
Dom. 2:17
2 lopp i t. avfällighet efter den
8 :27
2 Israels barn i t. avfäUighet
8 :33
5 t.t förgrep sig på
l.Krön. 2:7
2 i t. avfällighet lupo e'fter gudar
5 :25
2 förledde till t. avfällighet
2.Krön.21:11
2 förlett till t. avfällighet
21 :13
5 (Ussia) förbröt sig t.t mot H.
26:16
1 Mina bröder äro t.a
Job 6 :15
1 på skam s. handla t.t
PS.25:3
1 hemsök alla t.a ogärningsmän
59:6
2 s. t.t avfaller från dig
73:27
1 de veko t.t tillbaka
78:57
2 betedde sig t.t i sina verk
106:39
1 När jag ser de t.a
119:158
1 de t.a ryckas bort därur
Ords. 2 :22
7 drypa en t. kvinnas läppar
5:3
1 de t.as vrånghet är till fördärv
11:3
1 de t.a fångas gm egen lystnad
11:6
1 de t.a hungra efter våld
13:2
1 de t.as väg är alltid sig lik
13:15
1 t.e sättes i de redligas ställe
21 :18
1 därför omstörtar han t.es planer
22:12
7 En t. kvinnas mun är en djup grop 22:14
1 de t.as antal förökar hon
23:28
1 t.es tillförsikt på nödens dag
25:19
8 gensträvigt folk, t.a barn
Jes.30:9
1 visste huru t. du var
48:8
9 eftersom du var så t.
57:11
10 Juda, den t.a kvinnan, såg
Jer. 3:7
1 skrämdes Juda, den t.a
3:8
10 vände Juda, den t.a, icke tillbaka
3:10
1 rättfärdigare än Juda, den t.a
3:11
1 när en hustru är t. mot sin make
3 :20
1 I av Israels hus varit t.a mot
3:20
1 Israels och Juda hus t.a mot mig
5:11
1 en församling av t.a
9:2
1 Varför hava alla t.a god lycka
12:1
1 äro ju t.a mot dig
12:6
1 hennes närmaste varit t.a
Klag. 1:2
2 krossat deras t.a hjärtan
Hes. 6:9
2 ögon s. i t. avfällighet skådade
6:9
2 i t. avfällighet löpa efter
20:30
11 gav åt dem sin t.a älskog
23:7
5 de voro t.a mot mig
39 :23
4 med sin t.a avfällighet
43:7
4 skaffa sin t.a avfällighet bort
43:9
12 skaffa dig en t. hustru
Hos. 1:2
12 barn aven t. moder
1:2
2 i t. avfällighet löper landet
1:2
12 de äro barn aven t. moder
2:4
2 deras moder var en t. kvinna
2:5
2 i t. avfällighet lupit bort
4:12
1 Mot H. bava de handlat t.t
5:7
1 hava de handlat t.t mot mig
6:7
2 i t. avfällighet lupit bort
9:1
3 Juda är alltjämt t. mot Gud
11 :12
1 skåda på dessa t.a mskor
Hab. 1 :13
1 stortaliga män, t.a män
Sef. 3:4
1 handla vi t.t mot varandra
Mal. 2:10
1 Juda har handlat t.t
2:11
1 ungdoms hustru s. du varit t.
2:14
1 ingen bliver t. mot ungdoms
2:15
1 så att I icke bliven t.a
2 :16
14 ont och t.t släkte är detta
Matt.12:39
14 Ett ont och t.t släkte är detta
16:4
14 detta t.a och syndiga släkte Mark. 8:38
15 oförståndiga, t.a, utan kärlek Rom. 1:31
16 om några av dem blevo t.a
3:3
16 äro vi t.a, står ban troget
2.Tim. 2:13
17 t.a, begivna på förtal, omåttliga
3:3
14 I t.a avfällingar
Jak. 4:4

TROLÖSHET
6
12
12
18

står allenast t.en kvar
Job 21 :34
en t.ens ande bar fört dem
Hos. 4:12
en t.ens ande bor i deras bröst
5:4
t. göra Guds trofasthet
Rom. 3:3

TRON
Se även: Säte, stol, makt, konung,
domare, domstol, Gud, Jesus Kristus.
-tron
konungatron S.Mos.17:18
Tron
Liksom konungastolen, tronen, symboliserar konungens värdighet och
maktutövning, så kan i Bibeln flerstädes orden »säte» och »st01> beteckna
motsvarande i fråga om överstepräst,
l.Sam.l :9, militära befälhavare, Jer.
1 :15, eller domare, PS.122:S.

Rekonstruktion av konungatron
från Megiddo.

Konungatronen kännetecknades genom sin höjd. Sålunda ledde sex trappsteg upp till Salomos tron, I.Kon.
10:19. Den var rikt utsmyckad och
hade en fotapall.
Guds tron omtalas som symbol på
hans herravälde, PS.93:2. Hans tron är
rest i himmelen, Ps.ll:4; 103:19;
Hebr.8:1; Upp.l :4; 4:2. Den är hög
och upphöjd, Jes.6:1. Rättfardighet
och rätt är hans trons fäste, Ps.89:1S,
och den förblir alltid och evinnerligen,
45:7.
Om Kristus heter det att han skall
få sin fader Davids tron, Luk.l :32,
men också att han har satt sig på sin
himmelske Faders tron, Upp.3:21, jfr
Ps.110:1; Hebr.8:1. De som vinner
seger, skall få sitta med Kristus på hans
tron, Upp.3:21, ett uttryck för att de
troende skall »regera med honom»,
2.Tim.2:12.
Guds tron är nu nådens tron, Hebr.

Syrisk och assyrisk tronstol.
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4:16. På domens dag är den en domens
tron, Upp.20:11. I det eviga riket
kallas den Guds och Lammets tron,
22:1.
Sju troner
1) Davids tron, Luk.1 :32; Jer.
33 :20 f. 2) Majestätets tron, Hebr.l :3,
3) Nådens tron, Hebr.4:16. 4) Människosonens tron, Matt.2S:31. 5) Kristi
tron (domstol), 2.Kor.5:1O. 6) Den
stora vita tronen, Upp.20:11. 7) Guds
och Lammets tron, Upp.22:1.
TRON
däri att t.en förbliver min
l.Mos.41 :40
förstfödde s. sitter på t.en
2.Mos.II:5
förstfödde hos Farao s. satt på t.en
12:29
lyfter min band upp mot H. t.
17:16
en härlig t. giver han dem
l.Sam. 2:8
Davids t. bliver upprest
2.Sam. 3:10
din t. befäst för evig tid
7 :16
och hs t. vare utan skuld
14:9
Salomo skall sitta på min t.
l.Kon. 1 :13
Din son Salomo skall sitta på min t.
1 :17
sitta på min herre konungens t.
1 :20
Adonia skall sitta på din t.
1 :24
sitta på min herre konungens t.
1 :27
Salomo skall sitta på min t.
1 :30
skall han sätta sig på min t.
1 :35
må han göra (Salomos) t. mäktigare
1 :37
än min herres, konung Davids, t.
1 :37
hs t. mäktigare än din t.
1 :47
en efterträdare på min t.
1 :48
på Israels t. aldrig saknas
2:4
Salomo satte sig på Davids t.
2:12
uppsatt mig på min fader Davids t.
2:24
åt David och hs t. frid till evig
2 :33
Davids t. skall bliva befäst
2 :45
till efterträdare på hs t.
3:6
s. jag skall sätta på din t.
5:5
sitter på Israels t., ss. H. lovade
8:20
på Israels t. icke sitter avkomling
8 :25
Aldrig skall på Israels t. saknas
9:5
han har satt dig på Israels t.
10:9
en stor t. av elfenben
10:18
T.en hade sex trappsteg
10:19
t.ens ryggstycke ovantill avrundat
10:19
när (Simri) intagit sin t.
16:11
sutto nu var och en på sin t.
22:10
Jag såg H. sitta på sin t.
22:19
sätta hm på hs faders t.
2.Kon.10:3
till fjärde led sitta på Israels t.
10:30
Jerobeam besteg (Joas') t.
13:13
SÖner till fjärde led på Israels t.
15:12
befästa hs t. för evig tid
l.Krön.17:12
hs t. skall vara befäst för evig tid
17 :14
satt Salomo på H. t. ss. konung
29 :23
sitter nu på Israels t.
2.Krön. 6:10
på Israels t. icke en avkomling
6:16
att han har satt dig på sin t.
9:8
lät konungen göra en stor t. av
9:17
T.en hade sex trappsteg
9:18
pall av guld, fastsatta vid t.en
9:18
sutto nu var och en på sin t.
18:9
Jag såg H. sitta på sin t.
18:18
gömmer sin t. för vår åsyn
Job 26:9
sitter på din t. ss. rättfärdig
Ps. 9:5
H. t. är i himmelen
11 :4
H. på sin t. bjöd floden komma
29 :10
Gud, din t. förbliver alltid
45:7
Gud har satt sig på sin heliga t.
47:9
sitter på sin t. av ålder
55 :20
Må han sitta på sin t. inför Gud
61:8
bygga din t. från släkte till släkte
89:5
rätt äro din t.s fäste
89:15
hs t. så länge himmelen varar
89 :30
hs t. så länge s. solen
89 :37
slagit hs t. till jorden
89 :45
Din t. står fast ifrån fordom tid
93:2
rättfärdighet och rätt hs t.s fäste
97:2
H. har ställt sin t. i himmelen
103:19
sätta konungar på din t.
132:11
till evig tid få sitta på din t.
132:12
gm rättfärdighet t.en befäst
Ords.16 :12
gm mildhet stöder han sin t.
20:28
varder hs t. befäst gm rättfärdighet
25:5
hs t. skall bestå evinnerligen
29:14
H. sitta på hög och upphöjd t.
Jes. 6:1
friden utan ände över Davids t.
9:7
stötte jag härskarna från t.en
10:13
konungar måste stå upp från sina t.er 14:9
ovanför Guds stjärnor min t.
14:13
gm mildhet eder t. befäst
16:5
sätt dig på jorden utan t.
47:1
H.: Himmelen är min t.
66:1
skallkallaJerusalem'H.t.'
Jer.3:17
konungarna s. sitta på Davids t.
13:13
din härlighets t. ej bliva föraktad
14:21
En härlighetens t. vår helgedoms
17 :12
s. komma att sitta på Davids t.
17 :25
Juda konung s. sitter på Davids t.
22:2
s. komma att sitta på Davids t.
22:4
ingen av hs avkomlingar på Davids t. 22:30
den konung s. sitter på Davids t.
29:16
icke avkomling av David på Israels t. 33 :17
sitter ss. en konung på bs t.
33 :21
Ingen ättling... på Davids t.
36 :30
hs t. skall jag sätta upp ovanpå
43:10
jag skall sätta upp min t. i Elam
49 :38
H., din t. bestär från släkte
Klag. 5:19
av safirsten, liknade en t.
Hes. 1 :26
ovanpå det s. liknade en t. satt
1 :26
ngt s. till utseendet liknade en t.
10:1
hövdingar stiga ned från sina t.er
26 :16
detta är den plats där min t. är
43:7
blevo t.er framsatta
Dan. 7:9
hs t. var av eldslågor
7:9
stod ban upp från sin t.
J ona 3:6
sitta på sin t. och regera
Sak. 6:13
präst skall han vara på sin t.
6:13
ty den är Guds t.
Matt. 5 :34

5756

Trona - TlYgghet
sätter sig på sin härlighets t.
19 :28
också l få sitta på tolv t.er
19:28
han svär både vid Guds t. och vid bro 23 :22
sätta sig på sin härlighets t.
25 :31
giv': bro hs fader Davids t.
Luk. 1 :32
Härskare har han störtat från t.er
1 :52
l skolen få sitta på t.er ss. domare
22:30
sätta en konulI& på hs t.
Apg. 2 :30
Himmelen är min t .• säger H.
7 :49
(Herodes) satte sig på t.en
12:21
Gud, din t. förbliver
Hebr. 1:8
med frimodighet lIå fram till nådens t. 4:16
på högra sidan om Majestätets t.
8:1
sitter på högra sidan om Guds t.
12:2
ldu andar s. stå inför hs t.
Upp. 1:4
där varest Satan har sin t.
2:13
låta sitta med mil! på min t.
3 :21
aatt mig med "min Fader på hs t.
3:21
jag fick se en t; """"' framsatt
4:2
och nen satt på den t.en
4:2
runt omkring t.en gick en reenbåge
4:3
alg 24 andra t.er runt omkring t.en
4:4
på de t.erna sutto 24 äldste
4:4
från t.en utgingo ]julI&eldar
4:6
framför t.en brunno ldu eldbJoss
4:6
Framför t.en lIkasom ett giasbav
4:6
runt omkring t.en stodo fyra väsenden 4:6
ett mitt för var sida av t.en
4:6
tack åt bro s. sitter på t.en
4:9
1iigga aina kransar ned inför t.en
4<10
inför bro s. sitter på t.en
4:10
i högra handen på bro s. satt på t.en
6:1
mellan t.en och de fyra väsendena
5:6
högra handen på hm s. satt på t.en
5:7
röster av änglar runt omkring t.en
5:11
Hm s. sitter på t.en och Lammet
6 :13
dens ansikte s. sitter på t.en
6:16
en stor skara stå inför t.en
7:9
vår Gud, hm s."sitter på t.en
7:10
alla änglar s. stodo runt t.en
7:11
föllo ned på. aina ansikten inför t.en
7:11
stå de inför Guds t. och tjäna bro
7 :16
han s. sitter på t.en skall slå upp
7 :15
Lammet s. 'står mitt för t.en
7 :17
gyllene altare s. stod framför t.en
8:3
24 äldste s. sutto på aina t.er
11:16
uppryckt till Gud och till hs t.
12:6
draken pv (vilddjuret) sin t.
13:2
ldöll&o inför t.en en ny sång
14:3
göt ut sin skål över vilddjurets t.
16:10
gick en stark röst ut ifrån t.en
16:17
tIlIbådo Gud s. satt på t.en
19:4
frin t.en utgick en röst s. sade
19:5
jag alg t.er stå där
20:4
jag alg en stor vit t.
20:11
jag alg de döda stå inför t.en
20:12
hörde en stark röst från t.en slip
21:3
han s. satt på t.en sade
21:5
gick ut från Guds och La!nmets t.
22:1
Guds och Lammets t. skall stå
22:3

TRONA

1) jåSa~, J~ ~
sätta sig, sitta. Se t.ex. Ro 34, Stilla
(adj.) lO, Vila (verb) 16.
2) Säkan, 1J tti
slå sig ned~ T lägra sig; bosätta sig,
stanna, bo. Se t.ex. Ro 2S, Vila (verb)
10.
3) kisse', K ~ ~
högsäte, tron. I Job 36:7 står ordagrant: och (underförstått: han sätter
dem) tillsammans med konungar på
tronen. Ordet är mycket vanligt i G.T.
och är mestadels övers. tron, t.ex.
I.Mos.41 :40; 2.Sam.7:16; Ps.9:S; Jes.
14:13. Se vidare: Domarsäte 2.
4) rum, t:l 1 i
resa sig upp; vara hög; här övers. trona
i höghet. Se t.ex. Triumfera 1, Upphöja 3.
S) nåså', I{ ro )
lyfta, höja; {H~s.13:1 trol. intransitivt:
höja sig; övers. trona högt (många vill
här läsa nif. niSsa, lyfta el. höja sig). Se
t.ex. Stolt lO, Upphöja l.
6) kdthemai,

Kå81//laL

sätta sig; sitta.

1
1
1
1
1
6
6
6
6

s. t.de vid Nilens strömmar
Nab. 3:8
Sak. 7:7
Jerusalem t.de I lod ro
Jerusalem skall framgent t.
12:6
lo älva staden skall t. på en höjd
~4:10
Jerusalem skall t. i trygghet
14:11
skökan s. t.r vid stora vatten
Upp.17:1
sju berg s. kvinnan t.r på
17:9
där varest skökan t.r
17:15
Jag t.r ss. drottning
18:7

TRONFÖRHUS
t.et där han skulle skipa rätt

1.Kon. 7:7

TRONMATTA
på dem breda ut sin" t.

Jer.43:10

TRONÄNGEL
Se: Andevärld, Ängel.
TRONÄNGEL
I bro skapades allt ...t.Jar och

Kol. 1:16

TROSS
Ordet »tross» (militärt förbands avdelning för underhållstjänsten) fanns ej i
den gamla sv. kyrkobibeln. Där heter
det om Saul: »Si, han hafwer undstungit sig under ett fat», I.Sam.lO:22,
och om Davids folk: »tu hundrade
blefwo qwar när deras tyg», 2S:13.
Både »fat» och »tyg» syftar på den
stridande truppens förnödenheter. Till
grund ligger hebr. kelim, plur. av keli,
kärl, fat, redskap, vilket i l.Krön.
10:10 är översatt »vapen». David be·
stämde att de vid trossen (gamla övers.
»när tygen») kvarblivna skulle få sam·
ma andel i krigsbytet som de i striden
direkt deltagande, 30:24 f.
TROSS
Han har gömt sig bland t.en
200 stannade vid t.en
deras lott s. stanna vid t.en
i Mikmas lämnar (Assur) sin t.

1.Sam.10:22
25:13
30:24
Jes.10:28

TROSSVAKTARE
lämnade David sakerna åt t.n

1.Sam.17:22

TROSVISSHET
Se: Frälsningsvisshet.
TROSVISSHET

I) plerophorfa p{steös,
1fA1/Pocpopia 1fiOT€Wf;

trons fulla visshet; pIerophoria, se Visshet 2, och gen. av pistis, se Tro (subst.)
S.
TROSVISSHET
1 lå tom 088 gå fram i full t.

Hebr.10:22

TROTS (subst.)
l sitt t. bäva dessa Icke

TRUMPET
Gör dig tvi t.er av silver
4.Mos.10:2
skolen l stöta i t.ema
10:7
prästerna s. skola blåsa I t.erna
10:8
blåsa larmsillnal med t.erna
10:9
skolen l stöta i t.erna
10:10
jublade och stötte I t.erna
2.Kon.11:14
ej heller t.er av guld eller silver
12:13
fröjdade sig med ..•t.er
1.Krön.13:8
prästerna skulle blåsa I t.en
15:24
blåste i t.er och slog cymbaler
15:28
med t.er framför Guds förbundsark
16:6
förvarades t.er och cymbaler
16:42
120 präster s. blåste I t.er
2.Krön. 5:12
när man nu lät t.er och cymbaler ljuda 5:13
prästerna mittemot och blåste I t.er
7 :6
prästerna blåste i t.ema
13:14
under det att t.er och basuner ljödo
15:14
de drogo in i Jerusalem med t.er
20:28
jublade och stötte i t.erna
23:13
prästerna med t.erna
29:26
H. sång ljuda jämte t.erna
29:27
sången ldöngs och t.ema skallade
29 :28
prästerna I ämbetaskrud med t.er Ear. 3:10
prästernas söner med t.er
Neh.12:35
prästerna...med t.ema
12:41
Höjen jubel med t.er
Ps.98:6
Stöten ...1 t. i Rama
Hos. 5:8

TRUMPETBLÅSARE
och t.na bredvid konungen
2.Kon.11 :14
t.na och sånpma stämde upp 2.Krön. 5:13
neh t.na bredvid konungen
23:13

-trupp
eftertrupp Joel 2 :20
förtrupp Joe12:20

2.Pet. 2:10

TROTS (prep.)
t. allt det goda s. vederfares
1.Sam. 2:32
t. Joab och härens andra
2.Sam.24:4
befallning IIällande, t. Joab
1.Krön.21:4
t. mitt betryck har jag anskaffat
22:14
t. ha händers alla konster
Jes.25:11
t. dina besvärjelsers starka kraft
47:9
pi skam t. den skräck de utbredde Hes.32:30

TROTSA
Hör upp att t. Gud
2.Krön.35:21
vem kan t. bro och dock slippa
Job 9:4
tryllllhet få sådana s. t. Gud
12:6
ngudakti& s. t.de på sin makt
Ps.37 :35
hos dig t. Israels hövdingar
Hes.22:6
l t.en på edra svärd
33:26
dem s. t.lag och myndighet
1.Tim. '1:9

TROTSIG
stormade mot bro med t. hals
t. i sin lystnad

Man bragte dessa trumpeter att ljuda
på två olika sätt: genom att »Stöta» i
dem och genom att »blåsa» i dem; det
senare var larmsignalen (se d.o.).
Stötte man endast i den ena trumpeten, så skulle hövdingarna (ätthUVlldmännen) församla sig; stötte man i
båda, så gällde signalen hela menigheten. Larmsignalen gavs vid lägrets
uppbrott och då folket drog ut till
strid. Trumpeterna brukades även
inom kulten; det stöttes i dem vid
högtiderna och vid frambärandet av
brännoffer och tackoffer. Det var
prästerna förbehållet att stöta eller
bläsa i trumpeterna. Jfr 4.Mos.10:1-10.
Några mynt från tiden före Jerusalems fall ger en föreställning om kulttrumpetens utseende, men framför allt
avbildas den på Titu~bågen (se bild vid
art. Tempel) jämte andra föremål från
templet. Trumpeten var rak och tämligen smal samt hade nedtill en utvidgning i klockform. Jfr även: Basun.

Job 15:26
Ps.52:9

TROVÄRDIG
1) pistås, 1fwnif;
trogen, trofast; trovärdig, tillförlitlig. I
Upp.3:14 står pist6s jämsides med
altithin6s, se Sannfärdig S. Se vidare:
Tro (verb) 9.

TRYCKA
-trycka
förtrycka 2.Mos.1 :11
undertrycka Rom.l:18
betryckt Job 24:4
nedtryckt Ps.44:26
TRYCKA
hungersnöden svårt t.te dem
1.Mos.47:20
ej kan min myndighet t. dig ned Job 33:7
när de t. sig ned i sina kulor
39:2
Han t.er sil ned, ligger på lur
Ps.10:10
olycka och bedrövelse t.te dem
107 :39
Sore i mans hjärta t.er det ned
Ords.12:26
En mska s. t.es av blodskuld
28 :17
folkhopen t.er och trlinller dill
Luk. 8 :45

TRYFENA
grek. känslig, ömtdlig; yppig, överdddig. En kristen kvinna i Rom som
säges arbeta i Herren. Hon får en
hälsning av Paulus i Romarbrevet.
Rom.16:12.
TRYFOSA
grek. känslig, ömtdlig; yppig, överdådig. En kristen kvinna i Rom som
säges arbeta i Herren. Hon får en
hälsning av Paulus i Romarbrevet.
Rom.16:12.
TRYGG
Se även: TlYgghet, förtrösta, tro,
säker, värn, beskärm, tillflykt, frid.

i trygghet el. säkerhet. Se vidare:
Säker 8, Trygghet 1.

2) bå!atz, n g ~
förtrösta, lita (På); vara el. känna sig
trygg. Se t.ex. Förtrösta 1, Sorglös 2.

3) Sålom, t:l i ';>tti
helt el. oskadatT tillstånd, hälsa; ordning, fred (frid), säkerhet, trygghet. Se
t.ex. Frid 1, Säker 7, Trygghet 3, Väl·
behållen 2.
4) tzil, ';> 'n
vara fast el. stark; här övers. vara trygg.
Jfr Job 20:21, övers. äga bestånd. Jfr
Styrka 10.
S) mil!!åtz, n ~ ~ t?
förtröstan; föremål för förtröstan; här
i betydelsen: tillstånd av förtröstan,
tlYgghet, säkerhet; i Jes.32:18 plur.
mibtaJ.tim (bestämning till plur. av
dän, boning). I Ords.14:26 står:
mi1.?tai.t· 'oz, stark (eg. styrkas) förtröstan; övers. ett tryggt fäste. Se
vidare: Tillflykt 6.
6) 'i1mät, lll;)~.
fasthet, -säke·rliet; pålitlighet, trofasthet; sanning. Se t.ex. Trohet 2, Trygghet 4.
7) 'i1munä, il 4 1 D ~:
fasthet, säkerhet; pålitlighet, trofasthet; sanning. Se t.ex. Trohet 3.

8) asphalJs, åocpaA11f;
orubblig, stadig, fast; <,sviklig, tillförlitlig, säker, viss; i Fil.3:1 övers. tryggare.
Se vidare: Säker 16.
TRYGG
1 skolen I bo t.a i landet
3.Mos.25:18
1 och l skolen bo t.a däri
26:19
1 och skolen bo t.a I edert land
26:5
2 folket bodde stilla och t.a
Dom.18:7
2 folk s. känner sill t.t
18:10
3 så kan din tjänare vara t.
1.Sam.20:7
3 ty då kan du vara t.
20 :21
3 se huru din hydda står t.
Job 5:24
2 Du kan di vare t.
11 :18
1 går sedan t. till vila
11:18
3 när han är s. t.ast kommer
15:21
3 Deres hus stå t.a
21 :9
2 han är t. om ock Jordan bryter
40:18
4 T.a äro alltid hs viiIIar
Ps.10:5
2 vila t. vid min moders bröst
22:10
2 om krig uppstår, så är jag dock t.
27:3
3 alla hennes stillar äro t.a
Ords. 3 :17
1 menar stil bo t. i din närhet
3 :29
1 vandrar i ostrafflighet, vandrar t.
10:9
2 skyr giva bandslag, han är t.
11:15
l) s. fruktar H. har ett t.t fäste
14:26
2 Gud är min frälsning, jag är t.
Jes.12:2"
6 sitta t. i Davids hydda
16:5
5 mitt folk bo I t.a boninpr
32:18
7 t.a tider skola komma för dig
33:6
1 du (Babel) s. tronar al t.
47:8
2 Du kände dig t. I din ondska
47:10
2 känner dill t. I fredligt
Jer.12:5
1 dem s. bo t.a I havs\änderna
Hes.39:6
1 s. t.a Ii sin väg fram
Mika 2:8
111lade staden .. satt al t.
Sef. 2:15
8 det är för eder t.are
Fil. 3:1

TRYGGA
1) sämals, '1 Q ~
här nif. med prep. 'al, luta sig mot,
stödja sig på; här övers. tlYgga sig vid.
Se vidare: Stödja S.
2) tzäzafc, p ! Q
vara fast, hård el. stark; hif. göra fast,
hård el. stark; här hif. (med prep.be) i
betydelsen: hålla fast (i), gripa tag (i);
här övers. trygga sig (vid). Se t.ex.
Stödja 4, Understöd 1.
3) Beträffande Hes.16:49, se R023.

TRONA
1 hs s. t.r på keruberna
1.Sam. 4:4
1 bro s. t.r på keruberna
2.Sam.6:2
1 du s. t.r på keruberna
2.Kon.19:15
1 hs s. t.r på keruberna
1.Krön.13:6
2 t.de ss. kanuna: i sin skara
Job 29:25
3 de få t. i konunprs krets
36:7
1 H. t.r evinnerlillen
Ps. 9:8
1 den s. t.r på Israels lovalnger
22:4
1 H. t.r ss. konung evinnerligen
29:10
1 du s. t.r på keruberna, träd fram
80:2
1 Han s. t.r på kerubema
99:1
l Men du, o H., t.r e.vinnerli&en
102:13
1 dem s. t. i höjden, störtar
Jes.26:5
4 därför t.r han i höghet
30:18
1 du s. t.r på keruberna
37:16
1 Han är den s. t.r över jordens
40:22
1 du (Babel) s. t.r al trya
47:8
2 sliger han s. t.r till evill tid
57:16
l Du, H., t.r evinnerll&en
Klq. 5:19
1 på ett gu_te t.r j&ll
Hes.28:2
5 högt t.de han i Israel
Hos.13:1
1 skall Juda t. evinnerligen
Joel 3:20
1 inbjuden våldet att t. hos
Am. 6:3

TRUMPET
-trumpet
1armtrumpet 4.Mos.31:6

TRYGG

Trumpet
Enligt Herrens befallning lät Mose göra
två trumpeter av silver i drivet arbete.

1) bli/atz, n 9 ?
trygghet, säkerhet; av: båtai.t, ~ 2.
Ordet står här ofta i uttlYcket 1a1.?ätai.t,

förtrÖstt, lit~ (På); vara el. känna sig
trygg; i Dom. 18:27 part. boteai.t, trygg.
Beträffande detta ställe, se även
Leva 4, Stilla (adj.) 8. Se t.ex. Trygg
2.
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TROVÄRDIG
1 (Sare) höll den för t.
Hebr.ll:11
1 JK., det t.a vittnet
Upp. 1:6
1 det t.a och sannfärdiga vittnet
3:14

TRUGA
t.en icke på mia tröst

Jes.22:4

TRYGGA
1 t.de stil vid HIskias ord
2 han t.r sig därvid
3 t.d ro blivit henne beskärd

,

2.Krän.32:8
lob 8:15
Hes.16:49

TRYGGHET

1) bä!atz, n 9 A

trygghet, säkerhet; av: båtai.t, se 2. Se
t.ex. Säker 8, TlYgg 1.

2) båtah, n ~ ::l

Tryne-Träd

3) Sålom, D i 7 tO
ordning, fred, ;äkerhet, trygghet. Se
vidare: Frid 1, Trygg 3.
4) 'Jmä!, n~~.
fasthet, säkerhet; pålitlighet, trofasthet; sanning. Se t.ex. Trohet 2, Trygg
6.
5) battuhå, n n t:I :l
tryggh~t: säke;het~ av: båta!)., se 2.
Ordet förekommer end. i Job 12:6, där
det står i plur. baguJ:tot.
TRYGGHET
l så att I bon i t.
5.Mos.12:10
l (Benjamin) skall bo i t. hos hm
33:12
l Så fick Israel bo i t.
33 :28
l folket därinne bodde i t.
Dom.18:7
2 s.levde stilla och i t.
18:27
l så att I fingen bo i t.
1.Sam.12:11
3 du får gå dina färde i t.
20:13
l Juda och Israel sutto i t.
1.Kon. 4:25
4 frid och t. råda I min tid
2.Kon.20:19
3 Under de tiderna ingen t.
2.Krön.1&:&
5 t. f A sådana s. trotsa Gud
Job 12:6
l (Gud) giver dem t.
24:23
l låter mig bo avskild och i t.
Ps. 4:9
l min kropp får bo i t.
16:9
l s. hör mig skall bo i t.
Ords. 1:33
l vandra din väg fram i t.
3:23
l de fattiga f A lli&ra sig i t.
Jes.14:30
l ro med t. till evig tid
32:17
4 Frid och t. skola råda i min tid
39:8
l Juda frälst och Israel i t.
Jer.23:6
l låta dem bo här i t.
32:37
4 skåda frid och t. i överflöd
33:6
1 och Jerusalem bo i t.
33:16
l fredligt folk s. bor där i t.
49 :31
l skola bo där i t.
Hes.28:26
l ja, de skola bo i t.
28 :26
l skräck hos Etiopien mitt i dess t.
30:9
1 så att man i t. kan bo i öknen
34:25
l skola de bo i sitt land i t.
34:27
l de skola bo i t.
34:28
l alla bo där i t.
38:8
l dessa säkra s. bo där i t.
38:11
l när mitt folk Israel åter bor i t.
38:14
l de få bo i t. i sitt land
39:26
l låta dem bo där I t.
Hos. 2:18
3 t.en skall vara sådan att
Mlka &:5
l Jerusalem skall trona i t.
Sak.14:11

TRYNE
Ss. gyllene ring i svinets t.

Ords.11:22

TRYTA
1.Kon.17:14
oljan i kruset skall Icke t.
oljan i kruset tröt icke
17:16
källsprång vars vatten aldrig t.er
Jes.58:11

TRÅD

ångest, nöd. Se t.ex. Nöd 3, Olycka
12, Sörja 4, Vånda 2.
6) låJ.za~, l' ~ ~
förtryck, betryck. Se vidare: Fångenskap 8.

dörrträ 2.Mos.12:7
goferträ lMos.6:14
mullbärsfikonträ I.Kon.1O:27
olivträ l.Kon.6 :23

7) me~ar, "1 ~ ~

skall upphänga dig på t.

trång plats; trångmål, ångest. Se:
Ångest 11.
8) [,suH p 1 ;;
grundbet. vara trång el. trängd; end.
hif. med prep. le, tränga, pressa. Se
vidare: Hård 4.
9) ~olf, p i;;
trångmål, betryck; av: [~utcJ, se 8. Jfr
Ångest 12.
10) thlfbö, IJ Xi!3w
trycka, tränga, tränga sig på; pressa
samman; nedtrycka, plåga; pass. bli
nedtryckt el. plågad; i 2.Kor.4:8; 7:5
övers. vara i trångmål. Se t.ex. Nöd 14.
TRANGMAL
5.Mos.28:53
l I sådan nöd och sådant t.
l I sådan nöd och sådant t.
28:55,57
2 ur edra olyckor och t.
1.Sam.10:19
1 män s. voro i ngt t.
22:2
3 Angest och t. förskräcka
Job 15:24
4 rymlig plats där intet t. rådde
36:16
5 Gud, s. i t. skaffar mig rum
Ps. 4:2
3 för mig ut ur mitt t.
25:17
6 förgäter vårt lidande och t.
44:25
3 han räddade dem ur deras t.
107:6
107:13,19
3 ban frälste dem ur deras t.
107:28
3 förde dem ut ur deras t.
118:5
7 I mitt t. åkallade jag H.
1 N öd och t. hava träffat mig
119:143
8 skall jag bringa Ariel i t.
Jes.29:2
8 alla s. bragte (Ariel) i t.
29:7
l I sådan nöd och sådant t.
Jer.19:9
7 över henne, mitt i hennes t.
Klag. 1:3
9 om ock i tider av t.
Dan. 9:25
5 T. skall omvärva landet
Am. 3:11
3 en dag av ångest och t.
Sef. 1:15
10 Vi äro på allt sätt i t.
2.Kor. 4:8
10 vi voro på allt sätt i t.
7:&

TRÄ
-trä
akacieträ 2.Mos.26:1S
almugträ l.Kon.1 0:11,12
cederträ 4.Mos.19:6
cypressträ I.Kon.6:34

TRÄ
1.Mos.40:19
H. visade hm ett slags t.
2.Mos.15:25
till att snida i t.
31:5
(vishet) till att snida i t.
3& :33
redskap av t. skolen I rena
4.Mos.31 :20
i sin band föremål av t.
35 :18
tjäna gudar av t. och sten
5.Mos. 4:28
gör dig ock en ark av t.
10:1
och du hänger upp hm på t.
21 :22
icke lämnas kvar på t.et över natten
21 :23
andra gudar, gudar av t. och sten
28:36,64
de gudar av t. och sten
29:17
överklädde med t. invändigt
l.Kon. 6:15
högg (Elisa) av ett stycke t.
2.Kon. 6:6
ing'a gudar, utan ... t. och sten
19:18
t. till det s. skall vara av t.
1.Krön.29:2
skicklig att arbeta i ... t.
2.Krön. 2:14
blevo båda upphängda på t.
Est. 2 :23
täres bort lik murket t.
Job 13:28
aktar koppar ss. murket t.
41:18
dock är förmer än ett stycke t.
Jes.10:15
inga gudar. utan ... t. och sten
37:19
ett stycke t. s. icke ruttnar
40:20
En del av t.et bränner man upp
44:16
falla ned för ett stycke t.
44:19
koppar i stället för t.
60:17
äktenskapsbrott med sten och t.
Jer. 3:9
av ett stycke t. från skogen hugger
10:3
Avgudadyrkan är att dyrka t.
10:8
Ett ok av t. har du brutit sönder
28:13
förtorkats och blivit ss. t.
Klag. 4:8
vinstockens t. förmer än annat t. Hes.15:2
Ss. det händer med vinstockens t.
15:6
bland annat t. från skogen
15:6
vi vilja tjäna t. och sten
20:32
för vilket intet t. kan bestå
21 :10
Ditt däck med elfenben i ädelt t.
27:6
icke behöva hämta t. från marken
39 :10
tröskeln s. var av polerat t.
41:16
Altaret var av t .• tre alnar högt
41 :22
långsidor och väggar voro av t.
41 :22
utantill var ett trapphus av t.
41:25
prisade gudar av ... t. och sten
Dan. 5:4
prisat gudar av ... t. och sten
5 :23
J. s. I upphängt på t. och dödat Apg. 5:30
likväl upphängde man hm på t.
10:39
togo de hm ned från korsets t.
13:29
om ngn bygger med t., hö och 1.Kor. 3:12
Förbannad ... s. är upphängd på t. Gal. 3:13
finnas kärl. .. av t. och lera
2.Tim. 2:20
i sin kropp upp på korsets t.
LPet. 2:24
avgudar av ... sten och t.
Upp. 9:20
allt slags välluktande t.
18:12
arbeten av dyrbaraste t.
18:12

TRÄBELÄTE
föra t.n omkring i högtidståg

-tråd
lintråd Dom.lS:14
TRAD

t.
l.Mos.14:23
tog hJälpkvinnan en röd t.
38:28
s. hade den röda t.en om sin band
38:30
plåtar och skar dessa i t.ar
2.Mos.39:3
tågen ss. hade det varit t.ar
Dom.16:12
12 alnar lång t. mätte omfånget 1.Kon. 7 :15
en tre tvinnad t. brister jcke
Pred. 4 :12
12 alnar lång t. mätte dess
Jer.52:21

-tråg
baktråg 2.Mos.8:3
TRÅNA
Job 19:27

TRÅNG
ställde sig på ett t. t ställe
4.Mos.22:26
Efraims bergsbygd är dig för t.
Jos.17:15
2.Kon. 6:1
Ords.23:27
för t. för dina inbyggare
Jes.49:19
Platsen är mig för t.
49:20
gm. havet på en t. väg
Sak.10:11
Gån in gm den t.a porten
Matt. 7:13
den port är t. s. leder till livet
7:14
komma in gm den t.a dörren
Luk.13:24

rummet är för t.t tör oss
nästans hustru är t. brunn

TRÅNGMÅL
Se även: Vedermöda, bedrövelse, betryck, nöd, ångest, lidande, olycka,
förföljelse.
TRÅNGMÅL
1) må~olf, D i,,~
trångmål, betryck; av: [~utc J, se 8.
2) sårå, n"1"
betryck, nÖd~ ångest. Se t.ex. Nöd 2,
Ångest 2.
3) mi!~ulfå, n ~ 1 "l9
trångmål, betryck; av: [~utcJ, se 8.
4) musåk, p" 1 ~
trångnill, bet;yck; av: [~utcJ, se 8. Se:
Ångest 13.
5) ~r, "1 ~
sammanpressad,
trång;
trångmål,
5761

Mandelträd i blomning.
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Jes.45:20

TRÄCK
skola nödgas äta sin egen t.
förgås och aktas lik sin t.
skola nödgas äta sin egen t.

2.Kon.18:27
Job 20:7
Jes.36:12

TRÄD
Se även: Skog, Palestina, buxbom,
ceder, cypress, ek, tamarisk, terebint.
-träd
aloeträd 4.Mos.24:6
bakaträd 2.Sam.5:23,24
fIkonträd Dom.9:11
fruktträd l.Mos.l:11
granatträd l.Sam.14:2
livsträd Upp.22:2
lotusträd Job 40:16,17
lärkträd Jes.44:14
mandelträd Pred.12:S
mullbärsfikonträd Luk.17:6
myrtenträd Sak.1:8
olivträd Dom.9:9
palmträd 2.Mos.lS :27
pilträd PS.137:2
rökelseträd HV.4:14
vinträd Matt.26:29
äppelträd HV.2:3
Träd i frälsningshistorien
1) Livets träd, l.Mos.2:9 - det
förlorade paradiset. 2) Kunskapens
träd, I.Mos.2 :17 - syndafallet. 3) Korsets träd, l.Pet.2:24 - återlösningen.
4) Livets träd, Upp.22:14 - det återvunna paradiset.
»Såsom ett träd», Ps.l :3.
1) Såsom ett palmträd, PS.92:13. 2)
Såsom en ceder, PS.92:13. 3) Såsom
ett olivträd, Ps.S2:10. 4) Såsom ett
vin träd, Ps.128 :3.
TRÄD
t. s. efter sina arter buro
l.Mos. 1 :12
jag giver eder alla t.
1 :29
Gud lät alla slags t. växa upp
2:9
livets t. så ock kunskapens t.
2:9
Av alla andra t. må du äta
2:16
av kunskapens t. skall du icke äta
2:17
I skolen icke äta av ngt t.
3:1
frukten på de andra t.en i lustgården
3:2
om frukten på det t. s. står
3:3
kvinnan såg att t.et var gott
3:6
och att det var ett ljuvligt t.
3:6
gömde sig .••bland t.en i lustgården
3:8
(Adam:) hon gav mig av t.et
3 :12
Eftersom du åt av det t.
3 :17
icke av livets t.
3:22
bevaka vägen till livets t.
3:24
och vilen eder under t.et
18:4
ban stod själv hos dem under t.et
18:8
och alla t. på åkern
23 :17
(haglet) slog sönder markens t. 2.Mos. 9 :25
de skola aväta alla edra t.
10:5
åto upp ... all frukt på t.en
10:15
intet grönt blev kvar på t.en
10:15
När I. .. planteren t.
.3.Mos.19:23
frukt av edra skönaste t.
23 :40
och grenar av lummiga t.
23:40
t.en på marken bära sin frukt
26:4
t.en skola icke bära sin frukt
26 :20
tionde ... av t.ens frukt, tillhör H.
27 :30
om t. finnas där eller icke
4.Mos.13:21
någonstädes under gröna t.
5.Mos.12:2
icke plantera Aseror av ngt slags t.
16 :21
hugger med yxa för att fälla t.et
19:5
icke förstöra t.en däromkring
20:19
t.en på marken äro ju icke mskor
20:19
de t. om vilka du vet att de icke
20:20
fågelho i ngt t. eller på marken
22:6
Alla dina t. skall ohyra taga i
28 :42
T .en gi.rtu en gäng åstad för
Dom. 9:8
svaja över de andra t.en
9:9
Då sade t.en till fikonträdet
9 :10
för att svaja över de andra t.en
9:11
Då sade t.en till vinträdet
9 :12
för att svaja över de andra t.en
9 :13
Då sade alla t.en till törnbusken
9:14
Törnbusken svarade t.en
9 :15
(Salomo) talade om t.en
1.Kon. 4:33
Aseror under alla grö na t.
14 :23
I skolen fälla alla nyttiga t.
2.Kon. 3 :19
alla nyttiga t. fällde de
3 :25
begynte de hugga ned t.
6:4
tände offereld under alla gröna t.
16:4
stoder och Aseror under alla gröna t. 17 :10
då juble skogens t. inför H.
l.Krön.16:33
offereld under alla gröna t.
2.Krön.28:4
löv av lummiga t. och gören
Neh. 8 :15
av all frukt på alla slags t.
10:35
För ett t. finnes ju kvar hopp
Job 14:7
skjuta grenar likt nyplantat t.
14:9
rycker upp mitt hopp ss. ett t.
19:10

jag icke vill taga ens en

t.r jag i mitt innersta

TRÄCK

-träck
duvoträck 2.Kon.6:2S
människoträck Hes.4:12,IS
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Träda
ss. ett t . brytes orättfärdigheten
24:20
ss. ett t. planterat vid
Ps. 1:3
utbredde sig ss. ett grönskande t.
37 :35
Skydda t.et s. din hand planterat
80:16
d å juble alla skogens t.
96:12
från t.ens grenar höja de sin röst
104:12
H . t. varda ock mättade
104:16
brö t sönder t .en i deras land
105:33
Ett livets t. är (visheten)
Ords. 3:18
rättfärdiges frukt är e tt livets t.
11:30
uppfylld ö nskan är ett livets t.
13:12
saktmodig tunga är e tt livets t.
15 :4
vattna den skog av t.
Pred. 2:6
om ett t. faller omkull
11:3
äppelträd bland vildmarkens t.
HV. 2 :3
ss. skogens t. skälva för vinden
Jes. 7:2
De t. s. bliva kvar i hs skog
10 :1 9
d e höga t. e n störta ned
10:33
fyra eller fem p å t.ets kvistar
17:6
ss. vak tskjulet i t. ets topp
24:20
uppdrager åt sig bland skogens t.
44:14
du skog med alla dina t.
44 :23
alla t. skola klappa i hände rna
55:12
Se, jag är ett förtorkat t.
56:3
under alla gröna t.
57:5
samma ålder s. e tt t. uppnår
65:22
under alla gröna t. lade du dig
Jer. 2:20
und e r alla gröna t. och bedrev otukt
3:6
främmande gudar under alla gröna t.
3:13
Fällen t. och kasten upp vaUar
6:6
min vrede ... över t.en p å marke n
7 :20
tänt upp eld omkring det t.et
11 :16
Låt oss fördärva t.et med dess frukt
11 :19
vid gröna t. komma ihåg sina altaren 17 :2
ett t . s. är planterat vid vatten
17:8
slagna män under alla gröna t.
Hes. 6 :13
rankor växa upp bland skogens t.
15:2
alla t. p å marken skola förnimma
17 :24
H. s. förödmjukar höga t.
17:24
och upphöjer låga t.
17 :24
s. lå ter friska t. förtorka
17 :24
och gör torra t. grönskande
17 :24
det blev ett fruktsamt t .
19:10
fingo se h ög kulle eller lummigt t .
20:28
den skall förtära aUa t . i dig
20:47
Se. du (Farao) är e tt ädelt t.
31:3
sina flöd e n till alla andra t.
31:4
h ögre stam än alla t. p å marken
31:5
intet t . i Guds lustgård liknade
31:8
alla Edens t . måste avundas d e n
31:9
ditt t. sträckte sin topp upp
31 :10
ett t. s. växer vid vatten
31 :14
st å och yvas, intet t. s. haft
31 :14
alla t. förtvinade i sorg
31:15
tröstade sig .. .alla Edens t.
31:16
ss. det t.et måst fara till dödsriket
31:17
Kan ngt bland Edens t. förliknas med 31 :18
skall du ss. Edens t. stö rtas ned
31 :18
T.en på marken bära sin frukt
34:27
ymnig skall jag låta t.e ns frukt
36 :30
fi ck se t. i stor mycke nhet
47:7
var m å nad skola t.en bära ny frukt
47:12
e tt t. stå mitt p å jorden
Dan . 4:7
stort och väldigt var t.et
4:8
Huggen ned t .e t
4:11
T.et s. du såg, vilket var så stort
4:17
t .e t under vilket marke ns djur bodde
4:18
Huggen n e d t.e t
4:20
t.ets stubbe skulle lämnas kvar
4:23
alla 811dra t . hava torkat bort
Joel 1:12
en eldslåga har förbränt alla t.
1 :19
och t .e n bäJ.'a sin frukt
2 :22
de härliga t.en skola förödas
Sak.11:2
yxan satt till roten p å t.en
Matt. 3:10
vart t. s. icke bär god frukt avhugget
3:10
vart och ett gott t. god frukt
7 :17
men ett d å ligt t. bär ond frukt
7 :17
Ett gott t. kan icke bära ond frukt
7 :18
ej heller d åligt t. bära god frukt
7 :18
Vart t. s. icke bär god frukt
7:19
antingen är t .et gott
12 :33
eller är t.et d åligt
12:33
Ty av frukten känner man t.et
12:33
ja, det bliver ett t.
13:32
somliga skuro kvistar av t .e n
21:8
men de likna t .
Mark. 8:24
talade och sade till t.et
11 :14
yxan satt till roten på t.en
Luk . 3:9
vart t. s. icke bär god frukt
3:9
intet gott t. s. bär d ålig frukt
6:43
ngt dåligt t. s. bär god frukt
6 :43
vart och ett t. kännes igen p å sin
6 :44
det växer och bliver ett t .
13 :19
p å fikonträdet och alla andra t.
21 :29
om man gör så med det friska t.et
23:31
t. s . stå nakna på senhösten
Jud. v.12
giva att äta av livets t.
Upp. 2:7
ingen vind blåsa mot ngt t.
7 :1
Gören icke ... t.en ngn skada
7:3
tredjedelen av t.en brändes upp
8:7
skulle icke skada ... grönt eller t.
9:4
t .ens löv tjänade till läkedom
22:2
få rätt att äta av livets t.
22:14
taga ifrå n hm hs del i livets t.
22 :19

TRÄDA (allmänt)
Abraham t.de närmare
l.Mos.18:23
t.de Hamor och h s son Sikem upp
34 :20
till Egypten och t.de inför Josef
43 :15
togo sot och t.de inför Farao
2.Mos. 9:10
t. inför H. ansikte för att tala
34:34
trätt i e dra fäders fo tspår
4.Mos.32:14
ett vittne t.er upp mot ngn
5 . Mos.19:15
Om ett orättfärdigt vittne t.er upp
19:16
icke t.en i gemenskap med
Jos.23:7

att I t.en i gemenskap med dem
23:12
David till Saul och t.de i hs
l.Sam.16:21
Sen I mannen, s. nu t.er upp
17:25
(GoUat) t.er upp för att smäda
17 :25
ingen fanns s. kunde t. emellan 2.Sam.14:6
t.de därifrån ut en man
16:5
När din fot t.er in i staden
l.Kon.14 :12
t.de Rab-Sake närmare
2.Kon.18 :28
allt folket t.de in i förbundet
23:3
Satan t.de upp mot Israel
l.Krön.21:1
Josafat t.de upp i H . hus
2 .Krön.20:5
vilja vi t . upp inför detta hus
20:9
t.en nu hit och fören fram
29 :3 1
lät alla t. in i förbundet
34 :32
och Jaseja t .de upp häremot
E sr.10:15
lå t oss t. tillsammans i Kefirim
Neh. 6:2
t.de upp p å leviternas upphöjning
9:4
t.de de båda lovsångskörema upp
12 :40
t.de in på den inre gården
E st. 5 :1
ngt t.de inför mina ögon
Job 4 :16
min sjukdom får t. upp och tala
16:8
lik en furste skulle jag t. inför hm
31 :87
icke t.er in p å syndares väg
Ps. 1:1
H., träd emot hm , slå hm n e d
17:13
Man skall t . upp och förkunna
22:32
vem får t. in i hs helgedom
24:3
han t.er på den väg s. icke är god
36:5
I fäders ställe skola dina söner t .
45:17
Låt en ogudaktig man t. upp emot
109:6
Våra fötter fingo t. in i dina
122:2
Träd icke in på ogudaktigas
Ords. 4 :14
där man t.er in gm dörrarna
8 :3
ogudaktige får t. i h s ställe
11:8
ynglingen s. skulle t. i
Pred. 4 :15
t. upp p å offerhöjden
Jes.1 6:12
H. t.er ut ur sin boning
26:21
Därefter t .de Rab-Sake närmare
36 :13
låt oss med varandra t. inför rätta
41:1
T .en hit till mig och hören
48:16
Om än Mose och Samuel t.de inför Jer.15:1
få de t . ut p å den plats
Hes.42 :14
På den tiden skall Mikael t. upp Dan.12:1
Ty H. t .er u t ur sin boning
Mika 1 :3
t . inför hela jordens H.
Sak. 6:5
hon t.de in i Sakarias' hus
Luk. 1 :40
förskräckta när de t.de in i skyn
9 :34
t .en upp i helgedomen
Apg. 5 :20
D å nu Petrus skulle t. in
10:25
under samtal med hm t.de Petrus in
10:27
sett ängeln t. in i h s hus
11:13
(Agabus) t.de upp
11 :28
de t.de ut (ur fängelset)
12:10
t.de apostlarna och de äldste
15:6
t .de Paulus upp mitt ibland dem
27 :21
Guds sannfärdighet trätt i dagen Rom. 3:7
(Elias) inför Gud t .er upp mot Israel 11:2
t.de jag öppet upp mot hm
Gal. 2:11
t.de i sådan förbindelse med
Fil. 4:15
träd upp i tid och otid
2 .Tim. 4:2
häftigt trätt upp emot det vi talat
4:15
icke många t . upp ss. lärare
Jak. 3:1
De hava trätt in p å Kains väg
Jud. v.11

TRÄDA (fram)
de t.de fram till Josefs
l.Mos. 43:19
D å t .de Juda fram till (Jose f)
44:18
(Gud:) Träd icke hit
2.Mos. 3:5
Träd i morgo n bittida inför Farao
8 :20
Träd i m o rgon bittida inför Farao
9 :13
T.en fram inför H .
16:9
med tomma hände r skall ingen t. fram 23 :15
ditt mankö n t. fram inför H. ansikte 23:17
Mose allena må t . fram till H.
24:2
de andra m å icke t . fram
24 :2
din brode r Aron t. fram till dig
28 :1
när de t. fram till altaret
28:43
så ock när de t. fram till altaret
30:20
ingen skall med tomma händer t, fram 34 :20
skall allt ditt mankön t. fram
34:23
för att t. fram inför H. ansikte
34:24
t . fram för att utföra arbetet
36:2
t. fram till altaret
40 :32
h ela menigheten t.de fram
3.Mos, 9:5
Träd fram till altaret och offra
9:7
t.de Aron fram till altaret
9:8
T.en fram och bären edra fränder
10:4
D å t.de de fram och buro bort det
10:5
när de t.de fram inför H . ansikte
16:1
ingen s. har ngt lyte t. fram
21:1 'i'
Ingen skall t. fram s . har ngt lyte
21 :IS
dessa t.de fram inför Mose och 4.Mos. 9:6
t . fram för att antända rökelse
16 :40
En stjärna t .er fram ur Jakob
24 :17
Selofhads döttrar t.de fram
27:1
befälhavarna t.de fram till Mose
31 :48
D å t .de de fram till hm och sade
32:16
t.de fram och talade inför Mose
36:1
t .den I fram till mig
5.Mos. 1:22
t.den fTam och bleven stående
4:11
När I h ö rde n rösten t .den I fram
5:23
Träd du fram och hör vad H. säger
5:27
ditt mankön t. fram inför H. ansikte 16:16
med tomma händ e r skall ingen t. fram ·16:16
skola båda parterna t. fram
19 :17
skall prästen t. fram och tala
20:2
prästerna skola t . fram
21 :5
skall hs svägerska t. fram
25:9
t. fram inför H. ansikte
31:11
(Josua:) T .en fram hit
Jos. 3:9
I morgon skolen I t. fram
7:14
ena släkten efter den andra t. fram
7 :1 4
ena familjen efter den andra t. fram
7 :14
ena mannen e fter andra t. fram
7 :14
lät Josua Israel t. fram
7:16
lät Juda släkter t. fram
7 :17
lät seraiternas släkt t. fram
7 :17
lät (Sabdis) familj t. fram
7:18
T.en fram och sätten edra fötter
10:24
Och de t.de fram
10:24
Juda barn t.de fram inför Josua
14:6
t.de fram infö r Eleasar och Josua
17:4
huvudmännen t.de fram
21:1
de t.de fram inför Gud
24:1
de förnämsta t .de fram
Dom.20:2
t.en nu fram inför H.
l.Sam.l0:19

när han nu t.de fram bland folket
10:23
Så t .e n nu fram
12 :7
T. en nu ock fram och sen
12:16
L å t oss t. fram hit till Gud
14:36
(Goliat) t.de nu fram och ropade
17:8
t .de nu envigeskämp e n fram
17 :23
T .en fram och döde n H. präster
22 :17
Träd du fram och stöt ned prästerna 22:18
Edomeen Doeg t.de då fram
22:18
Träd fram hit till mig
2.Sam. 1 :9
Då t.de jag fram till (Saul)
1 :10
att du icke t.er fram inför mitt
3 :13
när du komme r för att t. fram
3:13
(Simei) t.de fram och for ut
16:5
t,de fram inför H. förbundsark 1.Kon. 3:15
två skökor t.de fram inför hm
3 :16
t.de Salomo fram för H. altare
8 :22
t.de fram och välsignade Israe ls
8:55
t. fram inför den ena av dem
12:30
Gå åstad och träd fram för Ahab
18:1
gick Elia för att t. fram för Ahab
18:2
skall jag t. fram för hm
18 :15
Elia t.de fram för allt folket
18:21
T.en hitfram till mig
18:30
t.de nu allt folket fram till hm
18:30
t.de profe t e n Elia fram och sade
18 :36
D å t.de en profet fram till Ahab
20:13
profeten t.de fram till Israels kon .
20:22
t .de gudsmannen fram och sade
20:28
D å t.de Sidkia fram
22 :24
t. fram och å kalla H. namn
2.Kon. 5:11
(Naaman) gick in och t.de fram
5:15
(Gehasi) t .de fram för sin herre
5:25
(Hasael) t.de fram för hm
8:9
t.de (Ahas) fram till altaret
16:12
konungen t.de fram till pelaren
23 :3
t.de han fram fö r H. altare
2.Krön. 6:12
D å t .de Sidkia fram
18:23
l skolen allenast t. fram
20 :17
när de drogo ut, t.de Josafat fram
20:20
unde rhövitsmännen t. fram
23:14
(Sakarja) t.de fram inför folket
24:20
Dessa t.de fram mot konung Ussia
26:18
konungen t .de fram p å sin plats
34:31
t.de några av furstarna fram
Esr. 9:1
av Israe ls släkt t.de fram
Neh. 9:2
Haman t.de fram för att bedja
Est. 7:7
Ester st od upp och t,de fram
8:4
Guds söner t.de fram inför H .
Job 1:6
Guds sö ner t.de fram inför H .
2:1
Aklagaren t.de fram inför H .
2:1
red dig till strid, träd fram
33:5
låter andra t . fram i deras ställe
34:24
Orättfärdiga vittnen t. fram
PS.35 :11
t . fram inför Guds ansikte
42:3
Från Sion Ler Gud fram i glans
50:2
du s . trone r ... träd fram i glans
80:2
så t. de fram inför Gud på Sion
84:8
du hämndens Gud, träd fram i glans
94:1
Låto m oss t . fram för h s ansikte
95:2
Mose t .de fram ss. medlare
106:23
Pinehas t.de fram och skipade rätt
106:30
träd icke fram på d e stores
Ords.25:6
för att t. fram inför mitt
Jes. 1 :12
H . t.er fram att döma folken
3 :13
T.en fram, I folk, och hören
34:1
Så t. en nu fram med eder sak
41 :21
så många de äro, t. fram
44:11
t. e n fram allasammans, I räddade
45 :20
Träd fram med de besvärjelser
47:12
Må de nu t. fram
47:13
Må han t. fram jämte mig
50:8
t.en fram hit, I söner av
57:3
han såg att ingen t.de fram
59 :16
t.e n fram inför mitt ansikte
Jer. 7 :10
t.de alla krigshövitsmännen fram
42 :1
Träd fram och gör dig redo
46 :14
icke trätt fram i gapet
Hes.13:5
s. skulle t. fram i gapet
22 :30
Sadoks söner få t. fram till H.
40:46
prästerna s. få t. fram inför H.
42:13
och s. få t. fram till mig
43:19
de skola U t. fram till mig
44:15
de skola t. fram till mitt bord
44:16
t. fram till att göra tjänst inför H .
45:4
de t.de fram för konunge n
Dan . 2:2
t.de Nebukadnessar fram
3:26
t. fram och vakta sin hjord
Mika 5:4
Vanned skall jag t . fram inför H .
6:6
Skall jag t. fram inför hm med
6:6
Han t.er fram
Hab. 3:6
trätt fram ur sin heliga boning
Sak. 2 :13
Då t.de frestaren fram
Matt. 4:3
änglar t.de fram och betjänade hm
4 :11
t.de hs lärjungar fram till hm
5 :1
t.de en spetälsk man fram
8:2
t.de en hövitsman fram till (J. )
8:5
t.de en sy nagogföreståndare fram
9:18
t.de de blinda fram till hm
9 :28
Ninevitiska män vid domen t . fram
12:41
Drottningen av Söderlandet t . fram
12:42
D å t.de lärjungarna fram och sade
13:10
t.de husbondens tjänare fram
13:27
Och (J. ) lärjungar t.de fram till hm
13 :36
t.de hs lärjungar fram till hm
14:15
D å t.de hs lärjungar fram
15:12,23
t.de e n man fram till hm
17 :14
Sedan t .de lärjungarna fram till J .
17 :19
t.de de s. uppburo tempelskatten fram 17 :24
samma stund t.de lärjungarna fram
18:1
Då t .de Petrus fram till hm
18:21
snärja hm och t.de fram till hm
19:3
Då t .de en man fram till hm
19:16
t.de Sebedeus' söners moder fram
20:20
t .de översteprästerna fram
21 :23
Samma dag t.de sadduceer fram
22:23
Hs lärjungar t .de då fram och b å do
24:1
t.de hs lärjungar fram till hm
24:3
t.de den fram s. fått de fem punden
25 :20
t.de den fram s. Utt de två punden
25:22
t.de den fram s. fått ett pund
25:24
t.de lärjungarna fram till J.
26:17
(Judas) t.de nu strax fram till J .
26:49
många falska vittn e n t.de fram
26 :60
Slutligen t.de två män fram
26:60
t .de J. fram och talade till dem
28:18
t.de hs lärjungar fram
Mark. 6 :35
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TRÄDA

-träda
tillträda Apg.25:l
llppträda 2.Kor.13:10
överträda Matt.l5:3
överträdare Ps.37 :38

TRÄDA
Uppd e lning: allmänt, träda fram.

Fikollträd med årets första frukt.

Trädfrukt - Träl
de t .de fram och frågade (J.)
10:2
t.de Jakob och J o hanne s fram
10:35
t.de en av de skriftlärde fram
12:28
t.de (Judas) strax fram till (J. )
14:45
då han skulle t. fram
Luk. 1 :80
t.de (J.) fram och lutade sig över
4 :39
Stå upp och träd fram
6:8
Då stod han upp och t .de fram
6:8
D å t.de de tolv fram och sade
9 :12
vid domen t. fram
11:31
Ninevitiska män sk o la t. fram
11 :32
Fariseen t,de fram och bad

18:11

Sackeus t.de fram oc h sade
19:8
t .de översteprästema ... fram
20 :1
Därefter t.de n ågra sadduceer fram
20 :27
(Judas) t.de fram till J .
22 :47
träd ö ppe t fram för världen
Joh. 7:4
Sedan t.de de fram till (J.)
19 :3
D å t.de Petrus fram jämte de 11 Apg. 2:14
Jordens konungar t.de fram mot H.
4 :26
Dem läta de t. fram för apostlarna
6:6
läta falsk a vittnen t. fram
6 :13
t.de Paulus fram mitt på Areopagen
17 :22
många t.de fram
19 :18
(Ananias) t .d e fram till mig
22 :13
hurudan kropp skola de t. fram l.Kor.15:35
t. fram inför K. domstol
2.Kor. 5:10
frimodigt t. fram, gm tron på
Ef. 3 :12
fördärvets man trätt fram
2.Tess. 2 :3
när hs tid är inne kan t. fram
2:6
Sedan skall 'den Laglöse' t. fram
2 :8
själv kunna t . fram inför Gud
2 .Tim. 2:15
vår H . har trätt fram ur Juda
Hebr. 7 :14
att nu t. fram inför Guds ansikte
9:24
kunna frimodigt t. fram
l.Joh . 2:28
frimodigt t. fra m inför domen
Jak . 2:13
t.de fram och tog bokrullen
Upp. 5 :7
såg en annan ängel t. fram ifrå n
7 :2
du har trätt fram ss. konung
11 :17
H. har nu trätt fram ss. konung
19:6

TRÄDFRUKT
alla träd med frö bärande t.
förstlingeo .. .av allt slags t.

l.Mos. 1:29
Neh.10:37

TRÄDGREN
Abimelek ... högg aven t.

Dom. 9:48

TRÄDGÅRD
Se även: Lustgård, örtagård, vingård ,
park, plantera, plantering, träd, blomma,.ört, Eden, Getsemane.
-trädgård
köksträdgård S .Mos.ll:! O

Trädgård
Bibeln omtalar planteringar av åtskilliga slag. Bland träd som planterades
för sin frukts skull var olivträdet,
fIkonträdet och vinträdet av stor allmän betydelse. Men i trädgårdarna
fanns också andra träd: mandelträd ,
mullbärsträd , granatträd, pistacieträd
osv. I Höga Visan omtalas en valnöts·
lund , HV.6 :10. Träd planterades också
för att de skulle ge en välbehövlig
svalkande skugga genom lövrika kronor samt vara till prydnad.
Särskilt konungapalatsen var omgivna av parker eller lustgårdar. Trädgården kunde samtidigt vara en örtagård .
Den exklusiva produktionen i en
sådan, bl.a. av praktfulla prydnads·
blommor och välluktsrika krydd·
växter, exemplifIeras i HV.4 :13 f. I
köksträdgården odlades grönsaker som
bönor, lins, lök, senap, dill och kummin. Dess bevattning kunde som i
Egypten ske genom trampning , S.Mos.
Il :10. Den idealiska trädgården var
vattenrik, Jes.S8:1!. Alla slags plante·
ringar var inhägnade. Vingårdarna
kunde ha runda , murade vakttorn
(typen är välkänd från det nutida
Palestina), Jes.S:2; Matt.2l:33, gurk·
faltet hade gärna ett vaktskjul, Jes.l :8 ,
och åkerfältet väktare, Jer.4:17.
Konung Salomo anlade åt sig lu st·
gårdar och parker, och han planterade
i dem alla slags fruktträd , Pred.2:S f.
Ussas trädgård (se Us·sa) var en park
invid konungshuset i Jerusalem , i vil·
ken både konung Manasse och hans
son Amon begravdes, 2 .Kon.21 :18,26.
Till »den kungliga trädgården» strax
utanfö r Jerusalems stadsmur ledde en
port belägen mellan de båda murarna ,
2.Kon.2S :4; Jer.39:4. [ Est.! :S nämns
Ahasveros' inhägnade trädgård som
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hö rde till konungapalatset i Susans
borg. Konung Ahab ville kö pa Nabots
vingård i Jisreel för att där anlägga en
köksträdgård, I.Kon.21 :2.
»Lustgård» betecknar i vissa sammanhang en plats fö r hednisk kult.
Sålunda uttalar Jesaj a sin förkastelsedom över de avfalliga i Juda, som
dyrkar avgudar vid terebinter och som
frambär hedniska offer i »Iustgårdao>,
ja, som där låte r inviga sig till en
avskyvärd gudstjänst som består i styggelser, Jes. l :29; 65:3; 66:17, jfr även
17:10.
TRÄDGARD
t .en till sitt hu s, i Ussas t .
2.Kon.21 :18
b e grov (Amon) i h s grav i Ussas t .
21 :26
port s. ledd e till kungliga t .e n
25 :4
invid d en kungliga t .e n
Neh. 3:15
gästabud i den inhägnade t .
Est. 1:5
(konungen) gick ut i palatsets t .
7 :7
7:8
k o m tillba ka fr ån palatsets t .
vara lik en vattenrik t.
J es.58:11
e n t . sin så dd växa upp
61 :11
plantere n t .ar och äten deras
Jer . 29 :5
planteren t.ar o ch äte n deras frukt
29:28
vara lik en vattenrik t.
31 :12
väg s. ledde till kungliga t.en
39:4
port s. ledde till kungliga t.en
52:7
bröt ned sin hydda ss. e n t .
Klag. 2:6
e dra många t.ar och vingårdar
Am. 4:9
när de anlägga t.ar
9:14
tager och lägger n e d i si n t.
Luk.13 :19

TRÄDGÅRDSHUSET
En plats i staden Jisreels omgivning.
Å t Trädgårdshuset till flydde J uda
konung Ahasja , då han var förföljd av
J ehu. Han blev sedan dödligt sårad på
Gurhöjden vid Jibleam , men fo rtsatte
till Megiddo där han dog. 2.Kon.9 :27.
TRÄFFA
-träffa
påt räffa Apg.24 :18
överträffa Job 11 :9
TRÄFFA
Uppd elning : a llmänt; träffa p å, träffa s.
TRÄFFA (allmänt)
Vi t .de din broder Esau
t.de (Mose) på Guds b e rg
t .de de Mose och Aro n
med ngn st e n t.r hm
jär n e t då t.r d e n a ndre

l.Mos.32:6
2 . Mos. 4:27
5:20
4.Mos.3 5 :23
5.Mos.19:5

en annan man t .r h e nne i staden
22 :23
s. mannen t .de d e n tro lovade flickan 22:25
s. han t.de den trolovad e flickan
22 :27
Om e n man t .r en jungfru s. icke ä r
22:28
dessa välsignelse r skola t. dig
28:2
alla de ssa förbann e lse r t. dig
28:15
d essa förbannelser skola t. dig
28:45
m yck e n o lycna och nöd skall t. d e m
31:17
s. de ssa olycko r h ava t.t oss
31 :17
my ck e n o lycka och n öd t.r dem
31 :21
därför skall olycka t . ed er
31 :29
t.de lotte n seraiternas slä kt
Jo s. 7 :17
t .d e lotte n Akan
7 :18
(Efraims grän s) t.de så Jeriko
16 :7
t.de Dabbese t och t.de vidare dalen
19 :11
gränsen t .de Tabo r
19 :22
vid have t t.de d e n Karmel
19 :26
(Asers gräns) t.d e Sebulon
19:27
t .de Sebulo n i söd er, Aser t .d e den
19:3 4
21 :10
d e m t.de lotten fö rst
Israels barn t .t avtalet
Dom. 20 :32
israeliterna hade t .t avta let
20 :38
samma h e msöke lse t.t a lla
l.Sam. 6:4
t.t oss allenast aven händ else
6:9
t .d e de n ågra fli ck or
9 :11
O m I gån in t.en I hm
9 :13
just nu kunnen I t. hm
9 :13
skall du vid Se lsa t. två män
10:2
David t .de filisteen i pannan
17 :49
Sauls hand skall icke t . dig
23 :17
t.de han e n annan man
l.Kon.20:37
Du t.r (Ahab) i Nabots v ingård
21:18
t. de (Ahab) i en f og p å rustningen
22:34
t .d e tillsamman s m e d (Jehu)
2 .Kon . 9 :21
t.de (Jehu) p å Ah asjas brö der
10:13
t.de han Jonadab, R e k abs son
10:15
ty d e m t.de nu lotte n
l.Krö n. 6 :54
2 .Krö n.18:33
t .de Israe ls konung i e n fog
I sk o len t. dem v id ändan av d alen
20:16
skyttarnas skott t .de k onung Josia
35:23
all ved e rm ö da s. t . t oss
N e h. 9 :32
den olycka s. eljest t .d e mitt
Est. 8:6
de o lyckor s. hade t .t hro
Job 2:11
d e n Allsmäktiges pilar t . t mig
6:4
frå n alla sid o r t. mig h s pilar
16:13
frö jdats, när olycka t.de hm
31 :29
skall t. dem s. hata dig
P s. 21:9
dina pilar hava t.t mig
38 :3
Nöd och trångmål hava t .t mig
119:143
t .t de andra gudarnas riken
J es. 10 :10
skall (gisslet) t . e d er
28 :19
h e nnes månad kommer, t.r man
J er . 2 :24
plågan t .r dig ä nda in i hjärtat
4:18
när min hemsökelse t .r dem
6 :15; 8:12
ej heller skall hunge rsnöd t. ede r
14:13
har denna olycka t .t eder
44 :23
t.de bildstoden p å fö tte rna
Dan. 2 :34
stenen s. hade t .t bildsto den
2:35
Hemsökelse n skall t . so mliga
11:35
mina ord ... tld e ju edra fä d er
Sak. 1:6
Må ett svärd t. h s arm
11 :17
härutanför och vilja t. dig
Luk. 8:20
(Andreas) t.de förs t sin broder
Joh. 1 :41
och h a n t .de d å Filippus
1 :43
Filippus t.de N a tanael och sade
1 :45
Sedan t .de J . hm i helgedomen
5:14
när han så t.de hm sade han : Tror du
9:35
när (Barnabas) t.t (Saulus)
Apg.ll :26
där h a d e t .t brö d e rna
16:40
samtal m ed d e m s. han t. d e där
17 :1 7
t.de h a n e n jude vid namn Akvila
18 :2

D är t .d e han n ågra lärj ungar
t .d e d e m å ter i Troas
sole n s hetta skall icke t.

TRÄFFA (p å )
Om du t.r på fi e ndes o xe
2.Mos. 23 :4
var helst h an t.r p å hm
4.M os.35:19
varh e lst han t .r p å (dråparen)
35:21
när han t .r på hm
35 :27
p å din väg r.r p å ett f ge lb o
5.Mos.22:6
fö rfö ljare ick e t. p å eder
Jos. 2 :16
vid Besek t.de de p å
Dom. 1 :5
kunde med slungste n e n t . p å håre t
20 :16
Israels män slogo allt vad d e t .d e p å
20:48
e ld p alla städer s . d e t.d e p å
20 :48
t. p å en skara profe te r
l.Sam.10:5
när ngn t.r på sin fi ende
24:20
t .de de p å fältet en egyptisk man
30:11
t .de (Ella) p å Elisa
l.Kon.19:19
J ehu t.de p å d e Juda furstar
2.Krö n .22:8
t .d e p å (Ismael) vid vattnet
Jer.41:12
Alla s. t.de p å d e m åto upp
50:7
t .d e p å en av sina m edtiä nare
Matt.18:28
till bröllopet a lla I t .e n p å
22:9
sam lad e tillhopa alla d e t .de p å
22 :10
t.de d e p å e n man frå n Cyrene
27:32
t.de (Petru s) på Eneas
Apg . 9 :33
t.de d e p å e n judisk tro llkarl
1 3:6
t .de h övi tsmannen p å ett skepp
27:6
Där t .de vi p å brö d er
28 :14
TRÄFF A (trä ffa s)
t.s av hagle t och död a d e
2 .M os. 9 :19
Gud lät d e nne t. s av h s hand
21 :13
m issgärning och så t .s av d ö d e n
28 :43
d e b åda s. t.de s av d ö den
3.Mos.16 :1
icke komma att t. s av d ö den
2 2 :9
4 .Mo s. 14:37
d essa män t.des nu av d ö den
d e sko la t. s av d ö den
18:22
sko le n I icke t .s av d ö d e n
18 :32
ngn s. har t . ts av d öd e n
19:16
Nadab och Abibu t .des av d ö den
26 :6 1
Jos. 7 :14
stam H.låter t.S av lotte n
släkt H. lå t e r t .s av lotte n
7 :14
familj H. låte r t.s av lotte n
7 :14
d e n s . t .S av lo tten ss. skyldig
7 :15
då t.des Juda stam av lotten
7 :16
t.d es Sabdi av lotte n
7 :17
t .d es Be njamin s s tam av lo tte n l.Sam.10:20
t .des Matri s släkt av lotten
10:21
därp t .d es Saul av lotte n
10:21
t.des Jonatan och S a ul av lotten
14:41
Då t.des J o natan av l o tten
14:42
(Joram) t.s av svår sj ukdom
2 ~ Krö n.21 :1 5
försvinna när d e t .s av h e ttan
J ob 6 :17
kon . fiender t. S i hjärtat
P s.45 :6
den s. har t.ts av H. vrede
Ord s.22 :14
inga te c kentydare m e r t. S hos
Mika 5:12

TRÄKANNA
ss. att skö lja bägare och t .o r

blod b å de i t. och i ste nkärl
2.Mos. 7 :19
vare sig det är ngt sla gs t.
3 . Mos. 11 :32
ett t. skall det sköljas m e d vatten
1 5 :12

TRÄL
Se även: Slav, tj änare, fånge, livegen ,
und erdån ig , trä Idom.

Fråll Getsemalle lrädgard.
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Mark. 7:4

TRÄKÄRL

~-------------------------------
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19:1
20:6
U pP . 7:16
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Träl- Trälarbete
8) douleuö, o DVA€VW
vara träl el. slav; av: doulos, se 7. Se:
Tjäna 13, Tjänst 26, Träldom 7.
9) doul6ö, o DVAow
göra till träl; pass. bli gjord till träl, bli
el. vara träl; av: doulos, se 7. Se:
Tjänare 23, Träldom 8, Tvång 4.
10) utf.ord.
11) psych~, 1/1 VXrl
andedräkt; själ, liv; (levande) varelse,
person. I Upp.l8:13 står ordagrant:
människors själar; övers. trälar. Jfr 3.

Trälar i arbete. Efter en gammal egyptisk målning.

-träl
tempelträl I.Krön.9:2

TRÄL
1 Kanaan, en t. åt bröder
l.Mos. 9:25
1 Kanaan vare deras t.
9 :26
1 och Kanaan vare deras t.
9 :27
2 de skola där vara t.ar
15:13
2 folk vars t.ar de bliva
16:14
1 göra oss själva till t.ar
43 :18
1 vi andra bliva min herres t.ar
44:9
1 han skall bliva min t.
44:10
l Se. vi äro min herres t.ar
44:16
1 han skall bliva min t.
44:17
1 stanna kvar hos min herre ss. t.
44:33
1 vilja vi bliva Faraos t.ar
47:19
1 så villa vi vara Faraos t.ar
47:25
1 en t. köpt för penningar
2.Mos.12:44
1 Om du köper en hebreisk t.
21:2
1 om t.en säger: Jag har min herre
21:5
2 vare han hs t. evärdligen
21 :6
1 icke fri. ss. t.arna givas fria
21:7
1 Om ngn slår sin t. med köpp
21 :20
1 Om ngn slår sin t. I ögat
21 :26
1 om ngn slår ut en tand på sin t.
21 :27
1 om oxen stångar t. eller trälinna
21 :32
3 när präst har köpt en t.
3.Mos.22 :11
4 den t. s. är född i hs hus
22:11
1 icke säljas ss. man säljer t.ar
25 :42
1 skaffa dig en verklig t.
25:44
2 hava till t.ar evärdligen
25 :46
1 icke skullen vara t.ar där
26:13
1 varit en t. i Egyptens
5.Mos. 5:15
1 Vi voro Faraos t.ar i Egypten
6 :21
1 att du själv varit t. i Egyptens
15:15
1 skall vara din t. evärdligen
15:17
1 du själv varit t. i Egypten
16:12
1 En t. s. har flytt till dig
23:15
4 a behandlar denne ss. t.
24:7
1 du själv varit en t. i Egypten
24:18,22
1 till salu åt fiender. till t.ar
28:68
1 aldrig upphöra vara t.ar
Jos. 9 :23
2 icke t.ar åt hebreerna
l.Sam. 4:9
2 ss. de varit t.ar åt eder
4:9
1 I skolen vara hs t.ar
8 :17
1 av Israels barn ingen t.
l.Kon. 9 :22
1 mina båda söner till t.ar
2.Kon. 4:1
1 icke till t.ar vid arbeten
2.Krön. 8:9
1 till t.ar och trälinnor åt eder
28 :10
1 Ty t.ar äro vi
Esr. 9:9
1 sålda till t.ar och trälinnor
Est. 7:4
1 t.en har därför blivit fri
Job 3:19
1 Hon är lik en t. s. flämtar
7:2
1 finge hm till din t. för alltid
40:23
1 Josef blev såld till t.
Ps.1D5:17
1 den oförnuftige bliver t.
Ords.11:29
1 en t. att råda över furstar
19:10
1 låntagaren bliver långivarens t.
22:7
1 under en t. när han bliver kon.
30:22
1 Jag köpte t.ar
Pred. 2:7
1 Jag har sett t.ar färdas till
iD:7
1 hövdingar till fots ss. t.ar
10:7
1 göra dem till t.ar och
Jes.14:2
5 hs unga män skola bliva t.ar
31:8
1 en t. under tyranner
49:7
1 en t. eller en hemfödd slav
Jer. 2:14
1 släppa sin t. och trälinna fria
34:9
2 skulle hava den andre till t.
34:9
1 släppa t. och trälinna fria
34:10
1 icke mer hava dem till t.ar
34:10
1 togo tillbaka de t.ar de släppt
34:11
1 och gjorde dem åter till t.ar
34:11
l tagit tillbaka var och en sin t.
34:16
1 T.ar få råda över oss
Klag. 5:8
3 t.ar gåvo de i utbyte
Hes.27 :13
1 byte för sina forna t.ar
Sak. 2:9
6 i min ungdom köpt till t.
13:5
8 aldrig varit t.ar under ngn
Joh. 8 :33
7 s. gör synd. är syndens t.
8 :34
7 t.en får icke förbliva i huset
8:35
9 skulle göra dem till t.ar
Apg. 7:6
8 folk vars t.ar de bliva
7:7
10 såld till t. under synden
Rom. 7:14
7 blivit kallad ss. t.
loKor. 7 :21
7 den t. s. blivit kallad att
7 :22
7 bliven icke mksors t.ar
7 :23
7 vare sig vi äro t.ar eller fria
12:13
7 här är icke t. eller fri
Gal. 3 :28
7 ingen skillnad mellan hm och t.
4:1
7 icke mer t. utan son
4:7
8 voren I t.ar under gudar
4:8
8 åter på nytt vilien bliva t.ar
4:9
7 vare sig han är t. eller fri
Ef. 6:8
7 om ngn är t. eller fri
Kol. 3:11
7 s. äro t.ar och tjäna under
1.Tim. 6:1
9 t.ar under begäret efter vin
Tit. 2:3
8 t.ar -under allahanda begärelser
3:3
7 icke längre ss. en t.
Filem. v.16
7 utan ss. ngt vida mer än en t.
v.16
7 själva förgängelsens t.ar
2.Pet. 2:19
9 han har blivit dennes t.
2:19
7 både t.ar och fria dolde sig
Upp. 6:16
7 fönnår alla, både fria och t.ar
13:16
11 hästar och vagnar,livegna och t.ar 18:18
7 kött av alla, både fria och t.ar
19:18

Träl, slav
Hebr. 'hbäg och grek. doulos är grundtextens -vanligaste ord för »träl». De
betyder både träl och tjänare, och det
är därför ofta svårt att avgöra vad som
avses i de enskilda fallen.
Från äldsta tider i mänsklighetens
historia synes slaveri ha varit vanligt.
Det förekom också i Israel, där Mose
lag icke förbjöd utan endast reglerade
det, jfr 2.Mos.21:2,20; 3.Mos.2S:44
m.fl. ställen (se nedan).
Krigsfångar gjordes ofta till trälar.
Slavar kunde också köpas och importeras från andra folk. En förbrytare
kunde säljas som träl till täckande av
ådömda penningböter. Likaså kunde
den som inte förmådde betala sin
skuld, säljas som träl tillsammans med
sin familj. Fattiga människor sålde ej
sällan sig själva till en herre de önskade
tillhöra, för att på så sätt försäkra sig
om livsuppehälle. Barn som föddes av
slav-föräldrar betraktades som sin
herres egendom och var alltså födda
till trälar. Att skaffa sig trälar genom
att röva människor var däremot en
förbrytelse som straffades med döden.
I Israel var slavarnas villkor förhållandevis goda. Ofta var deras ställning
ungefär som de övriga familjemedlemmarnas, i det husbonden hade en i det
närmaste oinskränkt myndighet också
över dessa, jfr GaI.4: 1.
Det var däremot en markerad skillnad mellan hebreiska och utländska
trälar. Israelitiska slavar kunde inte
hållas i träldom mer än sex år. I det
sjunde året skulle han eller hon friges
utan lösen och hade dessutom rätt till
gåvor som hjälp till en ny start i livet,
2.Mos.21:2 ff.; S.Mos.lS:12-IS. En
man som var gift, innan han kom i
träldom, hade rätt att ta sin familj med
sig, men om han hade fått sin hustru
av sin herre, tillhörde hon och barnen i
fortsättningen hennes herre. Den som
önskade förbli hos sin herre för att få
behålla sin familj, hade möjlighet till
det, 2.Mos.21:S f.; S.Mos.16:IS f.
Även om en träl valde att stanna hos
sin herre, frigavs han under jubelåret
och fick då också tillbaka sin egendom, 3.Mos.2S:39-42. Av Jer.34:8 ff.
framgår att Isrllels folk icke tiderna
igenom åtlydde Herrens bud om att
utropa frihet för sina bröder, de hebreiska trälarna, v.14. En av orsakerna till
den babyloniska fångenskapen var, att
även sista generationen före deportationen syndade mot detta bud.
Israelitiska slavinnor var dessutom
skyddade av speciella lagar. Om en

hebreisk flicka blev såld till träl, kunde
hon bli gift med sin herre eller hans
son, och hennes rättigheter var i lagen
noga tillvaratagna. Blev hon förskjuten, så skulle hon friges, 2.Mos.
21 :7 -11. Se: Trälinna.
Utländska slavar stod i ett annat
förhållande. De hade icke rätt till att
bli frigivna, och de betraktades som
familjens egendom, 3.Mos.2S :44-46.
Men en kvinna som hade tagits som
krigsfånge, kunde bli gift med en
israelit och hade då icke längre en träls
ställning. Om hennes man skilde sig
från henne, kunde hon inte göras till
träl, S.Mos.2l :10-14.
Förutom de trälar som var privat
egendom, fanns det i Israel också
arbetspliktiga tjänare av främmande
härkomst, som gjorde tjänst vid tabernaklet eller templet, 4.Mos.3l :28,
30,47; Jos.9:3-27; Esr.8:20, eller som
var i statens tjänst, I.Kon.9:IS,21. Se
vidare: Tempelträl, Tjänare.
I nytestamentlig tid var slaveriet
mycket utbrett över hela det romerska
riket. Det är svårt att säkert veta hur
stor del av befolkningen som var
slavar. Sorruiga menar att det kunde
röra sig om ungefär en tredjedel, andra
går så långt som till att påstå att
faktiskt endast en minoritet bestod av
fria. Hela samhällets ekonomi byggde
på slaveriet. Även slavar som hade
frigivits, var ofta förpliktade att stanna
i tjänst hos sin förre ägare. Det kunde
därför vara av tvivelaktigt värde att bli
fri.
N.T. framställer realistiskt slavarnas
liv som ett liv »under ett ok», 1.Tim.
6:1 (grt.) och använder i sitt bildspråk
ordet »träldomsolo>, GaI.S:1. De troende trälarna skall likväl inte sörja över
sin träldom, I.Kor.7:2l,jfr brevet till
Filernon, utan ära och lyda sina herrar,
Ef.6:S; I.Tim.6:l, även de obilliga,
I.Pet.2:l8. Motiveringen är att deras
tjänst är en tjänst för Kristus, och att
han till vedergällning skall ge dem
deras arvedel, Kol.3 :24. I Kristus är
det ingen skillnad på träl eller fri,
Ga1.3:28. Slaveriet tillhör denna världsordning som skall upphöra. Alla de
troende skall få del i »den frihet som
tillhör Guds barns härlighet», Rom.
8:21.
En egendomlig användning av ordet
doulos förekommer hos Paulus, när
han talar om den frie som är kallad att
vara i Herren och betecknar honom
som »en Kristi livegne», I.Kor.7:22.
'Trälen tillhörde ju en annan och hade
~ä1vbestämmanderätt
utan
ingen
måste hålla till godo med de villkor
som bjöds honom. Det är sålunda en

köpa; förv;~a; i Sak.l3:S hif. låta
köpa, få (någon) att köpa; ordagrant:
en man (eg. en människa) lät (underförstått: en annan) köpa mig (underförstått: till egendom, till träl); jfr
Köpa 1. Äldre judiska kommentatorer
förknippar hif.-formen med subst.
miJ.rnä, boskap (se Köpa 8); i så fall
blir meningen: en man lärde mig sköta
boskap. Targumen (aram. övers. av
G.T.) återger grundtextens uttryck
med: en man gjorde mig tilljordägare.
Se t.ex. Köpa 3.
7) doulos, o DUAD,
träl, slav (i motsats till eleutheros, fri).
Jfr Dräng. Se: Tjänare 16, Tjänst 20.

börda; tungt 'a~bete; av: sägal, bära.
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stark bild aposteln här använder. Den
troende tillhör sin Herre, vilkens vilja i
allting är avgörande. Men här är det
den ömsesidiga kärleken som är drivkraften, jfr 2.Kor.S:14, och då blir det
en annan »träldom» än den som var
vanlig under forntidens sociala förhållanden. Se även: Tjänare, Tjänst.
Trälar
1) Syndens träl, Joh.8:34. 2) Förgängelsens trälar, 2.Pet.2:l9. 3) Människors trälar, I.Kor. 7 :23. 4) Kristi träl
(livegne),I.Kor.7:22.
TRÄL

l) 'Ii/;!äg, l ~ P.
tjänare, slav; träl; av: 'ägag, se 2. Se
vidare: Tjänare l.
2) 'äbad, l J V
arbet~; -tj än;: i 3.Mos.2S :46; Jer.34:9
(med prep. be, i, med) i betydelsen:
arbeta med hjälp av, pålägga (någon)
arbete, använda (någon) som slav. Sistnämnda uttryckssätt förekommer t.ex.
även i 2.Mos.l :14, övers. låta (någon)
utföra; Jer.22:13 låta (någon) arbeta;
2S :14 göra (någon) sig underdånig;
30:8 tvinga (någon) att tjäna sig. Se
vidare: Tjäna l, Tjänare 6.
3) nlipäs, tV ~ ~.
andedräkt; vlisen som andas, varelse;
här kollektivt i betydelsen: persoper,
tjänare, slavar. I Hes.27:13 står: näpäs
'ägarn ('ägarn, se Människa l). Se vidare: Tjänare 14.
4) jälig, l ' '; ~
som är född; här i termen jelig baji!,
(tjänare el. slav) som är född i huset.
Se vidare: Tjänare 3.
4a) ['ämar), '9~
grundbet. trol. angripa, ansätta; end.
hithp. med prep. be, behandla brutalt;
här övers. behandla såsom träl. Se:
TrälinI).a 3.
S) mas, D~
skatt, börda, pålaga i form av arbete:
arbetsplikt, dagsverksskyldighet; arbetspliktigt manskap; här övers. trälar.
Se t.ex. Arbetspliktig l, Skatt (II) 10.
6) känä, i1) P

TRÄLARBETE
1) si/;!/ä, i1 '; J D

Trälbinda - Trävirke
Ordet, som end. förekommer i plur., är
i 2.Mos.5:4,5 övers. dagsverken. Det
brukas på samtliga ställen om israeli·
ternas arbetsplikt i Egypten.
2) äqoda! "/iqäq, , ;! p. n J ':1 ~.
slavarbete, trältjänst; ;ä~oga!, ,cstr. av
'äbodä, se t.ex. Träldom l; 'äbäd, se

Tiä11.

- -

TRÄLARBETE
1 förtryckte dem med t.n
1 och såll på deras t.
1 föra eder ut från t.t
1 s. förde eder ut från t.t
2 Icke låta hm göra t.

2.Mos. 1:11
2:11
6:6
6:7
3.Mos.25:39

TRÄLBINDA
l) katadoul6o, KaraliovAow
göra till träl, trälbinda, förslava; av:
prep. kata (i sammansättningar ofta =
ned, under, här med förstärkande innebörd) och douloö, se Träl 9.
TRÄLBINDA
1 fördraaen om man t.er eder
1 varefter de ville t. oss

2.Kor.11:20
Gal. 2:4

TRÄLDOM
Se även: Träl, fångenskap, träldomiihus, lag, synd, frihet.
Träldom, slaveri
G.T. talar om Israels träldom under
andra folk. Sålunda heter det att Abrahams efterkommande skall leva som"
trälar under främmande folk i 400 år,
I.Mos.15:13, och Egypten kallas »träldomshuseb>, 2.Mos.13:3; 20:2. Under
domartiden upplever Israel gång på
gång perioder av förtryck från grannfolkens sida, Dom.IO:ll ff. Fångenskapen i Babel och den efterföljande
lydstatstiden uppfattas också som
nationell träldom, Esr.9:9; Klag.I:1.
När det i N.T. talas om träldom,
gäller det den enskilda människan.
Slaveri uppfattas som ett av de onda
ting som tillhör den nuvarande världiiordningen. Efter hand som evangeliet
blev en makt i samhället, kom det
emellertid att upplösa slaveriet inifrån.
Ordet träldom brukas i N.T. också i
överförd betydelse om slaveri under
synden, Joh.8:34; Tit.3:3, under avgudarna, Gal.4:8, under dödsfruktan,
Hebr.2:15. Se även: Träl.
TRÄLDOM

l) 'iiqoqä, n J':1~:
arbete; tjänst; ibland även i betydelsen:
trältj änst , slaveri; av: 'äl1ag, se 2. Se
vidare: Tjänst 4.
2) 'äbad, , :1 V
arbet~; -tjän;; i Hes.34:27 (med prep.
be) pålägga (någon) arbete, använda
(någon) som slav; övers. hålla i träldom; i 2.Mos.6:5 hif. låta (någon)
arbeta; övers. hålla i träldom. Se t.ex.
Träl 2.
3) 'aqqu!, n 1 , :t II
slaveri, träldom; åv: 'äl1ag, se 2; jfr 4.
4) 'dqärj, ,;! p.
tjänare, slav;' av: 'äbad, se 2. I Neh.5:5
står ordagrant: vI underkuva (part.
plur. av kä~aS, se 5) våra söner och
våra döttrar till slavar. Se t.ex. Träl!.
5) käbas, tV:1:J
tramp~ under-fÖtterna; lägga under sig,
underkuva, betvinga; nif. bli underkuvad el. betvingad; här i betydelsen:
bli livegen el. slav (jfr 4). Se vidare:
Underdånig l.
6) douleia, liovAeia
träldom, slaveri, trältjänst; av: douleuö, se 7. J fr Träldomsok l.
7) douleuö, liOVAEVW
vara träl el. slav; i Gal.4 :25 övers. leva i
träldom. Se vidare: Träl 8.
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8) dou16o, Ii OVAOW
göra till träl; pass. bli gjord till träl, bli
el. vara träl. Se vidare: Träl 9.
TRÄLDOM
1 suckade över sin t.
2.Mos. 2:23
2:23
1 rop över t.en stel upp till Gud
6:5
2 elyptierna hålla dem i t.
6:6
1 rädda eder från t.en under dem
3 n&t litet andrum i vår t.
Esr. 9:8
9:9
3 I vår t. har vår Gud icke över&lvlt
4 våra söner och döttrar i t.
Neh. 5:5
5 några av våra döttrar givna i t.
5:5
3 för att vända tillbaka till sin t.
9:17
1 få ro från den hårda t.
Jes.14:3
2 s. hava hållit dem I t.
Hes.34:27
6 I haven icke fått t.ens ande
Rom. 8:15
6 frigjord ifrån sin t. under
8:21
8 i t. ·under världens makter
Gal. 4:3
6 och föder sina barn till t.
4:24
7 lever med sina barn i t.
4:25
6 varit hemfallna till t.
Hebr. 2:15

TRÄLDOMSHUS
»Träldomshuset» är en återgivning av
hebr. be!- åqaqim, som ordagrant betyder: trälarnas hus. Uttrycket avser
Egyptens land och israeliternas 400åriga träldom under egyptierna. Se:
Egypten, Träldom, Frihet.
TRÄLDOMSHUS
dag vilken I dra&it ut ur t.et
2.Mos.13:3
H. fört oss ur Egypten, ur t.et
13:14
fört dig ur Egyptens land, ur t.et
20:2
ur Egyptens land, ur t.et
5.Mos. 5:6
H. s. fört dlg ut ur t.et
6 :12
och förlossade dig ur t.et
7:8
H. s. fört dig ut ur t.et
8:14
och förlossat dig ur t.et
13:5
ut ur Egyptens land, ur t.et
13:10
upp ur Egyptens land, ur t.et
Jos.24:17
och hämtat eder ut ur t.et
Dom. 6:8
tid då jag förde dem ur t.et
Jer.34:13
ur t.et förlossade jag dig
Mlka 6:4

TRÄLDOMSOK
l) zygos douleias, rV-YOC; 15 oVAElac;
träldoms el. trältjänsts ok; zygos, ok,
och gen. av doulela, se Träldom 6.
TRÄLDOMSOK
1 låten icke nytt t. lä&gas på

Gal. 5:1

TRÄLINNA
En trälinna var, liksom en manlig träl,
sin herres eller frus egendom, men
hennes ställning var skyddad och reglerad genom speciella lagbestämmelser.
Om hennes herre tog henne till hustru
eller bihustru åt sig själv eller åt sin
son, kunde hon sedan icke säljas till
andra. Om hennes man skilde sig ifrån
henne, skulle hon friges, 2.Mos.
21 :7-11. I viss mån stod en israelitisk
trälinna under sin faders förmyndarskap. Den trälinna som födde söner åt
sin herre, fick helt naturligt en ärad
ställning som familjemedlem.
Av Israels tolv stamfäder var Dan
och NaftaIi söner till Rakels tjänstekvinna Bilha, och Gad och Aser var
söner till Leas tjänstekvinna Silpa,
I.Mos.30:l-13. Se för övrigt: Träl,
Tjänstekvinna.

2 till trälar och t.or
2.Krön.28 :10
2 aålda till trälar och t.or
Est. 7:4
2 köpte trälar och t.or
Pred. 2:7
21öra dem till trälar och t.or
Jes.14:2
2 släppa träl och t. fria
Jer.34:9,10
2 tOlo tillbaka de trälar och t.or
34:11
2 och 1Il0rde dem åter till t.or
34:11
2 tacit tillbaka träl och t.
34:16
2 gjort dem till trälar och t.or
34:16

TRÄLTJÄNST
l) mas, D~
arbetsplikt, dagsverksskyldighet.
vidare: Träl 5.
TRÄLTJÄNST
1 en lat hand måste göra t.
1 (Jerusslem) måste nu göra t.

Se

Ords.12:24
KIag. 1:1

TRÄNGA
t.de med våld in på Lot
1.Mos.19:9
Varför har du t.t dig fram
38:29
Gad skall t.s av skaror
49 :19
själv skall han t. dem på hälarna
49:19
eeyptierna t.de på folket
2.Mos.12:33
aå att de icke t. sig fram
19 :21
prästerna må icke t. sig fram
19 :24
t.de (åsninnan) sig mot muren 4.Mos.22 :25
t. eder i landet där I bon
33 :55
t. dig i alla dina portar
5.Mos.28 :52
det skall t. dig i alla dina portar
28 :52
amoreema t.de undan Dans barn Dom. 1 :34
de skola t. eder i sidorna
2:3
t.de In i liigret
1.Sam.11:11
stenen t.de in I pannan
17 :49
t.er fram till vattenledningen
2.Sam. 5:8
om fienden t.er folket
l.Kon. 8 :37
om ngn vill t. sig inom leden
2.Kon.11:8
t.de fram till dess Innersta lömslen
19:23
om fienderna t. folket I det
2.Krön. 6:28
om ngn vill t. sig in i huset
23:7
icke t.de in i H. tempel
27:2
min förklaring t. in i edra öron
Job 13:17
incen främlin& ännu hade t.t in
15:19
Benen i min kropp t. ut i hud och
19 :20
t. ss. ett regn in i hs kropp
20 :23
Man t.er de fattila undan från vägen 24:4
icke en vindfläkt t.er in mellan
41:7
gå sörjaDde~·t.d av fiender
Ps.42:10
gå söljande, t.d av fiender
43:2
beständigt t. mig stridsmän
56:2
vattnen t. mig inpå livet
69:2
t.de in i Guds heliga rådsIu t
73:17
där de t. den rättfärdlges själ
94:21
t. benen I min kropp ut till huden
102:6
Deras fiender t.de dem
106 :42
ss. vatten t.de in i hs liv
109:18
förgör alla s. t. min själ
143:12
t. ned till hjärtats
Ords.18:8
t. ned till hjärtats innandömen
26 :22
när hon t.er undan sin fru
30 :23
Den skall t. fram i Jude
Jes. 8:8
Träng på, Du Mediens folk
21:2
t.de fram till dess översta höjder
37 :24
Rätten t.es tillbaka
59 :14
vem kan t. in i våra boningar
Jer.21 :13
denne skall t. in i hs fäste
Dan.11:7
t. in i Söderlandskonungens rike
11:9
skall jag t. dem tillhopa
Hos. 8:10
Den ene t.er icke den andre
Joel 2:8
i husen t. de upp
2:9
vill t. in i våra palats
Mlka 5:5
och t. fram över våra &ränser
5:6
det kommer s. skall t. folket
Hab. 3 :16
t.er himmelriket fram med storm Matt.11 :12
Icke skulle t. sig inpå(J.)
Mark. 3:9
mycket folk s. t.de sig inpå hm
5:24
Du ser huru folket t.er på
5:31
t.de sig inpå hm (J.)
Luk. 5:1
t.de folket hårt på hm
8 :42
folkhopen trycker och t.er dig ju
8 :45
dina fiender t. dig på alla sidor
19:43
(Judarna) t.de fram mot Jasons Ap,.17:5
t.de folket aå våldsamt på
21 :35
Guds ord ... t.er igenom
Hebr. 4:12

7) epipotheo, €7rt'lr08€w
dessutom längta efter, starkt längta
efter; trängta, tråna. Se vidare: Längta
12.
8) apokaradokia, å7roKapalioKla
ihärdig el. längtansfull väntan, trängtan; av: apokaradokeö, ihärdigt el.
längtansfullt vänta på. Detta verb kommer i sin tur av prep. apo, från, av (här
med förstärkande innebörd), och karadokeö, ge akt på el. vänta på med
framsträckt huvud (av: kåra, huvud,
och dokM i betydelsen: ge akt på;
vänta på).
TRÄNGTA
Ps.42:2
1 Ss. hjorten t.r till
42:2
1 aå t.r min själ efter dig, o Gud
84:3
2 Min själ längtar och t.r efter
119:81
2 Min själ t.r efter din frillsnin&
119:82
2 Mina ölon t. efter ditt tal
119:123
2 Mina ölon t. efter din frlilsnin&
3 Min själ t.r efter dig
Jes.26:9
7 Med svartsjuk kärlek t.r den A. Jak. 4:5

TRÄNGTAN
Ps.10:17
38:10
119:20
HV.8:6
Jes.26:8
Joel 1:20
Rom. 8:19
Fil. 1:20

4 De ödmjukas t. hör du, H.
4 H .. du känner all min t.
5 ständig t. efter dina rätter
6 dess t. obetvln&llg ss.
4 står vår själs t.
1 markens djur ropa med t.
8 skapeisens t. sträcker sig
8 min t. och mitt hopp att

TRÄSNIDARE
Jes.41:7
44:13

T.n sätter mod i guldsmeden
T.n spänner ut sitt miltsnöre

TRÄSTAV
Hes.37:16
37:16

tag dig en t. och skriv på den
Tag en annan t. och skriv på den

TRÄSTYCKE
märken på t. t med sitt ritstift
sä&a till t.t: Du är min fader

Jes.44:13
Jer. 2:27

TRÄSTÄLLNING
Esra stod på en hög t.

Neh. 8:4

TRÄTA
Se även: Kiv, split, strid, tvist, ordstrid,
disputerande, parti, partisöndring,
avund.
TRÄTA (subst.)
3.Mol.24:10
kommo i t. lliigret
2.Sam.14:6
kommo i t. med varandra
t,or kommer han åstad
Ords. 6:14
den s. vlllar t.or mellan bröder
6:19
Hat uppväcker t.or
10:12
En anarsticken man uppväcker t.
16:18
En vrån& mska kommer t. åstad
16:28
Att beeynna t. är att släppa
17:14
Lottkastning gör en ände på t.or
18:18
t.or Iro ss. bommar för ett slott
18:19
kvinnas t.or äro oavlåtligt takdropp
19:13
Driv ut bespottaren, så upphör t.n
22:10
Var äro t.or, var är klagan
23:29
örontasslaren borta, stillas t.n
26:20
28:211
lysten efter vinning uppväcker t.
En snarstieken man uppväcker t.
29:22
s. är till kiv och t. för landet
Jer.111:10
och aå upphäva sig t.or
Hab. 1:3
Tit. 3:9
undfly, aå ock t.or och strider
TRÄTA (verb)
två hebreiska män t.
Om män t. med varandra
Om två män t. med varandra
vem är du s. vill t. med Gud

2.Mos. 2:13
21:22
II.Mol.25:11
Rom. 9:20

TRÄLINNA
1 säller sin dotteT till t.
2.Mos.21:7
1 Om ngn slår sin t. med en käpp
21 :20
1 Om ngn slår träl eller t. i Ögat
21 :26
1 om ngn slår ut en tand på sin t.
21 :27
21 :32
1 om oxen stångar t. eller t.
2 hon är t. i annan mans våld
3.Mos.19:20
1 skaffa dig en verklig träl eller t.
25 :44
3 icke behandla henne ss. t.
5.Mos.21 :14
2 åt fiender, till trälar och t.or
28:68
2 hälaningsskänker t. medfört 1.Sam.25:27
2 Må din tjänarinna bliva en t.
25:41
1 uppfylla sin t.s önskan
2.Sam.14:15
1 konungen skall lyssna till sin t.
14:16

TRÄNGTA
l) 'årag, J '1 V
grundbet. t;o1. stiga el. klättra upp (jfr
subst. 'ärugä, terrassformig blomstersäng, se HV.5:13); i G.T. (med prep.
'al el. 'äI) i betydelsen: sträcka sig
efter, (starkt) längta efter.
2) källi, n 'D
vara hel, f~ständig el. avslutad; ta
slut, upphöra; tyna bort, fOrsmäkta;
här med prep. le, till, för; därav övers.
trängta efter. Se t.ex. Förgås 16, Utrota 7.
3) ['äwä], n n~
pi. önska, begära, ha lust till, ha sin
lust i; här övers. trängta efter. Se t.ex.
Lust 2, Åstunda 5.
4) ta'äwä, n , K l'I
önskan, beg~: lust; av: ['äwä], se 3.
Se t.ex. Lust l, Vilja 9.
5) ta'äqä, n ~ 1:5: !l
önskan, begär; av: tä'a~, se Längta 6.
6) /fin'å, n~? i?
iver, nitälskan, avund, svartsjuka. Se
t.ex. Nitälskan l, Svartsjuk l.

riva hu.,t med stenar och t.
3.Mos.14:45
högo de sönder t.t på vlllJlen 1.Sam. 6:14
tillredde både t. och stenar
1.Kon. 11:18
stenar och t. s. Baesa använde
111:22
aå ock till Inköp av t.
2.Kon.12:12
aå ock till att Inköpa t.
22:6
t. och sten har jag anskaffat
l.Krön.22:14
förde bort stenar och t.
2.Krön.16:6
Inköpa h_en sten och t. till stockar 34:11
I väaarna lligger man in t.
Esr. 11:8
med ett varv nytt t.
6:4
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TRÄLINNA

l) 'ärna, n~~
tjänstekvinna, tjänarinna. Se vidare:
Tjänarinna 2.
2) siphå, n n!J tV
slavin~a, tjä~st~kvinna, tjänarinna. Se
vidare: Tj änarinna l.
3) [ämar], '1 tJ V
end. hithp. ~ed prep. be, behandla
brutalt; här övers. behandla såsom
trälinna. Se: Träl 4 a.

TRÄTGIRIG
huset gemensamt med t. kvinna Ords.21:9
en t. och besvärliII kvinna
buset gemensamt med en t. kvinna
upptändes kiv av en t. man
takdropp ... och t. kvinna aktas lika

21:19
25:24
26:21
27:15

TRÄTLYSTNAD
l) eris, fP!C;
strid, kamp; i senare litteratur (även i
N.T.): ordstrid, tvist, träta; stridslystnad, trätlystnad. Ordet är i Rom.
13:13; I.Kor.3:3; 2.Kor.12:20; Gal.
5:20; I.Tirn.6:4 övers. kiv; l.Kor.l:ll
tvist; Tit.3:9 trätor.
TRÄTLYSTNAD
1 fulla av avund, mordlust. t.
1 av avund och t. predika K.

Rom. 1:29
Fil. 1:111

TRÄTOÄMNE
gör oss till t. för våra &ranDar

Ps.80:7

TRÄVIRKE

Trög - Trösta
t.t och gruset kasta i hav e t
bjälkarna i t.t skola svara
hämten t. och byggen mitt hus
fräta upp d e t med t. och stenar

Hes.26:12
Hab . 2:11
Hagg. 1 :8
Sak. 5 :4

TRÖG
t.t målföre och t. tunga 2.M os. 4 :10
obegripligt språk och t. tunga
He s. 3 :5
m ångahanda folk med t. tunga
3:6
Varen icke t.a där det gäller nit Rom.1 2:11
I haven blivit La a tt h öra
Hebr. 5:11
så att I icke bliven t.a
6:12

jag har

TRÖGHJÄRTAD
oförståndiga och t. e att tro

Luk.24 :25

TRÖSKA
Se även : Kom , säd, skörd, ax , agnar,
halm , strå, tröskloge , tröskplats, kastskovel.
-tröska
söndertröska Dom.8:7
Tröskning
Forntidens tröskning försiggick ute i
det fria , och fö r att på bästa sätt
kunna utnyttja vinden förlade man
gärna tröskplatsen till ett högt ställe.
Platsen gjordes så jämn som möjligt
och jorden hårdstampades. Själva
tröskningen kunde utfö ras på något
olika sätt, men för att få ut sädeskornen ur axen använde man vanligen
oxar, som med eller u tan redskap efte r
sig fördes fram över de upp lösta kärvarna på tröskplatsen. Ofta drog oxarna speciella tröskslädar eller -vagnar
försedda med skarpa flin tstycken eller
vassa metallskivor, jfr les.28:27. Vid
tröskning av mindre mängder nöjde
man sig lTJed att slå på kärvarna med
käppar, jfr Rut 2:17, en metod som
även användes vid ömtåliga prod ukter
som svartkummin och kryddkummin ,
jfr les.28 :27.
För att få bort agnarna kastade man
säden upp mot vinden med hjälp aven
trägaffel eller liknande, jfr Kastskovel.
Detta skedde i regel om kvällen, eftersom det då var mest vind , jfr Rut 3 :2;
se även Jer.4:11. Halmen och agnarna
brändes upp , jfr les.S:24; Matt.3 :12,
och säden siktades, Am.9:9.
l Bibelns bildspråk är tröskning en
beteckning för skoningslös underkuvning, lesAl:1S; Mika 4 :12 f. När skördetiden (domen) kommer för Babel,
skall det bli som en tilltrampad tröskplats, ler.Sl :33. Som uttryck för fullständig förstöring sägs om konungen i
Syrien att han tröskade Israels folk till
stoft,2 _Kon.13:7 .

Tröskllillg med hjälp av oxar.
J er.52: 24
de tre s. h ö llo vakt vid t.n
flytt a t sig till tempelhusets t.
Hes. 9:3
H. härlighet ... till hu sets t .
10:4
H. härlighet bort ifrån husets t.
10:18
han mätte porte n s e n a t.
40:6
40:6
och sedan den andra t.n
t.larna och ... platsen invid t .n
41 :16
de s. satte sin t. invid min t.
43:8
skall han tillbedja p å portens t.
46:2
vatten rinna fram under hu se ts t.
47 :1
Slå pelarhuvudena så t.larna bäva Am. 9:1
hemsöka alla s. hoppa ö ver t.n
Sef. 1 :9
fö rö delse bo p å t.larna
2:14

TRÖSKHJUL
och låter t .et gå över dem

Dan. 2 :3 5
Hos.10 :1l

TRÖSKPLATS
lägger avk lippta ull på t.en
Dom . 6 :37
Rut 3:2
i natt k astar kom p å sin t .
två dig o c h gå n ed till t .e n
3:3
h o n gic k ned till t.en
3:6
kvinnan k o mmit h it till t .e n
3 :14
H . ängel vid Araunas t .
2 .Sam. 24:16
altare å t H . på Araunas t .
24:18
För a tt k ö pa t.en av dig
24:21
David k ö p te t .en och fäkreaturen
24 :24
på en t. vid Samarias port
l.Kon .22:10
H. ängel stod vid Ornans t .
l.Krön.21 :1 5
altare å t H. p å Ornans t .
21 :18
gick (O rnan) fram ifrån t.en
21 :21
bönhört hm p å jebuseen Ornans t.
21 :28
H . hu s på i ebu see n Ornans t. 2 .Krön. 3 :1
sutta på en t. vid Samarias port
18:9
hoppen ss. kvigor p å t.en
J e r.50:11
D o t tern Babel är ss. en t .
51:33

TRöSKA
ick e binda.o.oxen s. t .r
5.Mos. 25 :4
ss. s toft när man t.r
2.Kon.13:7
Ornan höll på att t . vete
l.Krön.21 :20
Giv mig den plats där du t.r säd
21 :22
giva 20.000 korer t.t vete
2.Krön. 2:10
t.r ej heller svartkummin med
Jes.28 :27
brödsäden, t.r man sö nder d en
28 :28
man plägar icke oavlå tligt t . d e n
28 :28
man vill ju ic ke t. sönder den
28:28
eftersom de hava t. t Gilead
Am. 1:3
Upp då och t ., dotter Sion
Mika 4:13
i vrede t.r du sönder fo lk en
Hab . 3 :12
binda ... oxe n s. t.r
l.Kor. 9:9
s. t .r bör göra det i förhoppning
9 :10
icke binda .. .oxen s. t.r
l.Tim. 5:18
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TRÖSKTIDEN
t. r äcka in till vinbärgningen

3 .Mos. 26 :5

TRÖSKVAGN
lade d e m unde r sågar och t.ar
här äro t.arna
sö ndersargade m e d ... t.ar
t.arna till ved och vete t till
spår ss. ave n t . ristar han
e j helle r svartkummin m ed t.
jag gö r dig till en t .
tröskat Gilead med t .ar

2 .Sam.12:31
24:22
l.Krön.20 :3
21:23
Job 41:21
Jes.28:27
41 :15
Am. 1 :3

TROST
Se även : Hugnad , hugsvalelse, vederkvickelse, hjälp , uppmuntra , förmana ,
förbarma, ömka, gråta, medlidande ,
barmhärtighet, nåd .
-trösta
förtrösta 2.Kon. 18:30
misströsta 2.Kor.I:1 8
Tröst
Gud tröstar
Sitt folk, JesA9 :13 ; 52:9. Sion,
Sak.l :17 _ Den bekymrade , PS.94:19 .
De sö~ande, Jes.S7 :18; Matt.S:4. De
betryckta, 2.Kor. 7 :6. Dem som är
sta dda i nöd , 2 .Kor.1 :4.
Han är stån daktighetens och tröstens Gud , Rom.lS:S , all trösts Gud,
2.Kor.l:3 . Gud tröstar såsom en
moder tröstar sin son, Jes.66 :13_
Simeon väntade på Israels tröst
(Kristus), Luk.2 :2S. Den helige Andes
tröst gav församlingen tillväxt, Apg.
9 :31.
Vad som ger tröst
Guds nåd, PS.1l9 :76. Guds ord,
Ps.1l9 :S0.
Skrifterna,
Rom.lS :4.
Kristi person och verk , 2 .Kor. l :5.

Vi skall trösta
Guds folk, lesAO :l. Varandra ,
I.TessA:18 ; 5 :11. Med den tröst vi
själva undfår av Gud, 2.Kor.l:4. - Den
som profeterar, talar till tröst, I.Kor.
14:3.

TRÖSKEL
-tröskel
dörrtröskel Jes.6:4
porttröskel HesAO:7
TRöSKEL
med händerna p å t. n
Dom .19 :27
Dagons händer avslagna p å t.n l.Sam. 5 :4
5:5
l Asdod trampar ingen p å Dagons t.
just s. hon beträdde husets t.
l.Kon.14:17
p rästerna s. höllo vakt vid t.n
2.Kon.12 :9
av dem s. hålla vakt vid t.n
22:4
så ock dem s. h ö llo vakt vid t.n
23:4
s. h ö llo vakt vid t.n
25:18
hålla vakt vid tältets tJar
l.Krön. 9:19
utvalda till dörrvaktare vid tJarna
9:22
beklädde ... t.larna med guld
2 .Krö n . 3:7
stå på vakt vid tJarna
23:4
leviter s. höllo vakt vid t.n
34 :9
höllo vakt vid t .n
Est. 2 :21
s. h öll o vakt vid t.n
6 :2

H os.13:3
Mika 4:12

Ords.20:26

TRÖSKLOGE
det ble v ss. agnar p å e n t .
fann behag i att g å p å t.n

agnar s. blåsa bort ifrån t.en
samlat dem ss. kärvar till t .e n

TRÖST

Primitiv tröskllingsmetod.

l) nälJämä, il ~ Q~.
tröst; av: (näJ:!amJ, se 3.
2) tanlJum, D 1 il J J.:l
tröst (i ord el. gärniflg); av: (nåJ:!amJ, se
3. Ordet förekommer end. i plur.
tanJ:!umim (i Job 15:11 ; 21 :2 fem.
plur. tanl:lUmoO. Jfr tanJ:!umim i Jes.
66: 11 , övers. hugsvalelse. Ordet återfinns även i Jer.16:7 , i uttrycket: kos
tanJ:!umim , tröstebägare _
3) (nälJam], D il J
pi. trösta ; pi. p~t. menaJ:!ern, övers.
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tröstare ; pu . bli tröstad , få tröst ; nif.
och hithp _ trösta sig, låta trösta sig. Se
t.ex. Fred 13 , Förbarma 2 , Hämna 3,
Ångra I, Ömka 2.
4) nilJumim, D' q [1 J
tröst (i ord el. gä~ing); medlidande;
av: (nåJ:!amJ, se 3. Jfr de!?ärim (plur. av
dä!?är, ord) ni\:Iumim i Sak.l :13, övers.
tröstliga ord. Se: Barmhärtighet 5.
5) (oq, ) i~
god ; det som är gott. Se t.ex. Glädje 10, Godhet 2, Ljuv 1, Välbehaglig 5.
6) rälJaq, J Q ~
vara bred el. vid ; vidga eJ. öppna sig;
hif. vidga, öpp na . Verbet brukas här
om le!? , se Hjärta I;jfr Jes.60 :S (i5:al av
råJ:!a!? , öve rs . vidga sig); I.KonA:29
(f()J:ia!? le!? , hjärtats el. förståndets
bredd el. vidd; övers. mycken insikt).
Se : Upplåta 1.
7) mesiq ndpäs, t:i ~.J J ' t:i I:J
själens vederkvickare; 'meSi!?, hif. part.
av sub, vända tillbaka, återvända; hif.
föra -tillbaka, återföra ; här: vederkvicka ; niipäs, se t.ex. Själ I.
8) paraklesis, rrapaK A1)Ol<;
tillkallande; uppmaning, förmaning ;
samtidigt: uppmuntran, tröst; i Apg.
9:31 ; l.Tess.2 :3 övers. tröst och förmaning; av: parakalM, se 9. Jfr Förmanare. Se: Budskap 10, Förmana 4,
Uppmana 9, Uppmuntra 5.
9) parakaLeö, rrapaKaA €W
tillkalla (för att få hjälp); uppmana ,
förmana; samtidigt: uppmuntra, trösta;
pass_ bli tröstad; i Matt.2:18 övers. låta
trösta sig; Apg_20:12 känna sig tröstad;
2.Kor.l:6 undfå tröst. Verbet komnler
av prep. para, bredvid ; till , och kaleö ,
kalla. Se t.ex. Förmana 3, Kalla 31 ,
Uppmana 6, Uppmuntra 3.
10) paramythia, rrapapvl}ia
tilltal; uppmaning, fö rmaning; uppmuntran, tröst; av: paramytheomai, se
11. Ordet står i I.Kor.14:3 tillsam mans med paråklesis, se 8 (här övers.
förmaning)_ Jfr paramythion i Fil.2:1 ,
övers. uppmuntran .
Il) paramytheomai, rrapapvl}€Opal
tilltala, både i betydelsen: uppmana,
förmana , och i betydelsen : uppmuntra ,
trösta; av: prep _ para, bredvid ; till , och
mytheomai, säga, tala (av: mythos,
ord , tal). Verbet är i l.Tess.2:1I;S:14
övers. uppmuntra.
12) utf.ord.
TRöST
1 funnes ännu för mig ngn t.
Job 6 :10
2 Försmår du d e n t . Gud har att
15 :11
2 låten det vara d en t. I given
21:2
3 bjuda mig så fåfänglig t .
21 :34
3 lik en man s. har t. för sö rjande
29 :25
2 gladde din t. min själ
Ps.94:19
1 D e t är min t . i mitt lidande
119 :50
3 Din nåd vare min t.
119 :76
3 trugen icke p å mig t.
J e s.22:4
3 h e m sö kt utan att få ngn t.
54 :11
4 giva (Juda) och h s sörjande t .
57 :18
3 i J e rusalem skolen I få t .
66 :13
3 draga fram till din t.
Klag. 2 :13
3 De skola vara eder till t .
Hes.14 :23
3 därme d bliva dem till t.
16 :54
5 Marots ... våndas efter t.
Mika 1 :12
3 den t. de giva är intet
Sak.10:2
8 Simeon väntade p å Israels t .
Luk. 2:25
8 den h. A. t. och fönnaning
Apg. 9 :31
8 gm d en t. s. skrifterna giva
R o m.15 :4
8 t.ens Gud give e der att vara ens
15:5
10 t ö nnaning och t.
l.K or.14:3
8 Lovad vare ... a ll t.S Gud
2.Kor. 1:3
8 gm den t. vi själva undfå av Gud
1 :4
1:5
8 kommer ock gm K . t. till oss
8 drabbas vi av nöd, sker till t.
1:6
9 Undfå vi däre mot t.
1:6
8 så sker detta till t . för eder
1 :6
12 en t. s. skall visa
1 :6
8 delen l ock d e n t. vi undfå
1:7
8 tala till t . och förmaning
l.Tess. 2:3

TRÖSTA
3
3
3
3
3
3
3

l.Mos. 5:29
t . oss vid vårt arbete
Isak t.d i sorgen efter sin
24:67
h s döttrar kommo att t . hm
37 :35
man ville icke låta t . sig
37 :35
t.de d e m och talade vänligt
50:21
du har t.t mig och talat
Rut 2:13
t . (Hanun( i hs sorg
2.Sam.10:2
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Tröstare - Tul<t
3 David t.de sin hustru Bat·Seba
12:24
3 ty (David) t.de sig över att
13:39
3 hs bröder kommo för att t. 1.Krön. 7 :22
3 skickade sändebud för att t.
19:2
3 Davids tjänare komma för att t.
19:2
3 för att ömka hm och t. hm
Job 2:11
3 hoppas min bädd skall t. mig
7:13
3 alla hs bröder t.de hm
42:11
3 din käpp och stav, de t. mig
Ps.23:4
3 Ja, låt mig t. mig igen
71 :21
3 min !\Iäl vill icke låta t. sig
77:3
3 du, o H., hjälper och t.r mig
86:17
6 du t.r mitt hjärta
119:32
3 och jag varder t.d
119:52
3 När vill du t. mig
119:82
3 ingen fanns s. t.de dem
Pred. 4:1
3 ty du t.r mig
Jes.12:1
3 T .en, t.en mitt folk, säger
40:1
3 H. t.r sitt folk
49:13
3 jag är den s. t.r eder
51:12
3 Huru skall jag t. dig
51:19
3 H. t.r sitt folk
52:9
3 då han skall t. alla söljande
61:2
3 Ss. en moder t.r sin son
66:13
3 så skall jag t. eder
66:13
3 t. hm i sorgen efter en död
Jer.16:7
3 Jaa skall t. dem och glädja dem
31 :13
3 icke låta t. sig I sorgen
31 :15
3 Ingen finnes s. t.r henne
KIag. 1:2
3 ingen finnes s. t.r henne
1:9
3 fjärran äro de s. skulle t. mig
1 :16
3 ingen finnes s. t.r henne
1 :17
3 ingen finnes s. t.r mig
1 :21
3 t. eder för den olycka
Hes.14:22
3 t.de sig i jordens djup
31:16
3 han skall så t. sig
32:31
3 ngn s. vill t. dig
Nab. 3:7
3 H. skall ännu en gång t. Sion Sak. 1 :17
9 (Rakel) ville icke låta t.
Matt. 2:18
9 ty de skola bliva t.de
5:4
11 för att t. dem i sorgen
Joh.11 :19
11 hos Maria för att t. henne
11 :31
9 kände sig nu icke litet t.de
Apg.20:12
9 s. t.r oss i all vår nöd
2.Kor. 1:4
9 t. dem s. äro stadda i nöd
1 :4
9 förlåta och t. hm
2:7
9 Gud s. t.r betryckta, han t.de oss
7:6
9 t.en varandra med dessa ord l.Tess. 4:18
9 T .en därför varandra
5:11

TUBAL
hebr., av okänd härledning och bety-

Hebreiskan har ett flertal ord för
begreppet tuktan. Det vanligaste är
musär, tuktan; straff; tillrättavisning,
av: jiisar, tukta; straffa; tillrättavisa.
Musär är det oftast använda ordet för
»tuktaID) i Ordspråksboken, som lägger
stor vikt vid tuktan i förhIDandet
föräldrar-barn. Typiskt i det hänseendet är 13:24: »Den som spar sitt ris,
han hatar sin son, men den som älskar
honom agar (tuktar) honom i tid».
En rad andra ord ger uttryck för
liknande tankar, t.ex. Ords.lS:S;
19:18; 23:13; 29:17. Tuktan är på det
stora hela en väg till insikt, kunskap
och liv både för ung och gammal, 1 :3;
10:17; 12:1. Ordet musår används också om den Herrens tuktan, som är ett
uttryck för hans faderliga omsorg och
som man gör väl i att böja sig för,
Ords.3:l1; lS:33,jfr Job 5:17.
Hela uppfostringstanken är orienterad på ett annat sätt hos Israel än t.ex.
på grekiskt område. Hos grekerna är
det människan som står i centrum,
uppforstran är hos dem antropocentrisk. Den individualistiska och psykologiska hänsynen är förhärskande.
Uppfostran skall fullkomna människonaturen, bringa personligheten till
mognad och föra den fram till ett
ideal. Det intellektuella momentet,
kunskap och undervisning, betyder
allt; fostrandet till dygden och personlighetsidealet sker genom kunskap om
det goda.
I Israel däremot är allt teocentriskt
orienterat. Gud har genom utkorelse
tagit sig an ett syndigt folk och på eget
initiativ slutit ett förbund med det.

Folket har hela sin framtid i gemenskapen med Herren. Från honom utgår
det goda, han är upphovet till all
helgelse och förnyelse.
Herren fostrar sitt folk genom sitt
ord. Framför allt är lagen en väldig
uppfostringsmakt, genom sitt löfte om
lön för uppfyllelse och sitt hot om
straff för överträdelse. Herren fostrar
också genom sin ledning av folket och
av den enskilde. Hans mål är icke att
fullkomna den fallna människonaturen, utan att nyskapa och återupprätta
släktet genom sin Ande och sin gärning
i frälsningshistorien - medelst de olika
förbundssluten och förbundsordningarna.
Icke minst vishetslitteraturen syftar
till att föra den enskilde och folket in i
förbundstrohet. Den undervisar om
lagen, förbundsramen. Inom denna har
folket sitt liv. Där kan förnyelsens
krafter frän Herren. tillflyta det. Där
härskar Guds förlåtande och förnyande nåd.
I det dagliga livet är husfadern
förbundets beskyddare och har ansvaret för barnens fostran i Herrens
tukt och förmaning, S.Mos.6:7, jfr
l.Mos.18:l9. Barnen måste först och
främst lära känna Guds lag som en
ordnande, värnande och vägledande
makt, PS.119. Det rör sig icke i Israel
- som i den hellenistiska världen - om
en rent intellektuell övning, utan om
en praktisk-etisk handledning i gudsfruktan, tro och hängivenhet åt
Herren. Människan varnas för att förlita sig på sitt förstånd och hålla sig
själv för vis i stället för att förtrösta på
Herren av allt sitt hjärta, Ords.3:S.
»Herrens fruktan är begynnelsen till
kunskap», 1 :7.
Gud fostrar genom sin ledning i
historien. Det är det stående temat i
den profetiska förkunnelsen. Hela
Jeremiaboken visar att folkets synd
och avfållighet drar med sig tuktan och
straff, 2:19, men att all tuktan (musär)
har varit förgäves, 2:30; 5:3; 7:28;
17 :23. »Fastän de titt och ofta blevo
varnade, ville de icke höra och taga
emot tuktam), 32:33. Alla varningar
har varit utan resultat, 6:8; 35:13, och
straffet har icke uteblivit.
Profetens bön på sitt folks vägnar:
»Tukta mig, Herre, likväl ined måtta;
icke i din vrede, på det att du ej må
göra mig till intet», Jer.lO:24 Ofr
Ps.6:2; 38:2), blir icke hörd. Den
faderliga (positiva) tuktan till frälsning
har visat sig fruktlös. Nu har förhärdelsen mot Herrens tuktan utmanat
Herrens vrede. »Såsom man slår en
fiende, så har jag slagit dig med grym
tuktan, därför att din missgärning var
så stor och dina synder så många»,
30:14 b. Dock upphäver Gud ej förbundet, jfr 3.Mos.26:44 f., han tar icke
alldeles sin hand från folket. Se även:
Hos.lO:lO; 7:l2,IS; Sef.3:2,7.
Viktig är tukt-tanken i Jes.~3:5.
Den svenska kyrkobibelns ord »näpst»
är här en översättuing av musär, se
inledningen. Här är det fråga om ett
ställföreträdande
strafflidande.
I
grundtexten står ordagrant: »vår frids
tuktan (el. straff) var på honom».
Innebörden är: han bar tuktan (el.
straffet), till vår frid. Den utlovade
eskatologiska friden skulle komma

över släktet i Messias, Herrens lidande
tjänare.
I G. T.s framställning av Israels
historia betraktas denna genomgående
under synpunkten aven fader som
fostrar sin son: »Så skall du då förstå i
ditt hjärta, att Herren, din Gud, fostrar
dig, såsom en man fostrar sin son,
S.Mos.8:S, jfr Jes.l :2, I synnerhet tolkas ökenvandringen i tuktans och
prövningens ljus, S .Mos.ll :2. Ä ven om
Gud brukar de kraftigaste medel i sin
tuktan och till och med skärper den i
takt med folkets förhärdelse, sker det i
det längsta med dess andliga och materiella väl för ögonen, 3.Mos.26:l8-28.
Därför brukas också i detta skriftavsnitt verbet jäsar, tukta; tillrättavisa.
Gud tuktar sitt folk i stränghet och
godhet för att bevara det i förbundet
och för att fostra det för sina frälsningshistoriska planer med hela släktet. Israels strafflidanden, den näpst
som det blir föremål för, är därför
också djupast sett ställföreträdande för
folken.
N.T.
Här förekommer begreppet tuktan
mer sparsamt. På ett par undantag när
är det de grek. ekvivalenterna till G.T.s
musär och jäsar som används. Mot
musär svarar paideia, fostran, uppfostran; tukt, tuktan, och jäsar motsvaras
av paideu.ein, fostra, uppfostra; tukta.
Orden är bildade av pais (gen. paid6s),
barn. Den tuktan eller aga som här
avses står alltså klart i uppfostrans
tjänst.
Det pedagogiska syftet med agan,
tuktandet, har sin giltighet i de troendes barnuppfostran, där föräldrarna
uppmanas att fostra sina barn i
Herrens tukt och förmaning, Ef.6:4,
och det är framför allt fallet med Guds
fostran av sina barn, en sak som ägnas
särskild uppmärksamhet i Hebn\erbrevet. När brevets läsare, och med
dem alla troende, måste tåla lidanden
på grund av sin kristna bekännelse,
sker det för att de skall tuktas. »Gud
handlar med eder såsom med söner. Ty
var finnes den son, som icke bliver
agad av sin fader?» Hebr.12:7.
Det att nödgas lida för Kristi skull
är just ett tecken på barnaskap, Hebr.
12:8. Därför fär den troende icke
förkasta Herrens aga och ge sig över
när han tuktas av honom, v.S. Betryggande för den troende är det just att
veta, att Guds tuktan icke är ett utslag
av nyckfullhet, så som ofta är fallet
när människor tuktar, utan han agar
oss för värt verkliga gagn, v.10. Visserligen synes all aga, så länge den pågår,
icke vara till glädje utan till sorg, men
efteråt skall avsikten komma i dagen i
form aven fridsfrukt som är rättfardighet, v.ll.
Det är emellertid icke endast i
samband med lidanden för Kristi skull
som Herren tuktar sina troende. Han
måste också tukta sina barn för deras
personliga synder av de mest skilda
slag, men allt är ett utslag av hans
kärlek. »Alla som jag älskar, dem
tuktar och agar jag», Upp.3:l9. Jfr
Tit.2:l2: »Guds nåd ... fostrar oss till
att avsäga oss all ogudaktighet och alla
världsliga begärelse O).
Paulus säger i l.Kor.ll :32 att
Herrens dom över de troende är en
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TRÖSTARE
7
3
3
3
3

Rut 4:15
Han skall bliva dig en t.
han sänder t. ti 11 dig
2.Sam.10:3
1.Krön.19:3
han sänder t. till dig
Job 16:2
usla t. uen I alla
Ps.69:21
väntade på t .• jag fann irigen

TRÖSTEBÄGARE
icke giva ngn t.D att dricka

Jer.16:7

TRÖSTLIG
H. svarade ängeln t.a ord

Sak. 1:13

TRÖTT
För trötta Guds barn, Jes.40:28-3l.
1) Gud blir icke trött, v.28. 2) Han
ger den trötte kraft, v.29. 3) De som
bidar efter Herren blir icke trötta,
v.3l.
Förtröttas icke
J) Att bedja, Luk.18:l. 2) Att göra
vad gott är, Gal.6:9. 3) Att vandra med
Herren, Hebr.12:3.
TRöTT

du var t. och utmattad
5.Mos.25:18
voro t.a av förfölj andet
Dom. 8:4
bröd åt folket, ty de äro t.a
8:5
skola giva bröd åt dina t.a män
8:15
de s. hade blivit för t.a
1.Sam.30:10
200 man s. hade varit för t.a att
30:21
Folket är hungrigt, t. och
2.Sam.17:29 •
Men David blev t.
21 :15
(Eleasars) hand blev så t.
23:10
Jaa är så t. av suckande
Ps. 6:7
Jaa har ropat mig t.
69:4
studerande gör kroppen t.
Pred.12:12
Ingen finnes bland dem s. är t.
Jes. 5 :27
låten den t.e få vila
28:12
Han bliver ej t.
40 :28
Han giver den t.e kraft
40:29
Yngllngar kunna bliva t.a
40:30
färdas framåt utan att bliva t.a
40:31
ök s. bära sig t.a av bördan
46:1
arbetat dig t. med många rådslag
47:13
gm mina ord hugsvala den t.e
50:4
blev t. av din långa färd
57:10
behöver han ej löpa sig t.
Jer. 2:24
arbeta sig t.a med att göra illa
9:5
vederkvicka t.a lliälar
31 :2&
Jag är så t. av suckande
45:3
folkslagen arbeta sig t.a
&1 :58
huru t.a vi än äro, unnas oss
Klag. 5:5
folkslagen arbeta sig t.a
Hab. 2:13
J. var t. av vandringen
Joh. 4:6

TRÖTTA (ut)
I t.en ut H. med edert tal
Varmed t. vi då ut hm

Mal. 2:17
2:17

TRÖTTHET
i tung sömn, medtagen av t.

Dom. 4:21

TRÖTTNA
t.t att förbarma mig
att I icke t.en .. .i edra själar

Jer.15:6
Hebr.12:3

TU
Matt.19:5, Mark.10:8, 1.Kor.6:16, Ef.5:31.

delse. En son till Jafet, jafetitisk folkstam, regelmässigt omnämnd tillsammans med Mesek, en annan av Jafets
söner, utom i Jes.66:l9. I Hes.27:l3
omtalas Tubal som exportör av slavar
och kopparkärl till Tyrus, i 38:2,3;
39:1 räknas Gog (se d.o.) som dess
furste. Hos profeten Jesaja tillhör
Tubal »havsländerna i fjärran», 66:19.
Tubal identifieras vanligen med tibarenerna, ett folkslag som bodde söder
och öster om Svarta havet, och som i
assyriska inskriptioner kallas Tabali.
Jfr Mesek.
TUBAL

Jafets söner Garner... T.
l.Mos.lQ:2
Jafets söner Garner... T.
l.Krön. 1:5
budbärare till T. och Javan
Jes.66:19
T. och Mesek drevo köpenskap
Hes.27:13
ditt ansikte mot hövdingen över T.
38:2
Gag, du hövding över T.
38:3; 89:1

TUBAL-KAIN
hebr. Tubal smed el. jämsmed. Lemeks
son med Silla. Om honom sägs, att han
var smed och »gjorde alla slags redskap
av koppar och järn». 1.Mos.4:22.
TUGGA
ngt att t. med sina tänder

Mika 3:5

TUKT
Se även: Aga, fostra, straff, räfst,
näpst, tillrättavisa, uppfostra, förmana,
församling, försanIlingstukt.
-tukt
otukt l.Mos.38:24
Tukt, tuktan
Orden »tukt», »tukta» och »tuktaID)
förekommer flerstädes i Skriften. Liksom »aga» ligger de nära termerna
»straff» och »straffa», men de har ett
mer positivt, pedagogiskt syfte än
dessa ord.
G.T.

Tukta - Tunga
faderlig tuktan som skall avvända deras
fördömelse på domens dag. Paideia (se
inledn.) är över huvud taget i N.T. ett
soteriologiskt begrepp, positivt fost·
rande för frälsningen. Denna Herrens
tuktan (paideia kyriou) är ett bevis på
faderlig kärlek, icke en form av straff·
dom (k6lasis).
Den gamla sv. kyrkobibeln talade
om lagen såsom en tuktomästare till
Kristus, Gal.3:24,2S. Se: Uppfostrare.
Om »tukta» i betydelsen utöva församlingstukt Ofr l.Tim.1 :20), se Församlingstukt.
Tukt, tuktan
Guds tuktan
Skyarna kan vara hans tuktoris, Job
37:11-13. Han straffar med ris den
som gör något illa, 2.Sam.7:14. De
väldiga tuktas såsom ogämingsmän,
Job 34:26. Sitt folk tuktar Gud - men
med måtta, Jer.30:11. Han agar därför
att ,han älskar, Hebr.12:6; Upp.3:19.
Den han tuktar ger han ej åt döden,
PS.118:18. Han agar oss för vårt verkliga gagn, Hebr.12:11.
De som tuktas av Herren skall icke
Förkasta hans tuktan, Job S:17;
Ords.3 :11. Hata hans tuktan, Ps.SO:17.
Vägra att ta emot hans tuktan, Jer.
2:30; S:3. - Den som icke låter tukta
sig, måste dö, Ords.5:23.
Till vår tuktan
Får vi utstå lidande, Hebr.12:7. Om
vi lämnades utan aga vore vi oäkta
barn, Hebr.12:8. Resultatet av Guds
aga blir en fridsfrukt som är rättfärdighet, Hebr.12:11.
Gud tuktar
1) För att leda till omvändelse,
Jer.31 :18. 2) För att leda till bön,
Jes.26:16. 3) För att lära människan
sitt ord, PS.119:71. 4) Därför att han
älskar sina barn, Hebr.12:6.

8) to~d~at, n Q~ i l'I
tillrättavisning, tuktan, straff; av:
[j~a1}.j, se 9. Se t.ex. Näpst 3, Tillrättavisa 3.
8 a) tokehä, i1 n J i l'I
tillrätta~i~ing, T tuktan, straff; av:
[jäls:a1}.j, se 9. Se: Straff 6.
9) Uä~~j, n 2 ~
grundbet. bli el. vara klar; hif. (göra
klar =) avgöra, döma; tillrättavisa,
tukta, straffa. Se t.ex. Straffa 6, Tillrättavisa 1, Upprätta 13, Vedergälla 4.
10) sliPäIf, p ~ ~
straff, tuktan;'av: såp~, se S.
11) makkä, i1 ~12
slag, stöt; sår; plåga; här plur. makko~.
Se: Plåga 2, Sår 4.
12) paidefa, 7faweia
fostran, uppfostran; tukt, tuktan; av:
paideuö, se 13. I Ef.6:4 står ordet
tillsammans med nouthesia, se Förmana 11. Se: Aga S.
13) paideuö, 7fatöevw
(yrkesmässigt, sakkunnigt) syssla med
(ett) barn; fostra, uppfostra; tukta; av:
pais, barn. Se: Aga 6, Tillrättavisa 6,
Undervisa 11.
14) hypöpidzö, v7fw7fui~w
ego slå (någon) under ögonen; slå »gul
och blä». Beträffande l.Kor.9:24 fr., se
Kämpa S. Se vidare: Pina S.
IS) elengchö, ii>..f-yxw
avslöja; överbevisa, övertyga; tillrättavisa, förebrå. I Hebr.12:S står verbet
parallellt med subst. paideia, se 12 (här
övers. aga); i Upp.3:19 tillsammans
med verbet paideuö, se 13 (här övers.
aga). Se t.ex. Tillrättavisa 7, Vederlägga 6.
TUKT
2 hlUer hedningarna i t.
6 kan man lära vishet och t.
6 tillrättavisningar och t. äro
6 sök t. och förstånd
12 I H. t. och förmaning

Ps.94:10
Ords. 1:2
6:23
23:23
Ef. 6:4

TUKTA

TUKT

1) 'änä, i1 ) V
vara nedböjJ el. nedtryckt; pi. för:
trycka, plåga; behandla illa; l
Ps.119:71 pu. bli förtryckt el. plågad.
Se t.ex. Lida 7, Plåga 6, Ödmjuka 1.
2) jäsar, ., Q ~
tukta, straffa; tillrättavisa, varna; här
vanl. pi; i Ords.29:19; Jer.31:18 nif.
mottaga tukt; låta varna sig. Se t.ex.
Rätt 28, Undervisa 2, Varna 2.
3) råSa', VW.,
vara orättfä;dig el. ogudaktig; vara
anklagad el. skyldig; i l.Sam.14:47 hif.
anklaga, förklara el. döma skyldig,
straffa, utdela straff. LXX har här i
stället läst nif. av [jåSa 'j, se t.ex.
Frälsa 1, Segra 1. Se t.ex. Döma 4,
Kränka 8, Orättfärdig 8, Vederlägga 3.
4) utf.ord.
S) såpa/f, p~ ~
slå, slå ihop, smälla, klappa (t.ex.
händerna; tecken på motvilja el. sorg);
här i betydelsen: straffa, tukta. Jfr
4.Mos.24:10; Job 27:23; Klag.2:IS,
övers. slå ihop (kappåjiin, handflatorna, händerna); Job 34:37 slå ihop sina
händer; Jer.31:19 slå sig (på länden,
jårt\~).

l När då Sara! t.de (Hagar)
1.Mos.16:6
2 t. eder ~ufa!t värre
3.Mos.26:18
2 t. eder ~ufa!t för edra synders
26:28
l de skola t. Assur, t. Eber
4.Mos.24:24
l för att t. dill och pröva
6.Mos. 8:2
l t.de dig och lät dig hUDjlra
8:3
l skulle t. dig och pröva dill
8:16
2 fastän de t. hm
21 :18
2 de äldste taga mannen och t. hm
22:18
3 vart han vände sig t.de han 1.Sam.14:47
4 ss. mskor pläp t..
2.Sam. 7 :14
2 min fader t.t eder med ris
1.Kon.12:ll
2 t. eder med skorplon8isse1
12:ll
2 har min fader t.t eder med ris
12:14
2 t. eder med skorpionglssel
12:14
l H. t.de dem
2.Kon.17:20
2 min fader t.t eder med ris 2.Krön.10:ll
2 har min fader t.t eder med ris
10:14
5 Ss. ogudaktiga t.r han dem
Job 34:26
2 t. mig icke i din förtömelse
Ps. 6:2
2 H., t. mig icke I din vrede
38:2
2 Om du t.r ngn med näpst
39:12
2 Väl t.de mig H.
ll8:18
l var mill lott att lllll vart t.d
ll9:71
l t.t mig I trofasthet
ll9:76
6 därför att han icke lät t.
Ords. 6 :23
2 T. din son, medan ngt hopp är
19:18
2 T. din son, så skall han bUva
29 :17
2 Med ord Icke t. en tjänare
29:19
7 t.d av Gud och pinad
Jes.63:4
2 Så t. mig, H., likväl med
Jer.10:24
2 lllll vill blott t. dig med måtta
30:ll
2 Du har t.t mig
31 :18
2 lag har blivit t.d as. otämd
31 :18
2 lag vill blott t. dill med måtta
46:28
8 t. dem I förtömelse
Hes.26 :17
2 lag skail t. dem
Hos. 7 :12
2 när mig lyster, t.r 1111 dem
10:10
13 sedan 1111 har t.t hm
Luk.23:16
13 sedan 1111 har t.t (J.)
23:22
14 Fastmer t.r lag min kropp
1.Kor. 9:27
13 ss. t.de men likväl Icke
2.Kor. 6:9
13 t.de att de icke smäda
1.Tim. 1:20
16 när du t.s av (H.)
Hebr.12:6
16 s. lag älskar, t.r och agar
Upp. 3:19

4:1
6 håll blott fast vid min t.
4:13
6:12
6 Huru kunde lag så hata t.
6 tllllen emot t. hellre än silver
8:10
6 Hören t., så att I bliven visa
8:33
6 taga vara på t. är viigen till
10:17
12:1
6 s. älskar t .. älskar kunskap
13:1
6 vis son hör sin faders t.
13:18
6 den s. ej vill veta av t.
16:6
6 oförnuftiIIe föraktar faders t.
6 Svår t. drabbar den s. övergiver
16:10
16:32
6 Den s. ej vill veta av t.
lS:33
6 H. fruktan är en t. till vishet
16:22
6 ofÖrnuftet är de ofömuftillas t.
6 Hör råd och tag emot t.
19:20
6 Min son, om du Icke vill höra t.
19:27
11 t. renar hjärtats innandömen
20:30
6 t.s ris driver det bort
22:16
6 Vänd ditt hjärta till t.
23:12
6 när din t. kom över dem
Jes.26:16
37:3
8 a t.S dill är denna dill
2 ondska s. bereder dig t.
Jer. 2:19
6 hava icke velat taga emot t.
2:30
6 men de ville el taga emot t.
6:3
6 s. icke vill••• taga emot t.
7:28
6 Icke hörde eller toga emot t.
17:23
30:14
6 har 1111 slIII\lt dig med grym t.
6 icke höra och tIIIa emot t.
32:33
6 Skolen I icke taga emot t.
3S:13
8 vrede och förtömelses t.
Hes. S:lS
9 till en t. har du berett
Hab. 1:12
6 hOD tager ej emot t.
Sef. 3:2
3:7
6 frukta mill och tIIIa emot t.
13 så är detta en H. t.
1.Kor.ll :32
6 Hören, l barn, en faders t.

TUKTIG

-tuktig
otuktig l.Kor.6:9

1) söphrosyne, awr/>poavvTJ
friskt el. sunt sinnestillstånd, själslig
hälsa; besinningsfullhet, besinning; i
1,Tim.2:1S övers. tuktigt väsende; av:
sOphr6n, se 2. Se: Besinning 4.
2) sbphrön, awr/>pwv
som har ett friskt el. sunt sinne;
besinningsfull, sansad; av: sos, frisk,
sund, och phren, se Förstånd 18.
3) söphroneä, aWr/>povew
ha ett friskt el. sunt sinne; vara besinningsfull el. sansad; i 1it.2:6 övers.
skicka sig tuktigt; av: s6phr6n, se 2.
Se: Besinning S, Besinningsfull 1, Sinne 43.
4) söphronös, awr/>povwc;
adv. besinningsfullt, sansat; av: s6phr6n, se 2.
S) söphronismos, awr/>povwj.LOC;
kallelse till besinning; besinningsfullhet; av: sOphronizö, se 6. I N.T.
förekommer ordet endast i 2.Tim.I:7,
där det närmast kan betraktas som en
synonym till sOphrosyne, se 1.
6) söphron{zö, awr/>povi~w
göra (någon) besinningsfull, kalla till
besinning; övers. fostra till tuktighet;
av: s6phron, se 2.
TUKTIG
l blygsamt och t.t pryda aI&
loTIm.
l I tro med ett t. t väsende
2 han bör vara .nykter och t.
Tlt.
2 leva t.t, rättfärdilIt, hell&t
2 att skicka aI& värdilIt och t. t
2 att föra en t. och ren vandel
3 Yl1llJ:e männen att skicka aI& t.t
4 till att leva t.t och rättfärdigt

2:9
2:16
3:2
1:8
2:2
2:6
2:6
2:12

TUKTIGHET
2.Tim. 1:7
Tlt. 2:3

TUKTORIS
1) W]ä!, ~;:;~
stav, käpp;' som bestraffningsmedel:
ris, gissel. Ordet är ofta övers. ris, t.ex.
Job 9:34; Ords. 13:24; Klag.3:1. Se
vidare: Stav 4.
2) musår, ., D 1 tJ
tuktan, straff; tillrättavisning. Se vidare: Tukt 6.
TUKTORIS
l Än är det ss. t.
1 s. bliver t. för min son
2 bliva ett t. för allasammans

TULL
varken giva skatt eller t.
Esr. 4:13
t. och viillPennlnpr dem llivna
4 :20
ingen makt llIaa skatt, t ...pl präst
7:24
tap lordena konu",ar t.
Matt.17 :25
t. åt den s. t. tillkommer
Rom,13:7

TULLHUS
Matteus sitta vid t.et
fick se Levi sitta vid t.et
han fick se Levi sitta vid t.et

Matt. 9:9
Mark. 2:14
Luk. 6:27

TUMME

TUKTIG

5 kärlekens och t.ens ande
6 för att fostra dem till t.

och styrelse. Tull nämns här tillsammans med skatt och vägpenningar.
Tull, grek. telos, i Matt. 17 :2S;
Rom. 13:7, var ett slags indirekt beskattning, som den romerska statsmakten ålade sina undersåtar. Tull
avkrävdes vid de olika gränserna både
mellan och inom provinserna, t.ex. vid
stadsgränser och broar. Tullen skulle
täcka utgifterna, dels för romarrikets
centrala förvaltning, dels för administrationen i provinserna. Ett tulluppbördsställe, grek. tellmion, övers. »tullhus», omtalas i Matt.9:9 med par. Det
rör sig här om en tullstation för
Galileen. Se även: Publikan, Skatt,

bestryka t.n på deras högra
2.Mos.29:20
beströk t.n pl hs höara hand
3.Mos. 8:23
beströk med blodet t.n pl deras
8:24
t.n på hs hö"a hand
14:14,17,25,28
höuo av hm hs t.ar och
Dom. 1:6
med avhuuna t.ar och stortår
1:7

TUMMIM

»Tummim och uriffi», S.Mos.33:8 (på
övriga ställen »urim och tummim») var
föremål, som förvarades i översteprästens bröstsköld och som användes
som ett slags lottorakel i Israel. Ä ven i
l.Sam.14:41 läser många tummim i
stället för tämim (övers. »sanning»). Se
för övrigt: Urim.
TUMMIM
urim och t. I domsskölden
2.Mos.28:30
lade urIm och t. In I skölden
3.Mos. 8:8
t. och urim, de tillhöra
6.Mos.33:8
präst uppstode med urim och t.
Esr. 2:63
präst uppstode med urim och t. Neh. 7:66

TUNG
-tung
centnertung Upp.l6:21
TUNG
lät Gud en t. sömn falla på
1.Mos. 2:21
en t. sömn hade fallit på Abram
lS:12
måste läUa t.t arbete pl
2.Mos. 5:9
när Mo... händer blevo t.a
17 :12
en t. molnsky kom över berget
19:16
ty det bliver mill för t.t
4.Mos.ll :14
Josefs barns hand blev t.
Dom. 1:36
(SIsera) ll& försänkt I t. sömn
4:21
(Eli) var pmmal och t.
LSam. 4:18
H. hand var t. över asdodltema
6:6
Gud. hand ll& mycket t. på den
6:ll
tager han dA bort sin t.a hand
6:S
H. hade låtit en t. sömn falla
26:12
(håret) blev hm så t.t att
2.Sam.14:26
lätta nu du det t.a ok
1.Kon.12:4
Din fader Ilarde vårt ok t.t
12:10
min fader belastat eder med t.t ok
12:ll
Har min fader Illort edert ok t.t
12:14
skall lllll.öra edert ok ännu t y _
12:14
t.a ok din fader lade pi oss
2.Krön.10:4
Din fader Ilarde vårt ok t.t
10:10
belastat eder med ett t.t ok
10:11
JIIIl skalllöra edert ok t.t
10:14
sömnen föll t. pi mskoma
Job 4:13
ho skördar luta el t.a mot lorden
lS:29
när sömnen har fallit t. över mskorna 33:15
dill och natt var din hand t.
Ps.32:4
ss. svår börda äro de mig för t.a
38:S
du lade en t. börda pi vår ryU
66:11
Din vrede vilar t. pA mig
88:8
Sten är t., sand svår att bära
Ords.27':3
elände s. kommer t. t över
Pred. 6:1
makas ondska kommer t.t över henne 8:6
Dårens möda bliver hm t.
10:11',
ho faders hus, så t.t det är
Jes.22:24
överträdelse vilar t. pl den
24:20
utlllutit över eder en t. sömns ande
29:10
H. namn kommer med t.a rökmoln
30:27
lIIIlt pl mig t.a fjättrar
KlIIIl. 3:7
T. möda har den kostat
Hel.24:12
du blev t.t lastad
27 :26
De binda Ihop t.a bördor
Matt.23:4
viiger översvInnligen t.t
2.Kor. 4:17
och ho bud äro Icke t.a
LJoh. 6:3

6) musår, ., O 1 tJ
tuktan, straff; tillrättavisning; av: jåsar,
se 2. Se t.ex. Straff 4, Tillrättavisning 2, Tuktoris 2, Varnagel 3, Varning 2, Välde 9.
7) [nä~äj; i1 ~ ~
hif. slå, stöta, genomborra, slå ihjäl;
här hof. part. slagen. Se t.ex. Hemsöka 8, Plåga 18.

8 a En nödens, t.8 dag
2.Kon.19:3
9 den Allamäktiges t. mA du
Job 6:17
6 vill si öppna deras öra för t.
36:10
36:18
10 uPp,,"a dill under din t.s tid
Ps.60:17
6 du s. hatar t.
8 var morgon kom t. över mig
73:14
8a hemsöka folken med t.
.149:7
Ords. 1:3
6 kan man undfå t. till Insikt
6 t. föraktas av Oförnuftiga
1:7
6 Hör, min SOD, din faders t.
1:8
6 förkasta Icke H. t.
3:ll

Det arameiska ordet bila, som återges
med »tulb>, Esr.4:13,20; 7:24, betecknar sannolikt en skatt eller avgift som
skulle betalas in natura till underhåll
av de persiska provinsernas förvaltning

TUNGA
Se även: Tungomål.
Tunga
Gud och vår tunga
Alla tungor skall prisa Gud, Rom.
14:11, och giva honom sin ed, Jes.
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TUKTAN

Job 37:13
Hes.21:10
Hos. S:2

TULL

Tunga - Turturduva

10:7
12:4
Gm vår t. äro vi starka
12:5
den s. icke bär förtal på sin t.
15:3
min t. låder vid min gom
22 :16
du döljer dem mot t.omas .ngrepp
31 :21
Avhåll din t. från det s. är ont
34 :14
Då skall min t. förkunn.
35 :28
hs t. Båger v.d rätt är
37 :30
så .tt jag Icke syndar med min t.
39:2
jag tal.de med min t.
39:4
snabb skrivares penna är min t.
45:2
för. mitt förbund på t.n
50:16
och din t. hopspinner svek
50 :19
min t. jubla över din rättfärdighet
51 :16
Din t. far efter fördärv
52:4
älskar fördärvligt tal. du falsk. t.
52:6
gör deras t.or oense
55 :10
vnkas t.or äro skarpa svärd
57:5
de vässa sina t.or likasom svärd
64:4
få str.ff för sin. t.ors skull
64:9
lovsång var redan på min t.
66:17
låta dina hundars t. få • del
68 :24
min t. tala om din rättfärdighet
71 :24
der.s t. far fr.m på j orden
73:9
skrymtade för hm med sin t.
78:36
talat mot mill med lögnaktig t.
109:2
ifrån folket med främmande t.
114:1
Huru ljuvt för min t. är ditt tal
119:103
Min t. sjunge om ditt ord
119:172
H .. rädd. min själ från falsk t.
120:2
Varmed bliver du lönad. du falsk. t. 120:3
Då blev ...vår t. (fylld) med jubel
126:2
Min t. låde vid min gom
137:6
förrän ett ord är på min t.
139:4
De vässa sina t.or likasom annar
140:4
(H. hatar) en lögnaktig t.
Ords. 6 :17
för din nästas hustrus hal. t.
6 :24
Den rättf\irdiges t. är utvalt silver
10:20
en vrång t. bliver utrotad
10:31
de visas t. är en läkedom
12:18
en lögnaktig t. allenast ett ögonblick 12:19
De visas t. meddelar lIod kunsk.p
15:2
En asktmodig t. är livets träd
15:4
en vrång t. giver hjärtesår
15:4
från H. kommer vad t.n svarar
16:1
lyssnar till fördärvlig. t.or
17:4
den s. har en förvänd t.
17 :20
Död och liv har t.n i sitt våld
18 :21
De skatter s. förvärvas gm falsk t.
21:6
Den s. bevarar sin mun och sin t.
21 :23
en mjuk t. krosaar ben
25:15
en tassIande t. muln. ansikten
25 :23
lögnaktill t. hatar dem hon krossat
26 :28
mer än den s. gör. t. hal
28 :23
vänlig förmaning på sin t.
31:26
din t. gömmer honung och mjölk. HV. 4:11
hs t. är as. förtär.nde eld
Jes.30:27
stammandes t.or tala flytande
32:4
den stummes t. skall jubla
35:6
deras t. försmäktar.v törst
41:17
mig skola alla t.or giv. sin ed
45:23
H. har givit mill en t. med lärdom
50:4
var t. s. upphäver sig
54:17

TUNGOMÅL
Se även: Tunga, språk, modersmål,
tungomålstalande, gåva, nådegåva,
Ande (Guds), uttyda.
Tungomålstalande, tungotal
Vårt uttryck »tungotal» kommer av
N.T.s /alein glbsse, tala med tunga.
Någon enstaka gång används termen
proseuchesthai glbsse, bedja med
tunga. Ibland används endast ordet
glbssa, tunga; tungomål, språk, i betydelsen tungotal.
Tungotal är ett inom flera religioner
känt fenomen bestående däri att någon
talar ett för honom okänt språk i ett
mer eller mindre extatiskt tillstånd.
Därmed är icke sagt att detta slags
tungotal skulle vara besläktat med
Andens gåva att tala tungomål. Tungotal inspirerat av främmande makter är
icke mera släkt med äkta tungomålstalande än falsk profetia är besläktad
med sann profetia.
I Nya Testamentet omtalas tungotalet som en nådegåva, given till Guds
församling, I.Kor. kap.12-14. Det är
ingen naturlig mänsklig förmåga, icke
ett resultat av mänsklig prestation,
förtjänst eller värdighet. Det är en
verkning av Guds Ande, som också är
den som utdelar gåvan, 12 :11. Tungomålstalandet är ett tecken som åtföljer
dem som tror, Mark.l6:17.
Tungotalet kan i N.T. beteckna ett i
verkligheten existerande språk, även
om det förutsätts att det är okänt för
den som framför tungotalet. Oftast är
det emellertid inte fråga om något
vanligt språk. Det framgår av det förhållandet att det vanligen måste en
särskild nådegåva till för att tungotalet
skall kunna uttydas, I.Kor.I2:1O;
14:13 m.fl. ställen. En vanlig tolk
räckte icke till. Ett ord som 13: l tycks
sätta tungomålstalandet i samband
med änglaspråk. Ett egenartat tungotal
var det som framfördes på den första
pingstdagen, då lärjungarna talade
»andra tungomål, efter som Anden

ingav dem att tala», samtidigt som
»fromma judiska män från allallanda
folk under himmelen» var och en
hörde dem tala deras eget tungomål,
Apg.2:4-6.
En ingående skildring av tungotalet
finner vi i I.Kor. kap.14. Här heter
det, att den som talar tungomål, »han
talar ... för Gud», »talar i andehänryckning hemlighetsfulla ord», v.2,
»uppbygger sig själv», v.4, »lovsjunger
med anden», v.15. Att bedja i tungor
är detsamma som att bedja med sin
ande, v.14. Tungotal är alltså lovprisning, lovsång, bön, tacksägelse till Gud
i anden, jfr Apg.l0:46.
Tungomålstalandet kan också vara
Guds tal till människor i församlingens
gudstj änst. Tungomålen är då ett
tecken för dem som icke tror, I.Kor.
14:22. I detta sammanhang anförs ett
fritt citat från profeten Jesaja: )>Genom
människor med främmande tungomål
och genom främlingars läppar skall jag
tala till detta folk» (Jes.28:11). Skall
de icke-troende få välsignelse av tungomålstalandet som tecken, måste det
emellertid uttydas. Då blir det också
likställt med profetiskt tal, v.5 ,22-25.
Tungotalet kan användas obegränsat i den troendes personliga andaktsliv, medan det däremot i församlingen
är föremål för begränsning, I.Kor.
14:18 f. Att tungomål har sin självskrivna plats här framgår emellertid
klart av v.26. Därför skall man icke
hindra någon från att tala tungomål,
v.39, men allt skall ske på ett höviskt
sätt och med ordning, v.40.
Liksom alla lemmar i kroppen behöver varandra, så behöver också församlingens alla nådegåvor varandra och
skall bära omsorg om varandra, I.Kor.
12:14-25. Varje nådegåva, även tungotalet, måste användas i kärlek, om den
skall ha något värde inför Gud, 13:1 ff.
Icke alla har nådegåvan att tala tungomål, 12:30. Tungotalet är, tillsammans
med andra nådegåvor, en utrustning
till tjänst för Guds rike i denna tidsålder. När det fullkomliga en gång
bryter in, skall tungomålstalandet liksom övriga nådegåvor - upphöra,
13:8.
Den som talar tungomål, I.Kor.14.
l) Talar för Gud, v.2. 2) Uppbygger
sig själv, v.4. 3) Skall bedja om att
också kunna uttyda det, v.l3. 4) Skall
tiga i församlingen, om ingen uttydare
är tillstädes, v.28.
TUNGOMÅL
l) läson, 1;0'7
tunga; tungomåt: språk. Se: Språk 1.
2) Såpå, il !J t:'
läpp; tal, sp;åk. Se: Språk 4.
3) lissän, l ~ (
aram. =hebr. låson, se l.
4) glbssa, 'YAwaaa
tunga; tungomål, språk; märkvärdigt,
svårförståeligt, okänt ord, 'glosa'. Se:
Tungomålstalande l.
5) diålektas, li ulA€KTOC:
samtal; tal; sätt att tala, munart, dialekt; språk, modersmål. Se vidare:
Modersmål 1.
6) Lykaonisti, AVKaovwTi
adv. på lykaoniska (språket); av:
Lykaonia, Lykaonien.
7) heteroglossas, €T€po'YAwaaoc:
ego som har en annan tunga; som talar
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45:23. Hans ord är på den frommes
tunga, 2.Sam.23:2. Alla tungor skall
bekänna att Kristus är Herre, Fil.2:ll.
En god tunga
Förkunnar Guds rättfärdighet,
Ps.35 :28. Jublar över hans rättfardighet, PS.5I:16. Säger vad rätt är,
Ps.37:30. Talar sanning, Ords.8:7.
Frambär icke oärligt tal, J ob 27 :4. Är
till läkedom, Ords.12:18. Är ett livets
träd, Ords.15:4. Är utvalt silver, Ords.
10:20.
Rätt brok av tungan
Vi skall: Avhålla vår tunga från det
som är ont, Ps.34:14; I.Pet.3:10. Tygla
vår tunga, Jak.l :26. Ha vänlig förmaning på vår tunga, Ords.3I:26. Icke
endast älska med ord eller tunga,
l.Joh.3:18. Icke synda med tungan,
Ps.39:2.
Tungor, Ords.
l) Lögnaktig tunga, 6:17. 2) Hal
tunga, 6:24. 3) Vrång tunga, 10:31. 4)
Saktmodig tunga, 15:4. 5) Fördärvlig
tunga, 17:4.6) Falsk tunga, 21:6. 7)
Mjuk tunga, 25:15. 8) Tasslande tunga,
25:23.
Tungan - ett vapen
l) Ett gissel, Job 5:21. 2) Ett skarpt
svärd, Ps.57:5. 3) En båge, Jer.9:3. 4)
En mördande pil, Jer.9:8.
TUNGA
trögt målföre och trög t.
2.Mos. 4:10
röra sin t. mot ngn av Israels
Jos.I0:21
(H.) ord är på min t.
2.Sam.23:2
frälsar från deras t.ors svärd
Job 0:16
När t.or svänga gisslet
5 :21
Skulle väl orätt bo på min t.
6 :30
gömmer den under sin t.
20 :12
avetterormens t. bliver han dräpt
20:16
min t. bär. fr.m oärligt tal
27:4
deras t. lådde vid gommen
29 :10
min t. tager till orda i min mun
33:2
med en metrev betving. hs t.
40 :20
.L_m~~

k5~

hs t. gömmer olycka och fördärv
H. utrote den t. s. talar stora ord

Mot vem räcken I ut t.n
57:4
eder t. frambär orättfärdighet
59:3
Sin t.s båge spänna de·
Jer. 9:3
öva sina t.or i att tala lögn
9:5
Deras t. är en mördande pil
9:8
låt oss fälla hm med våra ~.or
18 :18
s. frambära sin egen t.S ord
23 :31
Spenabarnets t. låder av törst
Klag. 4:4
obegripligt språk och trög t.
Hes. 3:5
mångahand. folk l1led ... trög t.
3:6
låta din t. låda vid din gom
3 :26
ären så utsatta för onda t.ors hån
36:3
att deras t.or äro så hätska
Hos. 7 :16
tala lögn och h.v. falsk t.
Mik. 6 :12
i deras mun icke finnas falsk t.
Set. 3 :13
deras t. skall ruttna
Sak.14:12
spottade och rörde vid hs t.
Mark. 7 :33
hs t.s band löstes och han talade
7 :35
och (Sakarias') t. löstes
Luk. 1 :64
i vatten och svalka min t.
16 :24
t.or ss. av eld visade sig
Apg. 2:3
min t. fröjdar sig
2 :26
sina t.or bruka de till svek
Rom. 3:13
all. t.or skola prisa Gud
14:11
med edra t.or frambringen
l.Kor.14:9
all. t.or skola bekänna Gud
Fil. 2:11
avhålle sin t. från det s. är ont
1.Pet. 3 :10
älska icke med ord eller t.n
l.Joh. 3 :18
icke tyglar. t.
Jak. 1 :26
Så är ock t.n en liten lem
3:5
t.n är en eld
3:6
t.n s. befläckar hela kroppen
3:6
t.n kan ingen mska tämja
3:8
mskoma beto sönder sina t.or
Upp.16:10

TUNGA (= börda)
de fly undan krigets t.
Jes.21:15
Vad förkunnar H. t.
Jer.23:33
vad s. är den verkliga t.n
23:33
s. säger 'H. t.' skall jag hemsöka
23:34
en t. skall vars och ens ord bliva
23:36
om H. t. mån I icke mer orda
23:36
om I sägen 'H. t.', då säger H. så
23:38
Eftersom I sägen 'H. t.'. fastän jag
23:38
I skolen icke säga 'H. t.'
23:38
s. hava burit dagens t.
Matt.20:12
aktade mig vara eder till t.
2.Kor.11:9
icke bliva ngn av eder till t.
1.Tess. 2:9
icke bliva ngn av eder till t.
2.Tess. 3:8

ett annat språk. Se vidare: Främmande 16.
TUNGOMAL
l var efter sitt t.
l.Mos.10:5
1 Hams söner, efter släkter och t.
10:20
1 Sems söner efter släkter och t.
10:31
2 hela jorden hade enahanda t.
11:1
2 hava alla enahanda t.
11:6
2 stiga ditned och förbistra deras t.
11:7
2 den ene icke förstår den andres t.
11:7
2 H. förbistrade hela jordens t.
11:9
1 ngt .v de andra folkens t.
Neh.13:24
1 till vart folk på dess t.
Est. 1 :22
1 och tal. sitt folks t.
1 :22
1 till vart folk på dess t.
3 :12; 8:9
1 jämväl till judarna på deras t.
8:9
2 städer s. tala Kanaans t.
Jes.19:18
1 på ett främmande t. skall han tala
28:11
1 vars stammande t. ingen kunde tyda 33:19
1 skall församla alla folk och t.
66:18
1 folk vars t. du icke känner
Jer. 6:16
1 i kaldeernas skrift och t.
Dan. 1:4
3 befallt. I folk och stammar och t.
3:4
3 föllo ned. alla folk ... och t.
3:7
3 av all. folk. stammar och t.
3:29
3 och t. på hela jorden
3:31
3 darrade folk och stammar och t.
6:19
3 Darej.ves skriv. till all....t.
6:25
3 folk och stammar och t. tjäna hm
7 :14
1 tio män av allahand. t.
Sak. 8 :23
4 de skol. tal. nya t.
Mark.16:17
5 på deras t. Akeldamak
Apg. 1 :19
4 tal. andra t. efter S. A. ing.v
2:4
5 var och en hörde sitt eget t.
2:6
4 höra vi dem på våra egna t. tala
2:11
4 De hörde dem nämligen t.la t.
10:46
6 ropade på lykaoniskt t.
14:11
4 de tal.de t. och profeter.de
19:6
4 .tt tala t. på olika sätt
1.Kor.12:10
4 uttyda när ngn talar t.
12:10
4 till att på olik. sätt tala t.
12 :28
4 Icke tala väl all. t.
12:30
4 tal.de både mskors och änglars t.
13:1
4 den s. talar t .. talar icke för
14:2
4 S. talar t. uppbygger allenast
14:4
4 väl vilj. att I alla t.laden t.
14:5
4 fönner än den s. talar t.
14:6
4 om jag komme till eder och talade t. 14:6
4 må den S. talar t. bedja .tt han
14:13
4 om jag talar t .• när jag beder
14:14
4 j.g talar t. mer än I all.
14:18
4 he11re ...än 10.000 ord i t.
14:19
7 Gm msk or med främmande t.
14:21
4 Alltså äro t.en ett tecken
14:22
4 Om alla där tal.de t.
14:23
4 en talar t.~ en annan uttyder
14:26
4 Vill man tal. t.
14:27
4 förmenen ej heller ngn att tala t.
14:39
4 av alla stammar och t.
Upp. 6:9
4 en skara ur alla ... folk och t.
7:9
4 profetera om t. och konungar
10:11
4 mskor .v allahand. t. och folkslag
11:9
4 makt över alla t. och folksIag
13:7
4 för alla folkslag ... t. och folk
14:6
4 Vattnen du sett ... folkslag och t.
17:15

TUNGOMÅLSTALANDE
l) glbssa, 'YAwaaa
tunga; tungomål, språk; i I.Kor.13:8
plur. gl6ssai, tungor; tungomål. Se:
Tungomål 4.
TUNGOMALSTALANDE
1 t.t. det skall tag. slut

1.Kor.13:8

TUNN
t.a och svedda av östanvinden l.Mos.41:6
de t.a axen uppslukade de frodiga
41:7
t.a och svedda av östanvinden
41 :23
de t.a axen uppslugade de vackra
41 :24
hamr.de guldet till t .• plåtar
2.Mos.39:3
lulakti&t. tunt hår finnes där
3.Mos.13:30

TUNNA
Denne svarade: 100 t.or vete

Luk.16:7

TUNNKAKA
osyrade t.or, smorda med olja 2.Mos.29:2
en t. ur korgen med de osyrade
29 :23
skall det vara osyrade t.or
3.Mos. 2:4
bära fram osyrade t.or, smorda med
7 :12
ur korgen tOI (Mose) en t.
8:26
osyrade t.or, smorda med olja 4.Mos. 6:16
prästen tag. en osyr.d t.
6:19
gällde de osyrade t.om.
1.Krön.23:29

TURTURDUVA
Turturduvan omtalas i Bibeln som
flyttfågel och offerdjur. Såsom flyttfåglarna instinktivt känner tidpunkten
för sitt uppbrott och vet vart de skall
ställa sin fard, så förnimmer också
Guds folk, när det är i en tätt ställning,
dragningen till sitt ursprung och rätta
hemland, Jer.8:7. Josef och Maria offrade, med lagens medgivande, ett par
turturduvor i stället för ett årsgammalt
lamm, när barnet Jesus frambars i
templet, något som vittnar om deras
fattigdom, Luk.2:24. Se vidare: Duva.
TURTURDUVA
därtill en t. och en ung duva
taga sitt offer av t.or
bära fram åt H. två t.or
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1.Mos.15:9
3.Mos. 1:14
5:7

Tusen - Tusenårsriket

TUSENÅRSRIKET
Benämningen »tusenårsriket» härrör
från Upp.20:1-6, där det talas om ett
rike, i vilket Kristus skall regera med
sina heliga i tusen år. Det latinska
ordet millennium (av: mille, tusen, och
annus, år) används ofta om detta rike;
likaså förekommer benämningen kiliasm (av grek. chilioi, tusen) om den
uppfattning, som låter Uppenbarelsebokens ord syfta på ett bokstavligt
jordiskt gudsrike.
Hur man än uppfattar Upp.20:1-6,
bör det stå klart, att detta speciella
ställe omöjligen kan lösryckas från vad
Skriften i övrigt har att säga om ett
kommande gudsrike.
Bibelns egentliga grundtema och
målet för Guds plan är Guds rike. I
gamla förbundets tid var riket för
Israel profeternas gyllene framtidshopp, Jes.65:17-25; 66:19-22; Dan.
2:44; 7:14,22; Am.9:11-15; Mika
4:1-4. Det stod i centrum för Johannes
döparens förkunnelse, Matt.3:2. Jesus
själv började sin verksamhet med att
förkunna: »Gören bättring, ty himmelriket är nära», 4:17. Apostlarna förkunnade evangelium om Guds rike,
Apg.8:12; 19:8; 20:25; 28:31. Det
kristna hoppets slutmål är Guds eviga
rike, 2.Tim.4:8; 2.Pet.l:ll. Se: Rike
(Guds).
Till denna gudsrikesförväntan och
gudsrikesförkunnelse , som går som en
röd tråd genom hela Skriften, anknyter Upp.20:1-6, som alltså ingalunda är
det enda ställe, där riket omtalas, även
om detta är det enda ställe som förbinder någon tidsbestämmelse med
tanken om gudsriket.
Föreställningen om ett messianskt
rike i ändens tid - ett rike som infaller
mellan denna tidsålder och den tillkommande - var vanlig inom sen-

judendomen och omtalas flerstädes, jfr
2.Esraboken 5:2-7:4 och den sena
Eliasapokalypsen. I Henokslitteraturen
finns flera anspelningar på riket. Sålunda heter det i 2.Henoksboken 32:3 ff.,
att den nuvarande världen eller tidsåldern skall bestå av sju dagar, vardera
omfattande tusen år. Den sjunde skall
bli en tusenårig vilodag, och denna
skall följas aven evig åttonde dag.
Tanken har tydligen upptagits bland
de första kristna. Vi återfinner den i
Barnabasbrevet, där det heter att allt
skall bli fullfört på sex dagar, vardera
om tusen år; därefter skall Sonen
komma igen för att döma de gudlösa.
Den sjunde dagen, vilodagen, skall
sedan inträda, Barn.l5. Jfr även Apg.
1 :6; Luk.24:2l.
Berättelsen om tusenårsriket i Upp.
20 följer omedelbart efter skildringen
av Herrens återkomst, 19:11-16, och
domen över Antikrist, v.l7-2l. Sedan
vilddjuret (Antikrist) och den falske
profeten har kastats i eldsjön, blir
djävulen fängslad och nedstörtad i
avgrunden, där han skall vara innestängd i tusen år, för att han icke skall
förvilla folken, förrän de tusen åren
har gått till ända, 20:1-3. Martyrerna
från den antikristliga vedermödan, de
som icke har tillbett vilddjuret eller
dess bild och som icke har tagit dess
märke på sina pannor, blir åter levande
och regerar med Kristus i tusen år detta är den första uppståndelsen. De
övriga döda blir inte gjorda levande
förrän de tusen åren har gått till ända,
v.4-6. Då släpps Satan lös ur sitt
fängelse och drar u t för att förvilla
jordens alla folk. I stora skaror församlar folken sig och omringar »de heligas
läger och 'den älskade staden'», men
eld faller ner från himmelen och förtär
Guds fiender, och Satan kastas i eldsjön, v.7-10.
Tusenårsriket slutar alltså med förförelse och ett sista uppror. Dock är
det icke gudsriket, som går under, utan
dess fiender. Efter detta följer skildringen av den yttersta domen och
evighetstillståndet, 20:11 ff.
Uppfattningarna om hur detta
skriftavsnitt är att förstå, har varit
mycket skiljaktiga ned genom kyrkans
historia. Det förefaller klart, att tron
på ett synligt gudsrike som skulle
upprättas vid Kristi tillkommelse, har
varit allmän under församlingens första
tid. Många av kyrkofäderna, särskilt
under de tre första århundradena, har
hävdat denna syn.
Papias (omkr. år 140) omtalar läran
om tusenårsriket som en tradition från
apostlarna. Justinus Martyren (ca
100-165) ser i tusenårsriket en uppfyllelse av de gammaltestamentliga löftena om ett jordiskt messiasrike för
judafolket: »Jag och varje kristen, som
i allt är ortodox, vet att det kommer
en köttets uppståndelse och ettusen år
i staden Jerusalem, byggd, brydd och
utvidgad så som Hesekiel, Jesaja och
andra profeter har lovat ... Johannes,
en av Kristi tolv apostlar, profeterade i
den uppenbarelse, som gavs honom,
att de som tror på Kristus skall leva i
tusen år i Jerusalem).
IrenlEus (ca 130-200) betraktar
tusenårsriket som ett tillstånd som
leder över till den fullkomnade salig-

1. Amillennianismen (av: grek. a-, icke,
och lat. millennium, tusenårsperiod,
tusenårsrike) går tillbaka till Augustinus (354-430), som tolkade tusenårsriket spiritualistiskt om kyrkan. Han
lärde att detta rike började med Kristi
första ankomst och att Kristi kyrka är
det rike, där de heliga regerar. När det
i Upp.20:5 talas om den första uppståndelsen, låter han detta syfta på
omvändelsen, där människor uppstår
till ett nytt liv. Augustinus' uppfattning blev den katolska kyrkans officiella lära i denna sak. Den övertogs
också av reformatorerna, både Luther
och Calvin. I Augsburgska bekärmelsen
görs i art. 17 ett skarpt uttalande mot
dem »som nu utsprida judiska läror, att
de fromma före uppståndelsen skola få
herraväldet i världen, sedan de ogudaktiga allestädes nedslagits». Här bör
dock märkas, att det var en rätt
extrem form av kiliasm, som var aktuell och som man tog avstånd ifrån.
Amillennianerna uppfattade allt
ifrån början de tusen åren bokstavligt,
och detta ledde till en stark förväntning av Kristi ·tillkommelse och världens ärlde, samt till botväckelser, då
man närmade sig år 1000 e.Kr. Även
om man senare måste uppge tanken
om de tusen åren, fortfor dock Augustinus' uppfattning att vara den rådande
för de historiska kyrkosamfunden ned
genom hela medeltiden.
Amillennianismen räknar alltså icke
med något jordiskt gudsrike i bokstavlig mening. Man anser att skildringen i
Upp.20, liksom övriga ställen i Skriften som behandlar samma ämne, skall
förstås bildligt. Det hävdas att gudsriket måste vara ett rent andligt rike,
då något annat skulle betyda en tillbakagång från det andliga innehåll som

kännetecknar Guds rike sedan Kristus
har kommit och avskaffat det gamla
förbundet. Evangeliets tid är »tusenårsriket». Löftena till Israel om ett rike
får sin andliga uppfyllelse i kyrkan och
dess historia. Djävulen är bunden med
»evangelii band» och kan icke fritt
verka där Guds ord förkunnas. Vi lever
nu i tusenårsriket - kanske nära den
tid då djävulen åter skall släppas lös ur
sitt fangelse och draga ut för att
förvilla jordens folk.
2. Postmillennianismen (av: lat. post,
efter, och millennium) kallas den syn,
som går ut på att Kristus icke kommer
förrän efter tusenårsriket, när världens
ände är inne. Tusenårsriket skall upprättas genom evangelii segertåg och
kristendomens genomträngande inflytande på samhällslivets alla områden,
på samma sätt som surdegen genomsyrar hela degen. På det sättet skall
Kristus upprätta sitt rike här på
jorden.
Den mirakulösa aspekten hos ett
kommande jordiskt gudsrike avvisas i
stort sett 3V postmillennianerna. Kristi
tillkommelse skall ju ännu inte ha ägt
rum, och det kommer över huvud
taget inte att vara någon synlig uppenbarelse av gudomlig härlighet. Riket
skall först och främst bestå i ett
andligt och socialt inflytande, som
skall förändra förhållandena i denna
värld. De ser dock icke detta uppfyllt i
kyrkohistorien, sådan denna hittills
har förlöpt. Riket är ännu något som
hör framtiden till.
3. Premillennianismen (av: lat. prre,
före, och millennium) hävdar en bokstavlig syn på tusenårsriket, men lär att
Kristi tillkommelse skall inträffa före
detta rikes upprättande. Riket skall
icke komma på utvecklingens väg, utan
genom gudomlig intervention. Antikrists ande, l.Joh.4:1 ff., och laglöshetens hemlighet, 2.Tess.2:7, är redan i
verksamhet, och man finner intet i
Skriften som tyder på att världen
skulle utveckla sig till det bättre i den
nuvarande tidsåldern. Först vid Herrens tillkommelse skall Satan bindas
och först då skall de heliga regera med
Kristus. Framställningen i Upp.20 tas
i den enklaste och bokstavligaste mening som en skildring av ett gudsrike
placerat mellan Kristi tillkommelse
och den yttersta domen, och man
åberopar härför bl.a. textsammanhanget. Tusenårsriket uppfattas som
ett första - ett jordiskt - framträdande av gudsriket, en övergång till det
eviga riket.
Gentemot amillennianerna hävdar
man att endast ett synligt Kristi konungavälde på jorden kan uppfylla de
bibliska profetiorna, i synnerhet gäller
detta de gammaltestamentliga löftena
om ett rike för Israel. Dessa löften kan
icke utan vidare förbises genom att de
förandligas och överförs på den nytestamentliga församlingen, ty även
N. T. ger klart till känna att Gud
fortfarande har en plan för sitt gamla
egendomsfolk. Hedningarnas tid skall
en gång taga slut, och riket för Israel
skall åter upprättas - detta är avsikten
med att judarna i de yttersta dagarna
åter församlas till sitt land.
Gentemot
postmillennianismen
framhålls, att de första kristna väntade
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om han icke kan anskaffa två t.or
5:11
eller en t. ss. synd offer
12:6
skall hon taga två t.or
12:8
två t.or eller två unga duvor
14:22
skall han offra den ena av t.orna
14:30
skall han taga sig två t.or
15:14
skall hon taga sig två t.or
15:29
bära fram till prästen två t.or
4.Mos. 6:10
åt vilddjuren din t.s själ
Ps.74:19
t.n låter höra sin röst
HV. 2:12
t.n, svalan och tranan taga i akt
Jer. 8:7
för att offra ett par t.or
Luk. 2:24

TUSEN
-tusen
mångtusenden 4.Mos.10:36
TUSEN
2.Mos.18:21.25, 4.Mos.31:4,5,6, 5.Mos.1:
15, 32:30, Jos.23:10, Dom.9:49, 15:15,16,
20:10, l.Sam.13:2, 18:7,8, 25:2, 29:2,
2.Sam.10:6, 18:4, 19:17, l.Kon.3:4, 2.Kon.
24:16, l.Krön.12:14,34, 16:15, 18:4, 29:21,
2.Krön.1:6, 14:9,30:24, Esr.1:9,10, Job 9:3,
33:23, 42:12, PS.3:7, 68:18, 84:11, 91:7,
Pred.7:29, HV.4:4, Jes.7:23, 30:17,60:22,
Hes.16:7, Dan.5:1, 7:10, Am.5:3, Apg.21:20.
TUSEN (gånger)
l.Mos.24:60, l.Krön.22:14,
Dan.7:10, Upp.5:11.

2.Krön.14:9,

TUSEN (mynt, mynt, mått, vikt)
l.Mos.20:16,
4.Mos.36:4,
2.Sam.18:12,
2.Kon.15:19, l.Krön.19:6, 22:14, Esr.8:27,
Neh.3:13, 7:70, HV.8:11,12, Jes.7:23, Hes.
47:3,4,5.
TUSEN (år)
Ps.90:4, Pred.6:6, 2.Pet.3:8, Upp.20:2,3,4,
6,7.

TUSENDE
2.Mos.20:6, 34:7, 5.Mos.5:10, 7:9, 33:17,
Ps.50:10, Jer.32:18.

TUSENFALT
Må H. vidare föröka eder t.
när våra får öka sig t.

5.Mos. 1:11
PS.144:13

TUSENTAL
tio män på vart t. hundra
t.s stycken guld och silver
H. behag till vädurar i t.

Dom.20:10
Ps.119:72
Mika 6:7

heten. Han har övertagit den judisksynagogala uppfattningen, att den nuvarande världsordningen skall äga bestånd i sex årtusenden, motsvarande de
sex skapelsedagarna. Mot slutet av
denna period skall gudlösheten växa;
förföljelsen av de rättfärdiga skall tilltaga, tills all ondska slutligen inkarneras i Antikrist. Sedan denne har fullfölj t sin onda gärning och tagit säte i
Guds tempel, skall Kristus uppenbara
sig i himmelsk härlighet och besegra
alla sina fiender. Sedan skall de heliga
uppstå från de döda och Guds rike
upprättas på jorden. Detta rike, som
skall vara i tusen år, motsvarar Guds
vilodag efter skapelsen. Jerusalem skall
byggas upp igen, jorden skall ge överflöd av frukt och gröda, frid och
rättfardighet skall råda. Efter de tusen
åren kommer den slutliga domen. Därefter framträder ett nytt skapelseverk,
där de återlösta för evigt skall bo i
Guds närhet.
Origenes (ca 182-254) förkastar den
realistiska föreställningen om ett
tusenårsrike och bebådar den stora
förändringen i fråga om synen på
Upp.20. I Didache, »De tolv apostlarnas lära» (från ca 1(0), nämns intet om
tusenårsriket, trots att denna skrift
avslutas med en framställning av de
yttersta tingen.
I dag kan man särskilja tre huvuduppfattningar i frågan om tusenårsriket:

Tvagning - Tvist
Kristi tillkommelse redan under loppet
av sin egen generation och att de
omöjligen kunde ha gjort detta, om de
hade trott att en period om tusen år
skulle ligga mellan dem och tillkommelsen.
I vår tid är premillennianistisk lära
om tusenårsriket accepterad i snart
sagt alla s.k. fundamentalistiska kretsar. I den protestantiska världen har
den också fått ingång inom kyrkosamfund som egentligen inte har godtagit
premillennianismen som kyrkolära.
Sålunda fick millennianismen i denna
form ingång i luthersk teologi genom
Bengel och andra framstående teologer.
Det finns naturligtvis också bland
premillennianerna delade meningar om
olika detaljer i samband med tusenårsriket. I stort sett råder dock enighet
om följande:
Riket skall upprättas vid uppenbarelsen av Kristi ankomst, när Antikrist och världsriket krossas och Satan
fängslas. Judafolkets omvändelse skall
då nå sin fullkomning och riket för
Israel återupprättas. Den första uppståndelsen skall äga rum, de rättfärdiga
skall uppstå och härska med Kristusdessa heliga vänder dock inte tillbaka
till jordelivet, de är uppståndelsens
barn och tillhör en annan och högre
sfär.
Gudsriket på jorden skall vara ett
rättfärdighetsrike och ett fridsrike, där
folken inte längre skall lära sig att
strida mot varandra. Naturen förnyas,
så att öknen blomstrar som en lustgård; några menar också att djurens
natur förändras och att människorna
skall uppnå patriarkalisk levnadsålder,
jfr Jes.6S:17 ff.
Tusenårsriket blir den stora evangelisationstiden, då kunskapen om
Herrens härlighet skall uppfylla jorden
såsom vattnet täcker havets botten, jfr
Hab.2:l4. Alla hednafolk skall komma
och tillbedja Herren tillsammans med
hans folk Israel, jfr Jes.2:3 m.fl. ställen.
Tusenårsriket är likväl icke fullkomningen. Ännu finns synden hos människorna, och det enda som behövs för
att den på nytt skall resa sig, är att
djävulen får tillfalle att förvilla jordens
folk. Först sedan det sista upproret har
slagits ned, skall Guds eviga rike komma, nya himlar och en ny jord där
rättfärdighet bor. Se även: Tillkommelse, Vedermöda.

het med alla dess föreskrifter om
rening m.m. Allt detta är enligt Hebreerbrevets författare )mtvärtes stadgaD),
v.l O, som icke längre har något ändamål sedan Kristus med sitt blod har
vunnit en evig förlossning till rening av
människans samvete, v.1l-14. I detta
sammanhang är väl värt att märka, att
grundtexten i 6:1 till »de första grunderna av läran om Kristus» räknar läran
om tvagningar (i flertal) antingen det
nu gäller den apostoliska undervisningen om de gammaltestamentliga reningsföreskrifterna i jämförelse med
Kristi fullkomliga reningsverk genom
sitt försoningsoffer Ofr »bättring från
döda gärningar», 6:1, och samvetenas
rening »från döda gärningaD), 9:14),
eller det rör sig om den urkristna läran
om förhållandet mellan Johannesdopet
och dopet till Kristus Ofr Apg.18:25 f.;
19:1-6).
TVAGNING

1) riI~a~, Y Q ~
tvätta; tvätta sig. Se vidare: Två 1.
2) kiIbas, 0:1 J
tvätta- (främ;tT om kläder); i 3.Mos.
13:58a pi.; i 13:55,56 hothp. bli tvättad. Se vidare: Två 2.
3) baptismos, ~a7THa).l.6c;
tvagning, rening; av: baptizö, se Två 7.
Se: Dop 2.
TVAGNING
1 bäcken av koppar till t.
2.Mos.30:18
1 göt vatten till t. däri
40:30
2 efter t.en beser angripna
3.Mos.13:55
2 finner att det efter t.en bleknat
13:56
2 om gm t.en fläcken har gått bort
13:58
1 bäcken att brukas vid t.
2.Krön. 4:6
3 föreskrifterna om... t.ar
Hebr. 9 :10

TVAGNINGSKÄRL
Det profana tvagningskärlet, ett av de
ringaste redskapen i ett israelitiskt
husiIäll, brukas i ett profetiskt sammanhang som symbol för ett folk som
Herren förödmjukar.
TVAGNINGSKÄRL
Moab är mitt t.
(Gud:) Moab är mitt t.

Ps.60:1O
108:10

TVEDRÄKT
Se även: Parti, partisöndring, söndring,
kiv, strid.

hans kropp, församlingen, där Kristus
själv är huvudet, har kallats till att leva
i enhet och endräkt med varandra. Se:
Enhet.
TVEDRÄKT
hava akt på dem s. vålla t.
genstridighet, t., partisöndring

Rom.I6:!7
Gal. 5:20

t. mellan Abimelek och Sikems Dom. 9:23

TVEEGGAD
gjorde sig Ehud ett t.t svärd
Dom. 3:16
ett t.t svärd i deras hand
Ps. 149:6
skarp ss. ett t.t svärd
Ords. 5:4
Guds ord skarpare än t. t svärd
Hebr. 4:12
utgick ett skarpt t.t svärd
Upp. 1:16
han s. har det skarpa t.e svärdet
2:12

TVEKA
I) diakrlnö, (, taK P ivw
åtskilja; urskilja, bedöma; med. diakrinomai, tvista, strida; här i betydelsen: vara tveksam, tveka. Se vidare:
Rätt 68.
2) dialagismos, otaAorW).l.OC;
(en persons) överläggning (med sig
själv); i Fil.2:14 i betydelsen: tveksamhet, tvekan; av: dialogizomai, se Samtal 7. Se: Tanke 24, Tvivel 1.
Apg.10:20
Fil. 2:14

TVETALIG
Se även: Bedraga, falsk, lögn, skrymteri.
Tvetalig
Grek. di/agas betyder: som talar två
gånger; som talar dubbelt; tvetungad,
tvetalig, av dis, två gånger, dubbelt,
och Iegein, tala. Av diakoner (församlingstjänare ) krävs i N. T. att de skall
vara fria från tvetalighet, dvs. frän
falskhet och tvetydighet i sitt tal; de
bör äga .trons hemlighet i ett rent
samvete.
TVETALIG
Församlingstjänarna ... icke t.a

TVILLINGGUDARNA
(skeppet) bar T.s bilder

Apg.28:11

TVINA

TVEDRÄKTSANDE

TVEKA
1 följ med dem utan att t.
2 allt utan att knorra och t.

norra himlavalvet, en av Zodiakens el.
Djurkretsens konstellationer.

I.Tim. 3:8

TVI
T. dig, du s. bryter ned templet Mark.15:29

TVILLINGAR
då funnos t. i hennes liv
l.Mos.25:24
då funnos t. i (Tamars) liv
38:27
tackor. allasammans t.
HV.4:2
t. aven gasell s. gå i bet
4:5
hjord av tackor ... allasammans med t.
6:5
killingpar , t. aven gasell
7:3

Jorden sörjer och t.r bort
Jes.24:4
iordkretsen försmäktar och t.r bort
24:4

TVINGA
Se även: Tvång.
-tvinga
betvinga Job 37:10
TVINGA

1) kåsar, 1V i)
binda. I Job- 39:13 står ordagrant: Kan
du binda vildoxen med töm vid hans
fåra (eg. vid hans töms fåra)? Se
vidare: Kraftig 1.
2) [diI{1ar], 1:1 1
här hif. med pr~p. tal;1a!, under; betydelsen är troligen: trycka ned, underkuva; övers. tvinga under. Jfr 2.Sam.
22:48 (parallellställe till Ps.l8:48),
som har hif. av jåra~, gå ned; hif. föra
ned. Se vidare: Förgöra 14.
3) 'iIkal, '; J X
äta; här hif.- Övers. tvinga (någon) att
äta. Jfr hif. i Jer.19:9, övers. låta äta;
23:15 giva att äta. Se t.ex. Spis 4.
4) Beträffande Jer.30:8, se Tjäna 1.
5) bo', X i ~
gå in, komma; hif. låta komma, föra,
bringa. Se t.ex. Tillträde 3.
6) anggareuö, UrrapElJW
använda (någon) som ilbud; sedan allmänt: tvinga (någon) till tjänst. Se
vidare: Tjänst 15.
7) anangkazö, uvarKa~w
tvinga, nödga; av: anångke, se Tvång 5.
Verbet är på övriga ställen i N.T. övers.
nödga, t.ex. Matt.14:22; Apg.28:19;
2.Kor.12:11; GaI.2:14.
8) symichö, avvEXw
hålla samman; hålla fast; pressa, tvinga.
Se t.ex. Sjuk 18, Ängslas 7.
TVINGA
l Kan du t. vildoxen gå i fåran
2 Gud s. t. t folken under mig
2 Han t.r folk under oss
3 t. dina förtryckare äta sitt
4 t. hm att tjäna sig
5 t. eder in i förbundets band
6 om ngn t.r dig gå en mil
6 t.de de att bära (J.) kors
S hm t.de de att bära hs kors
7 försökte t. dem till hädelse
8 K. kärlek t.r oss

Job 39:13
Ps.18:48
47:4
Jes.49:26
Jer.30:8
Hes.20:37
Matt. 5:41
27:32
Mark.15:21
Apg.26:11
2.Kor. 5:14

Tvagning
I 3.Mos.l3:S3-S8 talas det om tvagning
av spetälskefläckar på klädesplagg och
dylikt. I Mark.7:1-4 är det fråga om de
detaljerade tvagningsregler som fariseerna och de skriftlärde följde (tvagning
av händerna före varje måltid, sköljning av bägare osv.) i enlighet med »de
äldstes stadgar». På fariseernas och de
skriftlärdes fråga varför Jesu lärjungar
här icke följde de äldstes stadgar, v.S,
svarade Jesus med hänvisning till Jes.
29:13 och med påståendet att de satte
Guds bud å sido och höll människors
stadgar, Mark.7:6-8. Se även v.lS;
Matt.! 5:1-3,6-11,17-20; Luk.ll :37-41.
Hebr.9:6-10 talar om den gammaltestamentliga offertjänsten i dess hel-

Tvedräkt
Det grekiska ordet för »tvedräkt» i
Rom.16:17; GaI.5:20, dichostasia, betyder egentligen: tvådelad ställning;
splittring; av: dicha, i två delar, och
stasis, ställning. Samma ord förekommer även i l.Mack.3:29, där det om
konung Antiokus sägs att han såg att
»penningarna begynte taga slut i hans
skattkamrar ... till följd av den söndring och skada som han hade åstadkommit i landet genom ett söka avskaffa de sedvänjor som gällde sedan
urminnes tid».
Tvedräkt eller splittring räknas i
GaI.5:19-21 bland »köttets gärningam
och nämns i nära anknytning till kiv,
avund, vrede, genstridighet, partisöndring och missunnsamhet. Aposteln lär
att de som gör sig skyldiga till dessa
synder, icke skall få Guds rike till
arvedel. Tvedräkt är alltså i djupaste
mening en »dödssynd», och aposteln
förmanar de troende att icke inlåta sig
med dem som vållar tvedräkt i förhållande till den apostoliska läran, eftersom detta är ett tecken på att de icke
tjänar Herren, utan sitt eget köttsliga
sinne, Rom.16:17 f. De som genom
tron på Kristus har blivit lemmar i

TVILLINGGUDARNA
Tvillinggudarna el. dioskurerna, grek.
Dioskaurai, »Zeus' gossan) (av: Dias,
genitiv av Zeus, och plur. av kouros,
gosse), var enligt grekisk mytologi
Zeus' tvillingsöner med Leda, ofta
avbildade som ståtliga ynglingar på var
sin vita häst. Deras grekiska namn var
Kastor och Polydeukes; av romarna
kallades de Castor och Pollux. De är
kända för sina många idrottsliga och
krigiska bedrifter, Castor särskilt som
hästtämjare och Pollux som boxningskonstens mästare. Dioskurerna dyrkades i medelliavsvärlden som idrottens
och sjöfartens skyddsgudar. När sjömännen råkade ut för storm och var i
sjönöd, åkallade de tvillinggudarna och
lovade t.ex. att offra ett lamm som
tack för hjälp och beskydd.
I regel hade grekiska eller romerska
fartyg i förstäven ett märke eller
tecken, som angav under vems speciella beskydd de seglade. Det skepp, som
Paulus och hans ressällskap flirdades
med från Malta till Puteoli, bar Tvillinggudarnas bilder, vilket sannolikt
betyder att Castor och Pollux användes som galjonsfigurer.
Tvillingarna (lat. Gemini) har också
givit namn åt stjärnbilderna på det

1) ril}, :1 ' !
(subst.) strid, tvist; av verbet rib, se 3.
Se t.ex. Strid 13.
2) meribiI, il:1' 11)
strid, t;ist; avT verbet ril>, se 3. Jfr
Meriba.
3) fil}, :1 ' !
(verb) strida, tvista (i synnerhet inför
rätta). Se t.ex. Rätt 29, Strida 4.
4) din, 1 '!
dom, domstol; rättssak, process. Se:
Dom 5, Rätt 8.
5) diIbar, 1:1 l
pi. dibbär; säga~ tala. Se t.ex. Samtal l.
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TVAGNING
Se även: Två, rena, renhet, dop.

TVINNA
-tvinna
tre tvinnad Pred.4:12
TVINNA
av t.t vitt garn
2.Mos.26:1,31,36; 27:9
27:16,18; 28:6,8,15; 36:8,35,37
38:9,15,18; 39:2,5,8,24,28,29

TVIST
Se även: Strid, ordskifte, ordstrid, disputera, kiv, träta, rätt, dom.
-tvist
rättstvist 2.Krön.19:8
TVIST

Tvista - Tvivel

TVISTEFRAGA
1 för d.nna t.s skull fara upp
Apg.16:2
1 t. om ord och namn eller eder lag
18:15
1 anklai.lsen gälld. t.or I deras lag
23:29

3. Troendes tviveL Såväl vid syndafallet som alltsedan dess är tvivlet
Satans starkaste vapen. Detta använder
han också mot de troende för att
förleda dem till avfall. Det heter om
lärjungarna vid deras första möte med
den Uppståndne på berget i Galileen
att »när de fingo se honom, tillbådo de
honom. Dock funnos några som tvivlade», Matt.28:16 f. Här används verbet
diastazein, som ger uttryck för ett

5. Tvivlets orsaker. Somliga människor
har en själslig konstitution som är
särskilt utsatt för tvivlets angrepp. Det
är ofta intellektuella typer som är
psy kiskt disponerade för tvivel. De vill
inte tro det de inte kan förstå. Gud är
emellertid högt över människans förstånd. Han kan inte begripas, utan
endast gripas i tro.
Upplevelser i livet med starka känslomässiga verkningar kan framkalla
tvivel. Kan det vara en rättfärdig och
kärleksfull Gud, som tillåter alla slags
prövningar och tunga slag att drabba
en?
Moraliska nederlag driver somliga ut
i tvivel. För att minska samvetets
anklagelse och skuldkänslan, försöker
man skyla sig för Gud med tvivel. »Vi
kan leva som vi vill, det fruns ingen
Gud och ingen räkenskap till sist,»
Sjukligt, neurotiskt tvivel förekom-

mer hos vissa patienter, och tvivel kan
läras av omgivningen. Barn påverkas av
sina föräldrar, elever av sina lärare.
Många tvivlare hävdar att vetenskapens forskningsresultat har torpede·
rat deras kristna tro. De har valt att
bygga sin livssyn på vetenskapliga
fakta. Det finns emellertid inte någon
vetenskaplig livssyn. Varje ståndpunkt
i livets huvudproblem bottnar i personlig tro. Kristendomen talar om den
översinnliga världen, om Gud. När den
uttalar sig om sinnevärlden, sker det
från religiös synpunkt, nämligen om
Guds gärning i världen - i skapelse och
återlösning. Gud har skapat allt, och
det finns inga motsättningar i hans
skapelseverk, inte heller mellan tro och
vetande. En konflikt mellan naturvetenskap och kristen tro uppstår
endast när man inte rätt beaktar all
mänsklig vetenskaps b rgränsning och
kristendomens egenart.
6. Vägen ut ur tvivlet. Tankens och
spekulationens väg leder inte ut. Ingen
kan tänka sig ut ur tvivel eller föras till
tro enbart genom förnuftsmässiga bevis eller genom argumentering. Tvivel
löses genom gudsupplevelse och erfarenhet. Tro är »en övertygelse om
ting, som man icke sen>, Hebr.ll: l.
Erfarenheten är bron mellan tvivel och
övertygelse. Med erfarenhet menas
dock inte här känslomässig, emotionell
upplevelse, utan samvetserfarenhet.
Det är denna Jesus syftar på när han
säger: »Om någon vill göra hans (Guds)
vilja, så skall han förstå, om denna lära
är från Gud, eller om jag talar av mig
själv», Joh.7 :17. I stället för att söka
övertyga sina landsmän genom logiska
bevis, uppmanar han till ett praktiskt
försök: Gör Guds vilja!
En fullkomlig lösning av tvivlet
vinns inte på det intellektuella planet.
Den som praktiskt försöker förverkliga
Guds vilja i sitt liv, kommer att uppleva att han är en syndare inför Gud
och känna Guds dom i sitt samvete.
När han så ropar till Gud om nåd och
frälsning, får han uppleva Guds förlåtelse för Jesu skull och blir ett Guds
barn av oförtjänt nåd. Då är tvivlet
borta. Gud löser först syndens problem, därefter tvivlets.
Den troendes väg ut ur tv iv let är
vägen till Kristus. Då Johannes döparen i sitt tvivel sände bud till Jesus,
hänvisade Jesus till sina gärningar,
Matt. Il :4 ff. Då lärjungarna tvivlade
efter Jesu uppståndelse, visade han
dem sina händer och sina fötter, Luk.
24:39. På liknande sätt gjorde han med
den tvivlande Tomas, Joh.20:27. Tvivlet på Kristus löses genom Kristusuppenbarelse. Anden förmedlar den
upplevelse av Kristus som löser från
tvivel och leder till tro, och som medel
brukar han ordet om Kristus. »Kristus
kommer till oss på Ordets fötten>
(Luther).
Tvivlet på Skriften löses av Ordet
och Anden. Den som - överbevisad av
Anden genom Skriftens Kristus-vittnesbörd - möter den Uppståndne till
frälsning, kan komma till tro på
Kristus och Skriften på samma gång.
Kristendomens sanningsfråga löses
alltså icke enbart på teoretisk väg.
Detta innebär inte, att det intellektuella momentet i den kristna läran är

5805

5806

5807

5808

6) philoneikfa, </nAovEtKia
trätlystnad, grälsjuka; av: philoneikos,
se Genstridig 3.
7) zetesis, IflT1l0te;
sökande; undersökning; disputerande,
meningsutbyte; föremål för disputerande, tvistefråga; av: zeteö, söka; undersöka. Se vidare: Ordskifte 2.
8) paroxysmos, 7rapo~vo/J.6e;
ego skärpning; uppeggning, uppretning;
i Apg.lS:39 övers. skarp tvist; av:
paroxynö, se Uppröra 10. Se: Uppliva
3.

9) zetema, IflTll/J.a
föremål för disputerande, tvistefråga;
av: zeteö, se 7. Se: Tvistefråga 1.
10) eris, Ep te;
strid, kamp; ordstrid, tvist. Se vidare:
Trätlystnad 1.
11) diaparatribe, Ii W11apaTpl~1l
ständig gnidning el. slitning; ständig
strid el. tvist; av: prep. dia, genom, och
paratribe, gnidning el. slitning (friktion) mot varandra (av: paratribö,
gnida bredvid el. utmed).
12) anti/agio, åVTLAO'Y la
motsägelse, ordstrid, tvist. Se: Gensträvig 7, Neka 6.
13) mache, /J. el. Xll
strid; tvist; av: machomai, se 14. Se
vidare: Strid 29.
14) machomai, /J.el.X0/J.at
strida; gräla, tvista. Se vidare: Strida
12.
15) dialegomai, Ii taAf-yo/J.at
för sig själv välja ut olika tankar,
överlägga med sig själv; argumentera,
diskutera, samtala (med). Se vidare:
SamtalS.
16) diakrinö, Ii wKpivw
åtskilja; urskilja, bedöma; med. diakrinomai, tvista, strida; i Jud.v.9 tillsammans med diaU~gomai, se IS. Se
vidare: Rätt 68.
TVIST
1 t.er uppstodo mellan
l.Mos.13:7
2 Icke skall ngn t. vara
13:8
3 om den kommo de ock i t.
26:21
1 skola alla t.er behandlas
6.Mos.21:6
1 Om en t. uppstAx mellan mlin
26:1
3 icke att inlåta sig I t.
Dom.11 :26
1 när de hade ngn t. med mig
Job 31 :13
4 t. och smädelse få en linde
Ords.22:10
1 för hastig att hegynna en t.
26:8
6 En t. uppstod mellan dem
Luk.22:24
7 uppstod en t. om renqen
Joh. 3:25
8 all skarp blev deras t.
Apg.16:39
9 I t. om några frågor s. rörde
26:19
10 t.er hava uppstått bland eder 1.Kor. 1:11
11 ständilla t.er mellan mskor l.Tim. 6:6
12 eden gör en ände på all t.
Hebl'. 6:16
13 varav t.er bland eder
Jak. 4:1

TVISTA
3
3
3
3
1
3
3
3
2
1

begynte t. m.d lsaks h.rdar 1.Mos.26:20
om (brunn.n) t.d. d. ick.
26:22
begynte folk.t t. m.d Mose 2.Mos.17:2
Mose svarade: Varför t.en I
17:2
Isra.ls barn t.t och fr.stat H.
17:7
Om män t. m.d varandra
21 :18
folk.t begynte t. m.d Mose 4.Mos.20:3
där Isra.ls barn t.d. med H.
20:13
m.n!eh.ten t.d. m.d mig
27:14
bära ....d.rt t.nd.
6.Mos. 1 :12
1 i n&n sak varom man t.r
17:8
3 t.d. m.d vid Meribas vatt.n
33:8
6 Så t.d. d. inför konung.n l.Kon. 3 :22
3 t. med d.n Ansmäktlge
Job 39:36
3 T. ick. m.d ngn utan sak
Ords. 3:30
14 t.d. iudarna m.d varandra
Joh. 6:62
14 där t.d. d. och vill. förlika
Apg. 7 :26
16 funnit mig t. m.d ngn
24:12
14 all t.en och strid.n I
Jak. 4:2
16 när (Miksel) t.d. m.d djävulen Jud. v.9

TVISTEFRÅGA
l) zerema, \l'j17//J.a
föremål för disputerande, tvistefråga.
Se: Tvist 9.
2) zeresis; Il'jT1l0te;
sökande; undersökning; disputerande,
meningsutbyte; föremål för disputerande, tvistefråga. Se: Tvist 7.

1 känner judarnas stadgar och t.or
26:3
2 dAxaktlga och barnsliga t.or
2.Tim. 2:23
2 dAxaktiga t.or ... må du undfly
Tit. 3:9

TVIVEL
Se även: Anfäktelse, tveka, vackla,
otro, tro.
Tvivel
Vårt ord »tvivel» har samband med
»tve» Ofr ty. Zweifel) och har till
innehållet samma betydelse som det
mera sällsynta »tvehågsenhet», dvs. en
dubbel håg, där man vacklar mellan två
möjligheter. I vår svenska kyrkobibel
förekommer orden »tvivel» och »tvivla»
endast i N.T. Bland grundtextens ord
kan nämnas diakrinein, åtskilja; urskilja, bedöma; i medium (diakri.
nesthai): tvista, strida; tvivla, och
distazein, vara kluven el. delad; tvivla;
vara oviss, tveka. Se för övrigt ordanalyser.
Begreppet tvivel anger en hållning
av ovissllet, stundom skepsis, i förhållande till personer, ting eller händelser.
Det som har intresse i vårt sammanhang är det religiösa tvivlet, som kan
ses under flera aspekter.
1. Tvivlets ursprung. Det religiösa tvivlet är ett tvivel på Gud. De första
människorna levde i tro på och tillit
till sin Skapare. Men tvivlets frö såddes
i deras sinne av fienden: »Skulle då
Gud hava sagt?», I.Mos.3:1. I stället
för att avvisa tvivlet, valde de det,
varvid värderingsförmågan fick ett negativt förtecken och en tendens till
tvivel och otro. Efter syndafallet ligger
det i människonaturen ett medfött
tvivel på Gud, fruktan för honom och
ovilja mot honom; köttets sinne är
fiendskap mot Gud, Rom.8:7. Endast
Guds godhet kan övervinna denna inställning från människans sida. När
Guds ord och Ande skapar tron i
människans hjärta, besegras tvivlet
genom Andens överbevisning.
2. Det självgoda tvivlet och det lidande
tvivlet. Oärliga tvivlare lider inte av sitt
tvivel och längtar inte ut ur det. De
håller fast vid det, eftersom det stärker
deras självkänsla. Deras förmenta intelligens förbjuder dem att tro. Detta är
ett kallt, självbelåtet och stolt tvivel.
Vidare använder dessa tvivlare sitt tvivel som försvarsvapen för sin livsföring
och sin synd. De vill inte tro och
omvända sig. Men detta är i verkligheten otro, jfr Joh.3:36; 10:24 ff.
De ärliga tvivlarna vill gärnl! tro,
men de kan det inte. Tvivlet är för
dem ett lidande, som de önskar komma ut ur. Det uppriktiga tvivlet är ett
ödmjukt tvivel. Redligt tvivel är inte
synd, utan frestelse, och måste bekämpas som sådan. Den viktigaste hjälpen i
denna kamp är att söka sig till Ordet i den slutna kammaren och i församlingens gemenskap. Tron kommer av
predikan, Rom. 10 :17 .

tänkande som bl.a. sätter frågetecken
för verkligheten aven händelse, jfr
14:31. Verbet diakrinein används i
sammanhang där det talas om bön eller
handling, Rom.14:23. Tvivel i bön är i
regel tvivel på Guds makt, Matt.
21 :21 f., jfr Mark.4:40. Den som tvivlar när han beder, håller inte fast vid
Guds löften, utan »är lik havets våg,
som drives omkring av vinden och
kastas hit och dit», Jak. 1 :6. Han går
»Ostadigt fram på alla sina vägan),
eftersom han är tvehågsen (dipsychos),
I :8. Den tvehågsne, »en människa med
delad håg», tror och tvivlar på samma
gång. Motsatsen till tro är inte tvivel,
utan otro. Tvivel däremot är svag, men
kämpande tro, så som det också uppfattas i Jak.1:6 och på andra ställen i
N.T. Troende som har det så, tvivlar
bl.a. ofta på sitt barnaskap och sin
nådesställning. Men så länge man kommer till Kristus med allt, blir man
stående i tron och övervinner anfäktelsen genom evangeliets tröstetillsägelse.
Trons liv är ett liv i kamp och strid
mot anfliktelsen. Se: Anfäktelse.
Tvivlet kan ibland vara så djupgående att det medför en allvarlig kris i den
troendes liv. Så var det med Johannes
döparen, Matt. I I :2 ff. Hans tvivel var
fundamentalt, i det han tycks ha kommit i tvivel om vem Jesus var. Med
stark övertygelse och profetisk klarsyn
hade han förkunnat Jesus såsom den
utlovade Messias. Men i fängelsets ensamhet kom själafienden till honom
med tvivlets mörka tankar. Han sände
bud och frågade Jesus: »Är du den som
skulle komma, eller skola vi förbida
någon annan?» Men han fick hjälp i
sitt tvivel genom att bringa det till
Jesus. Detsamma kan och skall varje
troende göra.

4. De icke-troendes tvivel. När djävulen kastar tvivlet in över icke-troende
människor, sker det för att hejda dem
på trons väg och hindra den väckta
själen från att följa Guds kallelse. Han
avpassar tvivlets angrepp efter den
enskildes individualitet. Det kan vara
det fundamentala tvivlet som hotar att
rubba själva grundvalen för kristen tro,
tvivel på Gud, Kristus, Guds ord, eller
det kan vara tvivel på ett enstaka led i
den kristna läran, t.ex. om skapelsen,
arvssynden, försoningen, den lekamliga
uppståndelsen eller förtappelsen.

Tvivla - Tyatira

TVA

oväsentligt. Kristendomen gör tvärtom
anspråk på att vara fullkomligt sann
också i teoretiskt, intellektuellt avseen·
de. Men en levande tro på kristen·
domens sanning ges åt människan
genom att hon på ett personligt, prak·
tiskt sätt öppnar sig för Kristus och
hans ord. Denna befrielse från tvivlet
medför inte någon omedelbar för·
ståndsmässig lösning av alla frågor och
problem, men dessa plågar inte längre
människan. Hon tror även om hon inte
förstår.

Tvagen
l) Tvagna händer, PS.26:6. 2) Tvag·
na fötter, I.Mos.18:4. 3) Tvagen
kropp, Hebr.10:22. 4) Tvagna kläder,
Upp.22:14. 5) Tvaget samvete, Ps.
51:4.

TVIVEL

TVÅ

l) dialogismos, 6 taXOrWJ.Lo,;
(en persons) överläggning (med sig
själv); tvivel; av: dialogizomai, se Sam·
tal 7. Se: Tanke 24, Tveka 2.
2) adidkritos, å6 tå" PtTO';
som icke gör åtskillnad, opartisk; som
är fri ifrån strider eL tvivel; av: neg. a·
och diakrinö, se 4.
3) distdzo, 6 wTå~w
ego vara kluven el. delad (i två); tvivla;
vara oviss, tveka; av: dis, två gånger.
4) diakrino, 6 taK p ivw
åtskilja; urskilja, bedöma; med. dia·
krinomai, tvista, strida; tvivla. Se
vidare: Rätt 68.
5) dpistos, ä1rWTO';
otrogen, trolös; icke troende, som icke
tror; tvivlande. Ordet står i Joh.20:27 i
kontrast till pist6s, se Tro (verb) 9. Se
vidare: Tro (verb) lO.
TVIVEL
1 uppstiga t. i edra hjärtan
2 den vishet ... fri ifrån t.

Luk.24:38
Jak. 3:17

TVIVLA
3 varför t.de du
Matt.14:31
4 Om I haven tro och icke t.en
21:21
3 Dock funnos några s. t.de
28:17
4 därvid icke t.r i sitt hjärta
Mark.11:23
5 t. icke, utan tro
Joh.20:27
4 (Abrabam) t.de icke på Guds Rom. 4:20
4 bedje i tro, utan att t.
Jak. 1:6
4 den s. t.r är lik havets våg
1:6
4 Mot sådana s. äro t.nde mån I
Jud. v.22

TVÅ

Se även: Tvagning.
-två
avtvå Apg.22:16
otvagen Matt.IS:20
rentvagen Hes.16:4

l) rå?za~, Y Q~
tvätta; tvätta sig, bada. Se: Avtvå 3,
Bad 2, Tvagning l.
2) kåbas, D J J
tramp~, sta~p~ (vid tvätt trampades
klädesplaggen i vattnet); därav betydel·
sen: tvätta (främst om kläder men även
i överförd, etisk el. kultisk, betydelse);
vanL pi.; i 3.Mos.I3:S8b; 15:17 pu.
tvättas. Se: Avtvå l, Tvagning 2, Val·
kare l.
3) [lå{lan),

1~ ~

vara vit; hif. göra vit el. ren, rena;
hithp. låta rena sig, bli renad. Beträf·
fande Dan.ll:3S; 12:10, se även Lutt·
ra l. I Ps.SI :9; Jes.1 :18; Joel 1:7 före·
kommer hif. av verbet i betydelsen: bli
vit.
4) nipto, Vi1rTW
(senare form för nlzö) två, tvätta
(kroppen el. del av kroppen); med.
tvätta sig. Jfr sub st. nipter, skål, fat
(för tvagning av händer och fötter),
Joh.13:S, övers. bäcken.
5) apon{pto, å1rovi1rTW
avtvå, tvätta av; med. två sig ren; av:
prep. apa, från, av, och niptö, se 4.

6) rantizo,

pavri~w

bestänka; rena genom bestänkning;
med. bestänka sig; tvätta sig. I Mark.
7:4 har flera handskrifter baptlzö, se 7.
Verbet rantizö är på övriga ställen
övers. stänka el. bestänka, Hebr.9:13,
19,21; 10:22.
7) baptizo, (3a1rTi~w
neddoppa; två, tvätta (genom ned·
doppning men även genom bestänk·
ning el. begjutning). Se: Döpa l.
8) louo, Xovw
bada, två, tvätta; part. pass. i Joh.
13:10 övers. helt tvagen; Hebr.1O:22;
2.Pet.2:22 tvagen. Jfr Bad 3.
9) apolouo, å1roXoVW
avtvå, tvätta bort; i I.Kor.6:11 med.
apolouornai i betydelsen: (låta) två sig
(ren); av: prep. apa, från, av, och louö,
se 8. Apolouomai är i Apg.22:16 övers.
låta avtvå.
10) pljmo, 1rMvw
tvätta (i synnerhet om kläder). Verbet
är i Luk.5:2 övers. skölja.

1.Mos.1:16, 4:19, 7:9,16, 10:25, 11:10,
19:1,8, 22:3, 24:22, 25:23, 27:9,36, 29:16,
32:7,10, 34:25, 40:2, 41:1,32,60, 44:27,
45:6, 46:27, 2.Mos.2:13, 4:9, 12:23, 16:22,
29, 18:3, 21:21, 25:12,18,22,23, 26:17,
19,21,23,24,26, 28:7,9,11,14,23,25,26,27,
29:1,3,38, 30:2,4, 31:18, 32:15, 34:1,4,29,
36:22,24,26,28,29,30,
37:3,7,10,25,27,
39:16,18,19,20, 3.Mos.5:7,l1, 8:2, 11:21,
12:5,8, 14:4,10,22,49, 15:14,19, 16:1,5,7,
8, 19:19, 23:17,18,19, 24:6, 4.Mo806:10,
7 :3,7,17,23,29,35,41,47,53,59,65,71,77,83,
89, 9:22, 10:2, 11:19,26,31, 13:24, 20:11,
22:22, 28:3,9,11,19,27, 29:13,14,17,20,23,
26,29,32, 31:27, 34:15, 5.Mos.3:8,21, 4:13,
47, 5:22, 9:10,11,15, 10:1,3, 14:6, 17:6,
19:15, 21:15, 22:9, 25:11,13,14, 32:30,
Jo•. 2:1,10, 9:10, 14:3,4, 15:60, 21:16,25,
27, 24:12, Dom.5:30, 7:25, 8:12, 11:37,
38,39, 15:4,13,16, 1.Sam.1:2, 2:21, 6:7,10,
10:2,4, 11:11, 14:11, 18:11, 25:18, 28:
8, 30:12, 2.Sam.1:1,23, 2:10, 4:2, 8:2,
12:1, 13:6,23, 14:6,28, 21:8, 23:20, 1.Kon.
2:5,32,39, 3:16,25, 5:14, 6:23,34, 7:16,18,
24,41,42, 8:9, 9:10, 10:19, 11:9, 12:28,
15:25, 16:8,21,24, 18:23,32, 20:27,21:10,
13, 22:52, 2.Kon.1:14, 2:8,12,14,24, 5:22,
23, 6:10, 7:1,14,16,18, 9:32, 10:4,8,15:23,
17:16, 21:19, 25:16, 1.Krön.1:19, 4:5, 11:
22, 26:17,18, 2.Krön.3:10,15, 4:3,12,13,
5:10, 9:18, 21:19, 24:3, 33:21, Esr.8:27,
10:13, Neh.12:31, 13:20, Est.2:21, 6:2, Job
13:20, 33:14,29, 39:38, Ps.62:12, Ords.
20:10, 30:7,15, Pred.4:9,l1,12, 6:6, Jes.6:2,
7:4,21, 8:14, 17:6, Jer.3:14, 24:1, 28:3,11,
34:18, 52:20, Hes.1:11,23, 21:19, 23:2,
37:22, 40:9,39,40, 41:3,18,22,24, 43:14,
Dan. 7:4, 8:3,20, 12:6, Hos.6:2, Am.1:1,
3:3, 4:8, Nah.1:9, Sak.4:3,l1,12,14, 5:9,
6:1, 11:7, 13:8, Matt.2:16, 4:18,21, 5:41,
6:24, 8:28, 9:27, 10:29, 14:17,19, 18:16,
19,20, 19:6, 20:21,24,30, 21:1,28,31, 22:
40, 24:40,41, 25:15,17,22, 26:2,37,60, 27:
21,38,51, Mark.6:7,38,41, 10:8, 11:1, 12:42,
14:1,13,30,72, 15:27,38, 16:12, Luk.2:24,
3:11, 5:2, 7:19,41, 9:13,16,30, 10:1,35,
12:6,52, 15:11, 16:13, 17:34,35,18:10,12,
19:29, 21:2, 22:38, 23:32, 24:4,13, Joh.
1:35,37,40, 2:6, 4:40,43, 6:9, 8:17, 11:6,
19:18, 20:12, 21:2, AplI.1:10,23,24, 7:29,
9:38,10:7,12:6,19:10,22,29,21:33,23:23,
24:27, 28:30, 1.Kor.14:27,29, 2.Kor.13:1,
GaI.4:22,24, 5:17, Ef.2:15, Fil.4:16, 1.Tess.
2:18, 1.Tim.5:19, Tit.3:10, Hebr.6:18,
10:28, Upp.9:12,16, 11:3,4,10, 12:14,
13:11.

TVA
l I kunnen t. edra fötter
1.Mos.18:4
1 och t.n edra fötter
19:2
l vatten till att t. hs fötter
24:32
1 gav dem vatten till att t. sina fötter 43:24
1 sedan (Josef) tvaeit sitt ansikte
43:21
2 Han t.r sina kläder i vin
49:11
2 låt dem t. sina kläder
2.Mos.19:10
2 de t.dde sina kläder
19:14
1 skall du t. dem med vatten
29:4
1 du skall t. inälvorna
29:17
1 Aron och hs söner skola t.
30:19
1 t. sig med vatten
30 :20
1 De skola t. sina händer och fötter
30:21
1 och t. dem med vatten
40:12
1 t.dde sina händer och fötter
40:31
1 så ofta de skulle gå in...t.dde de
40:32
1 Inälvorna skola t.s i vatten
3.Mos. 1:9
1 inälvorna och fötterna t .• I vatten
1:13
1 och t.dde dem med vatten
8:6
1 inälvorna och fätterna t.dde han
8 :21
1 (Aron) t.dde inälvorna och fötterna 9:14
2 t. sina kläder och vara oren ända
11 :25
2 han skall t. sina kläder
11 :28,40,40
2 t.tt sina kläder, är han ren
13:6,34
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2 prästen bjuda att man t.r den sak
13 :54
2 så skall det för andra gåneen t.s
13:58
2 s. skall renas skall t. sina kläder
14:8
2 han skall t. sina kläder
14:9
2leeat I huset, skall han t. kläder
14:47
2 ätit i huset, också t. sina kläder
14:47
2 skall t. sina kläder
16:5,6,7,8,10,11,13
2 skall t.S i vatten
15:17
2 t. sina kläder och bada sig
15:21,22
2 han skall t. sina kläder
15:27
2 s. släppte bocken skall t. sina kläder 16:26
2 s. bränner upp skall t .•ina kläder
16 :28
2 äter självdött ... t. sina kläder
17:15
2 icke t.r sina kläder
17 :16
2 de skola t. sina kläder
4.Mos. 8:7
2 leviterna t.dde sina kläder
8 :21
19:7
2 prästen skall t. sina kläder
2 skall t. sina kläder
19:8,10,19,21
2 t. edra kläder på sjunde dagen
31 :24
1 t. sina händer över kvigan
5.Mos.21:6
1 sedan de t.tt sina fötter
Dom.19:21
1 t. dig nu och smörj dig
Rut 3:3
1 t.r min herres tjänares fötter 1.Sam.25:41
1 t. dina fötter
2.Sam.11:8
l stod David upp och t.dde sig
12 :20
2 ej heller låtit t. sina kläder
19:24
1 havet till att t. sig i
2.Krön. 4:6
1 Om jag än t.r mig i snö
Job 9:30
l Jag t.r mina händer i oskuld
Ps.26:6
2 T. mig väl från min missgärning
51:4
2 t. mig, så jag bliver vitare än snö
&1:9
1 t. sina fötter i ogudaktiges blod
&8:11
1 t.dde mina händer i oskuld
73:13
1 Jag har tvagit mina fötter
HV. 6:3
1 t.n eder då
Jes. 1:16
2 om du ock t.r dig med lutsslt
Jer. 2:22
2 Så t. nu ditt hjärta rent
4:14
1 jae t.dde dig med vatten
Hes.16:9
1 män för vilka du hade t.tt dig
23:40
3 tvagna till ändens tid
Dan. 11 :35
3 renade och tvagna och luttrade
12:10
4 när du fastar ... t. ditt ansikte
Matt. 6:17
4 De t. ju icke sina händer
15:2
5 t.dde sina händer i folkets åsyn
27 :24
4 noga hava tvagit sina händer
Mark. 7:3
6 äta utan att förut hava tvagit sig
7:4 .
Luk.11 :38
7 (J.) icke t.dde sig före
4 t. dig i dammen Siloam
Joh. 9:7
4 Mannen gick då dit och t.dde sig
9:7
4 Gå bort till Siloam och t. dig
9:11
4 Jag gick då dit och t.dde mig
9:11
4 jag fick t. mig, och nu kan jag se
9:15
4 (J.) begynte t. läri. fötter
13:5
4 H., skulle du t. mina fötter
13:6
4 Aldrig skall du t. mina fötter
13:8
4 Om jag icke t.r dig
13:8
8 Den s. är helt tvagen
13:10
4 behöver sedan allenast t. fötterna
13:10
4 Sedan (J.) nu bade tvaglt deras
13:12
4 Har nu jag, eder H. tvaglt edra fötter 13:14
4 I pliktiga t. varandras fötter
13:14
8 man t.dde (Tabita) och lade
Apg. 9:37
8 (fångvaktaren) t.dde deras sår
16:33
9 I haven låtit t. eder rena
l.Kor. 6:11
4 hon har tvaeit heJigas fötter loTim. 5:10
8 till kroppen tvagna med rent Hebr.10:22
8 tvaget svin vältrar sig åter
2.Pet. 2:22
10 s. bava tvagit sina kläder
Upp. 7 :14
10 Saliga äro de s. t. sina kläder
22:14

TVÅFALDIG
T. vikt är styggelse för H.

Ords.20:23

TVÅHUNDRA
loMo8oll:23, 32:14, JO•. 7:21, Dom.17:4,
1.Sam.18:27, 25:13,18, 30:10,21, 2.Sam.
14:26, 15:11, 16:1, 1.Kon.7:20, 10:16,
1.Krön.12:32, 15:8, 2.Krön.9:15, 29:32,
Esr.2:65, 6:17, 8:4, HV.8:12, Mark.6:37,
Joh.6:7, 21:8, Apg.23:23.
205: loMos.ll:32.
207: 1.Mos.ll:21.
209: 1.Mos.11:19.
212: 1.Krön.9:22.
218: Esr.8:9.
220: 1.Krön.15:6, Esr.8:20.
223: Esr.2:19,28.
232: loKon.20:15.
242: Neh.11:13.
245: Esr.2:66, Neh.7:67.
250: 2.Mo8030:23, 4.Mos.16:2,17,35, 26:10,
2.Krön.8:10, He8048:17.
273: 4.Mos.3:46.
276: Apg.27:37.
284: Neh.11:18.
288: 1.Krön.25:7.

TVÅHUNDRATAL
av småboskapen ett på vart t.

Hes. 45:15

TVÅ HUNDRA TUSEN
1.Sam.15:4, 2.Krön.17:16,17, 28:8.

250,000: 1.Krön.5:21.
280,000: 2.Krön.14:8,17:15.

TVANG
Se även: Träldom, förtryck, våld,
tvinga, driva, kuva.
-tvång
nödtvång I.Kor.7:37

hindra, förhindra; här part. pass. 'ä~ur,
förhindrad; övers. under tvång. Se:
Ofruktsam 2.

4) doul6o,

60uXow

göra till träl; pass. bli gjord till träl; j
I.Kor. 7: IS perL pass. övers. vara uno
derkastad tvång. Se vidare: Träl 9.
5) andngke, åvårKT/
tvång, nödvändighet. I Filem.v.14 står
katå anångken, av tvång, i motsats till
katå hekousion, av fri vilja (se Fri 45).
Se: Nöd 12.
6) anangkast8s, åvarKaorw.;
adv. under tvång, av tvång; av: anang·
kastas, tvungen, påtvingad (av: anang·
WO, se Tvinga 7). Ordet utgör mot·
satsen till hekous{ös, av fri vilja (se
Fri 46).
TVANG
1 Jagen att intet t. skulle råda
2 den fjättrade lösas ur sitt t.
3 Jag är själv under t.
4 intet t. underkastad
5 icke med olust eller av t.
5 icke ss. av t. utan fri vilja
6 icke av t. utan av fri vilia

Est. 1:8
Je8061:14
Jer.36:5
loKor. 7:15
2.Kor. 9:7
Filem. v.14
1.Pet. 5:2

TVÅNGSARBETE
pålade Israels barn t.n
2.Mo8o 1:13
förbittrade med t.n av alla sJae
1 :14

TVÅ OCH EN HALV
2.Mo8025:10,17,37:1,6.

TVÅ TIONDEDElAR
3.Mos.23:13,17, 24:&, 4.Mos.15:6, 28:9,12,
20,28, 29:3,9,14.

TVÅ TREDJEDElAR
Sak.13:8.

TVÅ TUSEN
4.Mo8035:5,
Jo803:4, 7:3, Dom.20:45,
1.Sam.13:2,
loKon.7:26,
2.Kon.18:23,
1.Krön.5:21, Neh.7:72, Jes.36:8, Mark.5:13.
2.056: Esr.2:14.
2.067: Neh.7:19.
2.172: Esr.2:3, Neh. 7:8.
2.200: Neh.7:71.
2.300: Dan.8:14.
2.322: Neh.7:17.
2.400: 2.Mos.38:29,4.Mos.7:85.
2,600: 2.Krön.26:12,35:8.
2.630: 4.Mos.4:40.
2.700: 1.Krön.26:32.
2.750: 4.Mos.4:36.
2.812: Esr.2:6.
2.818: Neh. 7:11.

TVÄRS
tvärstången gå t. över
så. att den gick t. över

2.Mos.26:28
36:33

TVÄRSTÅNG
2.Mos.26:26
fem tvärstänger till de bräder
26:27
26:28
mellersta t.en skall gå tvärs över
26:29
tvärstånger skola skjutas in
35:11
(tabernaklets) tvärstäneer
man gjorde tvärstänger av akacieträ
36:31
36:32
fem tvärstäneer till bräder på
man satte mellersta t.en
36:33
ringarna I vilka tvärstångerna skulle
36:34
tabernaklet, dess tvärstänger
39:33
(Mo se) sköt in dess tvärstånger
40:18
4.Mos. 3:36
vården om ... dess tvärstänger
4:31
dess tvärstäneer, stolpar och

eöra tvärstänger av Akacieträ

TVÄRT
gjorde du vid din otukt t. emot
du lliorde t. emot andra

Hes.16:34
16:34

TVÄRTEMOT
göra alla t. kejsarens påbud
t. Jagen, att man skall slå mig

Apg.17:7
23:3

TVÄRTOM
t. vi stå färdiga att draga över
Jer.26:19
·T. blevo de högfärdiga
He8016:50
t. nämnda, när man välsignar
Sak. 8:13
t. i denna tid beslutit göra gott
8:15
Vi göra t. Jag gällande
Rom. 3:31
t, marare förlåta och trösta
2.Kor. 2:7
de äro. t. så mäktiga inför Gud
10:4
T., vi hava lagt vår kunskap i daeen
11:6
T., de sågo att jag blivit betrodd Gal. 2:7
t. heter det: Den s. gör efter dessa
3:12
T. hava vi visat oss milda
l.Tess. 2:7
t. åta vi vårt bröd under arbete 2. Tess. 3:8
icke smädelse.o.utan t. välsignen l.Pet. 3:9

TYATIRA

2) utLord.
3) ä~r, l1~
uppehålla, hålla kvar, hålla tillbaka,

grek. Thydteira. En välmående stad i
norra Lydien, nära Mysiens gräns.
Sedan gammalt betraktades staden
som helig, emedan den hade ett tempel
som var helgat åt Lydiens gamla solgud
Tyrimnos (= Apollo). Seleukus Nika·
tor (312·281 f.Kr.) byggde upp staden
och lade grunden till dess senare
blomstring.
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TVÅNG

l) 'ånas, D lX
tvinga, nÖdg; T

Tycka - Tyrus
Tyatira var känt för sina hantverksgillen, föreningar som de olika hantverkarna bildade som skydd mot förtryck från köpmannaståndets sida.
Dessa gillen var nära knutna till platsens asiatiska religion. Tyatira var särskilt berömt för sina purpurfårgerier
och väverier. Bekant från N.T. är
purpurkrämerskan Lydia från Tyatira,
se Lydia. Ett av de sju sändebreven i
Uppenbarelseboken är adresserat till
församlingen iTyatira, Upp.1:11;
2:18-29.
Staden har även kallats Pelopia och
Semiranus. Dess nuvarande namn är
Akhissar, ett turkiskt ord som betyder
»vit borg». Orten ligger 80 km nordost
om Izmir (Smyrna).
TYATIRA
purpurkrämerska frln staden T.
till församlingarna L •• T.
skriv till T.s försam!in&s ängel
I andra s. bon i T.

Apl.16:14
Upp. 1:11
2:18
2:24

TYCKA
-tycka
misstycka Job 4:2
samtycka Luk.23:51

TYCKAS
t.tes hm allenast några dagar
1.Mos.29:20
vad hm t.esvara rättast
5.Mos.12:8
t.es eder vara orenat
Jos.22:19
T.es det eder vara så ringa
1.Sam.18:23
t.es miI...vara Ahimaas
2.Sam.18:27
ingen t.tes heller akta pl dem 1.Kon.18:29
visdomsverk s. t.tes mil stort
Pred. 9:13
s. t. tes mill vara H. här1illhet
Hes. 1 :28
fanns ngt s. t.tes vara av safirsten
10:1
hjul t.tesvara insatt i ett annst
10:10
toes vara förkunnare av.••llUdar
Apl.17:18
Mill t.es att Gud ställt oss
1.Kor. 4:9
kroppens lemmar s. t.s vara svaeast
12:22
t.s oss vara mindre hedersamma
12 :23
vad s. t.tes vara en ny sång
Upp.14:3

TYCKE

-tycke
samtycke l.Kor.7:5

4.Mos.16:28
24:13

TYDA
Se även: Uttyda.
-tyda
betyda 2.Mos.12:26
misstyda 5.Mos.32:27
uttyda l.Mos.40:8
stjärntydare Dan_2:27
teckentydare Jer.27:9

tygla; av: chalin6s, betsel (se Jak.3:3;
Upp.14:20), och ågö, föra, leda.
TYGLA
1 j&ll vill akta på att t. min mun
2 Om ngn icke t.r sin tunga
2 s. förmår t. hela sin kropp

Ps.39:2
Jak. 1:26
3:2

TYGVÅD

TYDA
1 vars tungomU ingen kunde t.
Jes.33:19
2 himmelens utseende förstån l t. Luk.12:56
2 icke kunnen t. denna tiden
12:56
3 t. and1illa ting för andllga
1.Kor. 2:13

Tabernaklet av tio t.er
2.Mos.26:1
skall ock göra t.er av gethlr
26:7
tabernaklet av tio t.er
36:8
&lorde ock t.er av gethlr till täckelse 36:14
toer av vilka tabernaklet bildas 4. Mos. 4:25

TYDLIG
-tydlig
otydlig l.Kor.14:8

TYKIKUS
grek. lycklig. En troende man från den
romerska provinsen Asien i Mindre
Asien, en av aposteln Paulus' medarbetare. Vid avslutningen av Paulus' tredje
missionsresa följde Tykikus Paulus
från Grekland till Jerusalem, Apg.20:4,
Han tycks frivilligt ha delat Paulus'
fångenskap i Rom, eftersom han under
denna tid sändes till försam1ingarna i
Kolosse och Efesus för att överbringa
brev från Paulus, jfr Ef.6:21-22; Kol.
4:7-8.

TYDLIG
Vi hava t.t sett att H. är med
1.Mos.26:28
denna lags ord, k1art och t.t
0.Mos.27:8
föreläste t.t ur boken
Neh. 8:8
skriv på den med to stil
Jes. 8:1
stammandes tungor skola tala t.t
32:4
pl skrivtavlor med t. skrift
Hab. 2:2
nu såg han t.t och var botad
Mark. 8:25
såg denne t.t i en syn Guds ängel ApK.10:3
So är svårt att göra t.t i ord
Hebr. 5:11
ännu mycket t.are bllr detta
7:15

TYDNING
-tydning
uttydning Dan.2:5
TYDNING
kunniga i tidstecknens t.

TYCKA
smak1ill rätt. s. jag t.er om
1.Mos.27:4
en sådan s. han t.er om
27:9
smaklig rätt s. hs fader t.te om
27:14
Jag t.te att vi bundo kärvar
37:7
Jag t.te att solen och månen och elva 37:9
Jag t.te att jag bar vetebrödskorgar
40:16
(Farao) t.te sig stå vid Nilfloden
41:1
vi t.de vi voro ss. gräshoppor
4.Mos.13:34
och sammalunda t.de de om oss
13:34
Du skal1 icke t. det vara hlrt
5.Mos.15:18
Jag t.te en kombrödskaka kom Dom. 7:13
toer sin egen viii vara rätta
Ords.12:15
Var man t.er sina vägar vara loda
16:2
Var man t.er sin väg vara den rätta
21:2
icke må t. sig vara vis
26:5
en man s. t.er sig själv vara vis
26 :12
Den late t.er sig vara vis
26:16
En rik man t_er sill vara vis
28:11
ett släkte s. t.er sill vara rent
30:12
i ditt hjärta t.er dill vara eud
Hes.28:2
i ditt hjärta t.er dill vara en gud
28:6
t.te j&ll mil vara i Susans bore
Dan. 8:2
t.er att det II8mla är bättre
Luk. II :39
tote !Iiömännen sig finns
Apg.27:27
om ngn t.er sill ngt vara
Gal. 6:3

TYCKE
icke handlat efter eget t.
att jag efter eget t_ &Iorde ngt

(pneumatikois pneumatikå syngkrinontes) skulle också kunna översättas:
i det att vi förknippa (el. förklara)
andliga ting med andliga ting. I 2.Kor.
10:12 förekommer syngkrinö i betydelsen: jämföra.

Est. 1:13

TYG
Se även: Linne, bomull, säck, tält,
kläder, mantel.
-tyg
purpurtyg Jer.10:9
skrivtyg Hes.9:2
säcktyg Job 16:15

Om än dess rot t.r hän i jorden
Job 14:8
t.nde veke skal1 han icke utsläcka Jes.42:3
arbetet t.de svårt på folket
Neh. 5:18
på gamla män lät du ditt ok to
Jes.47:6
överträdelser och synder t. oss
Hes.33:10
svaaa kvinnor. t.da av synder
2.Tim. 3:6

TYGEL
Job 30:11

TYGELLöS
1) plira', V19
släppa, lösa~ här nif. bli el. vara lössläppt el. tygellös. Se t.ex. Oordning 1,
Undfly 2.
2) anemeros, åvflJ.lfPO~
otam, otämd, vild; ohyfsa,d, obildad,
rå; av: neg. a- (an-) och hemeros, om
djur: tam; om människor: hyfsad, bildad.
TYGELLöS
1 där bliver folket t. t
2 t.a. fient1illa mot de goda

TYNA
TYNGA

TYG
Efodklpan av mörkblått t.
2.Mos.28:31
förhänget gjordes efter t.ets bredd
38:18
Efodkäpan gjorde man av vävt t.
39 :22
med vävt eller virkat t.
3.Mos.13:48
grönaktilIt pl vävda eller vlrkade t.et 13:49
utbrett sig pl vävda eller virkade t.et 13:51
bränns upp ...vlrkade toet
13:02
utbrett sill på vävda eller vlrkade t.et 13:03
riva bort det frln •..virkade t.et
13:06
lter visar sig pl.•.virkade t.et
13:117
"tt bort pl vävda eller virkade t.et
13:118
antingen vävt eller vlrkat t.
13:119
icke ..•i t. av olika pm
0.Mos.22:11
praktvävnader, brokiIIs t.er
Dom. 5:30
vävde t. till tält U Aseran
2.Kon.23:7
tapeter av llnne... mörkblått t.
Est. 1:6
klädnad av mörkblått och vitt t.
8:111
mantel av vitt och purpurrött t.
8:15
av gu1dvirkat t. bestlr hennes
Ps.45:14
sätet med purpurrött t.
HY. 3:10
så ock de s. väva fina t.er
Jes.19:9
av t. i brokiII vävnad
Hes.16:13
purpurrött t. frin Ellsas öländer
27:7
purpurrött t. och rubiner "vo de dill 27:16
lapp av okrympt t. på II8mmal
Matt. 9:16
Ingen syr lapp av okrympt t. pl Mark. 2:21
alla t.1ar kasta de av inför mil

TYKIKUS
med hm föijde T. från Asien
Apg.20:4
kommer T. att underrätta eder
Ef. 6:21
min älskade broder T. underrätta Kol. 4:7
T. har jag sänt till Efesus
2.Tim. 4:12
När j&ll framdeles sänder T.
Tit. 3:12

Ords.29:18
2.Tim. 3:3

TYGHUS

TYNGD
bära t.en och bördan av eder

o.Mos. 1 :12

TYNGRE
Israels hand vilade allt t. pl
Dom. 4:24
IlÖra edert ok ännu t.
1.Kon.12:11
skal1 jag löra edert ok ännu t.
12:14
löra edert ok ännu t.
2.Krön.10:11
skal1 görs det ännu t. än förut
10:14
to är den nu än havets sand
Job 6:3
t. än blda är förareelse gm
Ords.27:3

TYRANN

1) miiSal, 7!VO
härska, rege~~ här part. plur. moSlim,
härskare. Se vidare: Regera 8.
TYRANN
1 H. brutit sönder t.ornas ris
1 försktade s. är träl under t.er
1 nu då dess t.er så skräna

Jes.14:0
49:7
52:5

TYRANNUS' LÄROSAL
En skola i Efesus, där Paulus i två års
tid höll dagliga samtal om Herrens ord.
Ingenting är känt om Tyrannus och
inte heller om hans skola, men det är
sannolikt att här gavs undervisning i
fIlosofi och retorik, som var populära
ämnen i antikens Grekland och Rom.
Apg.19:9.
TYRIER
Invånare i Tyrus, se d.o.
TYRlER
tona förde cederträ till David 1.Krön.22:4
oUa lit sidoni.ema och t.na
Ear. 3:7
t.na förde in fisk och alla slaIIs
Nch.13:16
(Herodes) stor ovilja mot t.na
Apg.12:20

TYRISK
ha fader en t. man, kopparsmed 1.Kon. 7 :14
(Huram-Abls) fader en t. man 2.Krön. 2:14

förstånd, inTsiki, kunskap. Se vidare
t.ex. Märke 12.
2) dokimdzö, 8oKtp.a~w
pröva, undersöka. Se vidare: Prov 7.
3) syngkrinö, olJ'YKpivw
sätta el ställa samman, förena, förbinda, förknippa; av: prep. syn, (tillsammans) med, och krinö, se t.ex.
Döma 15. Verbet har i l.Kor.2:13 ofta
uppfattats i betydelsen: förklara, tol·
ka, tyda. Det ifrågavarande uttrycket

1) maflsom, tJj tJD9
munkorg, munkavle; av: J;uisam, binda
till munnen på (detta verb förekommer i 5.Mos.2S:4). Grundtextens uttryck i Ps.39:2 skulle kunna översättas:
jag vill hålla en munkorg för min mun.
2) chalinagågeö, xaAtlJa'Yw'Y€w
leda el. styra med betsel, hålla i styr,

TYRUS
hebr. :;Or, klippa; grek. TYros, lat.
Tyrus. Handels· och sjöfartsstad i F enicien vid Medelhavet, mellan Sidon i
norr och Acko (Ptolemais) i söder, i
Jos.19:29 omtalad som en stad nära
Asers stams område. Det gamla Tyrus
låg på fastlandet, medan en ny stadsdel
låg på en klippö ca 800 m utanför
kusten. Denna blev efter hand den
viktigaste, inte minst på grund av sitt
strategiska läge och sina två goda
haninar, den norra kallad den sidoniska och den södra den egyptiska.
Den ca 1600 m långa och 1200 m
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TYDA

1) bina, i1)'::l

En lokal för förvaring av vapen och
annan militär utrustning.
TYGHUS
visade (Hisk1a) hela sitt t.
uppllånlen till t.et i Vinkeln
Hiskia visade dem hela sitt t.

2.Kon.20:13
Neh. 3:19
Jes.39:2

TYGLA

breda klippan på ön har givit staden
dess namn. Enligt Herodotos skall
staden ha grundlagts ca år 2750 f.Kr.
Under alla omständigheter omtalas den
i Amarnabreven från 1300-talet f.Kr.
samt i andra egyptiska och även assyriska texter från äldre tid. Tyrus var
länge under egyptiskt herravälde och
var även under Amarnatiden lojalt mot
Egypten, av vilket det begärde be·
skydd mot ammoniterna och sidonierna. Under Egyptens nedgångsperiod
blev staden självständig och övertog
Sidons maktställning i F enicien och på
havet, sannolikt sedan Sidon hade
plundrats av fIlisteer från Askeion. (I
Jes.23:12 kallas Tyrus »dotter Sidon»,
och i v.2 sägs det till Tyrus: »Köpmän
från Sidon, sjöfarande män, uppfyllde
dig».)
Konung Hiram I.s tid betecknas
som Tyrus' guldålder. Under dennes
regering förenades fastlandet och ön
genom en molo. Han lät även bygga ett
praktfullt tempel åt guden Melkart
(namnet betyder: stadens konung)
nära den s.k. egyptiska hamnen. Tyrus
måste betala skatt till Assyrien från
mitten av 8OD-talet f.Kr., men det
hade stor självständighet och var Roms
främsta konkurrent på havet. I Nordafrika anlade köpmän från Tyrus den
senare så betydelsefulla handelsstaden
Kartago, och för övrigt sträckte den
feniciska handeln sig över hela Medelhavsområdet, ja, deras skepp sägs ha
nått ända till Britannien, och med
länderna i Främre Orienten drev Tyrus
en omfattande transitohandel. Tyrierna sålde även egna produkter, som
t.ex. ceder och cypressträ från Libanons skogar, samt industriprodukter,
främst glas och den berömda tyriska
purpurn.
Ar 664 f.Kr. blev Tyrus, som hade
ingått förbund med Egypten, intaget
av den assyriske konungen Assurbanipal efter en lång belägringstid, som
hans fader Esarhaddon hade påbörjat.
Vid slutet av Assurbanipals regering
(ca 630) återvann Tyrus en stor del av
sin självständighet och blomstrade upp
på nytt genom sin handel och sjöfart.
Full självständighet fick staden genom
Assyriens slutliga sammanbrott år 605
f.Kr. Inte lång tid därefter belägrades
Tyrus i 13 år av konung Nebukadnessar II av det nybabyloniska riket, men
han lyckades dock inte intaga staden.
Tyrus erkände emellertid Nebukadnessars suveränitet och stod sedan under
Babyloniens kontroll till det nybabyloniska rikets fall år 539 f.Kr.
Tyrus blev därpå oberoende av perserriket. När Persien efter år 400
visade tecken på förfall, gjorde de
feniciska städerna uppror. Under detta
ödelades Sidon år 351, medan Tyrus
kapitulerade utan belägring. Alexander
den store intog den starkt befåsta
staden år 332 f.Kr., efter sju månaders
belägring. Han lyckades bygga en bred
väg från fastlandet och ut till öfästningen, bl.a. genom att skrapa fastlandsdelen ren. 6000 sägs ha blivit
dräpta med svärd, 2000 korsfästa, och
30.000 kvinnor, barn och slavar sålda.
Trots dessa stora förluster blev staden
efter några år återuppbyggd och befåst. Sedan dess har stadens ö- och
fastlandsdel varit förbundna med var5816

Tyrus-Tyst
andra genom den landtunga som byggdes av Alexander.
Ca 287 f_Kr_ kom Tyrus på nytt
under egyptiskt herravälde, tills staden
år 198 erövrades av seleukiderna_ Är
126 blev den fri , och när Pompejus år
64 LKr _ erövrade staden, bekräftade
han dess självständighet. Tyrierna fortsatte sin sjöfart och handel, även om
staden aldrig mer nådde sin gamla
maktposition_
Under den förföljelse som uppstod
efter Stefanus' martyrdöd, kom kringspridda kristna även till Tyrus, där de
bildade en församling , jfr Apg_ll :19.
Kyrkofadern Origenes bodde en tid i
Tyrus och blev begraven där. Hieronymus (fjärde århundradet e.Kr.) omtalar
Tyrus som en vacker stad och en
marknadsplats för hela världen. Staden
var även centrum i ett kristet biskopsdöme. Under det sjunde århundradet
intogs den av muhammedanerna men
återerövrades av korsfararna år 1124.
Tyrus kom dock åter en gång under
arabiskt herravälde. Vissa tider stod
staden under kontroll av egyptier, druser och venetianare. På det gamla
Tyrus' plats ligger i våra dagar det
obetydliga Sur, som har omkring 6000
invånare.
Tyrus tillhör de platser som är mest
omtalade i Bibeln. Det nämns som en
befäst stad el. fästning , Jos.19:29;
2.Sam.24:7. På dessa , liksom på många
andra ställen, omtalas Tyrus i nära
anknytning till grannstaden Sidon.
Några konungar i Tyrus kallade sig
»sidoniernas konung», vilket visar att
Sidon behöll sin betydelse även när
Tyrus var Feniciens ledande stad.
Vänskapsförhållandet mellan konung Hiram av Tyrus och konung
David är väl känt. Hiram sände cederträ och hantverkare till David för att
bygga denne ett hus, 2.Sam.S :ll ;
l.Krön.14:1. En liknande vänskap rådde även mellan Hiram och Salomo,
som ingick ett förbund med konung
Hiram, I.Kon.5 :1-12. Salomo fick
cederträ och cypressträ från Libanon
för att kunna bygga ett tempel åt
Herren. Kopparsmeden Hiram , tydligen en känd konsthantverkare i Tyrus,
gjorde de båda kopparpelarna och en
mängd av templets kärl och utsmyckningar , 7:13-45. Enligt 9:11 ,14 sände
Hiram även guld till Salomo. Av 5:6
framgår , att Salomo hade stor respekt
för feniciernas yrkesskicklighet. I gengäld för sina tjänster fick Hiram livsmedel , 5 :9,11.
Ä ven då Herrens tempel skulle återuppbyggas under den persiske konungen Kores' (Kyros') beskydd, levererade
sidonierna och tyrierna cederträ från
Libanon, Esr.3:7. - Att det även
senare var nära kontakt mellan Tyrus
och Juda visar t.ex. Neh.13:16. Här
omtalas tyriska köpmän som sålde fisk
och andra varor i Jerusalem.
I Ps.83:8 nämns Tyrus' invånare
bland de folk som ingick förbund mot
Israel, medan Tyrus i 87:4 räknas
bland dem som känner Herren, och i
45:13 bland dem som skall hylla Herrens smorde_
Hos profeterna talas det ofta om
och till Tyrus (här har ställena så långt
möjligt ordnats i kronologisk ordningsföljd): Joel 3:4-8; Am.1 :9-10; Hos.

9:13; Jes.23; Jer.2S :IS-17 ,22 ; 27:2-8;
47 :2-4; Hes.26-28; Sak.9:1-4. I Jes.
23 :7 kallas Tyrus »eder glada stad , hon
den urgamla», och i v.8 omtalas staden
som den »som delade ut kronor, vilkens köpmän voro furstar, vilkens krämare voro stormän på jorden»_ I Hes.
27 ges en noggrann beskrivning av
Tyrus' omfattande sjöfart och köpenskap. Känt är det avsnitt där konungen
av Tyrus på grund av sin härlighet
liknas vid en kerub i Eden, Guds
lustgård, 28:12-14; jfr även uttrycket
»ett guda säte _.. mitt ute i havet», v.2.
I Joels profetia heter det att Tyrus tog
skatter från Juda till sina tempel, och
att det sålde Juda barn som trälar, och
genom Amos säger Herren, att Tyrus
negligerade
brödraförbundet
med
Israel och överlämnade israeliterna
som fångar. Vidare tillrättavisas Tyrus
av profeten för sin stolthet, sitt välstånd, sin girighet och sin avgudadyrkan. I detta sammanhang bör
märkas det dåliga inflytande som
drottning Isebels Baals-kult hade på
Israel.
'
I G_T. står Tyrus som symbol för
det som är stort och högt i egna och
andras ögon, men som icke ger Gud
äran och därför drabbas av undergång.
Profetiorna mot Tyrus gick bokstavligen i uppfyllelse , inte minst vid
Alexander den stores erövring av
staden.
I N_T. omtalas, att folk från landet
kring Tyrus och Sidon kom till Jesus,

då de hörde om hans stora gärningar,
Mark.3 :8; Luk.6:17, och om Jesus
berättas, att han en gång drog sig
tillbaka till trakten kring Tyrus och
Sidon, där han botade dottern till en
kananeisk eller syrofenicisk kvinna,
Matt.lS:21 ff.; Mark.7 :24 fL Je sus
säger att det skall bli drägligare för
Tyrus och Sidon på domens dag än för
de städer som hade fått se hans undergärningar men icke omvänt sig, Matt.
11 :21 L; Luk.10:13 L
Tyriernas och sidoniernas förstånd
och affärssinne framkommer klart i
Apg.12:20, där det talas om hur de
försökte upprätta vänskapliga förbindelser med konung Herodes. På slutet
av sin tredje rnissionsresa gjorde Paulus
och hans ressällskap ett uppehåll i
Tyrus, medan deras skepp lossade sin
last. De var där tillsammans med de
kristna i sju dagar, och innan skeppet
drog vidare till Ptolemais hade de en
bönestund på stranden, Apg.21:1-7. Se
även : Fenicien, Sidon.

efter 70 år skall det gå med T. ss.
23 :15
efter 70 å r skall H . se till T .
23:17
alla konungar i T .
Jer.25:22
Sänd det till kon . i T .
27:3
s. äro kvar att försvara T. och Sidan 47:4
e ftersom T . sade om Jerusa lem
Hes.26:2
Se, jag skall komma över dig , T.
26:3
D e skola förstöra T.' murar
26:4
låta Nebukadressar komma över T.
26:7
Så säger H ., H . till T.
26 :15
stäm upp en klagosång ö ver T.
27 :2
säg till T .
27 :3
O T ., du säger själv
27:3
förfarna män du själv hade , o T .
27:8
klagosång : Vem var ss. T.
27:32
säg till fursten i T .
28:2
klagosång ö ver konungen i T.
28:12
förrätta ett svårt arbete mot T.
29:18
icke fått ngn lön från T .
29:18
Väl är Efraim vad jag sett T.
Hos. 9:13
du, T., och du , Sidan
Joel 3:4
Eftersom T . trefalt förbrutit
Am. 1:9
sända en eld mot T .' murar
1:10
drabbar ... så ock T. och Sidan
Sak . 9:2
T . byggde sig ett fäste
9 :3
kraftgärningar gjorda i T .
Matt.11:21
För T. och Sidon ... drägligare
11:22
J. drog sig undan till trakten av T .
15:21
från trakterna omkring T . och
Mark. 3:8
begav sig bort till T.' område
7 :24
begav sig åter bort ifrån T.' område
7:31
kuststräckan vid T. och Sidon
Luk. 6 :17
kraftgärningar gjorda i T.
10:13
drägligare för T. och Sidon
10 :14
landade vid T .
Apg.21 :3
Från T . komma vi till Ptolemais
21 :7

TYRUS

l) 'at, D ~
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Från hamnen i Ty nls.

grönsen gick fram till T.
Jos.19:29
Hiram, kon. i T., skickade
2.Sam. 5:11
kommo de till T. ' befästningar
24:7
Hiram, k on. i T .. sände till
l.Ko n. 5 :1
Salomo lät h ämta Hiram från T.
7:13
städer åt Hiram, k o n . i T .
9 :11
när Hiram från T. begav sig ut
9:12
Hiram, kon. i T., skickade
l.KrÖn.14:1
till Hurarn, kon. i T.

2.KrÖn. 2:3

svarade Hurarn. kon. i T.
2 :11
dottern T. , de söka din ynnest
Ps.45:13
filisteerna med dem s. bo i T.
83:8
bland mina bekännare T. och Kus
87:4
Utsaga om T.
Jes.23:1
då bävar man vid ryktet om T.
23:5
Vem beslöt d etta över T.
23:8
skall T. ligga förgätet i 70 år
23:15

TYST
långsamhet; här adverbiellt i betydelsen: långsamt; stilla. Se vidare: Stilla
(adj.) 16.
2) fuiSå, il ~ Q
tiga, vara tyst. Se: Stilla (adj.) 9, Tystna 3.

3) dumijä,

il 'D·1 '1

lugn , stillhet, r~.· Se vidare: Ro 20.

4) ddmi,

'D 1

lugn, stillhet_S~ vidare: Ro 27.
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Tysta - Tåredalen

S) dumå, n~ 1'1
tystnad, stu~et; beteckning på dödsriket, därav övers. det tysta. Jfr Ro 20.
Jfr även Duma, Jes.21 :11.
6) ldl}as, 0 Q~
viskning. Se vidare: Bön 14.
7) dumåm, CJQ 1'1
stillhet, tystnad. Se vidare: Stillhet 3.
8) ['älam], CJ 'I K
nif. bli el. var; T stum. Verbet är vanl.
övers. bliva el. vara stum, Ps.39:3;
Hes.3:26; 24:27; 33:22; Dan.1O:1S. Jfr
Ps.31:19, övers. förstummas.
9) Början av J er.46 :22 kan översättas
på två sätt: a) Hennes ljud (el. röst) är
såsom (ljudet av) ormen, när han går;
b) Hennes ljud går såsom ormen.
10) dämam, CJ Q '1
bli el. vara helt-lJgn el. stilla. Se t.ex.
Stilla (adj.) 2, Tystna 1.
11) dummå, n ~ ~
tystnad el. den tysta; av: dåmam, se
10. I Hes.27:32 står ordagrant: »Vem
[var] såsom Tyrus, såsom tystnaden
(el. den tysta) i havets mitt?»
12) aphönos, är/lwvo,
utan ljud, ljudlös; stum, tyst. Se vidare: Mening 12.
13) sigJ, u L'Yft
tystnad, tigande; trol. av: SlZO, väsa,
fräsa; hyssja åt, tysta ned. Ordet är i
Upp.8:1 övers. tystnad.
14) epistomlzö, e1TLUTolll~w
stoppa till munnen på (= tysta ned, få
att tiga); övers. tysta munnen på; av:
prep. epi, vid, på, o.ch st6ma, mun.
15) gonggysmOs, 'YO'Y'YVUIlO,
mummel; här i betydelsen: viskning,
talande i tysthet el. hemlighet; av:
gonggyzö, se 16. Se vidare: Knorra 7.
16) gonggyzö, 'Yo'Y'Yv~w
mumla, muttra; här i betydelsen: viska,
tala i tysthet el. hemlighet. Se vidare:
Knorra S.
17) ldthra, "Aå() p a
adv. hemligen, förstulet; här övers.
tysthet. Se vidare: Hemlig 13.

--

TYST
1.Kon.21 :27
1 (Ahab) gick t. omkring
Ps.28:1
2 var icke t. mot mig
39:3
3 Jaa blev stum och t.
83:2
4 Gud. var icke så t.
94:17
o bodde min $jäl snart i det t.a
115:17
o in&en s. farit ned i det t.a
Jes.26:16
6 de hava utgiutit t.a böner
47:5
7 Sitt t. och draa dig undan
03:7
8 lik ett får s. är t. inför dem s.
Jer.46:22
9 T. amyger hon undan
KIag. 3:28
10 Må han sitta ensam och t.
Hes.24:17
10 T. må du jämra dig
27:32
11 Tyrus i det t.a ute i havet
Apll. 8:32
12 s. är t. inför den s. klipper
21:40
13 sedan där blivit helt t.

TYSTNA
2 rytarens röst måste t.
Job 4:10
1 min ära lov$junga dig utan att t. Ps.30:13
3 så att böljorna omkring dem t.de 107:29
4 de gladas larm har t.t
Jes.24:11
3 eller natt få de nållonsin t.
62:6

TYSTNAD
5
5
1
6

såg på henne under t.

ditt lösa tal nödga män till t.
lyssnade under t. på mitt råd
uppstod i bimrnelen en t.

-tå

1.Mos.24:21
Job 11:3
29:21
Upp. 8:1

TÅ

stortå Dom. 1:6
TA
2.Sam.21 :20
sex t.r på var fot
So hade sex fingrar och sex t.r 1.Krön.20:6
föttema och t.rna delvis av
Dan. 2:41
t.ma på fötterna delvis av järn
2:42

TÅG
-tåg
ankartåg Apg.27:40
TAG (=rep)
gm fönstret med ett t.
Jos. 2:15
bundo de (Simson) med nya t. Dom.10:13
t.en omkring hs armar ss. llntrådar
15:14
Om man bunde mig med nya t.
16:11
tog Delila nya t. och hand hm
16:12
Men han slet t.en av sina armar
16:12
missgärnin&sstraff med lögnens t. Jes. 1;:18
Dina t. hänga slappa
33:23
släppte Jeremia med t.
Jer.38:6
sänka ned dem med t. till Jeremia
38:11
mellan dem och t.en
38:12
drogo med t.en Jeremia upp ur
38:13
med vä1spunns, starka t.
Hes.27 :24
drog dem, med kärlekens t.
Hos.11:4
gjorde (J.) ett gissel av t.
Joh. 2:10
(manskapet) slogo t. om skeppet Apg.27:17
de t. s. höllo skeppsbåten
27:32

-tåg

TÅG

antåg Job 36:33
högtidståg Ps.68:2S
krigståg 4.Mos.31 :14
köpmanståg Job 6:19
lägertåg. 4.Mos.1O:2S
plundringståg I.Sam.27:8
segertåg 2.Kor.2:14
strövtåg 2.Sam.3:22
uttåg Hebr.11 :22
TAG (= marsch)
fingo se ett t. av ismaeliter
1.Mos.37 :25
4.Mos. 2:17
hava sin plats i t.et
den övriga hopen slutade t.et
Jos. 6:9
den övriga hopen slutade t.et
6:13
dyrbaraste godset främst i t.et
Dom.18:21
när Sau! kom tillbaka från t.et 1.Sam.24:2
ställde Hasael sitt t. upp
2.Kon.12:17
min Guds t. inne i helgedomen
Ps.68:25
i fiendeskarornas t. bliver
Jes.14:31
21:7
om han ser ett t., ett t. av 'snor
ett t. av kameler...noga giva akt
21:7
21:9
nu kommer här ett t. av män
02:12
och Israels Gud slutar edert t.

TÅGA

TYSTNA
1) dämam, CJ Q '1
bli el. vara helt lugn el. stilla. Se t.ex.
Tyst 10.
2) utf.ord.
3) J.!äSä, n~ O
tiga, vara tyst. Se t.ex. Tyst 2.
4) hädal, 'I '1 n
upphÖra, ta - sl~t; vila, få ro. Se t.ex.
Ro 16,öde 3.
S) J.!äras, 0JQ
här hif. vara döv el. stum; tiga, vara
tyst; i Job 11:3 i betydelsen: bringa till
tystnad. Se vidare: Stilla (adj.) 1.
6) sigJ, ULxft
tystnad, tigande. Se vidare: Tyst 13.

t.de till Siddimsdalen
1.Mos.14:3
togo alla livsmedel, och t.de bort
14:11
hs ägodelar, när de t.de bort
14:12
kunde de t. både daa och natt 2. Mos.13:21
egyptierna kommo t.nde efter dem
14:10
medan ditt folk t.r fram, o H.
1D:16
medan det t.r fram. det folk du har
15:16
t.de från lägerplats till lägerplats
17:1
vid uppbrott t. främst
4.Mos. 2:9
vid uppbrott t. i andra rummet
2:16
ordnin& de lägra sill skola de ock t.
2:17
vid uppbrott t. I tredje rummet
2:24
Dans läger vid uppbrott t. sist
2:31
.. H. bjudit Mose t.de de
2:34
t.de från lägerplats tilllägerplat.
10:12
t. till det land om vilket H. IIIIIIt
10:29
bröto de upp och t.de från H. b_
10,33
bröt folket upp och t.de till Haserot 11:35
Låt oas t. gm ditt land
20:17
Du får icke t. gm mitt land
20:18
att få t. vägen fram härigenom
20:19
Nej, du får icke t. härigenom
20:20
att t. gm sitt område
20:21
Låt mig t. gm ditt land
21 :22
Sihon tillstadde icke Israel t. gm
21 :23
dessa skola t. mot Midjan
31:3
t.de tre dalIsresor i Et&ms öken
33:8
t. omkring Seirs b_sbygd
D.Mos. 2:1
t. omkring denna berpbYlld
2:3
Låt mig t. gm ditt land
2:27
få t. vägen fram härigenom
2:28
Sihon ville icke låta oas t. gm
2:30
bröto upp och t.de till Mosera
10:6
bröto upp och t.de till Gudgoda
10:7
T.en nu omkring (Jeriko)
Jos. 6:3
t. omkring staden ~u lIånlIer
6:4
Draeen ut och t.en omkring staden
6:7
t.de på andra daaen en lIånI
6:14
t.de då ~u lIånger omkring staden
6:15
endast denns dae t.de de $ju gånger
6:10
lIöra sig mödan att t. dit
7:3
ty (Josua) t.de hela natten
10:9
t. med dig in I din arvslott
Dom. 1:3
Så t.de då Simeon med (Juda)
1:3
Juda t.de åstad mot de kananeer
1:10
t.de de åstad mot Debirs invånare
1:11
Juda t.de åstad med sin broder Simeon 1:17
t.de (Eglon) åstad och sloll Israel
3:13
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TYSTA
10 ogudaktiga t.de i dödsriket
14 På sådana bör man t. munnen

TYSTHET
11; bland folket talades i t.
16 höra folket i t. tala om (J.)
17 vilja de i t. släppa oss ut

Ps.31:18
Tlt. 1:11
Joh. 7:12
7:32
AplI.16:37

när Israel hade t.t l1li1 öknen
11:16
Låt mig t. gm ditt land
11:17
Därefter t.de de 11m ökuen
11:18
Låt oas 11m ditt land t.
11 :19
Sihon lät dem icke t. gm sitt land
11 :20
(Jefta) t.de gm GUead och Manasse
11 :29
och t.de så gm MisPe i Gilead
11 :29
från Mispe t.de mot Ammans barn
11 :29
kalla på oss till att t. med dig
12:1
varen ej sena att t. åstad
18:9
t.de med avdeinin&ar på 100
1.Sam.29:2
David och hs män t.de sist fram
29:2
t.de gm Hedmarken hela natten 2.Sam. 2:29
t.de vidare hela förmlddaaen
2:29
t.de Joab och hs män hela natten
2:32
så vill jae t. till din hjälp
10:11
församlade David folket och t.de till 12:29
alla hs tjänare t.de förbi
10:18
gatiterna t.de likaledes förbi
15:18
lät David folket t. åstad
18:2
t.de därefter emot (arameerna) 1.Kon.20:27
Tae dig till vara för att t. fram 2.Kon. 6:9
bröt Sanherib upp och t.de tillbaka
19:36
t.de konung Josla emot (Farao Neko) 23:29
t.de Joab ut med krigshären
1.Krön.20:1
t.de till H. hus
2.Krön.20:28
Ama$ja t.de ut med sitt folk
20:11
t. in i konungens palats
Ps.40:16
under flöjter. ljud t.r upp
Jes.30:29
bröt Sanherib upp och t.de tillbaka
37:37
Må hjältarna t. fram
Jer.46:9
för andra s. vilja t. där fram
Hes.39:11
begrava dem s. t.de där fram
39:14
bryta sig igenom och t. fram
Mika 2:13
Deras konung t,r framför dem
2:13

TÅLA
Se även: Fördrag, lidande, härda ut,
uthärda, utstå, tålamod, ståndaktig.
TALA
sådant s. tål eld ...llå gm eld
allt s. icke tål eld .. .gm vatten
du tål lsebels avgudlska väsen
ät icke mer än du tål

4.Mos.31:23
31:23
2.Kon.. 9:22
Ords.25:16

TÅLAMOD
Se även: Ståndaktig, långmodig, tåla,
tålig, tålmodig, lida, lidande.
TÅLAMOD

1) 'brät 'appdjim, CJ : § ~ l :J·K
långmodighet, tålamod; '6rä1.i, längd
(av: 'ära,"" vara lång); 'appåjim, se
Långntodig 1.
2) lä'ä, nx 'I
bli el. varatrÖtt el. utmattad, möda sig
trött; hif. trötta ut; här övers. sätta
(någons) tålamod på prov, pröva
(någons) tålamod. Se t.ex. Möda 14,
Otålig 2, Prov 2.
3) makrothymeö, llaKPO()VIlEW
vara långmodig, ha tålamod. Se vidare:
Långmodig 3.
4) makrothymla, llaKpo()vllla
långmodighet, tålamod; av: makrothymM, se 3. Se vidare: Långmodig 4.
S) makrothymäs, llaKpo()Vllw,
adv. med långmodighet el. tålamod. Jfr
3,4.
6) hypomenö, U1TOIlEVW
stanna kvar; hålla stånd, vara ståndaktig, vara tålmodig; här övers. bevisa
tålamod. Se vidare: Lidande 14.

2) hypomenö, U1TOIlEVW
stanna kvar; hålla stånd, vara ståndaktig, vara tålmodig. Se vidare: Lidande 14.
3) makrothymeö, llaKpo()VIlEW
vara långmodig el. tålmodig. Se vidare:
Bida 7, Långmodig 3.
4) anexikakos, ål1€~lKaKo,
fördragande (uthärdande) det som är
ont. Se vidare: Lida 49.
S) utf.ord.
TALIG
1 eftersom jag skall vara t.
Job 6:11
2 t.a i bedrövelsen
Rom.12:12
3 Kärleken är t. och mild
1.Kor.13:4
4 vara t. när han får lida
2.Tim. 2:24
a när denne t.t förbidade
Hebr. 6:10
o t.t uthärdar vedervärdigheter 1.Pet. 2:19
3 blden nu t. t, mina bröder
Jak. 5:7
3 åkermannen t. t bidar efter den
5:7
0:8
3 blden ock I t.t

TÅLMODIG
l) 'dräg- 'appdjim, CJ: ~ ~ - ~ J ~
som länge håller tillbaka sin· vrede,
långmodig, tålmodig. Jfr Tålamod 1.
Se vidare: Långmodig 1.
2) hä'årit 'ap, 'l ~ l ' ! ~n
fördröja, (länge hålla tillbaka) sin
vrede; vara långntodig. Jfr Tålig 1. Se
vidare: Långmodig 2.
3) 'lirät-nial}, Q 1 '1 -l J ~
som länge ~ller tillbakå .sin vrede,
långmodig; 'är~, se Långmodig l;
ni~, se t.ex. Raseri 2, Vrede 4. Uttrycket står i motsats till ge1?ah-ni~,
se Högmodig 2.
4) anechomai, åVEXOllat
fördraga, stå ut med; i Apg.18:14
övers. tålmodigt höra på. Se vidare:
Härda ut 3, Uthärda 9.
TALMODIG
Ords.14:29
1 s. är t. visar gott förstånd
11;:18
1 en t. man stillar kiv
1 Bättre är en t. man än en stark
16:32
2 Förstånd gör en mska t.
19:11
3 bättre en t. man än högmodig Pred. 7:9
Apg.18:14
4 t.t hörde på eder, I judar

TÅNG
-tång
lamptänger 2.Mos.2S:38
TANG
med en t. tagit på altaret

Jes. 6:6

TÅRAR
Se även: Gråt, sorg, smärta, bedrövelse,
lidande, kval, jämmer, förtvivla.

-tålig

TARAR
jaa har sett dina t.
2.Kon.20:5
skådar mitt öga med t. till Gud
Job 16:20
väter mitt läger med mina t.
Ps. 6:7
o H., tig icke vid mina t.
39:13
Mina t. äro min spis både dae och natt 42:4
Samla mina t. i din lägel
56:9
givit dem t. att dricka
80:6
du har räddat mitt öla från t.
116:8
De s. så med t. skola skörda med
126:5
Jag såg förtryckta fälla t.
Pred. 4:1
jämra sill och flyta i t.
Jes.10:3
med mina t. vattnar jae dig, Heshon
16:9
H. skall avtorka t.na från alla
20:8
jaa har sett dina t.
38:5
så att våra ögon flyta i t.
Jer. 9:18
och mitt öga flyta i t.
13:17
Mina öllon flyta i t. natt och dag
14:17
låt dina ögon icke mer fälla t.
31 :16
t. rinna utför hennes kind
KIag. 1:2
mitt öga, det flyter i t.
1 :16
lAt dina t. rinna ss. en bäck.
2:18
icke gråta eller fälla t.
Hes.24:16
H. altare höljes med t.
Mal. 2:13
väta hs fötter med sina t.
Luk. 7 :38
vätt mina fötter med sina t.
7 :44
huru jae tjänat H. under t.
Apg.20:19
under t. förmanat var och en
20:31
under många t. s. jae skrev
2.Kor. 2:4
nu åter måste säga under t.
Fil. 3:18
jae kommer ihåg dina t.
2. Tim. 1:4
med starkt rop och t. frambar
Hebr. D:7
med t. sökte därefter
12:17
Gud skall avtorka alla t.
Upp. 7:17
avtorka alla t. från deras ögon
21:4

otålig 4.Mos.21:4

TÅREBRÖD

TALAMOD
1 Gm t. varder en furste bevekt Ords.25:15
2 sätten mskors t. på prov
Jes. 7:13
2 Viljen I ock pröva min Guds t.
7 :13
3 Hav t. med mig, så skall jae
Matt.18:26
3 Hav t. med mig, så skall jae hetala
18:29
3 skulle han icke hava t. med
Luk.18:7
o beder dig höra mig med t.
AplI.26:3
4i renhet, i kunskap, i t.
2.Kor. 6:6
4 A. frukt åter är ...frid, t.
Gal. 0:22
4 t. så att I haven fördrag
Ef. 4:2
4 bevisa ståndaktighet och t.
Kol. 1:11
4 kläden eder nu i ...t.
3:12
3 visen t. mot var man
1. Tess. 5:14
4 min efterföljare i tro, i t.
2.Tim. 3:10
4 förmana med allt t.
4:2
4 gm tro och t. få till arvedel
Hebr. 6:12
6 bevisen t. när I för synders
LPet. 2:20
6 om I bevisen t. när I fån lida
2:20
4 föredöme i att viss t.
Jak. 5:10

TÅLIG

Du har låtit dem äta t.

TÅLIG

Ps.80:6

1) hä'ärit nlipäs, 0;) ~ l'!~.~
ego länge hålla tillbaka· själen e( sinnet;
vara långmodig. el. tålig; hä'äril<:, se
Långmodig 2; näpäs, se t.ex. Sinne 2,
Själ 1.

TÅREDALEN
Övers. »Tåredalen» beror på att man
har läst 'emä~ habbälsä (verbet bål5å
betyder »gråta») i stället för mass<>retemas 'emä~ habbäTsä', Baka-dalen.
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Tårekälla - Tält
Tåredalen eller Baka-dalen betecknar troligen en dal, genom vilken en
vallfartsväg ledde till Jerusalem (Sion).
Det hebreiska namnet kan syfta på i
denna dal växande bakaträd, se d.o. I
så fall kan dalen vara identisk med
Refaimsdalen, se d.o. Ps.84:7.
TÅREKÄLLA
Ack att mina ögon (vore) en t.

Jer. 9:1

TÄCK
hon den t.a gasellen
Svart är jag, dock är jag t.
Dina kinder äro så t.a
och ditt ansikte är så t.t
och t. är din mun

Ords. 5:19
HV.1:5
1:10
2:14
4:3

TÄCKA

-täcka
övertäcka 2.Mos.10:S
TÄCKA
t.te över sin faders blygd
1.Mos. 9:23
och icke t.er över (brunn~n)
2.Mos.21 :33
åter t. över din uttömning
5.Mos.23:13
Han t.te husets väggar invändlgt1.Kon. 6:15
han t.te de 20 alnarna med
6:16
den t.ta sabbatsgången
2.Kon.16:18
fönstren voro t.ta
Hes.41 :17

TÄCKAS
1) jå!al] be'ene-, -, ~. '~~ J Q ~
vara god i (någons) ögon, behaga
(någon). Se: Anse S, Behag 4, Fred 1.

2) fål], J~
aram. = hebr. to\.>, se 7.
3) fal], J i ~
(verb) yara god; här i uttrycket: 'im- 'alhammälä~ to\.>, om det är gott för
konungen, om det behagar konungen.
Ordet kan här också betraktas som
adjektiv, jfr 7. Verbformen to\.> brukas
i G.T. omväxlande med jåta\.> , se 3a.
3a) jåtab lipne-, -, Hl7 J ~,
vara god inför (tiåg~n). -S~ vidare:
Behag 8. Jfr 7. Beträffande verbet
jåta\.> el. to\.> (se 3), se även t.ex.
Ljuv 3, Rätt 17, Skicklig 2.

TÄCKAS
1 gör med oss ss. dig t.es
Dom.10:15
1 Han är H .. löre vad hm toes 1.Sam. 3:18
1 Gör allt vad dig t.es
14:36
1 Gör vad dig t.es
14:40
1 må H. göra vad hm t.es
2.Sam.1O:12
1 han löre då med mig ss. hm t.es
15:26
1 lör nu vad dill t.es
19 :27
l gör för hm vad dig t.es
19:37
1 kon. tage till offer vad hm t.es
24:22
1 att Salomo bad... t.tes H.
1.Kon. 3:10
1 gör vad dig t.es
2.Kon.10:5
1 må H. göra vad hm t.es
1.Krön.19:13
1 må konungen göra vad hm t.es
21 :23
2 Om det nu t.es konungen
Esr. 5:17
3 Om det så t.es konungen
N eho 2:5
3a Då det nu alltså t.tes konungen
2:6
3 Om det så t.es konungen
2:7
3 Om det så t.es konungen
Est. 1 :19
3:9; 5:4,8; 7:3; 8:5; 9:13
4 O att det t. tes Gud krossa
Job 6:9
4 må det t. eder att akta på mig
6 :28
5 T.tesjag besöka dem
29:25
6 Låt min muns tal t. dig
Ps.19:15
7 åt den mska S. t.es hm liver Pred. 2:26
7 tillfalla ngn s. t.es Gud
2:26
7 Den s. t.es Gud kan undkomma
7:27
6 Edra brännoffer t. mig icke
Jer. 6:20
8 må du låta mitt råd t. dig
Dan. 4:24
9 du H., gjort ss. dig t.tes
Jona 1:14
10 t.tes i mig uppenbara sin Son Gal. 1:16
11 ett offer s. t.es Gud
Fil. 4:18
12 att (Enok) hade t.ts Gud
Hebr.11:5
12 utan tro omöjligt att t. Gud
11:6

TÄCKE
den är det enda t. han har
2.Mos.22:27
Ingen lyfta på sin faders t.
5.Mos.22:30
skall du icke hava hs pant till t.
24:12
han lyfter på sin faders t.
27 :20
höljde över (Sisera) med ett t.
Dom. 4:18
och lyft upp t.t vid hs fötter
Rut 3:4
kom oförmärkt och lyfte upp t.t
3:7
tog husguden och höljde t.t
1.Sam.19:13
ehuru man höljde t.n över hm 1.Kon. 1:1
tog t.t och doppade det i
2.Kon. 8:15
bäddat min säng med sköna t.n Ords. 7 :16
Sköna t.n gör hon åt sig
31 :22
maskar äro ditt t.
Jes.14:11
man breder ut t.n
21:5
t.t för knappt att svepa in sig i
28:20
köpenskap med mångfärgade t.n Hes.27:24

4) [jå 'al] , ? X '
hif. vilja, beiu~ sig för; finna behag i.
Se: Begynna 6, Behag 16, Besluta 3.
S) båfiar, "1 ~ ~
välja, utvälja; finna behag i. Början av
Job 29:2S skulle efter grundtexten
kunna återges: Jag valde (= bestämde)
deras väg och satt som hövding. Se
t.ex. Behag 1, Lust 20, Utkora 2.
6) råson, l i ~ "1
beh~, välbehag; här i uttrycket: lerä~n, till behag, välbehaglig. Se vidare:
Nåd 3, Välbehag 4.
7) !ol] lipne-, -'.~!;I? J i ~
god inför (någon), 'behaglig för; tog, se
t.ex. Rätt 18; lipne-, se t.ex. Behag 8.
Ordet tob i Pred.2:26a kan även betraktas 'som verb, jfr 3.
8) separ, "1 ~ 0/
aram. vara vacker; vara god el. behaglig; här med prep. 'al; vara behagli,g för,
behaga. Jfr separ (med prep. J.<:å~åm)
i Dan.3 :32; 6:1, övers. fmna för gott.
Verbet motsvarar hebr. Såpar, se Behag17.
9) hiipes,
n
ha behag el. "IJst till, begära. Se t.ex.
Behag 2, Lust 4, Vän S.
10) eudokeä, EV{jOKEW
tycka bra om, föredraga; finna för
gott, besluta. Se: Behag 23, Besluta 23,
Känna 4S.
11) dektos, (j EKTO,
som mottages el. accepteras, behaglig,
välbehaglig. Ordet står i Fil.4:18 jämsides med euarestos, se Behag 27. Se
vidare: Behaglig 4, Mottaga 6.
12) euaresteo, EvapeaTEw
behaga, finna behag hos, tillfredsställa.
Se: Behag 31.

TÄCKELSE
1) 'ohäl, 7 [!'l{
tält. Se vidare: Tält 1.
2) maswä, il!. t?9
täckelse, slöja; ett i G. T. icke använt
verb med betydelsen: betäcka Gfr
subst. SIl! i 1.Mos.49:11, övers. mantel). Ordet maswä förekommer end. i
2.Mos.34:33-3S Gfr 2.Kor.3:13 fL).
3) käsä, il D:J
(här pi.) täck:, betäcka, skyla, dölja. I
Job 9:24 står ordagrant: dess domares
ansikten betäcker han. Se: Fördölja S,
Undseende 1, ÖVerskyla 1.
4) se!är, "1 l?
täckelse, hÖlje. Se: Fördölja 4, Hemlig 4, Hemlighet 1.
S) klsu!, n 1 D ~
täckelse, hölje;' av: kåsa, se 3. Jfr
2.Mos.21 :10, övers. beklädnad; 22:27
täcke; S.Mos.22:12 överklädnad; Job
24:7; 31 :19 något att skyla sig med (i
24:7 neg., därav övers. intet att skyla
sig med). Jfr Försoningsgåva.
6) huppå, il!l n
täckelse, beskfu:m; tronhinImel; här
övers. beskärmande täckelse; av:
l,1åpap, betäcka, beskärma (detta verb
förekommer i S.Mos.33:12, övers.
överskygga). Ordet brukas i PS.19:6
om en brudgums kammare; i Joel 2:16
om en bruds gemak. I modern hebreiska betecknar l,1uppå brudparets baldakin el. tronhinImel under bröllopsceremonin.
7) massekä, il J I:m
väv, vävn;d; tä;k~l~, täcke; av: näsak,
väva. I Jes.2S:7 står ordagrant: den
vävnad [som är] vävd (part. pass. av
nå~) över alla folkslag. Masse~ står
här parallellt med lot, hölje, dok. Jfr
Jes.28:20, där masse~ är övers. täcke.
Uttrycket nåsa~ masse~, som förekommer i Jes.30:1, har där en speciell
mening. En närmare redogörelse härför
återfinns under Förbund 6.
8) meginnä, il ~ ~
betäckning, täckelse, hölje; av: gänan,
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betäcka (se Lustgård 1). I Klag.3 :6S
står ordagrant: Du skall giva dem
hjärtats täckelse (meginnat le\.»; härmed avses troligen: hjärtats hårdhet el.
blindhet.
9) kdlymma, KåAv/l/la
täckelse, slöja; av: kalyPtö, se 10.
10) kalypto, KaAv7TTw
täcka, skyla, hölja; dölja, gömma. I
2.Kor.4:3 står ordagrant: Men om även
vårt evangelium är täckt (el. dolt), är
det täckt (el. dolt) i (el. hos) dem som
gå förlorade. Se: Överskyla S.
TÄCKELSE
1 t. över tabernaklet
2.Mos.26:7
1 fop t.t tillhopa
26:11
1 överskottet av t.ts våder
26:12
1 längden av t.ts våder räcker
26:13
1 rödfärgade vädurskinn till t.t
26:14
2 hängde (Mose) ett t. för sitt
34:33
2 lade han av t.t
34:34
2 hängde åter t.t över sitt ansikte
34:35
1 dess t. och överdraget
35:11
1 till ett t. över tabernaklet
36:14
1 häktor till att top tillhopa t.t
36:18
1 rödfärgade vädurskinn till t.t
36:19
1 tabernaklet, dess t. och tillbehör
39 :33
1 bredde t.t över tabernaklet
40:19
1 ovanpå t.t dess överdrag
40:19
1 tabernaklet och dess t.
4.Mos. 3:25
1 bära uppenharelsetäItets t.
4 :25
3 t. sätter han för domares
Job 9:24
4 Molnen äro ju ett t.
22:14
4 sätter t. framför sitt ansikte
24:15
5 avgrunden har intet t.
26:6
4 Han gjorde mörker till sitt t.
Ps.18:12
6 ett beskärmande t. skall vila
Jes. 4:5
7 det t. s. betäcker alla folkslall
25:7
8 ett t. över deras hjärtan
KIag. 3:65
9 hängde t. för sitt ansikte
2.Kor. 3:13
9 hänger samma t. kvar
3:14
9 hänger ett t. över deras hjärtan
3 :15
9 omvända sig till H., tages t.t
3:16
10 är bortskymt av ett t.
4:3
10 t.t hos dem s. gå förlorade
4:3

TÄUA
t. ens fjärdedelen av Israel
4.Mos.23:10
talrikt att det icke kan t.s
1.Kon. 3:8
att de icke kunde t.s eller räknas
8:5
icke kunde t.s eller räknas
2.Krön. 5:6

TÄLT

Se även: Hydda, boning, hem, läger,
lövhyddohögtid,
makare.

tabernakel,

tält-

-tält
palatstält Dan. 11 :4S
soltält Hes. 27:7
uppenbarelsetältet Jos.18:1
Tält, hydda
Det hebreiska ordet för tält är 'ohäl,
vilket även ofta återges med »hydda».
Den grekiska termen är skene, vilket i
Matt.17:4 med par.; Luk.16:9; Apg.
lS:16 återges med »hydda» och i Hebr.
8:2,S; Upp.13:6; 21:3 med »tabernakel».
Motsvarande hebr. verb är 'åhal,
flytta sitt tält; pi. slå upp sitt tält,
1.Mos.13:12,18; Jes.13:20, och grek.
skenoim, slå upp sitt tält, ta sin boning, bo, Joh.1:14; Upp.7:1S; 12:12;
13 :6; 21 :3. Se för övrigt ordanalyser .
En speciell användning har ordet
tält i Apg.7:43, där det förekommer i
uttrycket »Moloks tält», vilket i sin tur
är ett citat från Am.S:26. Profetordet

lyder enligt vår äldre översättning: »1
buren eder Molochs hyddor och edra
afgudars beläten, och edra gudars stjerna, som I eder ~elfwa gjort haden.»
Det hebreiska ord som i denna översättning återges med »hyddoD>, kan
även fattas som ett namn: Sickut el.
Sackut, en assyrisk-babylonisk benämning på planeten Saturnus, som dyrkades som en gudom. MarI skulle då
kunna översätta: »Sickut (Sackut),
eder konung». I enlighet därmed heter
det i vår nu gällande bibelöversättning:
»Så skolen I nu nödgas taga med eder
Sickut, eder konung, och Kiun, eder
avgudabild, stjärnguden, som I haven
gjort åt eder.» Det är den äldre översättningens Moloch som i vår nuvarande bibel återges med »konung» (hebr.
mäJ.~). Se för övrigt: Kiun, Molok,
Romfa, Suckot-Benot, Stjärna.
Tält användes i det gamla Orienten
ofta som bostad, i synnerhet bland
nomader som flyttade från plats till
plats med sin boskap. Tälten tillverkades av tygvåder, som vanligen vävdes
av gethårsull, därav den svarta Hirgen,
HV.1:S. Gethårsdukarna var kraftiga.
De gav skugga och skydd mot dagens
hetta, och även mot storm och regn
utgjorde de ett gott värn, 1.Mos.18:1;
Jes.4:6. Tältdukarna hölls uppe med
hjälp av stolpar, vanligen nio till antalet, viJka placerades gruppvis, tre i
var grupp. Stolparna kunde vara fler
eller färre allt efter tältets storlek.
Tältet utspändes medelst snören som
fästes vid tältpluggar i marken, Jes.
33:20; S4:2,jfr Job 4:21.
Invändigt var tältet ofta uppdelat i
rum, för det mesta i två. De förhängen
som skilde rummen åt, gjordes med
förkärlek rikt dekorerade. Det innersta
rummet var kvinnornas avdelning, jfr
1.Mos.18 :6,9. Mer välbärgades tält
hade tre rum, av vilka det första
vanligen var det där tjänarna och de
spädare djuren i hjorden höll till. En
rik man kunde ha mer än ett tält;
kvinnorna kunde till exempel ha sina
egna tält, 24:67; 31 :33; 4:17.
Jabal, son till Lemek och Ada, blev
enligt 1.Mos.4:20 stamfader till dem
som bodde i tält och idkade boskapsskötsel. Patriarkerna var tältande nomader, som flyttade från plats till plats
med sina tält, sitt husfolk och sina
hjordar, 12:8; 26:2S; 31 :2S. Under
vandringen genom öknen bodde israeliterna i tält eller lövhyddor, 2.Mos.
16:16; 3.Mos.23:42 f. Se: Lövhyddohögtid. Detsamma gjorde soldater i
krigstjänst, 2.Sam.11:11; 1.Kon.20:12;
2.Kon.7:7,8; Jer.37:10.
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Tält-Tända
Ordet tält (hydda) har i grundtexten ofta den allmänna betydelsen:
hem, bostad. Så är fallet t.ex. i 1.Kon.
8:66; 2.Kon.13:S; Ps.9l:l0; 132:3.
Märk uttrycket: »de flydde var och en
till sin hydda (sitt tält»>, 1.Sam.4:1O.
Jfr 2.Sam.18:l7; 2.Kon.14:l2, där
:grundtexten också har '6häl, tält. Vi-dare talas det om Davids, Hams,
Josefs, Jakobs, Juda, Kedars, Kusans
och dottern Sions hydda el. hyddor
(tält), se ordkonkordans under uppslagsordet Hydda. Jfr härmed »Edoms
tält», Ps.83:7, där den gamla sv. kyrkobibeln har ordet »hyddor». Att märka
är också »de rättfärdigas hyddoD>,
Ps.118:lS, »de rättsinnigas hydda»,
Ords. 14:11, »de ogudaktigas hyddoD>,
Job 8:22; Ps.84:l1.
Himmelen liknas i Ps.104:2 och
Jes.40:22 vid ett tält, utspänt av Gud.
Tält används i Skriften också som en
bild för Herrens beskärm och värn,
Ps.27:S; Jes.4:6. I gamla förbundet
kom detta konkret till uttryck i
uppenbarelsetältet eller tabernaklet (se
d.o.), Som var det synliga tecknet på
Herrens närvaro hos sitt folk, något
som Hebreerbrevets författare ofta anspelar på. Betecknande är uttalandet i
Joh.l :14, att Ordet, Kristus, slog upp
sitt tält ibland oss (grt.), dvs. bodde
ibland människorna, jfr Upp.2l :3.
En människas bortgång från detta
livet skildras i Jes.38:l2 under bilden
av en hydda som ryckes upp och
flyttas bort som en herdes tält, och i
Job 4:21 heter det, att hyddans fäste
ryckes bort för människan, så att hon
oförtänkt måste dö. Att bo i tält blir
en bild av jordetillvarons obeständighet och kortvarighet och av nödvändigheten att alltid vara redo till uppbrott.
I detta hänseende skildras Abraham
som det. stora föredömet för trons
folk, Hebr.11:8-1O. Vår kroppshydda,
vårt jordiska tälthus, bryts ned, för att
vi i stället skall få ett hus som icke är
gjort av människohänder, en evig boning i himmelen, 2.Kor.S:l, jfr 2.Pet.
1:13 f.
TÄLT
l) 'ohäl, ? [!'K
tält; ofta använt i den allmänna betydelsen: boning, hem. Ordet är ofta
övers. hydda, t.ex. 1.Sam.4:1O; 2.Sam.
18:17; 1.Kon.8:66; 2.Kon.13:S; 14:12;
Ps.9l :10; 132:3; HY. 1 :S; Jer.4:20;
49:29. Det brukas flerstädes i G.T. om
Israels tabernakel. Se: Täckelse 1.
2) 'åhal, ? [} ~
flytta sitt (sina) tält;' i Jes.13:20 pi. slå
upp sitt tält; av: '6häl, se 1.

mans med Akvila och Priscilla, som
även de var tältmakare, Apg.18:l-3_
Se: Tält.
TALTMAKARE
de voro till yrket t.
Bins t.er ända till terebinten

Jael grep en t. och tog hammare Dom. 4:21
(Sisera) död, med t.en gm tinningen
4:22
Sin hand räckte (Jae!) ut efter t.en
5:26
(H.) gör dina t.ar fastare
Jes.54:2

TÄLTSTRECK
förläng dina t.
mins t. äro alla avslitna

Jes.S4:2
Jer.10:2O

-tämja
TÄMJA
otämd Jer.3l :18
TAMJA
töm och betsel för att t. dem
alla varelsers natur blivit tamd
alla varelsers natur låter t. sig
tUngan kan ingen maka t.

Vila (verb) 10. Ordet är ofta övers.
boning, t.ex_ 2.Krön.29:6; Ps. 78:28;
87:2; Jer.30:l8. Jfr 4.Mos.16:24,27,
övers. lägerställe. MiSkän är G.T.s benämning på Israels tabernakel, t.ex.
2.Mos.2S:9; 3.Mos.8:l0; 2.Sam.7:6;
1.Krön.23 :26.
7) nå!å, il~ ~
sträcka el. spänna ut; här om övernattning, därav övers. slå upp sitt tält. Se
t.ex. Läger 8.
8) sken~, UKl1/JTj
betäckt el. beskuggad plats: tält, (löv)hydda osv. Ordet motsvarar i LXX
mestadels hebr. 'ohäl, se l, ofta även
rniSkån, se 6. Liksom dessa ord brukas
det också om Israels tabernakel, se d.o.
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Ps.32:9
Jak. 3:7
3:7
3:8

-tända
TÄNDA
påtända Jer.36:22
upptända Job 32:2

Olika typer av romerska soldattält.

trol: det inne~sta rummet i ett stort,
välvt tält; övers. tältets sovrum; aven
rot med betydelsen: välva sig, vara
välvd. Det innersta rummet var avsett
för husets kvinnor. Jfr våra semitiska
låneord: alkov, kabin.
4) jeriä, il V ' l '
förhänge, tä~kei~; tältduk, tält. Jfr
Jer.1O:20b, övers. tältduk. Ordet brukas även om tygvåderna i tabernaklet,
se t.ex. 2.Mos.26:l ff.; 36:8 ff.
S) bdji!,
~
hus; ordagrant: där kvinnorna vävde
hus till Aseran; jfr Hes.16:l6,18. Se
t.ex. Tempel 1.
6) miskån, l ~ ~ ~
lägerplats; boning; av: Sälcan, se t.ex.

n:

Dom. 4:11

TÄLTPLUGG

TALT
1 stamfider för dem s. bo i t.
l.Mos. 4:20
l (Noa) låll blottad i sitt t.
9:21
l (Abram) slog där upp sitt t.
12:8
l där hs t. förut hade stått
13:3
l Lot hade... fäkreatur och t.
13:5
2 drog med sina t. inemot Sodom
13:12
2 Abram drog åstad med sina t.
13:18
l satt vid lngAngen till sitt t.
18:1
l skyndade från t.ets Ingång
18:2
l Abraham skyndade in I t.et till Sara 18:6
l (Abraham:) Därinne I t.et
18:9
l där hon stod i ingån gen till t.et
18:10
l förde henne in I sin moder Saras t. 24:67
l fromsint man s. bodde I t.
2S:27
l (Isak) slog där upp sitt t.
26:2S
l slagit upp sitt t. på berget
31 :25
l Laban hade sitt t. uppslaget
31 :2S
l gick Laban in I Jakobs t.
31 :33
l därefter I Leas t.
31 :33
l och i ijänstekvinnomas t.
31 :33
l när han kommit ut ur Leas t.
31 :33
l gick han in IRakels t.
31 :33
l Laban sökte Igenom hela t.et
31 :34
l där (Jakob) hade slagit upp sitt t.
33:19
l (Israel) slol upp sitt t.
3S:21
l så mångs han har i sitt t.
2.Mos.16:16
l gingo de in I t.et
18:7
l lägga dubbel på f,...msldan av t.et
26:9
11öra förhänge för lngAngen till t.et 26:36
l Mo.. hade för sed att taga t.et
33:7
l så ofta Mosellek ut till t.et
33:8
l ställde sil vid inJån&en till sitt t.
33:8
l till dess han kommit in i t.et
33:8
l så ofta Mo.. kom in i t.et
33:9
l molnstoden vid inJån&en till t.et
33:9
l molnstoden stå vid lngAngen till t.et 33:10
l tillbad vid ingången till sitt t.
33:10
l hs ijänare Josua iärnnsde Icke t.et
33:11
l förhänge för ingången till t.et
36:37
l förhänget för ingången till t.et
39 :38
l utanför sitt t. I sju dagar
3.Mos.14:8
l övertäckte...vlttnesbördets t. 4.Mos. 9:15
l så ofta molnskyn höjde sig från t.et 9:17
l var och en vid ingången till sitt t.
11:10
l lät dem ställa sil runt omkring t.et 11 :24
l likväl icke lått ut till t.et
11 :26
l blev stående vid ingången till t.et
12:5
l molnskyn drog sig tillbaka från t.et 12:10
l ifrån oJUdaktiga mskors t.
16:26
l ställt sig vid ingången till sIns t.
16:27
l inför H. ansikte I vittnesbördets t.
17:7
l gick In i vittnesbördets t.
17:8
l tjänst inför vittnesbördets t.
18:2
l att iakttaga vid hela t.et
18:3
l under all ijänstgörinJ vid t.et
18:4
l När en mska dör lett t.
19:14
l s. kommer in I t.et
19:14
1 s. redan är i t.et vara oren
19:14
l taga Isop och stänka på t.et
19:18
l Huru sköns äro icke dina t.
24:5
3 följde efter in i t.ets sovrum
2S:8
11 knolraden i edra t.
5.Mos. 1:27

3) kubbå, il:l P

Apg.18:3

TÄLTPLATS

TÄLTMAKARE
I enlighet med sin samtids seder och
bruk bland rabbinerna hade även
Paulus ett hantverk. Han var tältmakare , dvs. gjorde tyg till tält och
tältduk. Ä ven som apostel fortsatte
han med detta sitt yrke, jfr l.Kor.
4:12. I Korint arbetade han tillsam-

TANDA
I skolen icke t. upp eid
2.Mos.35:3
skolen l t. eld på (Ai)
Jos. 8:8
de t.e strax eld på staden
8:19
t.e upp eld till att förbränns
Dom. '9:49
t.e (Simson) eid på facklorna
15:S
"nu dit och t.en eld därpå
2.Sam.14:30
t.e Absaloms tjänare eid på
14:30
Varför hava dina ijänare tänt eld
14:31
Salomo t.e offereld där
1.Kon. 3:3
t.e rökeisen inför H. ansikte
9 :25
tlngo t. offereid och frambära offer
11:8
till altaret för att där t. offereld
12:33
vid altaret för att där t. offeretd
13:1
på veden, utan att t. eid därpå
18:23
på veden, utan att t. eid därpå
18:23
men eid fån l icke t.
18:25
t. offereid på höjderna
22:44
t. offereid på höjderna
2.Kon.12:3
14:4; 15:4,35
(Ahas) t.e offereld på höjderna
16:4
på alls offerhöjder tänt offereld
17:11
Israels barn tänt offereid
18:4 ,
och tänt offereld U andra ludar
22:17
för att t. offereid på offerhöjdema
23:5
st. ock dem s. t.e offereid åt Baal
23:5
där präBterns hade tänt offereid
23:8
lampor s. skulle t.s på
2.Krön. 4:20
t. var afton den gyllene ljusstaken
13:11
(Amaola) t.e offereid U dem
25:14
lIIälv t.e (Ahas) offereid i Hinnoms
28:3
han t.e offereid på höjderna
28:4
för att t. offereid åt andra JUdar
28:25
t.e ingen rökelse
29:7
på detta skolen I t. offereid
32:12
och tänt offereid U andra JUdar
34:2S
den t.er på den ijocka skogen
Jes. 9:18
man t.er på det och bakar bröd
44:15
l alla s. t.en upp en brand
SO:l1
t.er offereld på tegelaltaren
65:3
för att de t.e offereid på bergen
65:7
och tänt offereid åt andra ludar
Jer. 1:16
l t.en offereld U Baal
7:9
fäderna t. upp eld och kvinnorna knåda 7 :18
JUdar åt vilka de pläga t. offereid
11:12
altaren till att t. offereid åt Baal
11:13
tänt upp en eld omkrinll trädet
11:16
de hava tänt offereld U Baal
11 :17
då skall jal t. eld på de.. portar
17:27
och t.er offereld åt aVJUdar
18:15
utan där tänt offereld åt andra JUdar 19:4
hus på vilkas tak man tänt offereid
19:13
jag skall t. upp en eld i deras skog
21 :14
på vilkas tak man tänt offereid U Baal 32:29
kaldeerna... t. eld på staden
32:29
jag skall t. eld på Elyptensgudabus
43:12
t.e offereld och ijänade andra ludar 44:3
upphörde att t. offereid åt andra gudar44:5
l t.en offereld åt andra gudar
44:8
t.e offereld åt andra gudar
44:15
t. offereld U himmelens drottning
44:17
vi upphörde att t. offereld
44:18
när vi nu t. offereld åt himmelens
44:19
tänt offereld I Juda städer
44:21
Därför att l t.en offereld
44:23
t. offereld åt himmelens drottning
44:25
inlen mer t.er offereld åt sin JUd
48 :35
jag skall t. eid på Damaskus' murar
49 :27
jag skall t. eid på (Babels) städer
50 :32
Man har tänt eld på dess bonlnJar
51 :30
I Slon har han tänt upp en eid
KlaJ. 4:11
jag skall t. upp en eid I dig
Hes.20:47
tänd upp en eld
24:10
när jag t.er eld på Egypten
30:8
Jae skall. .. t. eid på Soan
30:14
jae skall t. eld på Egypten
30:16
då hon t.e offereld åt Baalema
Hos. 2:13
på höjderna t. de offereld
4:13
åt belätena t. de offereid
11:2
t. upp .eld mot Rabbas murar
Am. 1:14
t.er offereid åt sitt garn
Hab. 1:16
Ej heller t.er man ett ljus
Matt. 5:15
in I H. tempel och t. rökelsen
Luk. 1:9
Ingen t.er ett ljus och lömmer det
8:16
Ingen t.er ett ljus och sätter det
11 :33
Jag har kommit för att t. en eid
12:49
t.er hon Icke då upp ljus och sopar
15:8
de t.e upp en eid mitt på Jlrden
22:55
många lampor voro t. I den sal
Apl.20:8
de t.e upp en eid
28:2
luttringseld s. är tänd bland
l.Pet. 4:12

5831

5832

l Vänden tillbaka till edra t.
5:30
l uppslukade dem med hus och t.
11 :6
31:15
l vlssde sil H. i t.et I en molnstod
1 molnstoden vid ingången till t.et
31 :15
l Gläd dig, Isaskar, I dina t.
33:18
l Folket bröt upp från sIns t.
Jos. 3:14
1,ömt i jorden. i mitten av mitt t.
7:21
l och de skyndade till t.et
7 :22
l funno det gömt där I (Akans) t.
7 :22
l de tOlo det ur t.et
7 :23
l tOI Josua Akan och hs t.
7 :24
1 styrt sIns stel till Jaels t.
Dom. 4:17
l dck (Sisera) in till henne I t.et
4:18
l Ställ dig vid ingången till t.et
4 :20
1 framför alla kvinnor s. bo i t.
5 :24
l med sin boskap och sina t.
6:5
l (kornbrödskakan) kom fram till t.et 7:13
l och t.et blev liIIIIande
7:13
l hs vapen lade han i sitt t.
1.Sam.17:54
l (H. ark) på de.. plats i t.et
2.Sam. 6:17
4 Guds ark bor I ett t.
7:2
l jag har flyttat omkring i ett t.
7:6
l slog man upp ett t. åt Absalom
16:22
1 Sadok tOI oljehomet ur t.et 1.Kon. 1:39
1 flydde (Joab) till H. t.
2:28
l att Joab hade flytt till H. t.
2:29
l När Be~a så kom till H. t.
2:30
l heliga föremål s. funnos i t.et
8:4
l (arameerns) övergivit sIns t. 2.Kon. 7:7
l gingo (spetälska) in i ett t.
7:8
l stodo allenast t.en ss. de pläga
7 :10
5 vävde tYll till t. åt Aseran
23:7
l och förstörde deras t.
l.Krön. 4:41
l hålls vakt vid t.ets trösklar
9:19
l slog upp ett t. åt (Guds ark)
15:1
l ställde de den i t.et s. David
16:1
4 H. förbundsark står under ett t.
17:1
1 jae har flyttat ifrån t. till t.
17:5
l slagit upp t. i Jerusalem
2. Krön. 1:4
1 heliga föremål s. funnos i t.et
5:S
l det t. han slsdt upp bland
Ps.78:60
l Edoms t. och Ismaeliterns
83:7
4 spänner ut himmelen ss. ett t.
104:2
l De knorrade i sIns t.
106:2S
4 lik Salomos ".
HV. 1:5
6 dina ki1llnJar i bet vid herdarnas t.
1:8
2 Ingen arab skall slå upp sitt t.
Jes.13 :20
l ett t ... Icke flyttas bort
33:20
l flyttas bort ss. en herdes t.
38:12
l ss. ett t. att bo inunder
40 :22
4 spänns ut t.et under vilket du bor
S4:2
4 förödda, i ett ögonblick mina t. Jer. 4:20
l slå upp sina t. runt omkrinJ henne
6:3
l Mitt t. är förstört
10:20
l ingen är kvar s. kan slå upp mitt t. 10:20
7 villfarande s. slår upp sitt t_
14:8
l l skolen bo i t. i all eder tid
35:7
l Vi hava alltså bott I t.
35:10
l resa sil upp, var och en I sitt t.
37 :10
4 deras t. och bohae må föras bort
49:29
l Uerigen låta dig bo I t.
Hos.12:9
4 t.en darra I Midjans land
Hab. 3:7
8 l buren Moloks t.
AplI. 7 :43
8 (Abraham) bodde I t. med lsakHebr.11:9

TÄLTDUK
ingen s. kan sätta upp mina t.ar

Jer.10:2O

TÄLTHUS
vid portarna till H. hus, t.et

1.Krön. 9:23

TÄLTLÄGER
lsmaels söner I byar och t.
deras t. brände de upp i eld
boningsorter, etter deras t.
få slå upp sIns t. I dlJ

1.Mos.25:16
4.Mos.31:10
l.Krön. 6 :54
Hes.25:4

Tänka

l) 'åmar, l t:I ~
säga, tala; säga vid (inom) sig ~ä1v,
tänka. Se Lex. Tanke 6.
2) utf.ord el. omskrivning.
I Ps.40:6 står ordagrant: dina tankar
(se Tanke l) för oss; 49:12 deras inre
(= i sitt inre tänka de att) deras hus
(underförstått: skola stå) för evigt.
3) [palalj, '7 '79
grundbeL trö( söka el. fråga efter,
undersöka; pi. döma; bedöma, tänka.
Se Lex. Rätt 24.
4) håsab, ]0 il
räk~a, beräkn~, räkna med; tänka,
tänka uL Se Lex. Tro (verb) 1.
5) zakar, l J l
tänka-på, e;in~a sig, komma ihåg. Se
Lex. Minnas l, Påminna l, Tillräkna 6,
Veta 6.
6) dömå, ilt:ll
vara lik, lik~a~ här pi. förlikna, jäm·
föra; föreställa sig, tänka. Jfr pi. av
dåmå i Jes.10:7, övers. mena; 2.Sam.
21:5 stämpla (mot). Se t.ex. Tro (verb)
4.
7) da 'at, n ~ ~
vetande, vetskap; här i uttrycket: bil.?li,
~hi'a!, utan vetskap; övers. när de minst
tänka det. Se vidare t.ex. Lärdom 2,
Vett 1.
8) högö, il J il
grundbet. ~u~a, surra; sucka; meditera, begrunda, tänka. Se vidare: Suck 4.
9) J.!äsbon, 1 j::1 ~ ~
beräkning, uträknillg; tänkande; av:
håSab, se 4. Ordet förekommer även i
Pred:7:26,28, övers. huvudsumma. Jfr
Hesbon.
10) buz, l 1 ::1
ringakta, förakta, visa förakt (för); här
(med prep. Hi) övers. tänka illa om. Se:
Förakt 9.
11) ja'as, y V '
råda, gi;a råd~ rltdslå; besluta, tänka ut.
Beträffande Jes.32:8, se Tanke 18. Se
t.ex. Rådslå'!, Sinne 15, Överlägga 1.
12) sim 'al-lel], ] ~ - '7 E 0'0/
lägga på hjärtat; sim, sätta, ställa,
lägga, prep. 'al, på, lel.?, se Hjärta 1. Se:
Akta 43.
13) älä 'al-leb, ] '7- '7 V il '7 V
uppstiga i (någons)' hjärta, uppkomma
i ( någons) sinne; 'älä, gå el. stiga upp;
se vidare 12.
14) ma~iiSäl]ö, ma~iislil]ät, n;;~ Q.g
tanke; uppsåt, plan; av: /;låSal.?, 'se 4: Se
vidare: Tanke 1.
15) döl]ar, l ~ ~
det som sägs, ord. Se t.ex. Ord 2.
16) uJ~är, l ~ .1.
minne, åminnelse, hågkomst; av: zå~ar,
se 5. Se: Minne 3, Pris (I) 4.
17) [nö~a!j, te) 2 ~
hif. hibbit, ha blicken riktad på; skåda,
betrakta. Se: Akta 5, Skåda l.
18) higgåjon, 1 j , j il
grundbet. mumlande: 'surrande; därav:
begrundande, tänkande; av: hågå, se 8.
Se: Spel 1, Tanke 12.

19) ['ösat], n0 V
hithp. m~d prep~ le, tänka på. Verbet
har arameiskt ursprung, jfr aram. 'äsi!
(med prep. le) i Dan.6:3, övers. vara
betänkt på.
20) I l.Krön.28:12 står ordagrant: allt
som var i sinnet (se Sinne l) hos
honom.
21) ~öpas, ·t.79- ilT
efterforska, utforska, söka, undersöka;
här i betydelsen: finna på, tänka ut. Se
vidare: Rannsaka 4.
22) [bökas], tV D ::1
grundbet. unde;sJka; pi. söka efter;
här övers. tänka ut. Se t.ex. Sinne 10,
Trakta 2, Undersöka 3.
24) mellö, J,I.€AAW
stå i begrepp att, vara i färd med att;
ämna, ha för avsikt att, tänka.
25) enthymeomai, EI'OVJ,l.EOJ,l.at
få i sinnet, besinna, överväga, tänka.
Jfr Tanke 23. Se: Sinne 36.
26) legö, AErW
säga, tala.
27) ginoskö, rWWUK w
lära känna; känna, känna till, förstå;
här övers. tänka sig. Se Lex. Förstå 15,
Känna 33, Veta 21.
28) dialogizomai, otaAoritoJ,l.at
beräkna olika tankar, väga olika skäl
mot varandra, överlägga; här övers.
tänka, i Luk.1 :29 tänka på; av: prep.
dia, genom (här med åtskiljande innebörd: isär osv.), och logizomai, se 39.
Jfr Tanke 24. Se: Samtal 7, Överlägga 4.
29) På dessa ställen har grundtexten
futurum av huvudverbet: kommer att,
skall.
30) utf.ord.
I Luk.1 :51 står ordagrant: de i sina
hjärtans tänkande (dianoia, se Tanke
27) övermodiga.
31) aporeö, arrop€w
sakna utväg el. medel, vara hjälplös el.
rådlös; med. vara rådlös inom sig själv,
icke veta sig någon råd, icke veta vad
man skall tänka el. tro. Se vidare:
Rådvill 1.
32) diaporM, otarrop€w
fullständigt sakna utväg el. medel, vara
fullständigt hjälplös el. rådlös, icke alls
veta vad man skall tänka el. tro; av:
prep: dia, genom (här med förstärkande innebörd), och aporeö, se 31. Se
vidare: Veta 22.
33) meletdö, J,l.EAETaw
ha omsorg om, ägna sin uppmärksamhet åt, tänka (ut, på); av: melete,
omsorg, uppmärksamhet.
34) hyponoeö, vrrol'o€w
misstänka; sedan allmänt: förmoda,
antaga; av: prep. hypa, under, och
noeö, se 40. Jfr Apg.13:2S, övers.
mena; 27:27 tycka sig fmna. Subst.
hypönoia, misstanke, förekommer i
1.Tim.6:4.
35) phronM, <ppOI'€W
vara förståndig, förstå; tänka; tänka
på, ha i sinnet; av: phren, mellangärde;
sinne, förstånd. Se: Akta 80, Sinne 19,
Tanke 25, Tänkesätt 2.
36) I 1.Kor.2:9 står ordagrant: och
[vad j icke har uppstigit i en märmiskas
hjärta.
37) boulomai, ~OvAOJ,l.at
vilja, ha för avsikt, besluta. Se t.ex.
Avsikt 5, Besluta 16, Vilja 15.
38) kr{nö, Kpil'w
skilja, särskilja; urskilja, bedöma;
döma. Se t.ex. Döma 15, Sinne 38,
Rätt 62.

39) logizomai, AoritoJ,l.at
räkna, beräkna; med sin tanke beräkna, betänka, tänka, tänka på, tänka ut;
av: lögos, ord, tal; tanke, förnuft;
beräkning. Se t.ex. Tanke 37.
40) noM, I'O€W
besinna; förstå; av: nous, sinne; förstånd. Se t.ex. Inse 3.
41) o{omai, otoJ,l.at
(el. oimai) förmoda, antaga, tänka, tro.
Se: Tanke 38.
42) bouleuomai, ~OVA€VOJ,l.at
rådslå, överlägga; i Luk.14:31 övers.
tänka efter. Se: Beslut 8, Besluta 19.
43) mimneskö, J,l.tJ.Il'r,UKW
påminna, erinra (om); pass. och med.
påminnas om, erinras om; minnas,
erinra sig, komma ihåg. Se: Minne 6,
Åminnelse 7.
44) mnefo, J,l.1'€ia
minne, hågkomst, erinran, (om)nämnande; av: mirnneskö, se 43. I Rom.
1:9; Ef.1:16; 1.Tess.1:2; Filem.v.4
förekommer ordet i uttrycket mneian
poioumai (med. av poie6, göra), göra
erinran om el. omnänmande av, nämni!; övers. tänka ,på. Uttrycket epl pase
te mneia hymön i Fil. l :3 betyder
ordagrant: vid (el. för) all eder hågkomst (el. allt edert nänmande); i sv.
kyrkobibeln övers. så ofta jag tänker
på eder. Man kan utifrån grundtexten
också tänka sig t.ex. följande tolkningar: a) när jag nämner eder; b) för att I
kommen ihåg mig. Jfr Minne 8.
45) mnemoneuö, J,l.1''T/J,l.OI'€VW
minnas, komma ihåg; erinra om" nämna; här övers. tänka på; av: mnemön,
påminpande sig, ihågkommande (av:
mimneskö, se 43). Verbet är van!.
övers. kO\IlIIla ihåg, t.ex. Matt.16:9;
Luk.17:32; Joh.lS:20; Apg.20:3S; Ef.
2:11; Upp.l8:S. Jfr l.Tess.1:3, övers.
ihågkomma; Hebr.11 :15 mena; v.22
tala; Upp.2:S betänka.
46) analogizomai, ål'aAoritoJ,l.at
räkna över, hopsummera; tänka över,
överväga (genom analogier, jämförelser
osv.). Jfr anålogos (= i enlighet med
logos, se 39), proportionerlig, väl avvägd; motsvarande, lik; analogia, proportion; lott, andel, mått (se Rom.
12:6); motsvarighet, likhet.

T ÄNKA (allmänt)
1 Om nu egyptierna t.
1.Mos.12:12
1 (Hagar) t.te nämligen
16:13
1 log Sara vid sig själv och t.te
18:12
1 Varför log Sara och t.te
18:13
2 dölja vad jag t.er göra
18:17
1 Jag t.te: På denna ort fruktar
20:11
l (Hagar) t.te: Jag förmår icke
21:16
2 (laak) t.te: Männen här
26:7
l därför t.te vi: Låt oss giva ed
26:28
1 (Lea) t.te: H. har sett
29:32
1 t.te att du skulle med våld
31:31
l (Jakob) t.te: Om Esau överfaller
32:8
l (Jakob) t.te: Jag vill blidka
32:20
3 Jag hade icke t.t att jag skulle
48:11
1 t.te de: Kanhända skall Josef nu
50:16
4 I t.ten ont mot mig
60:20
4 men Gud har t.t det till godo
50:20
l Mose förskräckt och t.te
2.Mos. 2:14
l Då t.te Mo .. : Jag villIIå ditbort
3:3
l de t.te: ElJest dö vi allasammans
12:33
l Gud t.te att fulket kunde ångra
13:17
l Farao skall t. att Israels barn
14:3
5 på landet skall jag t.
3.Mos.26:42
l Jag t.te bevisa dig ära
4.Mos.24:1l
6 s. jag hade t.t göra med dem
33:56
l Om du alltså... t.er så
6.Mos.12:20
l t.er att det skall gå hm väl
29:19
l de skola t.: De fly för oss
Jos. 8:6
1 t.te att edra barn i framtiden
22:24
l Och vi t.te
. 22:28
1 dörrarna riglade, t.te de
Dom. 3:24
l ty de t.te: (Abimelek) är vår
9:3
l t.te: Vi vilja vänta till i morgon
16:2
l t.te (Simson): Jag gör mig fri
16:20
6 Mig t.te de dräpa
20:5
l t. te BenjamIns barn: De äro slagna 20:32
l sedan Benjamin ... därvid t.t
20:39
l om jag än kunde t.
Rut 1:12
l han t.te: Det får icke bliva känt
3:14
l t.te jag (Boas) underrätta dig
4:4
l förskräckta, ty de t. te
1.Sam. 4:7
1 t.te jag: Nu komma fillsteerna
13:12

2 Huru länge t.er du sörja
16:1
1 (Samuel) fick se Eliab, t.te han
16:6
l Saul svängde spjutet och t.te
18:11
l Saul t.te: Min hand må icke
18:17
l Saul t.te: Jag skall giva henne
18:21
1 Din fader vet ... därför t.er ban
20:3
l Saul t.te: Ngt har hänt hm
20:26
1 jag t.te: Jag vill icke uträcka
24:11
l det skedde därför att (David) t. te 27:11
l trodde Akis David och t.te
27:12
l folket t.te stena (David)
30:6
2 Huru länge t.er du dröja
2.Sam. 2:26
l de t.te: När vi talade till hm
12:18
l jag t.te: Vem vet
12:22
l Min herre må Icke t.
13:32
1 Då t.te din tjänarinna
14:15
1 din tjänarinna t.te
14:17
1 han t,te: Nu skall Israels hus
16:3
l de t.te: Folket är hungrigt
17:29
l (AbsaJom) t.te: Jag har ingen son 18:18
l Jisbo-Benob t.te döda David
21:16
1 t. te de: Förvisso är detta
l.Kon.22:32
l Jag t.te att (EJisa) skulle
2.Kon. 5:11
l t. te Gehasi .../ag vill skynda
5 :20
l t. att de skola gripa oss
7 :12
l bedraga i det att du t.er
19:10
l David t.te nämligen
l.Krön.22:5
l t.te de: Detta är !araels
2.Krön.18:31
1 nu t.en I göra Judas
28 :10
1 (Ahas) t.te: Eftersom de gudar
28:23
1 Sanherib t.te erövra dem
32:1
4 De t.te göra mig ngt ont
Neh. 6:2
5 Tänk härpå, min Gud
13:31
6 Tänk icke att du skall slippa
Est. 4:13
l Haman t. te i sitt hiärta
6:6
l Job t.te: Kanhända hava
Job 1:5
5 Tänk därpå att mitt liv är
7:7
1 när I t.en: Huru skola vi icke
19:28
5 när jag t.er därpå, förskräckes
21:6
l därför t.er du: Vad kan Gud veta 22:13
l t_er: Intet öga får känna igen
24:15
2 huru den AJJsmäkti&e t.er
27:11
l Jag t.te: I mitt näste skall jag
29:18
l Jag t.te: Må åldern tala
32:7
7 omkomma när de minst t. det
36:12
8 t. folken fåfänglighet
Ps. 2:1
2 Den olycka han t.te vålla
7:17
8 på svek t. de hela dagen
38:13
2 de tankar du har t.t för oss
40:6
2 De t. att deras hus skola bestå
49:12
5 han t.te därpå att de voro kött
78:39
5 dem på vilka du icke mer t.er
88:6
l När jag t.te: Min fot vacklar
94:18
5 t.er därpå att vi äro stoft
103:14
5 Tänk, H., David till godo
132:1
8 på övervåld t. deras hjärtan
Ords.24:2
1 om ngn. vis man t.er att
Pred. 8:17
9 kan icke verka eller t.
9:10
6 Jag t.er: I det palmträdet
HV. 7:8
10 ingen t. illa om mig därför
8:1
l Om rättfärdige mån I t.
Jes. 3:10
4 i sitt bjärta t.er (Assur) ej så
10:7
6 ss. jag har t.t, så skall ske
14:24
2 vem t.er du lägga här
22:16
11 en ädling t.er ädla tankar
32:8
l i det att du (Hiskia) t.er
37:10
1 Jag t.te: Jag går hädan
38:10
l Jag t.te: Jag får icke mer se H.
38:11
l förstår att t.: Blott fåfänglighet
44:20
5 Tänk härpå, du Jakob
44:21
5 T .en härpå kommen till förnuft
46:8
l Du t.te: Jag skall förbliva
47:7
l du t.te: Ingen ser mig
47:10
1 jag t.te: Förgäves har jag mödat
49:4
1 jag t.te att sedan bon gjort
Jer. 3:7
l Jag t.te: Vilken plats skall
3:19
l jag t.te: Då skolen I kalla mig
3:19
l Då t.te jag: Detta är de ringa
5:4
13 t.t mig ngt sådant
7:31
4 onda s. jag t.t göra dem
18:8
13 aldrig t.t mig ngt sådant
19:5
4 t. att de gm sina drömmar
23:27
13 eller ens t.t mig ngt sådant
32:35
1 Bedragen icke eder med att t.
37:9
1 utan t.en: Nej, vi vilja begiva
42:14
14 fullbordas vad H. t.te mot Babel
51:29
5 Stadigt t.er min själ
KJag. 3:20
5 t. därpå och blygas
Hes.16:63
l I t.en: Vi vilja bliva ss.
20:32
l t. te: Jag är bortdriven
J ona 2:5
15 var det icke detta jag t.te
4:2
1 t.en: H. bord behöver man icke Mal. 1:7
24 Herodes t.er söka efter
Matt. 2:13
25 Varför t.en I vad ont är
9:4
26 han t.te: De skola hava försyn
21:37
27 stund då han icke t.er sig det
24:50
28 t.te i sina hiärtan
Mark. 2:6
28 de t.te så vid sig själva
2:8
28 Huru kunnen I t. sådant
2:8
26 hon t. te: Om jag får röra vid
5:28
29 få vad vi nu t.S begära av dig
10:35
26 han t.te: De skola hava försyn
12:6
30 s. t.te övermodiga tankar
Luk. 1:51
28 begynte skriftlärde ... t. så
5:21
28 Vad är det I t.en i edra hjärtan
5 :22
24 dit han själv t.te komma
10:1
28 t.te vid sig själv och sade
12:17
27 stund då han icke t.er sig det
12:46
30 t.te fara bort till avlägset land
19:12
31 icke visste vad de skulle t.
24:4
24 J. märkte att de t.te komma
Joh. 6:15
24 Vart t.er denne gå
7:35
24 Månne han t.er gå till dem s. bo
7 :35
30 T .er ban då undervisa grekerna
7 :35
24 att du t.er uppenbara dig
14:22
32 visste icke vad de skulle t.
Apg. 2:12
33 t.te folken fåfängJighet
4:25
32 visste icke vad de skulle t.
5:24
24 sen eder för.vad I t.en aöra
5:35
24 Herodes t.te draga hm inför rätta 12:6
24 t. te avsegla därifrån till Synen
20:3
24 Paulus s. t.te fara vidare
20:7
24 där vi t.te taga Paulus ombord
20:13
24 (Paulus) t.te fara landvägen
20:13
24 Vad är det du t.er göra
22:26
24 t.en grundligare undersöka hs sak 23:15
24 t.er skaffa sig grundligare
23:20
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TÄNKA

Se även: Tanke, tänkesätt, ihåg, minne,
sinne.
-tänka
betänka Job 37:14
oförtänkt Dan. 11 :21
misstänka 4.Mos.S :30
tilltänka S.Mos.19:19
uttänka Ps.l40:3
TÄNKA

TÄNKA
Uppdelning: allmänt; tänka efter; tänka på.
därpå; tänka ut.

Tänkespråk- Töcken
24 t. te inom kort fara dit
34 förbrytelser s. jag t. t mig
24 t .te föra ut ankaren ifrån
aSIAter oss höra huru du t.er
35 utan t . blygsamt
36 ingen mskas hjärta kunnat t.
30 Om jag t .t ss. mskor pläga t.
29 Jag t.er nämligen komma till
37 t.te jag komma först till
37 Så t.te jag
38 vi t. så: en har dött för alla
39 t.er våga mig på somliga
30 t.te skrämma eder
35 l icke skolen t . på annat sätt
40 mer än vad vi bedja eller t.
35 tillbörligt att jag t .er så
41 En sådan mska må icke t .
24 t.te jag skriva
TÄNKA (efter)
5 Tänk efter, när hände det
4 När jag nu t . te efter
42 först och t .er efter

25:4
25:i. 8
27:30
28:22
Rom . 12:3
loKor. 2:9
15:32
eder 16 :5
2.Kor. 1 :15
1:17
5:14
10:2
10:9
Gal. 5:10
Ef. 3 :20
Fil. 1:7
Jak. 1:7
Upp .l0:4
Job 4:7
PS.73:16
Luk.14:31

T ÄNKA (på, därpå)
5 t.te Gud p å Noa
loMos. 8 :1
9:15
5 skall jag t. p å det förbund
5 skall jag t . på det eviga förbund
9 :16
5 t . te (Gud) på Abraham
19:29
5 Men Gud t.te på Rakel
30:22
5 tänk på mig när det går väl
40:14
5 munskänken t .te icke på Josef
40:23
5 Men Josef t.te p å de drömmar
42:9
5 Gud t .te på sitt förbund
2.Mos. 2:24
5 Tänk på sabbatsdagen
20:8
5 Tänk på Abraham. lsak och Israel 32:13
5 t. på mitt förbund med
3.Mos.26:42
5 t. p å mitt förbund med lsak
26 :42
5 t . på förbundet med förfäderna
26 :45
5 mån t. p å alla H. bud
4 .Mos.15:39
5 I skolen t. p å mina bud
15 :40
5 t. på vad H . gjorde
5.Mos. 7:18
5 Tänk på dina tjänare Abraham
9:27
5 Tänk på d e dagar s. fordom voro
32:7
2 t.er p å alla de tecken och under
34:11
2 t.er på all den väldiga kraft
34:12
8 tänk på den både dag och
Jos. 1:8
5 T .en på det s. Mose bjöd
1 :13
l de t. te icke mer på att draga upp
22:33
5 t.te icke p å H .• sin Gud
Dom. 8:34
5 (Simson:) H ., H., tänk på mig
16:28
5 om du vill t. p å mig
l.Sam. 1 :11
5 H. t. te på (Hanna)
1 :19
2 t. på åsninnorna
9: 5
10:2
2 t.er icke mer p å åsninnorna
5 tänk p å din tjänarir).na
25:31
5 m å kon. t . på H., sin Gud
2.Sam .14:11
5 icke t. på huru illa din tjänare
19:19
l ~.er jag på att bygga ett
I.Kon. 5:5
5 Ack H., tänk dock p å
2.Kon.20:3
5 T.en på de underbara verk l.Krön.16:12
5 T.en evinnerligen på hs förbund
16:15
l Salomo t . te på att bygga
2.Krön. 2:1
5 tänk på den nåd du lovat
6:42
5 Joas t .te icke på den kärlek
24:22
1 Du t .er på ... Edom
25:19
5 tänk på det ord du gav Mose Neh. 1:8
5 t .en på H.
4:14
5 Tänk, min Gud. på allt vad jag
5:19
5 Tänk, min Gud, på Tobia
6:14
5 t .te icke p å de under du gjort
9 :17
5 Tänk fördenskull p å mig, min Gud 13:14
5 Tänk på mig , min Gud
13:22
5 Tänk på dem, min Gud
13 :29
5 Tänk härpå, min Gud
13 :31
Est. 2 :1
5 t . te han åter på Vasti
5 Tänk därpå att mitt liv är
Job 7:7
5 Tänk på huru du formade mig
10:9
5 och sedan t. på mig
14:13
5 när jag t.er därpå, förskräckes
21:6
12 Om han ville t. allenast p å sig
34:14
5 Tänk p å att upphöja hs gärningar 36:24
8 t.er p å hs lag dae: och natt
Ps. 1:2
16 i d öden t.er man icke på dig
6:6
5 att du t.er på henne
8:5
5 Han t.e på alla dina spisoffer
20 :4
5 Tänk, H., p å din barmhärtighet
25 :6
5 Tänk icke på min ungdoms synder 25:7
5 utan tänk på mig efter din n åd
25:7
5 t.er jag p å dig i Jordans land
42:7
6 Vi t., o Gud, på din nåd
48:10
5 under nattens väkter t.er p å dig
63:7
5 Tänk på din menighet
74 :2
74:2
5 tänk på Sions berg
5 tänk på huru fienden smädar H.
74 :18
17 Tänk på förbundet
74:20
5 Jag vill t. på Gud och klaga
77 :4
77:6
4 Jag t.er på forntidens dagar
5 t . på dina fordomtima under
77:12
5 De t.te p å att Gud var klippa
78 :35
5 t.te därpå att de voro kött
78:39
5 Tänk ej på förfädernas
79:8
5 ingen mer t.er på Israels namn
83:5
5 Tänk på huru kort mitt liv
89 :48
5 Tänk. H., på dina tjänares smälek 89 :51
2 tänk på huru dina fiender smäda
89:52
5 han har t . t på sin nåd
98:3
5 t .er därp å att vi äro stoft
103:14
5 t.er på hs befallningar
103:18
5 T .en på de underbara verk
105:5
5 Han t.er på sitt förbund
106:8
5 hao t.te på sitt heliga ord
105:42
5 Tänk på mig, H.
106:4
5 t . te icke på dina nådegärningar
106:7
5 han t.te på sitt förbund
106:45
5 t . te icke p å att öva misskund
109:16
5 Han t.er på sitt förbund
111:5
5 H . har t .t på oss
115:12
5 Tänk på ordet till din tjänare
119:49
5 Jag t.er på dina domar i forna
119:52
5 Jag t.er om natten på ditt namn 119:55
5 t . te p å oss i vår förnedring
136:23
5 gräto när vi t . te p å Sion
137 :1
137 :6
5 upphö r att t . på dig
137:7
5 Tänk, H ., på Jerusalems dag
5 Jag t.er på forna dagar
143:5
4 att du t.er p å hm
144:3
5 höra upp att t. p å vedermöda Ords.31:7
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5 t.er icke på livsdagars gång
Pred. 5:19
5 t.te ingen mska p å denne fattige
9:15
5 tänk d å på din Skapare
12:1
5 du t.er icke på din fasta
Jes.17 :10
8 t . tillbaka på förskräckelsens
33:18
5 tänk på huru jag vandrat
38:3
5 T .en icke på vad förr varit
43:18
5 Tänk härp å, du Jakob
44:21
5 T .en härpå och kommen till
46:8
5 T .en på vad förr var
46:9
5 t . te ej på änden
47:7
12 ingen finnes s. t.er därpå
57 :1
5 eftersom du icke t .te på mig
57:11
5 t.te hs folk på forna tider
63:11
5det.tepåMose
63 :11
5 s. på dina vägar t.te p å dig
64:5
5 tänk icke evinnerligen på vår
64:9
13 man skall ej mer t. därpå
65:17
13 eller t. på den
Jer. 3 :16
5 Tänk på mig och lå t dig vårda
15:15
5 Tänk på huru jag stått inför
18:20
5 Jag vill icke t. p å hm
20:9
5 eftersom jag alltjämt t.er på hm
31 :20
13 t . t på huru I haven tänt offereld
44:21
13 och t.en på Jerusalem
51:50
5 (Jerusalem) t. te icke på
Klag. 1:9
5 Tänk på mitt elände
3:19
5 Stadigt t.er min själ därpå
3:20
5 Tänk, H., på vad s. vederfarits
5:1
5 edra räddad e t. på mig
Hes. 6:9
5 t.te icke p å ungdoms dagar
16:22
5 du icke t .te på ungdoms dagar
16:43
5 jag vill nu t. p å det förbund
16 :60
5 t. tillbaka p å dina vägar
16:61
5 skall du t. därpå och blygas
16:63
1 t.te på att utgjuta förtörnelse
20:8
1 t .te på att utgjuta förtörnelse
20:13.21
5 t. tillbaka på edra vägar
20:43
5 ingen skall mer t. p å dig
21 :32
5 icke mer t. på Egypten
23:27
5 icke mer t.er på Ammons barn
25 :10
5 skolen I t. på edra onda vägar
36:31
5 utan att t. på brödraförbund Am. 1:9
19 skall Guden t . på oss
Jona 1:6
5 då t.te jag på H.
2:8
5 Mitt i din vrede t . på
Hab. 3:2
5 t . på mig i fjärran land
Sak.10:9
4 frukta H. och t. på hs namn
Mal. 3:16
4 T.en på Moses lag
4:4
28 t. te på vad denna hälsning
Luk. 1 :29
43 t. t på att bevisa barmhärtighet
1:54
43 t. på sitt heliga förbund
1:72
43 J., tänk p å mig när du kommer i
23:42
44 oavlåtligt jag t.er p å eder
Rom . 1:9
30 vana att t. p å avguden
I.Kor. 8 :7
45 skulle vi t. p å de fattiga
Gal. 2 :10
44 t.er p å eder i mina b öner
Ef. 1 :16
44 så ofta jag t.er på eder
Fil. 1:3
39 t.en på allt sådant
4:8
35 t. på mitt bästa
4:10
35 t.ten nog också förut därpå
4:10
45 T.en p å mina bojor
Kol. 4:18
44 t. på eder i våra böner
1. Tess. 1:2
33 Tänk på detta, lev i detta
loTim . 4:15
45 Tänk p å JK., uppstånden
2 .Tim. 2:8
44 t.er på dig i mina böner
Filem. vA
43 att du t .er på henne
Hebr. 2:6
39 t. te på att Gud var mäktig
11 :19
46 på hm (J.) mån I t.
12:3
43 T.en på dem s. äro fångna
13:3
30 t.en på dem s. utstå
13:3
45 T.en på edra lärare
13:7
45 Tänk på huru du undfick
Upp. 3:3
TÄNKA (ut)
2.Mos.31:4; 35:32
4 t . ut konstarbeten
2.Sam. 14:14
4 t.er ut vad göras kan
loKrön.28:12
20 t.t ut i sitt sinne
Ps. 21:12
4 de t. te ut ränker
35:20
4 svekets ord t. de ut
36:5
4 Fördärv t.er han ut på sitt läger
41:8
4 t. ut det s. är mig till skada
64:7
21 De t. ut onda anslag
Ords.16:9
4 Mskans hjärta t .er ut
24:8
4 Den s. t.er ut onda anslag
Pred. 7 :30
22 t. de ut mångahanda funder
Jes.32:7
11 han t.er ut skändliga anslag
Jer.18:18
4 t. ut ngt anslag mot Jeremia
49:30
11 t.t ut mot eder ett anslag
Klag. 3:62
18 motståndare tala och t . ut
Hes.1l:2
4 s. t . ut vad fördärvligt är
4 (Gog) skall t. ut onda anslag
38:10
Am. 6:5
4 t .en ut musikinstrumenter
Mika 2:1
4 s. t. ut vad fördärvligt
2:3
4 t.er ut mot detta släkte
Sak. 7:10
4 t.en icke i edra hjärtan ut
4 T.en icke i edra hjärtan ut ont
8:17
39 skickliga att t . ut ngt
2.Kor. 3:5

TÄNKESPRAK
l Edra t . visdomsord av aska
2 lika indrivna spikar deras t.

TÄNKESÄTT
I) gname, -YVWJ.lT/
kunskap, insikt; sinne, förnuft, sinnelag: mening, åsikt. Beträffande l.Kor.
1:10, se Sinnelag 2. Se vidare : Sinne
35.
2) phrom!ö, </JpOV€W
tänka. l Fil.3:lS står ordagrant: Må
dätför vi alla som äro fullkomliga
tänka detta. Se vidare : Tänka 35.
TÄNKESÄTT
l samma sinnelag och samma t . l.Kor. 1 :10
2 hava ett sådant t.
Fil. 3:15

TÄPPA
2.Kon. 3 :25
vattenkällor t. te de till
2.Krön.32:3
t. för vattnet i de källor
32:4
och t. te till alla källorna
t.te till Gihonsvattnets övre källa
32 :30
Job 28:11
Vattenådror t .S till och hin.d ras

TÄRA
-tära
avtärd 2.Sam.l3:4
förtära 2.Mos.IS:7
TÄRA
3.Mos.26:16
h emsöka med t.nde sjukdom
5. Mos.28 :22
slå dig med t .nde sjukdom
Ps.106:15
sände t .nde sjukdom över dem
Ords.13:12
Förlängd väntan tär på
Pred. 4:5
tär så sitt eget kött
Jes.10:16
t.nde sjukdom i h s feta kropp

TÄRAS
s. t.es bort lik murket trä
Job 13 :28
hennes ben t. bort intill osynlighet
33:21
ocl>. t. bort
Ps.112:10
ss. när en sjuk t.es bort
Jes.l0 :18
s. t. bort under kval
Klag. 4:9

TÄRING
Job 24:5

och sö ka ngt till t.

TÄRNA
-tärna
hovtärna Dom.S:29
tempel tärna I .Mos.38:21

flicka; ung ~i~a; tjänarinna, tätna.
Se vidare: Tjänarinna 3.
2) bar, n ~
dotter: ordagrant: alla sångens döttrar.
Se Lex. Syster 2.
3) 'almå, il D ';> il
ung giftasvu~~n- kvinna, jungfru. Se
Lex. Kvinna 4.
4) 'åmå, il 1) ~
tjänstekvinn~, T tjänarinna. Se vidare:
Tjänarinna 2.
5) jåkår, l j) ,
dyrb~r, vätdeTfull; storslagen, hätlig;
här fem. plur. dyrbara ting el. härliga
kvinnor; ordagrant: bland dina dyrbarheter el. bland dina härliga kvinnor. Se
vidare: Prakt 2.
TÄRNA
l Rebecka och hennes t.or
1 hennes t.or gingo utmed
l fem t.or s. utgjorde hennes

l sju t.or s. utsAgos
Est. 2:9
l lät henne med sina t .o r flytta in
2:9
1 Jag m ed mina t.or vill ock fasta
4:16
l sätta hm i band å t dina t.or
Job 40:24
5 Konungadöttrar ss. t.or
PS.45:10
Pred.12:4
2 sångens t.or sänka rösten
3 hava t.orna dig kär
HV. 1:3
3 t.orna en otalig skara
6:7
Am. 2:7
3 Son och fader gå till t.n
4 (N ineves) t.or måste sucka
Nab. 2:7

TÄT
stor terebint med t.a grenar
T.t fogar sig den ena intill
gördel sIu ter sig t . t omkring
foro t.t utmed Kreta

loMos.24 :61
2.Mos. 2:5
loSam.25 :42

vattnet t.r och bliver likt

Job 38:30

TÄVLAN
n
bri~na , glöd~ T(av iver el. harm}; hif.
låta brinna; vara ivrig; i Jer.12 :S en
ovanlig hif.-form med betydelsen:
springa i kapp med, tävla med. Se
vidare: Ivrig 2.
2) agön{zomai, ti-ywvi~OJ.lal
deltaga i en tävling ~l. kamp , tävla ,
kämpa, strida: av: agön, se Tävlingskamp 2. Se : Kämpa 4 .

l} hårå,

ill

TÄVLAN
1 taga upp t. med hästar
2 s. vilja deltaga i sådan t.

Jer.12:5
loKor. 9:25

TÄVLINGSBANA
l} stadion, orali lOV
stadie, grek. och rom. längdmått = ca
192, resp. 185 meter; stadion, tävlingsbana (för kapplöpningar och andra
idrottstävlingar). Paulus hämtar sina
bilder i l.Kor.9 :24 ff. från de s.k.
istmiska spelen, vilka hölls strax utanför Korint vart tredje år.
loKor. 9:24

TÄVLINGSKAMP
l) athLeö, tiO AEW
tävla, kämpa: övers. deltaga i en tävlingskamp . Se vidare: Kämpa 8.
2} agan, ti-ywv
kamp- eller tävlingsplats: tävling ,
kamp. Se vidare: Kamp 3.
TÄVLINGSKAMP
1 om ngn deltager i en L
2 i den t. s. är oss förelagd

2.Tim. 2 :5
Hebr.12:1

TÖCKEN
t.net i vilket Gud var
där var mörker. moln och t.
ur elden, molnskyn och t.net
t. var under hs fötter
att han vill bo i Lnet
att han vill bo i t.net
han s. bor bortom t.net
lät t. bliva dess linda
t. var under hs fötter
Moln och t. omgiva hm
(Loven H.) snö och t.
ljuset är förmörkat gm t.
och t . (övertäcker) folken
och göra till t.
på en dag av moln och t.
en dag av moln och t.
den är t. utan ngt solsken
en dag av moln och t .
strax föll t. över (Elymas)
icke t. och mörk e r och storm

Törnbuske.
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2.Sam .18:9
Job 41:7
Jer.13:11
Apg.27 :13

TÄTNA

TÄVLINGSBANA
l fastän de s. löpa p å t.n

TÄRNA
l) na'ärå, i l l il J

TÄNKESPRÅK
l) zikkäron, 1 i l J l
minne, påminnel~;' minnesmätke;
något minnesvätt el. tänkvärt; här i
betydelsen: tänkespråk; av: z~ar, se
Tänka 5. Se t.ex. Påminnelse l, Åminnelse l.
2) ba'äle 'äsuppo[, n i;) D t'. ,';> il :1
församlingarnas herrar (~medle·~ar
av de visas krets) el. de samlade ordens
mästare (= mästare i att samla visdomsord); ba'rue, cstr. plur. av bå'al, ägare;
herre; 'asuppo!, plur. av 'asuppä, något
samlat; församling (av: 'äsap, samla,
insamla). Det ät troligt, att uttrycket
ät avsett som en ytterligare bestämning
till di11re (cstr. plur. av dä11år) i början
av versen: det kan då betraktas som en
parallell till J:!a~ämim, de vise.
5838

Job 13:12
Pred.12:11
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2.Mos.20 :21
5.Mos. 4:11
5:22
2 .Sam.22:10
loKon. 8:12
2.Krön. 6:1
Job 22:13
38:9
Ps.18:10
97:2
148:8
Jes. 5:30
60:2
Jer .13:16
Hes.34:12
Joel 2:2
Am. 5:20
Sef. 1 :15
Apg.13:11
Hebr.12:18

Töm- Törne
TÖM
vild oxe n gå i fåran e fter t .
lägger t. och b etsel

likväl förtäras so m torrt strå, Nah.

Job 39:13
P s.32:9

TÖMMA

-tömma
uttömma Hes.S :13

TöMMA
t.de sin kruka i vattenhon
N är d e sedan t.de sina säckar
t.t ut d e penningar
och t.de kistan

2 .K rö n. 24:1 1

de hava t.t ut d e p enningar
all min kraft blivit t.d
t. de ut (regnet) p å jorden
t .t berusningens kalk
icke t.d ur e tt kärl i e tt annat
vintappare s. skola t. h s kärl
framgent få t. si tt nät

34:17
J ob 16:7
Pred.ll:3
Jes.51:17
J er .48 :11
48:12
H.b. 1:17

l.Mos.24 :20
42:35
2.Kon .22:9

TÖRAS
tordes han ick e säga ett ord
2.Sam. 3:11
Huru sk ull e jag t. låta H . ark
6 :9
tordes icke gå in i stade n
17:17
t . lå ta fö ra Guds ark till
l.Krön.13:12
tordes jag d ock ej svara
Jo b 9 :1 5
ofö rväge n .o.att han tö rs re ta denne
41:1

TÖRNBUSKE
Den sv . översättningen av G.T.s text
använder ordet »törnbuske» på två
ställen, dels i Jotams berättelse om
skogens träd som bad törnbusken bli
deras konung, Dom.9:14 f., dels i Israels konungs budskap till Juda konung
där den senare hånfullt liknas vid
törnbusken på Libanon som i inbilsk
förmätenhet ville alliera sig med
cedern på Libanon, 2.Kon .14:9;
2.Krön.2S :1 8. Törnbusken symboliserar i båda berätte lse rna det ringa,
mindervärdiga och föraktliga . Se vid are: Fabel.
N.T. brukar ordet »törnbuske»,
grek. batas, på all a de ställen (Mark .
12:26; Luk.20:37; Apg.7:30 ,3S), som
hänsyftar på händelsen i 2.Mos. 3:24
(Guds uppenbarelse fö r Mose i den
brinnande busken).
Den brinnande busken var en manifestation av Guds helighet; det sägs om
Mose att han fruktade för att se på
Gud , 2.Mos.3:6. Denna upplevelse
fäste sig i han s medvetande. När han
före sin död lyste Herrens välsignelse
öve r Israels stammar, sade han om
J osef, att han skulle vara välsignad
»med nåd från honom som bodde i
busken», S.Mos.33:16. Se för övrigt:
Törne.

Törn.en och lisliar.
De onda liknas vid »bortkastade
törnen», som man ej vill ta i med
handen, 2.Sam.23:6. Den som tar sin
tillflykt till Herren , får uppleva att
hans förfö lj are slockn ar som eld i
törne , Ps. 1l 8 :12. Fiender som går till
angrepp på Herrens vingård Israel liknas i Jes.27:4 vid törnen och tistlar,
som Herren själv skall bränna upp , jfr
10:1 7; 33 :12. Herren s fiender må häUa
i1lOP så tätt SOI11 ett törnsnår, de skall

Törne och tistel
Törne, tistel osv . i vår bibel är en
återgivning aven mängd olika ord ,
vilkas exakta innebörd är svår att
bestäm ma. [ Palestina finns omkring
200 olika arter av örter och buskar
med törnen och taggar. Det är därför
omöj ligt att säkert veta , vilka växter
som grundtextens ord avse r på de olika
ställena. Det kan röra sig om växter
från bl.a . följande släkten: Centaurea,
Ononis, Xanthium , Rubus, Rhamnus,
Zizyphus och Lycium. Den vanliga
tistelarten i Palestin a är Cen taurea

calcitrapa, och den lilla törnb usken
Poterium spinosum, som tillhör fanl i1jen rosväx ter, är allmän överallt; den
har små röda blonunor och är helt
täckt av taggar.
Törnen och ti stlar kan vara ett
besvärligt ogräs i åkrar och trädgårdar,
jfr Jes.S:6; 32:13; J er.4:3 . Det bästa
sättet att göra sig av med dem är att
bränna dem. Tö rn ena brinner fort och
lätt upp , och de är därför ett eftertraktat bränsle, som emellertid icke ger
mycken värme , Ps.l1 8:12 ; Pred.7:7;
Jes.27:4. Törnena slingrar mop sig till
täta snår, Nah.1 :10, och törnen på
vägen kan därför bli ett hinder för
vandrare n, Ords.22:S. Man kan dock
äve n ha nytta av törnbuskar genom att
ordna en tö rnhäck som stängsel kring
sädesåkra r och vinplanteringar , 2.Mos.
22:6; Job 5:5. Jfr Syraks bok 28:24:
»UpP, hägna in dina ägor med törnhäclo).
Skriften framställer törne och ti stel
som en fö rbannelse som har drabbat
marken till följd av människan s sy ndafall , I.Mos.3:17 f. I stället för fri och
glad tjänst blev tung möda människans
lott, v.19. Se: Förbannelse. Törne och
tistel står också i fortsättningen som
uttryck för Guds straffdom över hans
ogudaktiga folk och öve r hans fiender ,
Jes.S:6; 7:23-25; 32:13; Jer.l2:13 ;
Hos.2:6; 9:6; 10:8. Som straffredskap
omtalas »ökentörnen och tistlar» i berättelsen om Gideons behandling av
männen i Suckot, Dom.8:16, jfr v.S-7.
Vid intagandet av Kanaans land
varnades israeliterna för att låta några
av landets forna inbyggare bli kvar där.
Dessa skulle nämligen i så fall , genom
sin on dska och avgudadyrkan , bli törnen i deras ögon och taggar i deras
sido r, 4 .Mos.33:SS . Jfr Josuas upprepning av samma varning i Jos.23 :1 3.
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TöRNBUSKE
sade alla träden till t.n
D o m . 9 :14
T.n svarade träde n
9 :15
skall e ld gå u t ur t.n och förtära
9 :1 5
T.n p å Libanon sänd e bud
2.Kon.14:9
över t.n och trampade ned den
14:9
T .n p å Lib anon sänd e bud
2.Krö n . 25 :18
gingo mark e ns djur fram öve r t .n
25:18
där det talas om t.n
Mark.12:26
ej skördar man vin druvor av t.ar Luk. 6 :44
det ställe där d et talas om t.n
20:3 7
en ängel i en brinnande t.
Apg. 7 :30
ängeln s. upp e nbarade sig i t .n
7 :35

TÖRNE
Se även : Törnbuske, törnekro na, tistel,
nässlor, ogräs, stinga, bränna, dom,
förbannelse, straff.
-törne
öke ntö rn e Dom.8:7

1:10.
I sin olydnad och gensträvighet gick
Israel ofta sina egna vägar. Profeten
Mika klagar över tillståndet på hans
tid , då de bästa bland folket var som
ett törnsnår och den redligaste värre än
en taggig häck , Mika 7 :4. Profeten
Hesekiel var sänd att profetera bland
de bortförda i Babel, vilka i sin fräckhet och hårdhet karakteriserades som
tistlar och törnen , Hes.2 :6. Herrens
profeter skådar fram emot en tid då
det omvända Israel skall vara fritt från
yttre fiender, från »stingande tagg» och
»sårande törne» bland de kringboende
folken, Hes.28:24 , och fritt från inre
svå righeter, så att det skall växa
cypresser i stället för törnsnår och
myrten i stället för nässlor , Jes.S S:13 ,
jfr Jer.4:3.
Den vrånges väg är full av törnen
och snaror, dvs. alla slags hinder och
besvärligheter, Ords.22 :S, och den
lates stig är som spärrad av törne ,
15 :19. Dåren skall icke ta ordspråk i
sin mun , det passa r sig lika illa som att
sätta tö rntaggar som vapen i en
druckens hand , 26:9. Dårens löje är
som sprakandet av törne under grytan ,
Pred.7 :7.
Ä ven Jesus brukar bilden av törnen
och tistlar i sin undervisning. När han i
sin bergspredikan talar om de falska
profeterna, säger han att det är lika
omöjligt för dessa att bära god frukt,
som det är för törnbusken att alstra
vindruvor och för tisteln att frambringa fikon , Matt.7 :16, jfr Luk.6:44. I
liknelsen om såningsmannens säd som
faller i fy ra olika slags jordmån, talas
det bland annat om törnena som växer
upp och förkväver den säd som har
fallit bland dem ; på samma sätt går det
med dem som väl hör ordet, men som
låter timliga omsorger och lusten till
vinning och njutningar förkväva det , så
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Kvistar av törn buske och en virad törnekrona.
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Törnekrona - Törstig
utstå som den fallna mänsklighetens
ställföreträdare och försonare, jfr Gal.
3:!3. Den törnekrönte var sanningens
konung, Joh .18:3?, som utan att
någon skuld blev funnen hos honom,
19:4, likväl dömdes skyldig, v.7,16.
Jesus bar törnekronan, vanärans och
förbannelsens symbol, med tålamod
och saktmod och framstår också här
som det stora föredömet för de troende, jfr I.Pet.2:21-23. Se: Förebild.

att det icke bär frukt, Matt.l3:?,22;
Mark.4:?,18 L; Luk.8:?,14, jfr l.Tirn.
6:9.
Om olika slags jord talar också
Hebr.6:? L Den som tar emot Guds
ord så att det bär frukt , får välsignelse
från Gud, under det att den som
avfaller från Gud eller eljest icke vill
veta av honom, utan ger rum för
törnen och tistlar, blir en förbannel·
sens åker. Jfr Herrens omsorg om sin
vingård Israel, som trots detta bar dålig
frukt, Jes.S:I-?
I en kristens liv kan det emellertid
också finnas törnen som han icke blir
fri ifrån, även om han beder Herren att
ta bort dem. Så var det med den
»törntagg» som Paulus hade fått i sitt
»kött» för att han icke skulle bli
högmodig och för att Guds kraft skulle
fullkomnas i hans svaghet, 2.Kor.12:
?-9. Se: Paulus.

TöRNEKRONA
J. kom då ut, klädd i t.n

Om eld.o.fattar i t.ar
och slå ned .. .i alla t.
Där t. nu finnas skola cypresser
Den bäste är ss. ett t.
om de äro bopslinif8,de ss. t.

TÖRNTAGG
TÖRST

nu miste dö av t.
2.Mos.17:3
tjäna ... under bWller och t.
~.Mos.28:48
måste jaa dö av t.
Dom.15:18
dö gm hunaer och t.
2.Krön.32:11
tzampa vinpressar och lida t.
Job 24 :11
ättip aU dricka, i min t.
Ps.69:22
104:11
vildåsnorna släcka i dem sin t.
larmande skaror försmlkta av t.
Jes. 5:13
41:17
deras tunaa försmäktar av t.
48:21
De ledo inaen t.
50:2
fiskarna ruttna och dö av t.
den ej bliver ton av t.
Jer. 2 :25
Spenabarnets tunga IAder av t.
Klaa. 4:4
Ilta henne dö av t.
Hos. 2 :3
ändA kunde släcka sin t.
Am . 4 :8
icke en t. efter vatten
8:11
skola de törsmiik ta av t.
8:13
lida vi både hunger och l.
1.Kor. 4 :11
under hunaer och t.
2.Kor.ll:27

TÖRSTA

Törnekrona.

TÖRNEKRONA
Se även: Törne, krona, hån, bespottelse, förbannelse, förnedring.

Kristi törnekrona
Där vår bibel översätter »krona av
törnen», använder den grek. grundtexten dels stephanos ex akanthon,
Matt.2?:29; Joh.19:2, dels akånthinos
stephanos, Mark.lS:I? Det senare uttrycket återges även med »törnekrona»,
Joh.l9:S.
Man har spekulerat över vilken
växtart som kan ha använts av krigsmännen, när de flätade Kristi törnekrona. Linne gav namnet Zizyphus
spina Christi, kristtörnet, åt en art av
brakvedsfamiljen. Kristtörnets geografiska förekomst anses emellertid utesluta att det kan ha rört sig om denna
växtart. Man gissar i stället - och med
betydligt större sannolikhet - på Poterium spinosum, en taggväxt som bildar
massvegetation överallt i det heliga
landet och som även finns i Jerusalems
närhet. Se : Törne.
Avsikten med den törnekrona som
de romerska soldaterna vred samman

och satte på Jesus, Matt.2?:29; Mark.
IS:I?; Joh.l9:2, var alt förlöjliga
honom. Liksom kronan var en symbol
för konungslig makt och ära, så blev
törnekronan en symbol för den misslyckade tronpretendentens vanmakt
och nesa, jfr soldaternas hånfulla hälsning till den törnekrönte: »Hell dig,
judarnas konung», Matt.2? :29, jfr
v.ll,3? Pila tus ville synbarligen väcka
folkets medlidande genom att ställa
den törnekrönte inför deras åsyn, Joh .
19:5.
Jesu Kristi törnekrona har spelat en
stor roll i kristen tro och förkunnelse,
inte minst i den kristna bildkonsten.
Törnekronan hänvisar till det förakt
och den vanära , som Jesus måste utstå
som Herrens lidande Tjänare, jfr
Ps.22:?; Jes.S3:2 f. Emedan törne i
Skriften bl.a. är uttryck för förbannelse, se t.ex. l.Mos.3 :1? f., ser trons
blick i Jesu törnekrona även ett tecken
på den förbannelse som Jesus måste
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vreda samman en krona av t.n

1~ : 17

Jes. 7:19
55:13
Mika 7:4
Nab. 1:10

SS. när en t. kommer i drucken Ords.26:9
fått en t. i mitt kött
2.Kor.12:7

TöRNE

Icke hämw man fikoD !frin t .n Luk. 6 :44
somt föll bland l.n
8 :7
och t.na växte upp och förkvävde det 8 :7
aU den föll bland l.na
8 :14
vreda samman en krona av t.n
Job.19 :2
Den s. bär t. och tistel
Hebr. 6 :8

2.Mos.22:6

TÖRNSNÅR

Törnenas budskap
l) Värld med törnen, I.Mos.3 :1? f.
- förbannelse. 2) Frälsaren med törnen , Matt.2?:29 - förlossning. 3)
Värld utan törnen, Jes.SS:!3 - förvandling.
t. och tistel skall den bära
l.Mos. 3 :18
bliva t.D i edra ÖKOD
4.Mos. 33:55
lika bortkastade l.D
2.Sam.23:6
rövas bort. hägnad med t.n
Job 5:5
Dl ml l . vlixa upp för vele
31:40
de slockna ss. eld i t.
Ps.118:12
lales olla ss. spärrad av l.
Ord •. 1~:19
T.n och snaror pil vrina:es viii
22:5
sprakande t av t. under arytan
PIed. 7:7
ss. en lilja bland t .n
HY. 2:2
fyllas med tistel och t.
Jes. 5:6
överallt växa tistel och t.
7 :2a
landel skall vaxa tislel och l.
7 :24
av fruktan tör tistel och t.
7 :25
den förtär tislel och l.
9 :18
bränna upp och förtära dess t.n
10:17
tistel och t. belfYnna strid
27:4
!krax s. fyllas av l. och tislel
32:13
avhuIICel l. s. brinner upp l eld
33 :12
Dess palatser fyllas av t.
34 :13
och sin ej bland l .n
Jer. 4:3
omlives av tistlar och t.D
Hes. 2:6
leke mer nel sirande l.
28:24
stiin&a din vli& med l.n
Hos. 2:6
t. skall väx a i deras h ydd or
9 :6
l. och tislel skall skjuta upp
10:8
hämtar vindruvor trin t.n
Matt. 7:16
somt föll bland l.n
13:7
t.na sköto upp och förkvävde det
13:7
Och att den såddes bland t.na
13:22
vreda samman en krona av t.n
27:29
soml föll bland l.n
Maxk . 4:7
t.na sköto upp och förkvä.vde det
4:7
Annorlunda med det s. sås bland t.na
4:18

Joh.19:5

TÖRNHÄCK

folket t..de efter vatten
2.Mos.17:3
vinet skola t.nde hava att
2.Saxn.16:2
vatten ur klippan när de t.de
Neh. 9 : 1~
vatten gav du dem när de t.de
9:20
Min själ t.r efter Gud
Ps.42 :3
min själ t.r efter dig
63:2
de hungrade ocb t.de
107 :5
Je .. 21:14
komma emot de t.nde
L.ode drömmer att han dricker
29:8
de skola varken bungra eller t.
49:10
65:13
men I skolen t .
H.s.19 :13
i eLt torrt och t.nde land
MaU. 5:6
och t. efter rättfärdiahet
ban skall aldrill nlaonsln l.
Joh . 4:14
4:1~
icke mer behöver t.
han skall aldrig nA.&:onsin t.
6:3~
7:37
Om nan l.r. si komme han Ull mia
19:28
Jaa l .r
icke hungra och icke mer t .
UPP. 7:16
So t.r skall jag giva att. dricka
21:6
den s. t .r, han komme
22:17

TÖRSTIG

aU dricka. ty jag lir l.
(Simson) blev mycket l.
om du bliver t., så. a6 till
trött och t.t i öknen
ss. dl l. t land längw
om han är t .. så giv bm
men vaknar och känner siC t.
väldiJ; klippa i ett t. t land
nekar den t.e en dryck vatten
utaiuta vatten över de t.a
UPP. alla l s. liren l.a
jaa: var t. och I gåven mig
när slao vi dia: t.
jaa: var t. och [ &även mig icke
H .• när "flO vi dia t.
han bliver t. i&en
om ban är t., så &iv hm
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Dom. 4:19
1~ : 18

Rul 2:9
2.Sam.17 :29
Ps.143:6
Ords.25:21
Jes.29:8
32:2
32:6
44:3
55:1
Malt.25:35
25:37
25:42
25:44
Joh. 4:13
Rom.12:20

