u
UDD
l) dårbän, 1 J 11
spets, udd (på dnT oxpik, jfr 4); aven
rot med betydelsen : vara skarp el.
spetsig.
2) bärä~, j) ~ ~
blixt, ljungeld; i Job 20:2S (om pil)
övers. ljungande udd. Se: Ljunga 2,
Ljungeld l.
3) mälal, 7 7 D
skära el. hugg; av; i Ps.S8:8 hithp . bli
avskuren el. avhuggen ; om pilar, därav
övers. bliva utan udd . Kal och nif. av
verbet förekommer i Jos .S :2 ; l.Mos.
l7 :ll i betydelsen : omskära, omskäras.
4) kentron, K €VTPOV
någo t vasst, i synnerhet: järnpik (med
vilken man driver på oxar, hästar och
andra lastdjur); udd , gadd; även: sting,
stick (t.ex. av bin); av: kente6, stinga,
sticka. I Apg .26:14 står ordet i plur.
kentra, så också i Upp.9:l0, på det
senare stället övers. gaddar.

vanligaste ugglearten i Palestina är
Athene persica, en liten uggla , som
liknar minerva-ugglan. Vidare kan
nämnas tornugglan , Strix flammea ,
som ofta håller till i höga byggnader
och gärna bygger sitt bo nära mänsklig
bebyggelse.
Som natt rovfågel har ugglan starkt
utvecklade syn- och hörselorgan. Hennes byte består av olika slags smådjur,
möss, fågelungar och småfåglar. Ugglans nattliga vanor, ljudlösa flykt och
karakteristiska tjut har alltid talat till
människornas fantasi.
Enligt en annan uppfattning, som
har stöd i Vulgata , åsyftar kos natthägern (lat. nycticorax). Se: Häger.

UDD
1 oxpikarnas u.ar be h övde rätas1.Sam.13:21
2 när den ljune:an de u .e n
Job 20 :25
3 blive de ss. utan u .
Ps.5 8 :8
1 De vises ord äro ss. u .ar
Pred .12 :11
4 svårt att spjärna mo t u .en
Ap&.26:14
4 Du död, var är din u.
I.Kor .15 :55
4 Dödens u . är synden
15:56

UEL
hebr. Guds vilja. En man av Banis
släkt, . en av dem som hade äktat
främmande kvinnor. Esr.lO:34.
U-FARSIN
Aram. uparsin , som ingår i det kända
uttrycket : mene' mene' !e~el uparsin ,
är sammansatt av we, och, samt plur.
av peres , delad (itu), el. halv mina (se
Vikt). Om man uppfattar ordet som
part. plur. , kan det översättas: »)()ch de
dela». I Dan.S :28 tolkas det med hjälp
aven form av verbet peras, dela (itu):
»ditt rike har blivit styckat och givet åt
meder och perse n>. Se även: Mene,
Tekel.
U-FARSIN
Mene mene tekel u.

Dan. 5:25

"Såsom en uggla bland ruiner».
UGGLA
u.n , dykfågeln, u ven
u .n, uven, tinsemetfågeln
jag är ss . en u . bland ruine r

3.Mos.11:17
5. Mos.14:16
Ps.10 2 :7

UGN
-ugn
bakugn 2.Mos.8 :3
smältugn l.Mos.l9 :28
Ugn
På grund av de klimatiska förhållandena behövde israeliterna ej ugnar i sina
hus för att värma upp dem. I förnäma
personers hus förekom dock sådana.
Eljest brukades något slags ugn för
matlagning. Den kunde bestå av någo t
så enkelt som en stenkruka med småsten i botten, där man gjorde upp en
eld. Man kunde också gräva en grop i
jorden , kalka den och använda den
som ugn .

ock rädda oss ur den brinnande u.en
3:17
göra u .e n sju gånger betare
3 :19
3:20
kasta dem i den brinnande u.en
3:21
kastade i den brinnande u.en
u.en övermåttan starkt upphettad
3:22
kastades i den brinnande u .en
3 :23
3 :26
till ö ppningen på den brinnande u.en
de likna e n u .. upphettad
H os. 7 :4
eldat upp sitt bjärta likaso m en u .
7 :6
7:7
Allasammans äro d e beta ss. en u .
Mal. 4 :1
de n skall brinna ss. e n u.
i morg o n kastas i u .e n
Matt. 6:30
13:42,50
kasta dem i den brinnande u.e n
Luk.12:28
i morgo n kastas i u .en
glänsande maln glö dgad i e n u.
Upp. 1 :15
9:2
lik röken från e n stor u .

UGNSTORNET
Ett to rn på Jerusalems mur. Neh.3: Il ;
12:38.
UKAL
hebr. jag förmår el. förtärd. En okänd
man som i Ordspråksboken omtalas
tillsammans med !tieioch liksom denne vanligen uppfattas som lärjunge till
den vise Agur , Jakes son. Ords.30:l.
ULAI
En flod i Elam som flö t förbi huvudstaden Susan. Den omtalas i Skriften
endast i samband med Daniels syner.
Illustrationer av floden fö rekommer i
assyriska reliefer , som visar Assurbanipals angrepp på Susan år 640 f.Kr.
Dan.8 :2,16.
ULAM
hebr. (nr 1-2) trol. först el. främ st; (nr
3) möjl. dold el. avlägsen.
l. En man av Manasse stam. Han var
Seres' son och Bedans fader. l.Krön.
7:16,17.
2. Benjarniniten Eseks förstfödde son,
en av Mefibosets efterkommande.
Eseks söner var tappra stridsmän och
skickliga i att spänna bågen. l.Krön.
8:39,40.
3. En hövding, på övriga ställen kallad
Elam, se Elam 4 . Esr.lO:2.
ULL
Se även: Tyg, linne , garn , kläder, får ,
get.
-ull
bomull Est.!:6

en bild för renhet. Om synderna är
röda som scharlakan , så kan de bli som
vit ull , Jes. I:l8 .
ULL
icke klippa u .e n på förstfött
5.Mos.15:19
förstlingen av dina fårs u .
18:4
tyg av olika garn. u. och lin
22 :11
avklippta u . på tröskplatsen
Dom . 6:37
da&g kommer allenast på u. en
6:37
när (Gideon) kramad e ur u .en
6:38
försöka blott en gånl till med u.e n
6:39
allenast u .e n förbliver to rr
6:39
alle nast u .e n var torr
6:40
erlagt u . av 100.000 vädurar
2 .Kon . 3:4
värma sig i u. av mina lamm
Job 31:20
Ps. 147:16
Han låter snö Calla ss. u.
Ords.31 :13
Omsorg har hon om u.
J es. 1 :18
så kunna de bliva ss. vit u .
mott skall Cörtära de m ss. u .
5 1 :8
de kom m o m e d u . från Sabar
He s.2 7 :18
m e d u .e n klädden I e der
34 :3
biret p å h s buvud var ss. re n u .
Dan. 7 :9
mina älskare s. giva ... min u.
Hos. 2 :5
2:9
taga b o rt min u . och mitt lin
tog (Moses) blod ... med röd u .
Hebr . 9:19
H s huvud och bår ss. vit u .
Upp. 1:14

ULLA
hebr. möjl. ok el. börda. En man av
Asers stam. l.Krön.7:39 .
ULV
Ulven el. vargen nämns ofta i Skriften
och är "anlig i Bibelns länder. Den
betraktas som den vildaste representanten för hundsläktet och är i Palestina fårens värsta fiende. Fö r det mesta
jagar vargarna en och en efter mörkrets
inbrott , jfr uttrycket »vargar om aftonem), Sef.3 :3; Hab.l :8. Vargens rovdjursnatur skall förvandlas i det kommande Messias-riket, då vargar skall bo
tillsammans med lamm, Jes.ll :6.
I J akobs välsignelse liknas Benjamin
vid )>t!n glupande ulv», l.Mos.49:27 , en
karakteristik av den stridslystna stammen . Israels furstar, som utgjuter blod
för att skaffa sig vinning, liknas av
profeten vid rovgiriga vargar, Hes.
22:27.
l N.T. uppmanas de troende att ta
sig till vara för falska lärare, som är
farligare än glupande ulvar, därför att
de dö ljer sin ulvnatur , Matt.7 :lS ; jfr
Paulus' avskedshälsning till församlingen i Efesus, Apg.20:29. När Jesus
sänder ut de sjuttiotvå lärjungarna
karakteriserar han deras ställning i
världen som »lamm mitt ibland ulvan),
Luk.lO:3. Se även: Varg (ordkonkordans).

UGGLA
En fågel , hebr. kos , som enligt Mose
lag hö rde till de orena djuren , vilka
icke fick förtäras. I Palestina fmns
flera ugglearter , bl.a. uv , se d.o . Den

UGN
ry kande u. me d flammande låga1.Mos.15:17
spisoffer av det s . bakas i u .
a.Mos. 2 :4
spisoffer s. är bakat i u .
7:9
Är det en u . eller en härd
11 :35
bröd bakas i en enda u . av tio
26 :26
känna det ss. i e n &lö dande u.
Ps .21:10
s. har sin u . i Jerusalem
Jes.31 :9
48:10
prö vat dia: i lidandets u .
Vir hud glödande ss. en u .
Klag. 5 :10
bly och tenn i u.e n
Hes. 22:18
och kasta eder i u .en
22 :20
Likasom silver smältes i u.en
22 :22
kastas i den brinnande u .en
Dan. 3 :6
skulle kastas i den brinnande u .en
3:11
bliva kastade i den brinnande u .e n
3:15

Ull
Ull blev mycket tidigt det viktigaste
materialet vid tillverkning av kläder.
Redan patriarkfarniljerna tillvaratog
fårhjordarnas ull , jfr l.Mos.38:12 .
Att bära kläder av ull och linne
samtidigt var förbjudet, S.Mos.22:1l ,
och prästerna fick icke gå med kläder
av ull när de tjänstgjorde i helgedomen, Hes.44:17 . - Moabs konung
betalade skatt till Israel i form av
lamm och ull , 2.Kon .3:4.
Ullens vithet används i Skriften som

Jaa: vet med vilka tankar de u . 5 .Mo s. 31 :21
med vilken H. U.tts ansikte mot
34 :10
styue lse för dem jaa: u . med
Job 19:19
Har jaa väl u .tts med lögn
31 :5
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UFAS
En okänd ort varifrån man hämtade
guld . Ufas nämns endast två gånger i
Bibeln , båda gångerna i uttrycket »guld
från Ufas». Enligt somliga skulle Ufas
vara identiskt med Ofir, se d.o. Jer.
10 :9; Dan.lO :S.

ULV
Benjamin är e n glupande u.
l.Mos.49:27
men invärtes äro glupande u.ar Matt. 7:15
ss. får mitt in ibland u .ar
10:16
Luk .10:3
ss. lamm mitt in ibland u.ar
när han ser u .en komma
Joh.10 :12
u .en rövar bort dem (fåren)
10:1 2
svåra u .ar k o mma in bland eder Ap&.20:29

UMGÅS

Umgälla - Under
Dom.6:21 ,36 f., undret som Manoa
och hans hustru upplevde, 13:19 f.,
Simsons kamp mot övermäktiga fien·
der, kap.14·16.
Psalmisten vet att Herren är den
som gör under, Ps.72:18; 77:15. Profe·
ten upphöjer honom som gör under·
fulla ting, Jes.2S:1. Det största undret
är väl detta att Herren på förhand gör
sina gärningar kunniga, 42:9. Hela
Skriften är ett profetians under.

UMGÄNGELSE
1 Hanok vandrade i u. med Gud l.Mos. 5 :22
1 Sedan Hanok vandrat i u. med Gud
5 :24
1 i u. med Gud vandrade Noa
6:9
2 H. har sin u. med dem s.
PS.25:14
3 med hycklare har jag icke min u.
26:4
2 med redliga har han sin u.
Ords. 3 :32
1 Hav din u. med de visa
13 :20
1 redligt vandrade han i min u.
Mal. 2:6
5 ingen u. med samariterna
Joh. 4:9

Under, underverk
I den bibliska uppenbarelsehistorien såväl i Gamla som i Nya Testamentet
- utgör berättelser om underbara
gudomliga maktingripanden en integre·
rande del.
G.T.
Det vanligaste hebreiska ordet för
»Undeu) är nifilå'ot, ovanliga el. under·
bara ting el. gärningar; nif. part. fem.
plur. av verbet [Pålä'), vars grundbety·
delse är: avskära, skilja (från det vanli·
ga); i nif. vara ovanlig el. underbar.
Samma verb ligger bakom subst. pdlä',
något ovanligt el. underbart. Ett annat
vanligt ord är mofiet, under, under·
verk; tecken. Se för övrigt ordanalyser
till bl.a. följande ord: Förunderlig,
Härlig, Tecken, Under, Underbar,
Underfull, Underlig, Undertecken.
Niplä' o! betecknar i första hand
Guds särskilda underverk i hans uppen·
barelsehistoria med Israel och med
folken, men kan också syfta på de
under, som alltid finns i hela skapelse·
verket, från mikrokosmos till makro·
kosmos. Både i det minsta och i det
största är det en rikedom av under.
För hebnlen var Guds gärningar i
naturen - skapelsehushållningen under helt i klass med Guds speciella
under i frälsningshushållningen, jfr Job
5:9 fL
Mope! används också om Guds
under, hans underbara gärningar, men
det kan även brukas om under i
samband med falska profeter, S.Mos.
13:1 f.
Tillsammans med termen 'ot,
tecken, märke, bildar mope! idiomet
»tecken och under», som enbart i

S.Moseboken förekommer ej mindre
än nio gånger: 4:34; 6:22; 7:19; 13:1,2;
26:8; 28:46; 29:3; 34:11. Uttrycket
förekommer även i 2.Mos.7:3; Neh.
9:10; Ps.I0S:27; 13S:9; Jer.32:20,21.
Vi finner det vidare i Dan.3 :32,33 och
6:27; här används de arameiska orden
'åt och temah.
Flera huvudbetydelser ligger i
grundspråkets ord för Guds gärningar:
de är underbara (niplä' o!, päJä'), de är
väldiga (gel;lUrä), och de är menings·
fyllda (' ot).
En mängd under omtalas i G.T.,
men de är icke jämnt fördelade över
Israels historia. Det fanns tider då
syner var sällsynta, I.Sam.3:1, och då
under sällan förekom, Dom.6:13.
Undren synes ha manifesterat sig
särskilt mäktigt i samband med fräls·
ningshistoriens upptakt och i de stora
andliga och nationella kristider, då
Guds folk var särskilt hotat av de
gudsfientliga krafternas anfall.
Den första stora undertiden sam·
manfaller med uttåget ur Egypten,
ökenvandringen och intagandet av
löfteslandet. Mose är det första stora
mänskliga redskapet för Guds under·
bara gärningar i Bibeln, S.Mos.34:1O·
12. Endast genom mäktiga tecken och
under kunde han utföra sin grundläg·
gande och enastående uppgift i mänsk·
lighetens religiösa historia: att befria
ett slavfolk och upprätta en nation
med den sanna, monoteistiska reli·
gionen mitt i en avgudadyrkande värld.
Även genom hans efterföljare J osua
skedde underbara ting. Se 2.-S.Mos.,
Jos., samt ämneskonkordans.
Nästa stora undertid kom många
århundraden senare, då hedniska reli·
gioner och avgudadyrkan trängde in
bland Guds folk. Profeterna Elia och
Elisa utförde då mäktiga under med
det målet i sikte att föra folket tillbaka
till Herren. Se 1. och 2.Kon. - I
samband med skriftprofeterna talas
det inte mycket om under i vanlig
mening (se dock 2.Kon.20:11), men
deras doms· och frälsningsutsagor var
dynamiska gudsord, genom vilka Gud
skapade historia.
Efter nya århundraden inträffade
åter igen en tid med stora gudsunder.
Nu gällde det att styrka den vacklande
tron hos det utvalda folket under den
babyloniska fångenskapen, samtidigt
som Israels Gud genom samma under
förödmjukade de hedniska härskarna.
Daniel och hans vänner var Guds sär·
skilda redskap, varom Danielsboken
berättar.
Även om en väsentlig del av de
under som ägde rum i gamla förbun·
dets tid, är att finna i dessa tidsavsnitt,
skedde det under även i andra tider. Så
var förhållandet t.ex. i patriarktiden:
Hanoks bortryckning, I.Mos.S :24, jfr
Hebr.ll :5, syndafloden, I.Mos.7:1O·
12,17·24, språkförbistringen i Babel,
11 :5·7, den rykande ugn med flarn·
mande låga som Abraham fick se,
15 :17, blindheten som drabbade
Sodoms invånare, 19:11, Sodoms och
Gomorras förstöring och Lots hustrus
förvandling till en saltstod, 19:24·26,
det under som skedde med Sara så att
hon blev havande, 21:1 L, jfr
17:15·19; 18:10·14. Under domar·
tiden: de tecken som Gideon fick,

NT.
Subst. »under» i N.T.s sv. text åter·
går på grek. teras, utom i Matt.21:1S
där grundtexten har en substantivering
av det ord som betyder: underbar,
förunderlig. Se närmare ordanalyser
nedan. I Apg.2: 19 är bIras översatt
»Undertecken». De synonymer som
dessutom används, nämligen semeion,
tecken, undertecken, och djmamis,
kraft, makt, är belysande för under·
begreppet i N.T. De tre termerna
återfmns tillsammans i Apg.2:22:
»Jesus från Nasaret, en man, som inför
eder fick vittnesbörd av Gud genom
kraftgärningar (dynamis) och under
(teras) och tecken (semeion)). En lik·
nande sammanställning fmns i 2.Kor.
12:12; Hebr.2:4; 2.Tess.2:9. På det
sistnämnda stället avser orden sata·
niska under.
Termen semeion brukas på flera
ställen för att beteckna underbara gär·
ningar, sålunda i Johannesevangeliet,
2:11,23; 3:2; 4:54; 6:2,14,26; 7:31;
9:16; 10:41; 11:47; 12:18,37, Apostla·
gärningarna, 4:16,22; 6:8; 8:6; 15:12,
och Uppenbarelseboken, 13:14; 16:14;
19:20.
Semeion betecknar undret som ett
tecken, något som har en bestämd
mening och en djupare betydelse, det
synliga vittnesbördet om vad Gud är.
Det är tecken på Guds förlossande
närvaro i Jesus, tecken på att Messias·
löftena blir verklighet. Vad Gud gör
här och nu, är ett tecken på vad han i
framtiden skall göra, en pant på att
hans planer skall förverkligas, och att
gudsriket är upprättat till sin begynnel·
se, jfr Matt.12:28. Undret är alltså ett
tecken som pekar utöver sig självt, en
profetia i gärning som syftar på full·
komningen. Undret är en uppenbarelse
av den Gud som gör under, av hans
väsen och makt. Därför är också
undret ett tecken som stadflister Guds
ord, Mark.l6:20; Apg.14:3; Hebr.2:4.
Under var de tecken som utpekade
Guds Messias, Apg.2:22, och är något
som legitimerar ett Guds 'sändebud,
2.Kor.12:12.
I förening med teras bildar semeion
uttrycket »tecken och undeu), som
förekommer på en rad ställen i N.T.,
t.ex. Matt.24:24; Mark.l3:22; Joh.
4:48; Apg.2:43; 4:30; S:12; Rom.
15:19. Ordkombinationen är ett idiom
känt från klassisk grekisk litteratur.
Men först och främst är denna sam·
manställning av betydelse därför att
den är Septuagintas översättning av det
hebreiska uttrycket för »tecken och
undeu) (se ovan G.T.). Både på hebre·
iska och grekiska står detta uttrycks·
sätt för det mirakulösa och under·
stryker samtidigt att detta ovanliga
och extraordinära är ett tecken, ett
vittnesbörd om en övernaturlig makt,
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den man s. u. med ränker
jag u. icke med stora ting

han u. med vrånga tankar
på vad sätt jag utts med eder

PS.37:7
131 :1
Ords.16:30
Apg.20:18

UMGÄLLA
skola de få u. sin missgärning
själva få u. sin missgärning
Adonia med sitt liv få u.
så u.er du det själv allena

3.Mos.26:41
26:43
1.Kon. 2:23
Ords. 9:12

UMGÄNGE
l) jåcja', V l '
förnimma, ~ärka; inse, förstå; lära
känna; känna; ofta i betydelsen: ha
(sexuellt) umgänge med. Set.ex. Kän·
na 2.
2) kolldo, K oHuw
limma, limma ihop; tätt sammanfoga,
fast förena; i N.T. end. pass. med
reflexiv betydelse: hålla sig tätt intill,
sluta sig fast till OSV.; i Apg.lO:28
övers. hava umgänge med; av: kolla,
lim. Verbet är i Matt.19:S; I.Kor.
6:16,17 övers. hålla sig till; Luk.l0:11
låda vid; 15:15 giva sig under; Apg.
5:13; 8:29; 9:26 närma sig; 17:34 sluta
sig till; Rom.l2:9 hålla fast vid.
3) chresis, xpTjaL<;
bruk, användning; av: chraomai, bruka,
använda.
4) synanamignymi, avvuvupirVVpL
uppblanda med, tillsammans upp·
blanda; i N.T. end. pass. med reflexiv
betydelse: blanda sig med, vara tillsam·
mans med, ha umgänge med; av: ~rep.
syn, (tillsammans) med, och anamIgny·
mi, uppblanda, hopblanda (av: ana,
upp, och mignymi, blanda).
5) sarx, aup~
kött; kropp. Se vidare: Utvärtes 6.
UMGÄNGE
1 konungen hade intet u. med loKan. 1:4
2 ngt u. med en utlänning
Apg.l0:28
3 utbytte det naturliga u.t
Rom. 1 :26
3 det naturliga u.t med kvinnan
1 :27
4 icke ngt u. med otuktiga
l.Kor. 5:9
4 icke hava ngt u. med en sådan
5:11
4 haven intet u. med hm
2.Tess. 3:14
5 stodo efter annat u. än
Jud. v. 7

UMGÄNGELSE
l) 'et, liK
prep. (tillsammans) med; här med for·
mer av verbet hålak, se Vandra l;
övers. vandra i umgängelse med; i
Mal.2:6 vandra i (någons) umgängelse;
Ords.13:20 hava sin umgängelse med.
Se: Ledsaga 4, Medhjälpare 1.
2) Socj. l i D
råd, rådplägning; gemenskap. Se t.ex.
Samkväm 3.
3) 'im, D l!
prep. (tillsammans) med; här med ver·
bet bo', gå (in), komma; övers. hava
sin umgängelse med.
S) syngchniomai, avrXPUOpUL
använda tillsammans med, använda ge·
mensamt; därav betydelsen: vara till·
sammans med, umgås med; av: prep.
syn, (tillsammans) med, och chraomai,
bruka, använda.
6) syndgo, avvurw
föra samman, samla; pass. samlas,
komma samman. Jfr pass. i Matt.
22:41; 27:17; Apg.20:7, övers. vara
församlad; Mark.2:2; Luk.22:66 för·
samla sig; Apg.l3:44; I.Kor.S:4 kom·
ma tillsammans; Apg.lS:6 träda till·
sammans. Se: Härbärge 7, Kalla 16.
7) I Rom.2:1S står: metaxy all~löl},
mellan (bland) varandra; 1.Pet.S:S alle·
lois, mot (i förhållande till) varandra.

6 sin u. inom församlingen
7 i den inbördes u.n
7 i u.n med varandra

Apg.11:26
Rom. 2:15
1.Pet. 5:5

UMMA
hebr. förening, gemenskap. En stad
som tilldelades Asers stam som arvs·
lott. Jos.19:30.
UNDANDRAGA
icke u. dig taga vara på
icke u. dig att bistå djuret
du må i dag u. oss din hjälp
icke u.it sig bevisa godhet
ej u.it mig herdekallet
icke u.it mig att förkunna
så vill jag icke u. mig att dö

5.Mos.22:1
22:4
Jos.22:22
Rut 2:20
Jer.17:16
Apg.20:27
25:11

UNDANGÖMMA
natten i u.da nästen
ej heller har något blivit U.t
ej heller är ngt U.t
och sätter det på en u.d plats
icke tilldragit sig i u. vrå

Jes.65:4
Mark. 4:22
Lule 8:17
11:33
Apg.26:26

UNDANHÅLLA
icke u.it mig din ende son
l.Mos.22:12
icke u.it mig din ende son
22:16
gm att u. ngt s. är helgat
3.Mos. 5:15
för det s. han u.it av det helgade
5:16
dödsnatten undanhöll han mig
Job 23:17
Intet ... undanhöll jag dem
Pred. 2:10
intet skall jag u. för eder
Jer.42:4
,icke u. ngn vad hm tillkommer Mark.10:19

UNDAN LÄGGA
för denna stund undanlagt

1.Sam. 9:24

UNDANTAG
ett u. för landet Gosen
2.Mos. 8:22
vann Juda mäns hjärtan utan u. 2.Sam.19:14
dock med u. av dessa bojor
Apg.26:29

UNDANTAGA
Om man u.er de hiveer
Härifrån voro u.na
är uppenbarligen den u.en
undantog han intet

Jos.11:19
2.Krön.31:16
1.Kor.15:27
Hebr. 2:8

UNDANTRÄNGD
ingen av mitt folk bliva u.

Hes.46:18

UNDER
Se även: Underbar, undertecken, kraft·
gärning, tecken, gärning, verk, allmakt,
makt, kraft, härlig, fruktansvärd, hel·
brägda, Jesus Kristus.

Under
god eller ond, bakom den yttre händelsen.
Det tredje ord som N.T. ofta använder för under, dynamis, brukas merendels i pluralis. (Evangelierna brukar
icke tI~rata, under, om Jesu gärningar.)
I regel återges ordet med »kraftgärningao>, Lex. Matt.7:22; 11 :20; Luk.l0:13;
Apg.2:22; 19:11; l.Kor.12:28; Gal.3:5.
I Mark.6:14 är det övers. »krafteo>_ Ett
under är en »kraft», en manifestation
aven gudomlig eller övernaturlig makt
som träder in i och verkar i denna
värld. Denna verkande kraft används
som benämning på den verkan, de
kraftgärningar, som frambringas.
Mot denna bakgrund är det egendomligt att Johannesevangeliet går den
motsatta vägen och omtalar Jesu under
helt enkelt som »gärningar», utan förklarande tillägg, 5:36; 7:21; 10:25,
32,38; 14:11,12; 15:24, jfr Matt.
11 :2. Det underbara och mirakulösa är endast det helt naturliga för
honom som själv kallas »Undeo>, el.
»Underbao>, Jes.9:6 (hebr. phlä'), och i
vilken gudomens hela fullhet bor, Kol.
2:9. hlkarnationen är det stora, centrala undret, av vilket allt annat helt
naturligt följer. Som trädet bär frukt
och solen utstrålar ljus, så är Kristi
gärningar en u tstrålning av hans
gudomliga väsen. De är gudomliga återlösningsgärningar som han förmedlar
(gudsrikesunder).
Jesu underverk har naturligt nog en
central plats i N.T. Hans gärningar är
beviset för att han är utsänd från Gud,
Joh.5:36. På grund av dessa gärningar
kan han kräva tro, 14:1 L Det är
-gärningar som ingen annan har gjort,
15:24.
Kristi gärningar avspeglar hans
väsen. De är uttryck för hans kärlek
och för hans djupa medkänsla för de
lidande. Hans under har ett annat syfte
än att väcka uppseende, de bringar
hjälp och befrielse. Han använder inte
sin undergörande kraft till sitt eget
bästa, utan till andras.
Jesu underverk på jorden var av
olika slag: han botade sjuka, befriade
besatta, uppväckte döda, utförde
naturunder som att gå på vattnet och
stilla stormen, han förvandlade vatten
till vin och mättade tusentals människor med ytterst små medel. Förhållandevis få av hans underverk omtalas i
evangelierna. Om allt skulle omtalas,
skulle icke ens hela världen kunna
rymma de böcker som då måste
skrivas, säger Johannes. De helbrägdagörelseunder som skildras i evangelierna, är närmast att betrakta som
exempel, utvalda ur den stora
mängden under Herren utförde. Därför
heter det också gång på gång att han
botade alla slags sjukdomar och allt
slags skröplighet, Matt.4:23; 9:35, alla
sjuka, 4:24; 14:14,35; Mark.l:32,
många som led av olika slags sjukdomar, 1 :34; 3:10 m.fl. ställen. Dessutom fmns en mängd indirekta antydningar om Jesu helbrägdagörelseverksamhet och hans underverk överallt i
evangelierna.
Apostlarna fortsatte Jesu verksamhet. Redan medan de var tillsammans
med honom, utförde de mäktiga gärningar, Matt.10:8; Luk.10:17, och
detta fortsatte och ökade efter Kristi
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Del av de bysantinska mosaikerna i Tagbha, på nordvästra stranden av Gennesarets sjö,
i en kyrka som av traditionen utpekats som »Bespisningsundrets kyrkw).

Undren och den kristna tron
Undren har ända från början av den
kristna erans två årtusenden varit ett
problem såväl för tanken som för tron.
Många olika inställningar till undren
har gjort sig gällande, liksom flera
skiftande tolkningsförsök. Såsom de
båda ytterligheterna kan man väl betrakta å ena sidan den uppfattningen,
att de underverk som omtalas i Bibeln
är bokstavligen sanna och därför måste
inpassas i den historiska verkligheten, å
andra sidan den uppfattningen, som a
priori utgår ifrån att alla under är
omöjliga, och att man därför måste

utmönstra dem ur den historiska verkligheten. Erinras bör att ingen av dessa
ytterlighetsuppfattningar speciellt hör
hemma i någon bestämd tid, så att
Lex. godtagandet av undren som verklighet skulle företrädesvis känneteckna
de äldsta tiderna och att kritiken av
undren skulle ha uppkommit i nyare
tid. Tvärtom har tvivlet på undren och
debatten om underberättelserna in tagit
en markant plats redan i den äldsta
kyrkans historia; å andra sidan har den
totala undertron lika mycket sina
representanter i senare tid.
För judarna var under varken någon
omöjlighet eller någon overklighet, ty
underberättelserna i Gamla Testamentet godtogs som sanna. Men de kristna
undren och framför allt Jesu underverk förnekades. Endast de äkta gudsmännen kunde nämligen utföra under.
Att även Jesus gjorde under, kunde de
inte förneka, men de hävdade att han
gjorde dem i kraft av gemenskap med
onda andar.
Vidare har vi kontroversen mellan
kristendomen och den romersk-hellenistiska världen. Här rörde sig problemet om huruvida de kristna underverken var enastående. Från ickekristet håll hävdades då att dessa under
icke kunde läggas till grund för några
anspråk på företräde från kristendomens sida, ty underverk hade utförts i lika stor utsträckning inom den
icke-kristna världen.
Även andra frågeställningar debatterades redan i den äldsta tiden. Man
sysslade sålunda med frågan huruvida
Jesu undergärningar vore att betrakta
som en fortsättning av de gammaltestamentliga undren, eller om de till arten
skilde sig från dessa. Vidare frågade
man sig i vilket förhållande Jesu underver k stod till de underverk som skedde
i den kristna kyrkan. En fråga som
upptog många, var om fortsatta under
var en betingelse för kyrkans bestånd.
I olika kretsar och i olika tider har
man fört en livlig debatt om undrens
betydelse över huvud för det kristna
förhållandet eller för tron. Man har
diskuterat huruvida undertron vore en
lägre sorts tro än den tro, som utan att
kunna se, mottog Kristus och hans
Ande, eller huruvida underverken över

huvud saknade betydelse för det inomkristna livet och endast vore att betrakta som tecken och varningar för
den Kristus-fientliga världen. Hit hör
även den principiellt viktiga frågan om
underberätte1sernas irmebörd: Är det
som dessa berättelser skildrar endast
det rent bokstavligt fattade yttre undret, eller är underberättelsen en symbolisk skildring av ett ännu större
under i den andliga, översinnliga världen, eller är den att fatta som en
liknelse, en åskådlig bild av andliga
lagar, av erfarenheter, som kan göras
på det andliga området?
Beträffande den teologiska debatten i vår tid om de bibliska undren,
kan man väl säga att tre huvudsynpunkter har gjort sig gällande: den
konservativa, den liberala och den radikala.
Den konservativa uppfattningen
hävdade evangeliernas dokumentariska
tillförlitlighet och bemödade sig om
att visa att evangeliernas berättelser
vore historiskt tillförlitliga och att
därför även underberättelserna måste
ha ett historiskt underlag. Så vitt man
ansåg det möjligt hävdade man därför
undrens verklighet, antingen massivt
bokstavligt eller med vissa modifikationer t.ex. genom att söka visa hur
lärjungarna kunde ha sett det på det
sätt som berättas.
Den liberala kritiken utgick helt
naturligt ifrån det aprioriska fastställandet: att sådana underverk som berättas i evangelierna och i Apostlagärningarna, vore omöjliga och därför
aldrig kunde ha ägt rum. Uppgiften
begränsades därför till att försöka
rekonstruera den historiska verkligheten med utgångspunkt från vad man
kunde antaga ha varit det rimliga
historiska förloppet. Evangelierna vore
att betrakta väl icke såsom historiska
dokument, men såsom historiska källor, i vilka det gällde att med bortrensande av de legendariska tillsatserna
finna det historiska underlaget. Den
historiska konstruktionen blev därför
också det enda bestämmande för den
litterär kritiska analysen: sådant i evangelierna, som stämde med det historiskt rimliga, betraktades såsom de
äldsta beståndsdelarna även litterärt
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himmelsfärd och andeutgjutelsen på
pingstdagen, jfr Joh.14:12. Apostlagärningarna berättar att stora under åtföljde ordets förkunnelse i den farsta
församlingen, 3:1-10; 5:12·16; 6:8;
8:5-8; 9:32-42; 13:6-11; 14:8-11;
19:11 f.
Breven innehåller förvånansvärt
litet om underverk, särskilt när man
tar i betraktande att de är skrivna i en
tid då tecken och under ofta skedde.
Detta visar att apostlarna aktade sig
för att låta yttre, mirakulösa ting få en
dominerande plats i församlingsliv och
förkunnelse. Men Paulus omtalar förmågan att utföra kraftgärningar som
en av Herrens gåvor till sin församling,
l.Kor.12:10, jfr v.28. Det sägs även att
onda makter i ändens tid skall förföra
människorna »med lögnens alla kraftgärningar och tecken och undeo>,
2.Tess.2:9.
Bibelns sista bok, J ohannes' Uppenbareise, är kanske den som allra mest
sysslar med det övernaturliga. Boken
skildrar den stora vedermödan i ändens
tid, då mäktiga under skall ske i
kosmos. Gud låter stora domskatastrofer komma över jorden, kap.8 och 16.
Satan skall också utföra under genom
sina tjänare, kap. 13 , och avgrundens
onda makter skall släppas lösa, kap.9.
Ändens tid är en epok som kännetecknas av övernaturliga företeelser.
Till sist skall Herren krossa Antikrists makt och upprätta sitt rike. Då
sker ett nytt skapelseunder, ett nytt,
återupprättat skapelseverk framträder.
Han som sitter på tronen skall säga:
»Se, jag gör allting nytt», 21 :5.

Under - Underbar
sett och ansågs också kunna godtagas
såsom autentiskt; det som därutöver
var, betraktades såsom senare tillägg.
Den radikala kritiken, som inte har
något intresse av att hävda eller bevara
kristendomen, ställer sig i skarp kontrast, ej endast till den konservativa
synen, utan i minst lika hög grad till
den liberala kritiken. De radikala kritikerna hävdar att det är omöjligt att ur
de urkristna urkunderna utmönstra
undertro och vidskepelse över huvud
och betrakta de ställen, som innehåller
dylik såsom senare tillägg. Tvärtom är
underverkstro och vidskepelse oupplösligt förknippade med kristendomens
ursprung och väsen och tillhör dess
äldsta beståndsdelar. Därför ser man
även att de skrifter som man på
oavhängig litterär grundval kan utpeka
som de äldsta, är bestämda av undertro
och av tron på en övernaturlig Kristusgestalt. Detta sista är ofrånkomligt
riktigt. Det framgår otvetydigt att
undergärningar ingår som ett integrerande moment i kristendomens verklighetsbild; alltså undrets realitet är nödvändig. Undertro och berättelser om
underverk har sin plats i de urkristna
skrifterna från de äldsta till de senaste.
De äldsta urkristna skrifter som
ftnns bevarade är emellertid icke de,
där berättelserna om Jesu underverk
har sin egentliga plats, nämligen evangelierna, utan de äldsta skrifterna är de
apostoliska breven. I dessa är det
påfallande att berättelserna om Jesu
underverk icke spelar någon roll och
att t.ex. Paulus över huvud taget inte
appellerar till dessa berättelser. Men å
andra sidan saknas ingalunda hänvisning till under. Paulus använder sålunda de gammaltestamentliga undren
såsom bevis för den kristna förkunnelsens sanning. Han nämner också att
hans egen förkunnelse har stadfästs
»genom kraften i tecken och undeo>,
Rom.15:18 f., och att Anden utdelar
nådegåvor till att göra kraftgärningar,
l.Kor.12:10. Och hans sammanfattning av den äldsta kristna förkunnelsen
- den som han själv hade mottagit,
15:1 ff. - innefattar Kristi uppståndelses under. Om Paulus inte .hänvisar till
Jesu underverk, så hänvisar han så
mycket mer till det största undret:
Kristus själv och hans gudomliga verk.
Den undertro, som ligger i tron på
Kristus, är för Paulus själva grundvalen
för hans egen omvändelse och för hans
förkunnelse.
De bland de urkristna skrifterna,
som i tiden kommer närmast efter
breven, är ju evangelierna, vilka i sin
välkända gestalt som bekant lämnar
stort utrymme åt underberättelser .
Dessa tillhör uppenbarligen evangeliernas ursprungliga innehåll. Alla försök
att föra Jesu ord och gärningar tillbaka
till olika källor visar sig omöjliga.
Alldeles otänkbar blir en sådan utsöndring av under i Apostlagärningarna.
När det gäller bedömandet av de
nytestamentliga underverkens särställning i urkristen uppfattning, liksom
bestämmandet av vad undret innebär,
finns fortfarande tolkningssvårigheter ,
som leder till divergerande meningar.
Man kan knappast hävda, att Jesu
underverk är uppfattade såsom något
för honom personligen kännetecknan5861

de. I allmänhet hör underverken samman med den gudskraft, som genom
honom bryter in i världen. »Om det är
med Guds Ande som jag driver ut de
onda andarna», säger Jesus till fariseerna, »så har ju Guds rike kommit till
eder» (Matt.12:28). Nu när Kristus har
kommit till världen och med honom
gudsriket, så är också undren komna i
världen. De är företeelser från gudsrikets värld, och är under därför att de
icke hör till den gudsfränunande världens sammanhang. De som tas in i
gudsrikets nya värld och blir dess
redskap i den gamla världen, har helt
naturligt undrets gåva, de är bärare av
undret därigenom att de är bärare av
Kristus och drivna av Kristus. De har
blivit bärare av återlösningens krafter,
därför aU de äger nyskapelsens Ande
och håller fram evangelii ord, som är
Andens redskap.
Undren är tecken som åtföljer dem
som tror, Mark.16:l7 f., de sker i
Kristi namn, Luk.l0:17. Jesus själv
säger till lärjungarna, att det är han
som har givit dem makt att utföra
under och att undren är riktade mot
den Kristus-ftentliga makten: >lSe, jag
har givit eder makt att trampa på
ormar och skorpioner och aU förtrampa all ovännens härsmakt, och han
skall icke kunna göra eder någon
skada», v.19. Ett bevis på Kristi närvaro i världen är aU under förekommer. De är dock beroende av Kristus,
han är själv det största undret. Näst
efter det under som försaJnIingens
egen Herre är, är Kristi församling den
nya tidens stora under. Se för övrigt
art. Jesus Kristus, sp.2943-45.
Under

Gud gör under
Han är en Gud som gör under,
PS.77:15. Hans under är stora, PS.40:6.
Flera än någon kan räkna, Job 5:9.
Mäktiga, Dan.3:33. Han allena gör
under, Ps.72:l8; 136:4.

Ndgra av Guds under i G. T.
Moses stav, 2.Mos.4:3,4; 7:10.
Moses hand spetälsk och åter frisk,
2.Mos.4:6,7. Vatten från floden förvandlat till blod, 2.Mos.4:9; 7:20.
Egyptens plågor, 2.Mos. kap.8-l2.
Röda havets delande, 2.Mos.14:2l f.
Vatten från klippan vid Horeb, 2.Mos.
17:11-13. Jordens uppslukande av
Koras barn, 4.Mos.16:28-33. Vatten ur
klippan i Kades, 4.Mos.20: 11. Kopparormen, 4.Mos.2l:8 f. Israels gång över
Jordan, Jos.3:IO-17; 4:18. Jerikos
murar, Jos.6:6-20. Segern över midjaniterna, Dom.7:16-22. Jerobeams hand
förvissnad och helad, l.Kon.13:4,6.
Förstöringen av Betels altare, l.Kon.
13:5. Israels land utan dagg och regn i
tre år, I.Kon.17:1; 18:1 f. Änkan i
Sarefatförsörjd, I.Kon.17:l4-l6. Uppväckandet av hennes son, I.Kon.17:1723. Elden på Elias offer, I.Kon.18:3638. Delandet av Jordans vatten, 2.Kon.
2:8. Elias bortryckande, 2.Kon.2:11.
Gehasis spetälska, 2.Kon.5:27. Arameerna slagna med blindhet, 2.Kon.6:18.
Hiskias helande, 2.Kon.20:7. Skuggan
på Ahas' solskiva, 2.Kon.20:ll. De tre
männens räddning ur den brinnande
ugnen, Dan.3:25 f. Daniels räddning ur
lejongropen, Dan.6:23.

Matt.9:27-30; Mark.8:22-25; Joh.
9:1-7. Dövstumma kan höra och tala,
Mark.7:32-35,37. Döda uppväcks,
Matt.9:18,23-25; Luk.7:12-15; Joh.
11 :11-44. Onda andar blir utdrivna,
Matt.8:28-32;
9:32 f.;
15:22-28;
17:14-18; Mark.l:23-27. Folkskaror
bespisas, Matt.14:l5-21; 15:32-38.
Vatten förvandlas till vin, Joh.2:6-IO.
Storm stillas, Matt. 8:23-26. Jesus går
på vattnet, Matt.14:25. Låter Petrus
göra detsamma, Matt. 14:29. Får ett
ftkonträd att vissna, Matt.21 :19.

Under med Jesus
Han blir förklarad, Matt.17:2-8.
Uppstår från de döda, Luk.24:6.
Uppenbarar sig för de sina, Matt.28;
Luk.24; Joh.20. Far upp till himmelen,Apg.I:9.

Under genom Jesu lärjungar och apostlar.
De sjuttiotvå helar sjuka och driver
ut onda andar, Luk.10:9,17. Petrus
botar en ofärdig man, Apg.3:7, den
lame Eneas, Apg.9:34, uppväcker Tabita, Apg.9:40. Ananias och Safrra faller
ned döda på Petrus' ord, Apg.5:5,10.
Under genom Stefanus, Apg.6:8, genom Filippus, 8:6 f. Paulus straffar
trollkarlen Elymas med blindhet, Apg.
13:11, botar en ofärdig man, Apg.
14:10, driver ut en ond ande, Apg.
16:18, uppväcker Eutykus, 20:10-12,
helar Publius' fader, 28:8.
Se även: Apg.2:43; 5:12; 19:11 f.

Förförande under
Utfördes av Egyptens trollkarlar,
2.Mos.7:11-22. Andebesvärjerskan i
En-Dor, I.Sam.28:7-14. Trollkarlen
Simon, Apg.8:9-ll. Falska Messiasgestalter och falska profeter, Matt.
24:24; Upp.13:13-15;jfr 2.Tess.2:9.
UNDER
1) [Pälå'], X 79
grundbet. avsk~a, skilja (från det vanliga); nif. vara ovanlig, utomordentlig
el. underbar; här nif. part. fem. plur.
niplä'o!, underbara ting el. gärningar,
under, underverk. Se t.ex. Härlig 7,
Underbar 1, Underfull 1, Underlig l.

2) mopet,

n~ i

/.:)

under, underverk; tecken. Plur. av
mope! står ofta tillsammans med plur.
av 'ot, se 4, Tecken l. Se: Förebild 1,
Tecken 7, Undertecken l.
3) pliiä', X ~ ~
något ovanli~', underbart el. förunderligt; av: [pålå'], se l. Se t.ex. Förunderlig 2, Underbar 6, Underfull 2.
4) '0[, n i K
tecken, märke. Se vidare: Tecken l.
5) dågår, "1 ~ ~

UNDER
1 slå Egypten med alla s\ags u. 2.Mos. 3:20
2 de u. s. lag givit dig makt att
4:21
2 göra många tecken och u.
7:3
2 Låten oss se ngt u.
7:9
2 många u. ske i Egyptens land
11:9
3 Vem är dilllik... du s.lIör u.
15:11
1 Inför ditt folk skall lllllllöra u.
34:10
2 ett folk .•._ tecken och u.
D.Mos. 4:34
2 stora och IINvllga tecken och u.
6:22
2 de tecken och u. varmed H. förde
7 :19
13:1
2 utlovar åt dig tecken eller u.
2 tecken eller u inträffar
13:2
2 H. förde oss ut med tecken och u.
26:8
2 över dia ss. tecken och u.
28:46
2 de stora tecknen och u.ren
29:3
2 tänker på de tecken och u.
34:11
1 i morgon ska1l H. göra u.
Jos. 3:5
4 H. s. gjort dessa stora u.
24:17
1 vad äro alla h. u.
Dom. 6:13
5 det stora u. s. H. skallllöra
1.Sam.12:16
1 talen om alla h. u.
l.Krön.16:9
2 Tänken på hs u.
16:12
1 bland alla folk h. u.
16:24
2 det u. s. skett I landet
2.Krön.32:31
2 tecken och u. på Farao
Neh. 9:10
1 tänkte icke på de u.
9:17
1 u. fiera än DIID kan räkna
Job 5:9
1 u. fiera än DIID kan räkna
9 :10
1 stanna och betänk Guds u.
37:14
1 förtlilja alla dina u.
Ps. 9:2
1 förtlilja alla dina u.
26:7
1 Stora äro de u. du gjort, H.
40:6
1 intill nu förkunnar lag dina u.
71:17
1 H. Gud s. allena lIör u.
72:18
1 man förtliljer dina u.
75:2
3 tänka på dina fordomtima u.
77:12
3 Du är Gud, en Gud s.gör u.
77:11;
1 de u. ban har 1Il0rt
78:4
111iömde de u. han låtit dem se
78:11
1 inför deras fäder 1Il0rt u.
78:12
1 trodde icke på h. u.
78:32
2 gjorde sina u. på Soans mark
78:43
1 du är stor, och du lIör u.
86:10
3 Gör du väl u. för de döda
88:11
3 Känner man i mörkret dina u.
88:13
3 Av himlarna prisas dina u.
89:6
3 Förtliljen bland alla folk hs u.
96:3
3 ty ban har lIlart u.
98:1
3 talen om alla h. u.
105:2
2 Tänken på h. u.
105:6
2 Jljorde u. I Hams land
106:27
1 VAra fäder aktade icke på dina u. 106:7
1 hs u. med mskors barn
107:8,15,21
1 se H. u. på havsdjupet
107 :24
1 bs u. med mskors barn
107:31
1 att hs u. äro !åminnelse
111:4
1 kan skåda u.ren I din lag
119:18
1 så vill lllll bellNnda dina u.
119 :27
136:9
2 sände tecken och u. över dig
1 hm s. allena lör stora u.
136:4
11 enllgbet med sina förra u.
Jer.21:2
2 s. gjorde tecken och u.
32:20
2 ur Elyptens land med tecken och u. 32:21
6 de tecken och u. den hÖlste
Dan. 3:32
6 mäktiga äro hs u.
3:33
6 lör tecken och u. i himmelen och
6 :27
Matt.21 :15
7 sålla de u. (J.) Jljorde
8 lIöra stora tecken och u.
24:24
8 de skola lIöra tecken och u.
Mark.13:22
8 Om I Icke sen tecken och u.
Joh. 4:48
81m u. och tecken
Apl. 2:22
8 många u. och tecken 1Il0rdes
2 :43
4:30
8 låta tecken och u. ske _ J. namn
8 Jljordes mAnll1l tecken och u.
6:12
8 Stefanus morde stora u. och tecken 6:8
8 Jljorde u. och tecken I Elyptens
7 :36
8 lät tecken och u. ske _ dem
14:3
8 huru stora tecken och u. Gud Jljort 15:12
8 _ kraften I tecken och u.
Rom.15:19
8 _ tecken och u.
2.Kor.12:12
8IölIDens... tecken och u.
2.Tess. 2:9
8 vittnesbörd _ tecken och u. Hebr. 2:4

UNDERARM
alnen längden aven mans u.

det som sägs, ord; sak, handling. Se
t.ex. Gärning 8, Ord 2, Plan 6, Uppenbarelse 13.

6) temah, i'112

N.T. alltid i plur. terata och alltid
tillsammans el. jämsides med plur. av
semeion, se Tecken 11. Teras är LXX.s
vanliga översättning av hebr. mopet, se
2. Se: Undertecken 2.

z:

5.Mos. 3:11

UNDERBAR

l) [pålå'], X 79
(ibland påläf ~if. vara ovanlig el. underbar; hif. göra underbar; handla

Under genom Jesus

aram. något häpnadsväckande el. förunderligt, under. Ordet står på samtliga tre ställen jämsides med 'å!, se
Tecken 10.
7) thaumåsios, 8av~ciawc;
underbar, förunderlig; av: thamna,
något underbart el. förunderligt, under
(detta ord återfinns i 2.Kor.1l:14;
Upp.17:6). Thaumasios förekommer i
N.T. end. i Matt.2l:15, där det står i
neutr. plur. thaumåsia, underbara el.
förunderliga ting (gärningar), under.
Thaumåsia är i LXX ofta en återgiv$g av hebr. niplä'o!, se 1, även av
pälä', se 3.

Sjuka helas, Matt.8:3,14 f.; 9:20-22;
Mark.2:3-12; Luk.13:11-l3; 14:2-4;
17:11-14; Joh.5:5-9. Blinda får sin syn,

tecken, järtecken, förebud; sedan allmänt: under, underverk. Ordet står i

fruktansvärd; nif. part. av jåre', frukta.
I Ps.45:5; 65:6; Jes.64:3 står fem. pIur.
norå'o!, fruktansvärda ting el. gärningar; se vidare Gärning 14. Se: Helig 9.
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8) teras, Tepac;

underbart; i Dom.13:19 tillsammans
med 'åSå, göra; därav övers. låta något
underbart ske. Beträffande Ps.17:7;
31:22; se Bevisa 12. I PS.139:14 a stär
nif. av [pålå'], tillsammans- med norå'o!, se 3; därav övers. vara danad så
övermåttan underbart. Beträffande
övers. underbara verk, se Verk 4. Jfr
Utvälja 5. Se vidare: Under l.

2) gåtjol, 7 i, ~
stor; storslagen. Se t.ex. Mäktig 3,
Stark 7, Väldig 28.

3) norå', K ~ i )

Underbar - Underlydande
4) pil'i, 'I:' 7 ~
ovanlig, underbar; av: [pälå'j, se 1.
5) mij51il 'å, il X 7 El ~
underbar gärn"kgi ~nd. plur. övers.
underbara verk; av: [pålå'j, se 1.
6) p/ilä', ~ ~ ~
något ovaflli~ el. underbart; av:
[pålå'j, se 1. Se vidare: Under 3.
8) thaumastos, lJaVjlaaTO,
underbar, förundransvärd; av: thau·
mazö, se 9. Ordet är i Joh.9:30 övers.
förunderlig.
9) thaumåzå, lJavjla~w
undra, förundra sig (över), beundra; i
2.Tess.1:1O pass. bli föremål för undran, bli beundrad.
UNDERBAR
1 Är då ngt så u.t, att H.
1.Mos.18:14
2 betrakta den u.a synen
2. Mos. 3:3
3 se att H. lärnJn&ar äro u.a
34:10
3 de stora och u.a lärningar
6.Mos.10:21
4 Det är alltför u.t
Dom.13:18
1 lät han nit u.t ske i Manoas
13:19
1 Tänken på de u.a verk
l.Krön.16:12
1 ty u.t hiälpte. (Ussia)
2.Krön.26:16
1 U.t dundrar Gud med sin röst
Job 37:6
5 den Allvises u.a verk
37:16
1 om det s. var mig för u.t
42:3
1 Bevisa din u.a nåd
PS.17:7
1 han har bevisat mil sin u.a nåd
31 :22
3 lära dig u.a gärningar
45:5
3 Med u.a gärninlar bönhör du oss
65:6
3 Huru u.a äro icke dina gärningar
66:3
3 u.a äro hSlärnlnpr mot mskors
66:5
1 Tänken på de u.a verk han gjort
1011:6
1 så u.a verk I Hams land
106:22
1 u.t är det I vAra ögon
118:23
6 U.a äro dina vittnesbörd
119:129
4 sådan kunskap är mig alltför u.
139:6
1 danad så övermåttan u.t
139:14
1 Ja. u.a äro dina verk
139:14
1 Tre ting äro mig för u.a
Ords.30:18
1 han är u. i råd
Jes.28:29
1 u.a ting mot detta folk
29:14
1 ja. u.a och förunderli&a
29 :14
3 fore hltned med U.a gärningar
64:3
1 Intet är så u.t att du icke
Jer.32:17
1 så u.t att jag icke förmådde det
32:27
3 till utaeendet ss. u. kristall
Hes. 1 :22
1 s. handlat så u.t mot eder
Joel 2:26
1lUa dem: se u.a ting
Mika 7:15
1 alltför U.t för kvarlevan
Sak. 8:6
1 synas alltför U.t också för mil
8:6
8 u. är den i våra ögon
Matt.21 :42
8 u. är den i våra ögon
Mark.12:11
9 visa sia u. i alla dem
2. Tess. 1 :10
8 från mörkret till sitt u.a ]jus
1.Pet. 2:9
8 tecken, stort och u.t
Upp.15:1
8 Stora och U.a äro dina verk
15:3

UNDERBAR
Uttrycket »Underbar i råd» motsvaras i
grundtexten av pdlä' jo 'e~, vilket också
kan återges med »Under (Underbar),
Rådgivare». Jfr gamla sv. kyrkobibelns
övers. »Underlig, Råd». Se även: Under.
Beträffande de olika Messias-titlarna i
Jes.9, se Fridsfurste (sp.146S). Jes.9:6.
UNDERDÅNIG

1) kåbas, tO::J:I
tramp; unde;fÖtterna; lägga under sig,
underkuva, betvinga; nif. bli underkuvad el. betvingad; här övers. bliva el.
vara (någon) underdånig. Jfr kal av
kägas i Mika 7:19, övers. trampa' under
fötterna; I.Mos.l :28 lägga under sig.
Se: Träldom 5, Våld 16.
2) 'aPfi4, i? Vo
tjänare, slav;
'ågag, se 3. Se vidare:
Tjänare l.

av:

3) 'åbad,

i:1 l!

arbe~; tjäna; här övers. bliva el. vara
(någon) underdånig. Se vidare: Tjäna
l.
4) kåtuzS, tO r:! ~
bli mager el. tunn; pi. ljuga; här pi.,
nif. el. hithp. (med prep. le) i betydelsen: göra sig liten inför, böja sig för,
ställa in sig hos, hyckla underdånighet
inför; övers. visa (någon) underdånighet. Se vidare: Neka 1.

5) hypotåsså, v1ToTaaaw
underordna, underkuva; med. och
pass. hypotåssomai, underordna sig,
vara underdånig el. lydig. Se: Underordna l.
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UNDERDANIG
1 då landet blivit H. U.t
4.Mos.32:22
1 och landet så bliver eder u.t
32:29
2 Vi vilja bliva dig u.a
Jos. 9:8
2 Vi vilja bliva eder u.a
9:11
1 då nu landet var dem u.t
18:1
3 vilja vi bliva dig u.a
l.Sarn.ll:1
2 så skola vi vara eder u.a
17:9
2 bleve moabitema David u.a 2.Sam. 8:2
2 arameerna blevo David u.a
8:6
2 alla edomeer blevo David u.a
8:14
3 slagna och blevo dem u.a
10:19
3 de voro (Salomo) u.a
1.Kon. 4:21
2 Hosea måste bliva hm u.
2.Kon.17:3
3 upphörde att vara hm u.
18:7
2 Jojakim blev hm u.
24:1
2 blevo moabiterna David u.a 1.Krön.18:2
2 arameerna blevo David u.a
18:6
2 alla edomeer blevo David u.a
18:13
3 fred med David och blevo hm u.a
19:19
1 landet blivit H. och hs folk u.t
22:18
2 skola de nödgas bliva hm u.a 2.Krön.12:8
3 skola vara Babels konUD& u.a
Jer.25:11
3 stora konungar göra sil u.a
25:14
3 alla folk skola vara hm u.a
27:7
3 skola löra hm sig u.
27:7
3 s. jaa: icke vill vara hm u.t
27:8
5 och (J.) var dem u.
Lnk. 2:51
5 de onda andarna äro oss u.a
10:17
5 över att andarna äro eder U.a
10:20
5 icke är Guds laI u. t
Rom. 8:7
5 u. den överhet han har över sig
13:1
5 måste man vara den u.
13:5
5 andar äro profeterna u.a
1.Kor.14:32
5 de böra vara U.a överheten
Tit. 3:1
5 vara u.a andarnas Fader
Hebr.12:9
5 varen u.a all mänsklig ordning l.Pet. 2:13
5 Så varen nu Gud u.a
Jak. 4:7

UNDERDÅNIGHET
4
4
4
4
4

dina fiender visa dig u.
FrämUngar visade mig u.
främlingar visade mig u.
visa dina fiender dig u.
s. hata H. skulle visa hm u.

5.Mos.33:29
2.Sam.22:45
Ps.18:45
66:3
81:16

UNDERFULL

1) [pålä'j, ~ 79
nif. vara ov;n1g, utomordentlig el.
underbar; här nif. part. fem. plur.
underbara ting el. gärningar. Se vidare:
Under l.
2) palä', X ~ ~
något ovanligt el. underbart; här övers.
underfulla ting; av: [pälå'], se l. Se
vidare: Under 3.
UNDERFULL
1 begrunda och dina u.a verk
2 du gör u.a ting

Ps.145:5
Jes.25:1

UNDERGÅ
u. rannsakning inför (kejsaren)

API.25:21

UNDERGÅNG
1) 'ål]aq, i 2~
irra omkring, gå vilse; gå under, förgås;
här övers. hemfslla åt undergång. Se
vidare: Utrota 3.
2) bähålå, i 7 n :1
skräck, förfär;n: plötslig undergång el.
död. Se: Död (subst.) 8, Olycka 5.
3) [lål]a!], t:J 2 ~
grundbet. trol. slå el. stöta ned; end.
nif. bringas på fsll, gå under.
4) sliqär, l ~~
sönderbrytning, krossning; fsll, fördärv, undergång. I Ords.16:18 står
ordet parallellt med kiSsälon, se
Fa1110. Se vidare: Olycka 17, Skada 7.
5) 'aMri[, n ' ! !:.1.~
det sista el. yttersta; slut, ände. Se
vidare: Fullbordan 4.
6) kårat, fl ~I :J
skära, hugg; T (av); hif. fullständigt
skära av; avskära (någons liv); utplåna,
fördärva; här lt)haiai! (inf.märket le
och hif. inf. av kära!), övers. till
undergång för. Se vidare: Utrota 1.
7) misbiit, n:1 tO ~
upphörau'de, fut~~, til1intetgörelse; av:
Såga!, upphöra; vila; bringa att upp·
höra, göra slut på.

el. hugga av. Se: Fullbordan 9, Innersta 4.
10) apbleia, a1TwAELU
tillintetgörelse, fördärv; undergång,
förtappelse. Ordet står i 1.Tim.6:9
tillsammans med 6lethros, se Fördärv 32. Se vidare: Fördärv 30.
UNDERGANG
1 hemfaller (Amalek) åt u.
4.Mos.24:20
1 (Bileam:) han skall hemfalla åt u.
24:24
2 deras år I plötslig u.
Ps. 78:33
3 går till sin u.
Ords.10 :8,10
4 Stolthet lår före u.
16:18
6 Han skall icke se vår u.
Jer.12:4
6 u. för alla dem s. äro kvar
47:4
7 se med hån på hennes u.
Klag. 1:7
6 till u. för många mskor
Hes.17 :17
8 öuna förfäras vid din u.
26:18
4 när jag gör din u. hekant
32:9
9 Men han går till sin u.
Dan.ll :45
3 löper folket ... till sin u.
Hos. 4:14
9 Mitt folk Israel moget till u.
Am. 8:2
1 Juda barn på deras u.s dag
Ob. v.12
10 mskarna ned i fördärv och u.1.Tim.. 6:9

Hebr.10:34 övers. underkasta sig. Se
vidare: Mottaga 12.
7) peiran lambånå,

UNDERKASTA
1 Om du i dag u.r die detta
1.Kon.12:7
2 u.de sil konung Salomo
1.Krön.29 :24
2 utan u.en eder H.
2.Krön.30:8
3 Om de höra på hm och u. sil
Job 36:11
4 i dag u.s rannsakning
Apa. 4:9
5 intet tvånl u.d
1.Kor. 7:15
6 med glädje u.t eder
Hehr.10:34
7 Andra åter u.de sig belabberi
11:36

UNDERHANDLA

UNDERKASTELSE

u.de med de beniaminiter
Dom.21:13
Abner hade U.t med de äldste 2.Sarn. 3 :17
(Adonia) begynte u. med Joab 1.Kon. 1:7
sändebud och u. om fred
Luk.14:32

UNDERKLÄDER

8 icke vika gm en sådan u.

l.Mos.47:12
sitt bestämda u. av Farsa
47:22
levde av det bestämda u.
47:22
av H. eldoffer hava sitt u.
5.Mos.lS:1
De skola hava lika mycket till u.
18:8
han gav dem u.
2.Sarn.20:3
anslog ett u. åt (Hadad)
1.Kon.11 :18
ett ständigt u. gavs hm
2.Kon.25:30
och lav dem rikligt u.
2. Krön. 11 :23
till u. åt dina tjänarinnor
Ords.27:27
ett ständigt u. pvs hm
Jer.52:34
och minskade ditt u.
Hes.16 :27
ett visst u. för var dag
Dan. 1:5

UNDERHÅLLA
Så underhöll han dem det året

1.Mos.47:17

UNDERHÖVITSMAN

Gal. 2:5

med sina u. bundna och kastade

UNDERHÅLL
u. efter antalet av hs barn

1TEipav AIlIl(3avw

göra (eg. taga) ett försök, försöka;
utstå (eg. mottaga) ett prov, pröva; i
Hebr.ll :36 övers. underkasta sig; ack.
av peira, försök; prov, lambånö, se
Mottaga 8. Uttrycket förekommer
även i Hebr.ll:29, övers. försöka (gå).
8) hypotage, V1TOTa'Y1)
underordning; underkastelse, lydnad.
Se: Lydaktig 2, Lydnad 3.

Dan. 3:21

UNDERKRAFr
1) arete, apET1)

duglighet, godhet, dygd. Ordet står i
2.Pet.1:3 tillsammans med doxa, se
Härlighet 20. Se vidare art. Dygd.
UNDERKRAFT
1 medelst sin härlighet och u.

2.Pet. 1:3

UNDERKUVA
(Josua) u.de (Debir)
deras land u.de Josua på en gång
u.de Josua alla konungastädema
ty de hava u.t mig

Jos.10:39
10:42
11:12
HV.6:4

UNDERLAG

över- och underhövitsmännen 4.Mos.31 :14
över- och underhövitsmännen 31 :48,52,54
sina över- och underhövitsmän 1.Sarn. 8 :12
till över- och underhövitsmän
22:7
satte över- och underhövitsmän 2.Sam.18:1
till (Ella) en u. med 60 man
2.Kon. 1:9
Ella svarade och sade till u.nen
1 :10
sände åter en annan u.
1:11
Ater sände (Ahasja) en tredje u.
1:13
denne tredje u. drog ditupp
1 :13
eld förtärt underhövitsmännen
1 :14
Jojada lät hämta underbövitsmän
11:4
Underhövitsmännen gjorde allt
11:9
prästen gav åt underhövitsmännen
11:10
Jojada gav underhövitsmännen
11 :15
tal med sil underhövitsmännen
11 :19
över- och underhövitsmlnnen 1.Klön.13:1
ävensom över- och underhövitsmännen 26 :26
med över- och underhövitsmännen
27:1
över- och underhövitsmännen
28:1
kommo över- och underhövitsmännen 29:6
över- och underhövitsmännen 2.Krön. 1:2
förband sig med underhövitsmännen 23:1
åt underhövitsmännen de spjut
23:9
underhövitsmännen s. anförde skaran 23:14
tog med sig underhövitsmännen
23:20
efter över- och underhövitsmän
25:5
(H. tager bort) underhövltamän
Jes. 3:3

kunde tjäna ss. u.
detta var altarets u.

UNDERJORDEN
Uttrycket »längst ned i underjorden» är
en återgivning av hebr. bejarkete-l]or,
ordagrant: i gravens nedersta (djupaste)
del. Jfr Grav (ordanalys 9), Dödsriket.
Hes.32:23.
UNDERKASTA
l) '/il]fi4, i ~ F.
tjänare, slav; 'av: 'ågag, se 3. Se vidare:
Tjänare 1.
2) nå!anjåg, "1 ~ 1 ~ ~
giva handen, giva handslag (som tecken
på ingående av förbund osv.); i I.Krön.
29:24 med prep. tåJ:la!, under; i 30:8
med prep. le, till, åt; övers. underkasta
sig (någon). Se vidare: Löfte 5.
3) 'iiqaq, "1 ~ ~
arbeta; tjäna; här övers. underkasta sig.
Se vidare: Tjäna l.
4) anakrinå, avaJ<.pivw
förhöra, utfråga, anställa rannsakning
med; i Apg.4:9 pass. övers. underkastas
rannsakning. Se vidare: Rannsakning 4.
5) douloå, OOVAOW
göra till träl; pass. bli gjord till träl. Se
vidare: Tvång 4.

1.Kon. 7:31
Hes.43:13

UNDERUG
-underlig
förunderlig Luk.5 :26
UNDERLIG
1) [piilä'j, X79

här hif. göra ;v~ el. utomordentlig;
ordagrant: så sksll Herren göra dina
plågor och din säds (ätts) plågor ovanliga el. utomordentliga (underliga). Se
vidare: Under 1.
UNDERLIG
1 skall H. sända u.a plågor

5.Mos.28:69

UNDERLIV
(Pinehas) stack henne gm u.et 4.Mos.25:8
gav Abner hm en stöt i u.et
2.Sarn. 2 :23
3:27
till döds med en stöt i u.et
sårade (Is-Boset) med en stöt i u.et
4:6
(Amasa) en stöt i u.et
20:10

UNDERLYDANDE

9) te~, y~.

6) prosdechomai, 1T poao €xojlat

det yttersta; ände, slut; av: 1!:å~~, skära

taga till sig, lämna tillträde, mottaga; i

Hesbon och alla u. orter
4.Mos.21 :25
de intol~ dess u. orter
21 :32
into. Kenat med u. orter
32:42
Ekron med u. städer och byar
Jos.15:45
Asdod med u. städer och byar
15:47
Gasa med u. städer och byar
15:47
Be~Sean med u. orter
17:11
Jibleam med u. orter
17 :11
invånarna i Dor och u. orter
17:11
i En-Dor och u. orter
17:11
i Taanak och u. orter
17:11
i M",lddo och u. orter
17:11
s. bo i Bet-Sean och u. orter
17 :16
into& icke Bet-Sean med u. orter Dom. 1 :27
ej heller Taanar med u. orter
1 :27
invånarna i Dor och u. orter
1:27
ej heller i Jibleam och u. orter
1 :27
ej heller i Megiddo och u. orter
1 :27
bott i Hesbon och u. orter
11:26
i Aror och u. orter
11:26
jämte Kenat med u. orter
l.Kron. 2:23
i Gilead i Basan och u. orter
5 :16
boningsorter voro Betel med u. orter
7 :28
Naaran och västerut Geser med u. orter 7:28
Slkem med u. orter
7 :28
ända till Aja med u. orter
7:28
voro Bet-Sean med u. orter
7 :29
Taanak med u. orter
7 :29
Meg!ddo med u. orter
7 :29
Dor med u. orter
7 :29
byggde Ono och Lod med u. orter
8:12
tog (David) Gat med u. orter
18:1
Betel med u. orter
2.Krön.13:19
Jesana med u. orter
13:19
och Efron med u. orter
13:19
intagit Soko med u. orter
28:18
Timna med u. orter
28:18
och Gimso med u. orter
28:18
i Klriat'Arba och u. orter
N eh.11 :25
i Dibon och u. orter
11 :25
i Beer-Seba och u. orter
11 :27
i Mekona och u. orter
11:28
i Aseka och u. orter
11 :30
Benjamins barn i Betel och u. orter
11 :31

5866

5867

5868

8) jå~å', X ~ :
gå ut; även i betydelsen: gå bort,
försvinna; i Hes.26:18 inf. bortgång,
försvinnande, undergång. Ordet står
här parallellt med 1l13ppälät, se Fall 13.
Se t.ex. Fslla 14, Förlora 4, Kasta 30.

Underlåta - Undervisa
UNDERLÅTA
u.er att hålla påskhögtid
4.Mos. 9:13
u.en att göra efter ngt av dessa bud
15 :22
om du u.er att göra löfte
5.Mos.23:22
u.er att binda detta snöre
Jos. 2:18
Icke ett ord.o.underlät Josua
8:35
underlät icke ngt av allt det
11:15
ingen underlät att komma
2.Kon.l0:21
Underlåt intet av allt
Est. 6:10
underlåt det ej heller om
Pred.l1:6
u.it att söka deras bästa
Jer.23:2
Därigenom att du u.it detta
29:28
u.er att elda
Hos. 7:4
u.en det s. är viktigast
Matt.23:23

men icke u. det andra
men icke u. det andra
kunna icke u. att tala

23 :23
Luk.l1:42
Apg, 4:20

UNDERLÄGGA
över Jordan och u. dig folk
ö.Mos. 9:1
I skolen u. eder folk s. äro större
11 :23
de folk s. han underl.gt sig
2.Sam. 8:11
de många döden underlagda
Rom. 5:15
allt är hm underlagt
loKor. 15:27
sedan allt blivit Sonen underlagt
15:28
kraft varmed han kan u. sig
Fil. 3 :21
När han underlade hm allting
Hebr. 2:8
intet från att bliva hm underlagt
2:8
icke se allting vara hm underlaet
2:8
makter i andevärlden underlagda l.Pet. 3:22

UNDERMAKT
Job 10:16

alltjämt bevisa din u.

UNDERMÅLIG
Kan där få finnas U.t ef.-mått

Mik. 6:10

UNDERORDNA

1) hypotassö, u1Toraoow
underordna; med. och pass. underordna sig. Se vidare: Underdånig 5.
2) hypotagJ, u1Toraril
underordning; av: hypotassö, se 1. I
1.Tim.2:ll står ordagrant: i all underordning. Se: Lydaktig 2, Lydnad 3.
UNDERORDNA
1 u. sig ss. lagen bjuder
l.Kor.14:34
1 därför mån I å eder sida u. eder
16:16
1 U.en eder varancil'a
Ef. 5:21
1 u.en eder edra män
5:22
3 ss. I u,en eder H.
5:22
1 ss. församlingen U.r sig K.
5:24
3 skola hustrurna i allt u. sig
5:24
1 I hustrur, u.en eder edra män
Kol. 3:18
2 Kvinnan bör... helt u. sig
1.Tim. 2:11
1 att u. sig sina män
Tit. 2:5
1 Fönnana tjänarna att i allt u. si&
2:9
1 u.en eder edra herrar
l.Pet. 2:18
1 I hustrur, u.en eder edra män
3:1
1 u.de sig sina män
3:5
1 I yngre u. eder de äldre
5:5

stark, styrka. I Dom.9:24 står ordagrant: som styrkte hans händer till att
dräpa sina bröder. Se t.ex. Stärka 1,
Stödja 4, Trygga 2, Understödja 3.
2) näsä', x t' J

lyfta, höja; bä;a; här pi. i betydelsen:
understödja, hjälpa. Se t.ex. Hjälp 9,
Understödja S.
3) diakonia, o taK ovia
tjänande, betjäning, tjänst; i konkret
betydelse: det man tjänar med, understöd; av: diakoneö, se 4. Jfr Apg.6:1,
övers. u tdelning. J fr S. Se vidare:
Tjänst 18.
4) diakom!ö, o taKOVEw
tjäna, betjäna. Se vidare: Tjäna 14,
Tjänare 20.
5) I Apg.l2:2S är hela uttrycket »och
avlämnat understödet» utf.ord. Här
förekommer ordet diakonia, se 3,
övers. uppdrag.
UNDERSTöD
1 Sikems borgare s. lämnade u. Dom. 9 :24
2 u. åt folket och Guds hus
ESt. 8:36
3 sända ngt till u. åt de bröder
Apg.ll:29
5 sedan Barnabas ... avlämnat u.et
12:25
4 till Jerusalem med u.
Rom.15:25
3 det u. s. jag för med mig till
15:31
3 om u.et åt de heli&a
2.Kor. 8:4
3 Om u.et till de heliga är det
9:1
3 det u. s. kommer till stånd
9:12
3 hålla provet i fråga om detta u.
9:13

UNDERSTÖDJA

1) 'äzar,

l i

V

hjälpa, bistå~ Se t.ex. Hjälpa I, Seger S.
2) I 2.KOfl.lS :19 står ordagrant: för
att hans händer skulle vara med honom.

3) fiåzalf-, il! ~
vara fast el. stark; pi. (i Hes.16:49 hif.)
göra fast el. stark, styrka; stödja,
understödja. Se t.ex. Understöd 1.

Hes.26:21 (övers. man söker el. skall
söka efter). Se t.ex. Tänka 22, Uppsöka 1, Utforska S.
4) [be[car], "1 i2 ~
aram. pa. noggrant betrakta el. undersöka. Se: Efterforska 2.

5) diaginoskö, OtartVWOKW
särskilja, väl känna igen; noga lära
känna; om rättssak: undersöka, avgöra;
av: prep. dia, genom (i sammansättningar ofta med åtskiljan~e el. förstärkande innebörd), och ginöskö, se t.ex.
Känna 33. Jfr Rannsakning 6.
6) zJtesis, ~ilr7J o Le;
sökande; undersökning. Se vidare: Ordskifte 2.
7) anakrinö, åvaKpivw

utforska, undersöka, granska. Se vidare: Rannsaka 7.
UNDERSöKA
1 så skall du noga u.
5.Mos.13:14
1 då skall du noga u. saken
17:4
1 domarna skola noga u. saken
19:18
2 bespeja landet och u. det
Dom.18:2
2 Gån åstad och u.en landet
18:2
2 för att u. staden
2.Sam.10:3
2 för att u. landet hava
1.Krön.19:3
3 Saken blev nu u.t
Est. 2:23
5 tänken grundligare u. hs sak
Apg.23:15
5 (Felix:) vill jag u. eder sak
24:22

UNDERSÖKNING
1
4
6
7

anställdes u. rörande dem
1.Krön.26:31
till .tt hålla u. om Jud.
Esr. 7 :14
huru jag skulle göra med u.en Apg.25:20
icke göra ngn u. därom
l.Kor.10:25,27

UNDERTECKEN

l) mope!, nrli~
under, underverk; tecken. Se vidare:
Under 2.
2) teras, rEpae;
tecken, järtecken, förebud; under,
underverk. Se vidare: Under 8.

4) [se'ac.fj, l E~

UNDERTECKEN
1 g.v (Hiskia) ett u.
2 låta u. synas på himmelen

aram. pa. (med' prep. le) stödja, hålla
uppe, understödja. Verbet motsvarar
hebr. så 'ag, se Stödja 6.

i orättfärdighet u. sanningen

2.Krön.32:24
AplI. 2:19

UNDERTRYCKA

10) katecheö, Kar7JxeW
ljuda ned på; ljuda emot; genljuda;
(muntligen) undervisa; av: prep. katå,
nedför; ned på; mot, emot, och echeö,
ljuda (av: ~chos, ljud). Jfr våra låneord
katekes, kateket, katekumen, kateketisk.

11) paideuö, 1TaIÖ evw
fostra, uppfostra. Se: Aga 6, Tillrättavisa 6, Tukt 13.
12) ektlthemi, EK T"iO 7JJ.I.L
ställa el. sätta ut; med. i betydelsen:
utlägga, framlägga, förklara; i Apg.
18:26 övers. undervisa om. Se vidare:
Utlägga 3.

13) symbibdzö,

oVJ.l.~L~a~W

sammanföra, sammansluta; sammanfoga tankar till en slutsats el. ett bevis,
bevisa; visa, undervisa. Jfr akt. av
verbet i Apg.19:33, övers. draga fram;
pass. i Ef.4:16; Kol.2:19, övers. få
sammanhållning; v.2 slutas tillsammans. Se: Bevisa 30, Förstå 23.
14) mantluinö, J.l.avOavw
lära, lära sig; här övers. bliva undervisad, låta sig undervisas, få undervisning (om), mottaga undervisnirig. I
Joh.7:lS avses den judiska rabbinutbildningen, se Lärdom 5_ Se: Lära
31, Upplysa 5, Veta 34.

15) didaktikos, o IÖ aK TLK oe;
skicklig i att undervisa; övers. väl
skickad att undervisa; av: didåskö, se
8.
16) didaskalla, liLoaoKa"Aia
lärarverksamhet, undervisning; lära. Se:
Lära 19, Lärare IL
17) 10gos, "Aoroe;
ord, tal, utsaga; lära, undervisning; av:
Jegö, säga, tala. Se t.ex_ Lära 23, Predika 15, Samtal 6.

3) [bälf-a!j, t7 i2~

undervisning, lära; lag; av: Uåräj, se L
Se vidare: Lag 2.
8) didaskö, Ii lÖaoKw
lära, undervisa. Se vidare: Lära 18.

vara fast el. stark; pi. göra fast el.

grundbet. undersöka; pi. söka efter;
här pu. bli sökt el. undersökt. Pu. av
bäJs:d förekommer även i Jer.SO:20;

lärande, undervisning, lära; av: didåskö, se 8. Se t.ex. Lära 20.

UNDERVISA
1 förmåg ••tt u. andra
2.Mos.3S:34
2 höra sin röst .tt u. dig
5.Mos. 4:36
2 skulle u. I att bära
1.Krön.15:22
3 u.de i sången till H. är.
211:7
4 har H. u.t mig gm en skrift
28:19
1 utan prästen s. u.de
2.Krön.15:3
3 .tt u. i Jud. städer
17:7
3 Dessa u_de nu lJuda
17:9
3 i alla Juda städer och u.de
17:9
5 leviterna s. u.de hela Israel
35:3
3 u. i lag och rätt
Esr. 7 :10
5 leviterna u.de folket i lagen
Neh. 8:7
II leviterna s. u.de folket aade
8:9
4 Din lIode A. sände du .tt u.
9:20
1 U .en mig, så vill jag tlga
Job 6 :24
1 men de skola u. dig och säga
8:10
l fråga du boskapen, den må u. dig 12:7
1 tala till jorden, hon mA u. dig
12:8
1 u. eder om huru Gud liAr till vliga 27:11
1 u.r han syndare om vägen
Ps.25:8
l då u.r han hm om den väg
211:12
1 Jaa vill lär. dig och u. dig
32:8
3 Gud, du har u.t mig allt Ifrån
71:17
2 Säll är den man s. du, H., u.r
94:12
1 ty du u.r mig
119:102
1 DA u_de han mig
Ords. 4:4
1 Om vishetena väg u.r jag dig
4:11
3 till dem s. ville u. mig
5:13
6 u. den rättfärdige
9:9
4 u.r man den vise
21 :11
6 u.r jag i dag just dig
22:19
3 och du skulle u. mig
HV. 8:2
1 må u. oss om sina vägar
Jes. 2:3
1 h. Gud har u_t hm
28 :26
6 och vem kan u. hm
40:13
3 icke mer behöva u. varandra
Jer.31 :34
6 u. icke om skillnaden
Hes.22:26
6 u. dem om skillnaden mellan orent 44:23
3 u. i kaldeernas skrift
Dan. 1:4
5 Han u.de mig och talade till mig
9 :22
5 u. dig om v.d s. skall hända
10:14
2 Det var jaa .. u.de dem
Hos. 7:15
1 präster u. för betalning
Mlka 3:11
1 u. oss om sina vägar
4:2
8 (J.) u.de i der.s synagollor
Matt. 4:23
8 öppnade han sin mun och u.de dem 5:2
8 J. u.de i deras synagogor
9 :35
8 u. och predika I deras städer
11 :1
8 u.de han folket i deras synagoga
13 :54
8 helgedomen där han u.de
21 :23
8 suttit i helgedomen och u.t
26:55
8 i synagogan och u.de
Mark. 1 :21
2:13
8 folket kom till (J.) och han u.de
8 han begynte Ater u. vid sjön
4:1
8 han u.de dem i liknelser
4:2
8 begynte han u. i synagogan
6:2
8 &ick omkring I byarna och u.de
6:6
8 han begynte u. dem
6 :34
8 begynte han u. dem om att
8:31
8 Han u.de niirnligen sina lärjungar
9 :31
8 Ater u.de han dem ss. hans sed
10:1
8 han u.de dem och aade
11 :17
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UNDERPANT
åppa~wv
pant, säkerhet, handpenning. Ordet
kommer av hebr. 'erå\)on, pant, ett ord
som förekommer i 1.Mos.38:l7,18,20
(av: 'åra!!, eantsätta" lämna som pant
el. säkerhet J. Arrabön är en handelsterm, som betecknar ett förskott på en
ännu ej mottagen betalning och en
garanti för att hela summan skall
utbetalas. Anden är för den troende en
garanti för att han skall bli delaktig i
den eviga, himmelska härligheten.

5) näSö', x~ 4lyfta, höja; bära; här pi. i betydelsen:
understödja, hjälpa. Se t.ex. Hjälp 9,
Understöd 2, Upphöja L
6) såmak, l ~ D
stödja, uppehån~, understödja. Se vidare: Stödja S.

UNDERPANT
1 A. till en u. i våra hjärtan
1 till en u. givit oss A.
1 vilken är en u. på vårt arv

UNDERSTöDJA
1 till Adonia och u.de
l.Kon. 1:7
2 .tt (Pul) skulle u. hm
2_Kon.15:19
1 u. hs son Salomo
l.Krön.22:17
3 angrep i stället för att u.
2.Krön.28:20
3 u.des de av bröder leviterna
29:34
3 u.de dem med silverkärl
Esr. 1:6
4 Guds profeter s. u.de dem
5:2
3 u.de dem i arbetet
6 :22
J leviten S.bbetai u.de dem
10:15
5 furstarn •...u.de judarn.
Est. 9:3
6 (H.) rättfärdighet u.de hm
Jes.59:16
6 ingen fanns s. u.de mig
63:5
6 min förtörnelse u.de mig
63:5
3 u.de hon likväl icke den arme
Hes.16:49
7 understött nödlidande
l.Tim. 5:10
7 dA mA han u. dem
5:16
7 u. rätta, värnlösa änkor
5:16

1) arrab/m,

2.Kor. 1:22
5:5
Ef. 1:14

UNDERRÄTTA
.tt jag skulle u. dig därom
Rut 4:4
(B.t-Seb.) lät u. D.vid
2.Sam.ll:5
u.de hm om att folk kom
1.Kon.20:17
för att kunna u. dig därom
Esr. 5:10
för .tt jag skulle u. dig
Job 1:15,16
för .tt jag skulle u. dig
1:17,19
u.de översteprästerna
M.tt.28:11
Fångvaktaren u.de Paulus
AplI.16:36
till översten och u.de hm härom
22:26
kommer Tykikus att u. eder
Ef. 6:21
Tykikus u. eder
Kol. 4:7
De skola u. eder om allting här
4:9

UNDERRÄTTELSE
mannen s. framfört u.n
budskap från eder med Uol
han har en u. att lämna
Vad är det för en u. du bar

2.S.m. 1:6,13
15:28
ApII.23:17
23:19

vara stark el. räcka till för; med bestämning i dativ: bistå, hjälpa, understödja; av: prep. epi, på, vid; till, och
arkeö, vara stark, räcka till.

UNDERSÅTAR
mång. u. är en konungs härli&het Ords.14:28

UNDERSöKA
J~
söka, söka efter; undersöka; i 1.Krön.
26:31 njf. sökas, bli eftersökt; bli
undersökt. Se vidare: Rannsaka 2.

1) dåra!, t7

UNDERSKRIVA
vittnen s. u.it köpebrevet

Jer.32:12

UNDERST
aömt i jorden ... silvret u.
funno det gömt du, silvret u.
sänkt mi& ned u. i graven
6.kallar ditt namn, u. i djupet

Jos. 7:21
7:22
Ps.88:7
Kol. 3:55

UNDERSTUNDOM
David lämnade u. Saul

l.Sam.17:15

UNDERSTÖD

1) fiäzalf-, il

7) eparkeö, E1TapKEw

~~

2) fiålf-ar, "1

~~

utforska, undersöka, rannsaka, pröva.
Se vidare: Rannsaka l.

Rom. 1:18

UNDERVISA
Se även: Lära, lärare, lärjunge, skola,
tukt, uppfostra.
UNDERVISA

l) Uårå], n ~ ~
hif. visa, peka; undervisa, lära. Se:
Lära 1, Lärare l, Tecken 8.

2) jäsar, "1 D '
~l och pi. -tJkta, straffa; tillrättavisa;
undervisa. Se t.ex. Tukt 2, Varna 2.

3) låmad, l ~ 'I
öva sig -(i), lä;a (sig); pi. öva, lära,
undervisa (andra); pu. bli undervisad.
Se: Lära 2, Varna 4.

4) Sökal, 'I J iv

hif. ~ på, betrakta; vinna el. äga insikt,
bli el. vara förståndig; giva (någon)
förstånd, lära, undervisa. Se t.ex. Lära
10, Vårda 5.

5) bin, 1 '?
skilja, skilja ut, särskilja; urskilja, skärskåda; märka, varsebliva; inse, förstå,
känna; här hif. giva (någon) insikt el.
förstånd, lära, undervisa. Se t.ex. Lära
13, Skåda 10.

6) jåc.fa', V l '
förnimma, Iiiäfka; inse, förstå; känna,
veta; här hif. låta (någon) förstå el.
veta. Se t.ex. Lära 3, Skicklig 1.

7) torå, n"1 i n

9) didache,

o IÖ axil

Undervisning - Undfå
8 Medan J. u.de i h elged o men
12 :3 5
12 :38
9 han u.de d em och sade
8 i helgedomen och U.t
14 :49
10 i vilka du blivit u.d
Luk. 1 :4
8 u .d e i deras synagogor
4:15
8 han u.de folket på sabbaten
4 :31
8 ocb u.de folket ifrån båten
5 :3
8 då han u.d e folk e t
5 :17
8 gick in i synagogan o ch u.de
6:6
8 på sabbaten u.de i en synag oga
13 :10
8 vandrade."och u.de folk et
13:22
8 och du har U.t på våra gator
13:26
8 han u.de var dag i helgedomen
19 :47
8 då han u.de folket i helged o men
20:1
8 vi veta att du talar o ch u.r rätt
20:21
8 han u.de om dagarna i h elgedomen 21 :37
8 u.de i synagogan i Kapernaum Joh. 6:59
8 gick J. upp i helgedome n och u.d e
7 :14
8 där han u.d e i helgedomen
7 :28
8 Tänker han då u. grekerna
7 :35
8 medan han u.de i helgedomen
8 :20
8 och du vill u . oss
9 :34
8 jag har alltid u.t i synagogan
18:20
8 de u.de folk e t
Apg . 4: 2
8 förbjödo dem att u . i J. namn
4:18
8 in i helgedomen och u.de
5:21
8 stå i helgedomen och u. folket
5:2 5
5 :28
8 förbjudit eder att u. i det namnet
8 u . i beigedomen och hemma i husen 5:42
11 Moses blev u .d i all egyptiernas
7:22
8 u.de ganska my cket fo lk
11 :26
8 vistades i Antiokia där d e u .de
15 :35
8 (Paulus) u.de i Guds ord
18 :11
10 (Apollos) u.d om H . väg
18:25
18:25
8 (Apollos) u.de grundligt o m J.
12 u.de hm grundligare om Guds väg 18:26
8 icke försummat att u. ed er
20 :20
11 u.d vid Gamaliels fö tter
22: 3
8 (Paulus) u.de om H . JK.
28:31
13 att han skulle kunna u . hm l.Kor. 2 :16
14 att alla bliva u.de och fö rmanade
14 :31
8 undfått det eller blivit u.d
Gal. 1 :12
10 d en s. u.r hm få del med sig
6:6
8 u . var mska med all vishet
Kol. 1 :28
8 u .en och förmanen varandra
3:16
14 i stillhet låta sig u.S
l.Tim. 2 :11
15 gästvänlig, väl skickad att u .
3 :2
8 Så skall du bjuda och u.
4 :11
4 :13
16 nitisk i att förmana och u .
8 Så skall du u. och förmana
6:2
8 i sin ordning u. andra
2.Tim. 2:2
15 mild mot alla , väl ski ckad att u .
2 :24
8 att man nu åter u .r eder
Hebr. 5 :12
8 aldrig behöva u. den andre
8:11
8 b ehöves icke att ngn u.r
l.Joh . 2 :27

UNDERVISNING
1 skrivit, till u. för dessa
2.Mos.24 :12
1 till u. om när ngt är
3 .Mos.14:57
7 Tag emot u. av hs mun
Job 22:22
7 Lyssna till min u .
PS.78:1
7 förunna mig din u .
119:29
7 förkasta icke din moders u.
Ords. 1:8
7 Min son, förgät icke min u.
3:1
7 min u. mån I icke låta fara
4:2
7 förkasta icke din mod ers u.
6 :20
7 budet är lykta och u .ens ljus
6 :23
7 b evara min u. ss. din ögonsten
7:2
7 Den vises u. är en livets källa
13:14
7 icke till korta med u .
Jer.18:18
7 prästerna till korta med u.
Hes. 7 :26
Mal. 2:6
7 Rätt u. var i hs mun
7 u. skall man hämta ur h s mun
2:7
7 gm eder u. haven I kommit många
2:8
7 när I hf' ndhaven u.en
2 :9
Matt.22:33
9 häpnade de ö ver hs u.
9 sade i sin u.: Hören!
Mark. 4:2
9 folket häpnade över hs u.
11:18
9 de häpnade över hs u.
Luk. 4:32
14 s. icke har fått u.
Joh . 7 :15
9 höllo fast vid apostlarnas u .
Apg. 2:42
9 uppfyllt Jerusalem med eder u .
5:28
10 fått din u. ur lagen
Rom. 2:18
16 det är skrivet oss till u .
15:4
9 ngn profetia eller ngn u.
l.Kor.14:6
10 till u . jämväl för andra
14:19
9 den andre ngt till u .
14:26
10 Den s. får u. i ordet
Gal . 6:6
14 icke fått en sådan u . om K.
Et. 4:20
14 sådan u. I mottagen av EpafrasKol. 1:7
8 i enlighet med den u. l fått
2:7
16 Hav akt på ... din u.
l.Tim . 4:16
16 arbeta med predikande o ch u .
5:17
16 All skrift ... nyttig till u.
2.Tim. 3:16
9 förmana med tålamod och med u .
4:2
16 låt dem i din u. finna
Tit. 2:7
17 förstå u. om rättfärdighet
Hebr. 5 :13
9 u. om dop och handpåläggning
6:2

UNDERVÅNING
att (arken) får en u .

loMos. 6 :16

UNDFLY
l) Slutet av Ps.60:6 kan översättas på
två sätt: a) på grund av sanningen
(= för sanningens skull); b) från bågen
(= undan bågen).

2) piira', V l EJ
släppa, lösa;- göra sig fri från; här om
väg, därav övers. undfly. Se Lex. Tygellös l, Veta 17.
3) sur, I I D
vika, avvika, avlägsna sig; här med
prep. min , från . Se Lex. Avstå S,
Fly 6, Omåttlig l, Undslippa 2.
4) nus, D 1 J
fly , undfly, undkomma. Se Lex. Fly l ,
Skynda 6.
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».Iesus gick omkring i alla städer och byar och undervisade i deras synagogor», Matt. 9:35.

UNDFÅ

S) ekpheugö, €K<!>€V-YW
fly ut, fly undan; undfly, undkomma;
av : prep. ek, (ut) ur, fr ån, och pheugö,
se 6. Se: Fly 18, Undkomma 6.

6) pheugö, <!>€v-y w
fly ; i l.Kor.lO:14 med prep. ape. ,
(bort) från. Se: Fly 18, Undkomma 7.
7) penlstemt, 7r€pttUjl17jlt
ställa el. placera runt omkring; ställa
om, flytta; med. ställa sig el. stå runt
omkring; flytta på sig; hålla sig på
avstånd från, undvika , undfly ; av:
prep. ped, omkring, och histemi, ställa, sätta, placera.
UNDFLY

1
2
3
4
5
5
6
7
7
5

samla sig att u. bågen
Ps.60 :6
U. den
Ords. 4:15
gm H. fruktan u.r man det onda
16 :6
Ingen av dem skall kunna u.
Am. 9 :1
bedjen att I mån kunna u.
Luk.21 :36
kunna u . Guds dom
Rom . 2 :3
u.n avgudadyrkan
l.Kor. l0:14
u. oandligt o ch tomt prat
2 .Tim. 2 :16
dåraktiga tviste frågor må du u. Tit. 3:9
om dessa icke kunde u .
Hebr.12 :25

3) liikah, n j) ';
fatta : gripa; - taga, mottaga. Se t.ex .
Fånga 4 , Mottaga l , Röva 11.
4) niiSä', Xl1l
lyfta, höja; b~a ; bära bort ; taga , mottaga. Se t.ex. Trona S, Upphöja l.
S) l PS.S l :21 står ordagrant: Då skall
du hava behag i rättfärdighets offer.
6) bo ', X i ::l
gå in , komma; hlf. föra in, skaffa sig,
hämta. Jfr hif. av bo' (med prep . be) i
HY.8:ll ; Klag .S:9, övers. hämta. Se
t.ex. Leda (verb) 18, Tillträde 3.
7) pu/f, j)1 EJ

UNDFLYKT
l) mislåhat, f1Q~iVi.J
utsänd skara, beskickning; sändning;
här i betydelsen: entledigande, frigivande, hemförlovning (från krig); av:
Sälah, se Sändebud 3. Ordet är i
Ps.78:49 övers. skara.
2) Iniinos, D i Ji.J
flykt; tillflykt; :;v : nus,
Undfly 4.
Se: Flykt 10, Tillflykt 3.

se

UNDFLYKT

1 ej heller finnes u. i krig
2 icke mer ngn u. för herdarna
2 ej ens den snabbaste finna u.
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l) Beträffande 3.Mos.6 :20, se Smörjelse 2.
2) ziira ', V l l
utströ , så; "här nif. tillsammans med
subsL zfu-a ', se Säd l ; därav övers.
undfå livsfrukt. Se t.ex . Avkomma 8.

Pred. 8:8
Jer.25:35
Am. 2 :14

hlf. träffa på , ernå, få. Se vidare:
Vackla 7.
8) I Ords.12 :20 står ordagrant: för
dem som stifta frid [är] glädje.

13) miisii ',

X ";; D

uppnå, finna. S~ Tt.ex. Möta l , Vinna 3.
14) [/fega/], 'I ~ iJ

grundbet. vara fråmför el. inför, vara
mittemot; aram. pa. [<ab bel; mottaga,
erhålla, få. Se vidare: Mottaga S.
15) l Ho s. 14:4 är pu. av räJ:tam övers.
undfå barmhärtighet (se Barmhärtighet 4).
16) I MarkA:12 står ordagran t: på det
att de icke må omvända sig och det må
bliva dem förlåtet.
17) sphragizö,

a<!> pa-yil;w

sätta sigill på, teckna med sigill, försegla, besegla; här övers. låta undfå sitt
insegel; pass. övers. undfå såsom ett
insegel. Se vidare: Insegel 2.
18) /ambdn ö,

Aa jl !3av w

taga , gripa, fatta ; taga emot, mottaga.
Se: Fånga 21 , Mottaga 8, Uppbära 6.
19) l Apg.3: 16 står ordagrant : Och
genom tron på hans namn har hans
namn styrkt denne, vilken I sen och
kännen.

12) I Jes.6l:7 står ordagrant: evig
glädje skall bliva för (= tillfalla) dem.

20) dechomai, o€x ojlat
taga, mottaga. Se : Mottaga 10, Tro
(verb) 7, Upptaga 14.
21) didömi, oiowjlt
giva; här övers. låta undfå.
22) utf.ord .
I Apg.l 8 :27 står ordagrant: genom
nåden (= genom Guds nåd).
23) ty ngchanö, TV-Y XavW
träffa (ett mål); nå, uppnå, få, vinna.
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9) [niiSag], Jb J

hlf. hinna upp, ~ppnå . Se : Falla 39.

10) l Jer.23:28 står ordagrant: den
hos vilken mitt ord [är].
11) utf.ord .

Undgå-Ung
24) I 1.Kor.4:S står ordagrant: Och då
skall berömmelsen ske för var och en
från Gud.
25) echo, 'EXW
hava, hålla; äga, besitta; här övers. hava
undfått el. undfå.
26) paralambtino, 1rapaAaJli3avw
taga till sig; övertaga, mottaga. Detta
verb är i brevlitteraturen en teknisk
term för att taga emot en helig tradition, och det korresponderar med
paradidömi, se Meddela 9. Se vidare:
Lära 32.
27) ze16o, ~1/A6w
vara ivrig el. nitisk. Se vidare: Ivrig 16.
28) zelOtes, ~1/AWTiI~
ivrig, nitisk; av: zelOö, se 27. Se vidare:
Ivrig 17.
29) parakaleo, 1rapaKaA€W
uppmana, förmana; samtidigt: uppmuntra, trösta; här pass. bli tröstad. I
2.Kor.l:4 står ordagrant: genom den
tröst, varmed vi själva bliva tröstade;
v.6 men om vi bliva tröstade. Se
vidare: Tröst 9.
30) kleroo, K A1/POW
tilldela, fördela (arvslotter osv.); pass.
övers. undfå sin arvslott. Se vidare:
Arvslott 9.
31) I Ef.4:l står ordagrant: den kal·
lelse, varmed I haven blivit kallade.
32) kom/zo, KOJli~w
sköta, sörja för; taga med sig, bära bort
(för att ta hand om och bevara);
allmänt: bära bort; bära, bringa,
komma med; med. kornizomai, upp·
bära, få, vinna; återfå, återvinna. Lik·
som i Hebr .11 :39 har kornizomai även
i 10:36; 11:13 (övers. få) som objekt
epanggelia, löfte; det som är utlovat.
Verbet är i Matt.2S:27; 2.Kor.S:1O;
Ef.6:8; Kol.3:2S övers. få igen; Hebr.
11 :19 få tillbaka; 1.Pet.1:9 vinna. Jfr
Bedraga 17.
UNDFA
l u.r smörjelsen
a.Mos. 6:20
2 kunna u. livsfrukt
4.Mos. 5:28
3 vad u.r han av din hand
Job 35:7
4 u. välsignelse av H.
Ps.24:5
5 u. rätta offer s. behaga dig
51 :21
3 du undfick givor bland mskorna
68:19
6 att vi må u. visa hjärtan
90:12
3 u. tuktan till insikt
Ords. 1:3
7 den mska s. u.r förstånd
3:13
7 han u.r nid från H.
8:35
7 Den 1I0de u.r nåd av H.
12:2
8 s. stifta frid. de u. glädje
12:20
7 han har U.tt nåd av H.
18:22
9 fröjd och glädje skola de u.
Jes.35:10
9 fröjd och glädje skola de u.
51:11
11 rätt de skola u. av mig
54:17
11 l skolen u. all den trofasta nåd
55:3
12 evig glädje skola de u.
61:7
10 den s. har U.tt mitt ord
Jer.23:28
13 profeter u. ej heller ngn syn KIag. 2:9
14 den Högstes heliga u. riket
Dan. 7 :18
15 faderlöse u.r barmhärtighet
Hos.14:4
16 omvända sig och u. förlåtelse Mark. 4:12
17 låtit u. sitt insesel
Joh. 6:27
18 u.r omskärelsen på en sabbat
7:23
18 de s. trodde på hm skulle u.
7:39
18 skolen l u. kraft
Apg. 1:8
18 av Fadern u.tt den utlovade h. A.
2:33
18 ss. giva u. den h. A.
2 :38
19 har u.tt styrka av hs namn
3:16
20 (Moses) undfick levande ord
7 :38
18 att de måtte u. helig ande
8:15
18 de undfingo helig ande
8:17
18 var och en u.r helig ande
8:19
18 u.tt den h. A .• de likaväl s. vi
10:47
21 lät dem u. den h. A.
15:8
22 gm den nåd han hade u.tt
18:27
18 UndfinBen l helig ande
19:2
18 u. syndernas förlåtelse
26:18
23 Gm den hjälp jag u.tt av Gud
26:22
18 undfick omskärelsens tecken Rom. 4:11
22 Abraham och hs säd undfick löftet 4:13
18 gm vilken vi u.tt försoningen
5:11
18 s. u. den överflödande nåden
5:17
22 äoden bliver att l u.n evigt liv
6:22
18 så skall han u. lön
1.Kor. 3:14
24 u. av Gud den berömmelse
4:5
25 den h. A. s. l haven U.tt av Gud
6:19
25 s. har U.tt kunskap
8:10
26 jag har från H. U.tt detta
11:23
27 varen ivriga att u. de nådegåvor
12:31
27 ivriga att u. de andliga gåvorna
14:1
28 ären ivriga att u. andliga gåvor
14:12
27 ivriga att u. profetians gåva
14:39
26 ss. huvudstycke vad jag själv u.tt
15:3
29 gm den tröst vi u. av Gud
2.Kor. 1:4
29 U. vi däremot tröst
1:6
22 delen lock den tröst vi u.
1:7
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1) kåså, il OJ
TT
betäcka, skyla; här pi. med prep. 'al,

UNG
Se även: Ungdom, barn, flicka, gosse,
jungfru, yngling, dotter, son, liten, ny,
unge, yngre, yngst.
Ung, ungdom
Även om grundtexten för »Ung» och
»Ungdol11» använder ord med olika
grundbetydelser (se ordanalyser), är
det ofta omöjligt att dra några klara
gränser mellan dem. Josef omtalas
sålunda i 1.Mos.4l: 12 som ntfar
(gosse), fastän han är nästan 30 år
gammal, jfr v.46, och hans söner
Efrairn och Manasse, som är 20åringar, kallas »gOssaD), 48:16, jfr
41:50; 45:11; 47:28. Jeter, Gideons

förstfödde son, kallas även »gosse»,
Dom.8:20. Absalom, som enligt
2.Sam.14:27 har fått tre söner och en
dotter, omtalas av sin fader David som
na'ar (gamla övers. »pilt»), 18:5,12. De
män som den 41 år gamle konung
Rehabeam, 1.Kon.14:2l, rådför sig
med, hans jämnåriga kamrater, beteckn,as som jelågim, »unga» (plur. av
jälä!,l), 12:8,10. - Eutykus, som i
Apg.20:9 benämns neanlas (yngling),
blir i v.12 omtalad som pais (gosse,
övers. yngling). Den rike mannen,
Matt.19:20,22 Gfr Mark.1O:20), Saulus, Apg.7:S8, och Tirnoteus, 1.Tirn.
4:12, var sannolikt ej heller de helt
unga vid de aktuella tidpunkterna.
Grundtextens ord för »Unga män»
(ibland övers. »:nän», »f011o») används
ofta i betydelsen »tjänare» el. »krigsmän», t.ex. 1.Mos.14:24; Jos.6:23;
1.Sam.2l :5; 25:5; 30:17; 1.Kon.20:l4;
Jes.3l :8; Arn.4:l0.
En övergång från tidig ungdom till
mogen ålder markerades när gossen
blev tjugo år. När israeliternas antal
räknades, skulle var och en som upptogs bland de inmönstrade, dvs. var
och en som var tjugo år gammal eller
äldre, ge en gåva som offergärd åt
Herren, 2.Mos.30:11-l4. Vid betalning
av penninglösen för personer som lova·
des åt Herren, gällde ett och samma
belopp för var och en som tillhörde
åldersgruppen mellan tjugo och sextio
år, 3.Mos.27:2 f. Alla män över tjugo
år mönstrades i Israels här, 4.Mos.
1:2 f.; 2.Krön.2S:S. Se: Krig. Vid upp·
nådda tjugo år stod man i ett särskilt
ansvarsförhållande, vilket framgår av
t.ex. 4.Mos.14:29. En levit skulle börja
sin tjänstgöring när han var 25 år
gammal, 8:24. I en kvinnas liv var
övergången från jungfruståndet till det
äktenskapliga ståndet den avgörande
gränsen. G.T. framställer det som själv·
klart att en kvinna var orörd före
äktenskapet,
1.Mos.24:l6;
Dorn.
11 :38 f. Den ogifte mannen var följ·
aktligen förpliktad till sexuell renhet,
och om han inlät sig i sexuellt umgänge med en jungfru, var han skyldig
att ta henne till hustru, 2.Mos.22: 16;
S.Mos.22:28 f. Se: Äktenskap, Trolova.
Ungdom och oerfarenhet hör i regel
ihop. När Gideon blev kallad att frälsa
Israel ur midjaniternas hand, hänvisade
han till att han var den yngste
(ringaste) i sin faders hus, Dom.6:lS.
Den unge Salomo, som blev konung
efter sin fader David, sade i sin bön till
Gud att han endast var en ung man
som icke rätt förstod att vara ledare,
1.Kon.3:7, jfr 1.Krön.29:1. Jeremia
ansåg sig för ung att vara Herrens
profet, J er. 1:6.
Bland de oerfarna såg Ordspråksbokens författare en yngling utan förstånd, Ords.7:7. På grund av sin oerfarenhet faller den unge lätt för de
frestelser som hör ungdomstiden till,
Ords.7:7 ff., och i Skriften talas flerstädes om ungdomens missgärningar
och synder, se t.ex. Job 13:26;
Ps.2S:7. Det sägs i 1.Mos.8:2l att
människohjärtats uppsåt är ont allt
ifrån ungdomen, och i Ords.20:11
heter det att redan den unges gärningar
visar hur hans vandel kommer att bli.
Jfr vad som sägs om Israels folk i
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17 låtit oss u. sitt insegel
1:22
18 om I u.n ett annat slags ande
11:4
18 äo den l förut haven u.tt
11:4
26 i strid mot vad l haven u. tt
Gal. 1:9
26 icke av ngn mska jag u.tt det
1:12
18 av laggärningar att Iundfingen A.
3:2
18 gm tron u. den utlovade A.
3:14
22 på grund av lag arvet skulle u.s
3:18
30 hava vi u.tt vår arvslott
Ef. 1:11
17 u.tt den utlovade h. A.
1:13
31 värdig den kallelse I haven U.tt
4:1
17 vilken I haven u.tt ss. insegel
4:30
26 ämbete s. du u.tt i H.
Kol. 4:17
26 undfingen det Guds ord
1.Tess. 2:13
18 att vi må u. barmhärtighet
Hebr. 4:16
25 u. en kraftig uppmuntran
6:18
18 av Levi söner s. u. prästämbetet
7:5
18 U.tt kunskapen om sanningen
10:26
32 undfingo icke vad utlovat var
11:39
26 då vi nu skola u. ett rike
12:28
18 den nådegåva han bar u.tt
1.Pet. 4:10
32 u. härlighetens oförvissneliga
5:4
18 den smörjelse I haven u.tt
1.Joh. 2:27
18 huru du undfick ordet
Upp. 3:3

på, över; täcka över, överskyla; övers.
hava undseende med; jfr Ords.lO:12,
övers. skyla. Se: Fördölja 5, Täckel·
se 3, Översky la 1.
2) nåSå'pånim, 0')9 ~b)
ordagrant: upplyfta (~ågon~ ~nsikte;
därav: ta hänsyn till, ha respekt för. Se
t.ex. Akta 20, Försyn 2, Myndig 1,
Partisk 2.
3) metriopatheo, Jl€TpW1raO €W
vara måttfull i sina lidelser el. känslor;
vara översepnde el. skonsam mot; av:
metriopathes, måttfull i sina lidelser el.
känslor, särskilt i vrede el. sorg (av:
metrios, som håller rätta måttet, mått·
lig, och pathos, se Lusta 5).

UNDGÅ

UNDSEENDE
1 icke misskund och u.
2 om jag icke hade u. för
2 mot prästerna visas intet u.
3 hava u. med de okunniga

u. att se graven
Ps.49:10
leva och u.r att se döden
89:49
s. själv har U.tt förhärjning
Jes.33:1
skola de kunna u. straff
Hos. 8:5
om de u. förödelsen
9:6
hennes boning u. förstörelse
Sef. 3:7
söka u. att dömas till Gehenna
Matt.23:33
för att u. otuktssynder
1.Kor. 7:2
u. att avkläda oss
2.Kor. 5:4
u. att bliva förföljda
Gal. 6:12
undgick Rabab att förgås
Hebr.11:31

UNDKOMMA
1) peletå, il tl' '7 öl
undko~nd";" .. r'äddning; i konkret
betydelse: de som undkommer el. blir
räddade, av: pälat, undkomma, undfly.
Se: Rädda 10, Räddning 1.
2) [målat], t:l7 t:I
här nif. bli räddad, räddas. Se vidare:
Rädda 8.
3) I 1.Krön.2l :12 står ordagrant: och
dina fienders svärd till upphinnande
(= så att dina fienders svärd hinner upp
dig).
4) jåså', X::i '
gå ei. ko~ ut; komma undan. Se
t.ex. Fly 13, Fri 6, Lös 1, Rädda 13.
5) pålit, tl ' '7 9
en so~ har bli~it räddad el. undkommit genom flykt; av: pälat, se 1. Se:
Flykting 1, Rädda 2.
6) ekpheitgo, EKrpElryw
fly ut, fly undan; undfly; av: prep. ek,
(ut) ur, från, och pheugö, se 7. Se:
Fly 18, Undfly 5.
7) pheugo, rfJ€li"( w
fly; med objekt: undfly, undkomma.
Se: Fly 18, Undfly 6.
8) apopheitgo, årrorp€v"(w
fly bort från, undfly; av: prep. ap6,
(bort) från, och pheugö, se 7. Se:
Rädda 22.
UNDKOMMA
1 den andra skaran u.
1.Mos.32:8
l De u.na måste få hesittning
Dom.21:17
2 så u.er jag hs hand
1.Sam.27:1
3 u. dina fienders svärd
1.Krön.21 :12
l och ingen hade u.it
2.Krön.20:24
4 den rättfärdige u.er ur nöden Ords.12:13
2 Den s. täckes Gud kan u.
Pred. 7 :27
2 huru skola vi själva kunna u.
Jes.20:6
4 s. de icke skola kunna u.
Jer.ll:ll
2 icke u. kaldeernas hand
32:4
2 du själv skall icke kunna u.
34:3
2 du själv skall icke u. deras hand
38:18
2 du själv skall icke u. deras hand
38:23
5 allenast några s. u. svärdet
44:28
l omkring (Babel). låten ingen u.
50:29
2 Kan han u.?
Hes.17:15
2 Kan den s. bryter förbund u. ?
17 :16
2 därför skall han icke u.
17:18
6 huru skola då vi kunna u.
Hehr. 2:3
7 u.o svärdets eD
11 :34
8 u. den förgängelse
2.Pet. 1:4
8 u.it världens besmittelser
2 :20

UNDRA
u.de om H. gjort bs resa
alla u.de i sina hjärtan
u.de vilken (J.) talade om
varför u.en I över denne
Medan Petrus i sitt sinne u.de
detta är icke att u. på

1.Mos.24:21
Luk. 3:15
Joh.13:22
Apa:. 3:12
10:17
2.Kor.11:14

UNDRAN
u. över vad s. blivit av Petrus

Apg.12:18

UNDSEENDE

5.Mos.13:8
2.Kon. 3:14
KIag. 4:16
Hebr. 5:2

UNDSLIPPA
1) "fe'eri!, n,! ~ c:i
återstod, det (de) som är kvar, rest; här
övers. de som hade undsluppit; av:
Så'ar, återstå, vara kvar (se Leva 25,
Rädda 1). Jfr 1.Mos.4S:7; Jer.ll:23,
övers. bliva kvar; 2.Kon.2l :14; Hes.9:8
kvarleva; Jes.lS:9; 44:17 det som
bliver el. är kvar; Jer.39:3 övriga;
2.Sam.14:7 efterkommande. Jfr Be·
vara 14.
2) sur, 110
vika, avvika, avlägsna sig; här med
prep. min, från. Se vidare: Undfly 3.
3) I Job 33:28 står ordagrant: Han
förlossade min själ från att gå i graven.
4) Sårig, 1 ' !~
en som har undflytt el. undkommit. Se
vidare: Rädda 4.
UNDSLlPPA
1 dem s. undsluppit svärdet
2.Krön. 36 :20
Job 15:30
2 Han kan icke u. mörkret
3 så att den undslapp graven
33:28
Jer.31:2
4 Det folk s. u.er svärdet
4 till de undsluppna skola höra
Joel 2:32
4 giv icke hs undsluppna till pris
Ob.v.14

UNDSÄTIA
undsätt oss och hjälp oss

Jos.10:6

UNDVIKA
1) sur, l 1 O
vika, avvika, avlägsna sig; här med
prep. min, från. Se vidare: Undfly 3.
2) paraiteomai, 1rapaLT€oJlaL
Gämsides) utbedja sig (något från
någon); i negativ mening: undanbedja
sig, avvärja; sky, undfly; av: prep. para,
på sidan av, bredvid (i både positiv och
negativ bemärkelse), och med. av
aittiö, se Bedja 19. Paraiteomai är i
Mark.lS:6 övers. begära; Hebr.12:l9
bedja; Apg.2S:11 undandraga sig;
1.Tirn.4:7; Tit.3:l0; Hebr.12:2S visa
ifrån sig; 1.Tirn.S:11 icke antaga. Se:
Ursäkt 2.
UNDVIKA
1 gm den u.er man dödens snarorOrds.13:14
l gm. den u.er man dödens snaror
14:27
l att han u.er dödsriket därnere
15:24
2 undvik... tvistefrågor
2.Tim. 2:23

Ung
Jer.3:24 f. och om konung Jojakim i
22 :21. Emedan ungdomstiden rymmer
sådana faror och frestelser, är det
nödvändigt för den unge att ta emot
undervisning och vägledning från de
äldre och erfarnare. Grundläggande i
detta sammanhang är det fjärde budet
i dekalogen om att hedra sina föräldrar, 2.Mos.20:12. Sann gudsfruktan
visar sig i vördnad för de gämla bland
folket, 3.Mos.19:32. Mot denna bakgrund kan man förstå Jobs klagan, Job
30:I,jfr 29:21-25.
Det framställs som ett allvarligt
straff från Herren, en följd av folkets
synd och olydnad, att de unga tar
makten och sätter sig upp mot de
gamla, Jes.3:4 f., och detta lämnar
Herren inte ostraffat.
Särskilt i vishetslitteraturen ges förmaningar till de unga. Ordspråksboken
börjar med att framhäva ordspråkens
betydelse för tanke och liv och deras
förmåga att ge de unga kunskap och
eftertänksamhet, Ords. I :1-4. Den unge
tilltalas som »min son», t.ex. i v.8 där
han uppmanas att ta vara på sina
föräldrars undervisning, likaså i v.1O
där han varnas för att låta sig lockas
till synd. (Lika ofta som »min son»
möter vi tilltalet »barn», 4:1; 5:7; 7:24;
8:32.) Om den unge tar emot vishetens
och kunskapens ord, skall han förstå
Herrens fruktan och fmna Guds kunskap, 2:1-5. Han förmanas att bevara
vishet och förstånd för att själv bli
bevarad från ungdomens speciella frestelser. Om den unge får lära sig den väg
han skall vandra, så viker han icke av
därifrån när han blir gammal, 22:6,
och tuktans ris driver bort oförnuft
från barnets hjärta, v.IS, jfr 23:13 f.
Den unge förmanas därför att vända
sitt hjärta till tuktan och sina öron till
de ord som ger kunskap, 23:12. En
fattig yngling med vishet är bättre än
en gammal konung som är dåraktig
och oförståndig, Pred.4:13. Predikaren
uppmanar den unge att glädja sig i sin
ungdom, men samtidigt tänka på Gud
som domare och skapare, Pred.11:9 f.;
12:1, jfr 12:12-14. Att märka i detta
sammanhang är Ps.119:9, som talar om
att den unge kan bevara sin väg ren
genom att hålla sig till Herrens ord.
Ungdomstiden är livets växt- och
mognadstid, och kraft och skönhet
tillhör ungdomen, 2.Kon.S:14; Job
20:11; 33:25; Ps.I44:12; Ords.20:29,
jfr vad som sägs om David i I.Sam.
17:42 och om Ester i Est.2:7-9. Även
unga människor kan emellertid bli
trötta och falla, Jes.40:30, men de som
bidar efter Herren får ny kraft, v.3l,
jfr Ps.103:S. Jfr Örn. Äktenskap ingås
helst i ungdomstiden. Det vilar för
marmen en särskild glans över hans
ungdoms brud, Ords.S:18; Mal.2:14 f.,
och för en kvinna är det naturligt att
vara hängiven sin ungdoms vän, sin
ungdoms brudgum, Ords.2:16 f.; Joel
1:8.
Liksom varje människa har sin ungdomstid, så talas i Bibeln även om ett
folks, en nations ungdom, dvs. dess
tidigare historia, i första hand om
egendomsfolkets, Israels, ungdomstid,
både i god och dålig betydelse,
PS.129:1 f.; Jer.22:21; 31 :19; 32:20;
Hes.16:22,60; 23:3; Hos.2:IS; 11:1
m.fl. ställen. Ungdomstidens kärleks-

fulla förhållande mellan man och
kvinna används ofta som en bild på det
ideala förhållandet mellan Herren och
Israel, se t.ex. Jes.S4:4-6; 62:5; Jer.2:2;
3:4.
Av evangelierna framgår, att Jesus
hade särskilt intresse för de unga. Hans
första lärjungar var unga män i sin
bästa ålder, i full verksamhet med sin
jordiska gärning, när de möttes av hans
kallelse. Välkänd är berättelsen om
den rike ynglingen, Matt. 19: 16-22 med
par. I detta sammanhang kan även
nämnas änkans son, som Jesus uppväckte från de döda utanför Nain,
Luk.7: 11-15. Den unge mannen som
omtalas i Mark.14:S1 f., var sannolikt
evangelieförfattaren själv, J oharmes
Markus. Ängeln i Jesu tomma grav
omtalas också som en ung man, 16:5.
Efter Jesu uppståndelse, på den första
pingstdagen, uppfylldes profetordet i
Joel 2:28: »edra ynglingar skola se
synen>, Apg.2:17.
Paulus skriver till sin andlige son
Timoteus, att han icke bör låta någon
förakta sig för sin ungdoms skull,
I.Tim.4:12, jfr Jer.I:6 f. Som ett föredöme för de troende skall han fly
ungdomens begärelser och fara efter
vad gott är, 2.Tim.2:22. Han ska11 i sin
församlingstjänst förmana unga män
som bröder och unga kvinnor som
systrar, l.Tim.5:1 f. Unga kvinnor och
män skall läras och förmanas till att
vara vid sunt sinne (grt.), att skicka sig
tuktigt, Tit.2:4-6, jfr Klag.3:27 f. Att
de unga skall lyda sina föräldrar, inskärps t.ex. i Ef.6:1-3 Ofr 2.Mos.
20:12); KoI.3:20. Jesus själv står också
här som den stora förebilden, Luk.
2:51. I försarnlingen skall de yngre
underordna sig de äldre, I.Pet.S:S.
En särskild användning av ordet
»ungl> möter vi i l.Joh.2:13 f., där det
betecknar en andlig grupp bland de
troende. Om de unga sägs att de är
starka, att Guds ord förblir i dem, och
att de har segrat över den onde - allt
är uttryck för en fast kristen livshållning.
Gemensamt för hela Skriftens framställning av ungdomen är att de unga
på ett särskilt sätt är kallade till att
tjäna och lovsjunga Herren, se t.ex.
Ps.8:3; 110:3; 148:12; Matt.21:16. Se
även: Barn.
Unga människor som fruktade och
tjänade He"en.
Abel, l.Mos.4:4. Jakob, LMos.
28:17-22; 48:15. Josef, I.Mos.39:2-S;
45:5-8. Josua, 2.Mos.17:9 f.; 24:13.
Kaleb, 4.Mos.14:24. Gideon, Dom.
6:12-16. Rut, Rut 1:16 f. Samuel,
I.Sam.2:26; 3:10. Saul, I.Sam.9:21;
10:1,6 f. Jonatan, I.Sam.14:6. Davi4,
I.Sam.13:14; 16:13. Salomo, I.Kon.
3:7-9; 2.Krön.I:1 ,lO. Abia, l.Kon.
14:1,13. Asa, I.Kon.IS:11; 2.Krön.
14:1-6. Obadja, I.Kon.18:3,12. Josafat, I.Kon.22:42 f.; 2.Krön.17:1-6.
Elisa, 2.Kon.2:9-IS. Joas, 2.Kon.
11:21; 12:1 f.; 2.Krön.24:1 f. Amasja,
2.Kon.14:1-3; 2.Krön.2S:1 f. Ussia
(Asarja), 2.Kon.1S:1-3; 2.Krön.26:3-S.
Jotam, 2.Kon.IS:33 f.; 2.Krön.27:1 f.
Hiskia, 2.Kon.18:1-7; 2.Krön.29:I-S.
Josia, 2.Kon.22:1 f.; 2.Krön.34:1-3.
Ester, Est.2:7-9; 4:14. Job, Job kap.
31. Jeremia, Jer.I:6 f. Daniel och hans
vänner, Dan.1 :3-6. Johannes döparen,

Luk.1 :80.
Timoteus,
I.Tim.4:12.
Titus, Tit.2 :15.
Ungdomens, Psaltaren.
l) Ungdomens synder, 25:7. 2)
Ungdomens förtröstan, 71:5. 3) Ungdomens undervisning, 71 :17. 4) Ungdomens förgänglighet, 88:16. 5)
Ungdomens dagar, 89:46. 6) Ungdomens nöd, 129:1. 7) Ungdomens växt,
144:12.
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UNG

l) no 'ar, "1 ~ l
gosse; yngling, ung man. Jfr 9,15. Se
t.ex. Gosse I, Tjänare 4, Yngling 2.
2) lf;ii!iin, 1~ ~
liten; ung. Se vidare: Ringa lO.
3) ben, l?:
son, manlig avkomling; om djur: unge;
om växter: skott, telning. Se t.ex.
Barn 2, Gosse 3, Man 16, Unge l.
4) ne'urim, 0''1 -1V ~
ungdom, ungdomstiä; av: nå'ar, se l.
Se: Ungdom l.
5) kiiton, l't:l D
adj.·liten; ung.TSe: Ringa 4.
6) ni/ära, il ~ 1:'.1
flicka; ung kvinna; fem. av nå'ar, se l.
Se vidare : Kvinna 7, Tjänarinna l.
7) ~i'ir, "1'
liten; ung. Se: Barn 19, Ringa 7.
8) jaltjut, n 1 "1 '? ~
barndom, ungdoin, ungdomstid; här i
betYgelsen: ungdomsskara, unga män;
av: jäläg., se 16. Slutet av Ps.lIO:3 kan
också översättas: ur morgonrodnadens
sköte kommer din ungdoms dagg till
dig. Se: Ungdom 5.
9) biihur, "1 1 n 3
(manbar, mogeIi) yngling, ung man.
Ordet står i Lex. Jes.40:30; Klag.S:13
parallellt med nå 'ar, se 1 (bäI:tur är här
övers. ung man, resp. yngling; mi'ar är
övers. yngling, resp. gosse). Jfr Ungdom 2. Se: Yngling 3.
ID) 'oPfjr, "1~'V
kalv (av hjort el. gasell). På dessa
ställen står ordet i anslutning till 'ajjäl,
hjort. Det förekommer även i HV.4:S;
7 :3, där det står: sene 'åpärim, två
hjortkalvar; övers. ett kil1ingpar.
11) goziil, ';> 1 i 3
fågelunge, unSt'ågel; här: ung duva. Se:
Unge 2.
12) 'alma, il~ ~ ~
ung giftasvuxen kvinna, jl}llgfru; här
övers. ung kvinna; fem. av 'äläm, se 15.
Se: Flicka 2.
13) gur, "1 1 3
unge (av rovdjur); i synnerhet: ungt
lejon, lejonunge. Till skillnad från
kepir, se 14, betecknar gur en ännu
diande unge. Se vidare: Unge 6.
14) kepir, "1' ~ ~
ungt lejon. Ordet betecknar ett ungt
lejon, som är moget att självt gå på
rov, se Lex. Hes.19:2,3 (kepir, övers.
kraftigt lejon; gur, se 13, övers. unge).
Jfr Jer.2S :38, där kepir är övers. lejon.
Jfr Unglejon.
IS) 'dläm, D';> V
(manbar, moge~) yngling, ung man.
Ordet står här (I.Sam.17:S6; 20:22)
parallellt med nå'ar, se 1 (i 17:55
övers. yngling; 20:21 tjänare). Jfr 12,
Ungdom 4.
16) jdlä4, "1 ~ :.
en som är fö'dd, son; gosse; här: yngling, ung man; av: jälag., föda. Se:
Barn 3, Gosse 2, Unge 4, Yngling l.

n

17) »Alla huvuden, både ungas och
gamlaS» är en återgivning av hebr. ros
kål-lf;oma, varje längds huvud (= huvud
på personer av varje längd el. kroppsstorlek). De slöjor, som här omtalas,
var avpassade efter vars och ens längd
och täckte troligen hela kroppen. Beträffande ordet [<:omä, se Stam 10.
18) mlos, veoe:
ny (i tid); ung. I l.Tffi1.S:II,14 står
liksom i v.I,2 komp. neöteros, yngre;
ung. Se: Ny 18.
19) neaniskos, veaviaKoe:
yngling, ung man; av: neos, se 18. Se:
Yngling 8.
20) neanills, veaviae:
yngling, ung man; av: neos, se 18. Se:
Yngling 6.
21) moschos, /-ICJaxoe:
kalv, ung tjur. Ordet är på övriga
ställen i N.T. övers. kalv, Luk.1S:23,
27,30; Hebr.9:12,19.
22) neossos, veoaa6e:
(även skrivet nossas) unge, i första
hand: fågelunge, ungfågel; av: neos, se
18.
UNG

11 turturduva och en u. duva
l.Mos.15:9
l Sodoms män. u.a och gamla
19:4
12 om en u. kvinna kommer ut för
24:43
l den u.e mannen dröjde icke
34:19
1 jämte oss var där en u. hebre
41 :12
2 en son till hm, en s. ännu är .u..
44:20
13 (Jakob:) Ett u.t lejon är Juda
49:9
3 Ett u.t fruktträd är Josef
49:22
3 ett u.t fruktträd vid källan
49:22
1 vilia gå både u.a och gamla 2.Mos.10:9
l sände israeliternas u.a män åstad
24:5
l Josua, en u. man, lämnade icke
33:11
3 sitt offer av u.a duvor
a.Mos. 1 :14
3 ss. bot två u.a duvor
5:7
3 anskaffa två u.a duvor
5:11
3 föra fram en u. duva
12:6
3 skall hon taga två u.a duvor
12:8
3 turturduvor och två u.a duvor
14:22
3 skall offra de u.a duvorna
14:30
3 taga sig två u.a duvor
15:14,29
3 bära fram två u.a duvcr
4.Mos. 6:10
1 Då skyndade en u. man bort
11 :27
4 om en kvinna ännu är u.
30:4
4 medan denna ännu är u.
30:17
1 utan misskund med de u.a 5.Mos.28:50
13 Dan är ett u.t lejon
33:22
1 till spillo både u.a och
Jos. 6:21
1 Då glngo de u.a män
6:23
1 fick fatt på en u. man
Dom. 8:14
14 kom ett u.t lejon emot (Simson)
14:5
9 så plägade de u.a männen göra
14:10
1 levde en u. man av Juda släkt
17:7
l behandlade den u.e mannen ss.
17:11
1 den u.e mannen blev präst
17 :12
1 kände igen den u.e levitens
18:3
1 till den u.e levitens hus
18:15
4 i Jabes de 400 u.a kvinnor
21 :12
6 tillhör den u.a kvinnan
Rut 2:5
9 du icke lupit efter u.a män
3:10
6 avkomlingar med den u.a kvinnan
4:1:1
1 gossen var ännu helt u.
1.Sam. 1:24
1 de u.a männens synd var större
2:17
1 så gjorde den u.e Samuel tjänst
3:1
15 vems son den u.e mannen är
17:56
16 om jag säger till den u.e mannen
20:22
1 sände (David) dit tio u.a män
25:5
1 David frågade den u.e
2.Sam. 1:5
1 Den u.e mannen s. framfört
1:6
1 David frågade den u.e mannen
1 :13
1 Må vi låta några u.a män stA upp
2:14
l ropade på den u.e man
13:17
l dödat alla de u.a männen
13:32
l för tillbaka den u.e mannen
14:21
1 Faren varligt med den u.e mannen 18:5
1 Tagen vara på den U.e mannen
18:12
1 kommo tio U.a män ditfram
18:15
1 väl till med den u.e mannen
18:29,32
1 ss. det gått med den u.e mannen
18:32
6 söka upp en u. kvinna
l.Kon. 1:2
l jag är en helt u. man
3:7
2 Hadad var då en u. gosse
11 :17
1 den u.e mannen var driftig
11 :28
16 rådförde sig med de u.a män
12:8
16 De u.a männen s. vuxit upp
12:10
16 talade efter de u.a männens råd
12:14
2 ss. fånge en u. flicka
2.Kon. 5:2
5 friskt ss. en u. sosses kött
5:14
1 Just nu hava två u.a män kommit
5:22
9 deras u.a män skall du dräpa
8:12
1 Så gick då den u.e mannen
9:4
1 Min son Salomo är u.
1.Krön.22:5
1 Min son Salomo är u. och späd
29:1
16 rådförde sig med de u.a
2.Krön.10:8
16 De u.a männen s. vuxit upp
10:10
16 efter de u.a männens råd
10:14
1 Rehabeam var u. och försagd
13:7
9 500.000 u.a män av Israel slagna
13:17
9 dräpte deras u.a män med svärd
36:17
6 u.a och f_a jungfrur
Est. 2:2
6 samla tillhopa dessa u.a och
2:3
6 många u.a kvinnor samlades
2:8
6 de u.a kvinnorna gå in
2:12
1 förgöra judarna, u.a och lIamla
3:13
l drogo de u.a sig undan
Job 29:8
7 (Elihu:) U. till åren är 1811
32:6
14 stillar u.a lejonens huneer
39:1
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14 lik ett u.t lejon i försåt
Ps.17 :12
3 ss. u.a vIldoxar
29:6
14 U.a lejon lida nöd ocb bungra
34:11
1 Jag bar varit u. ocb är nu
37 :25
14 de u.a lejonens kindtänder
58:7
12 u.a kvinnor s. slå på pukor
68:26
9 sloll ned Israels u.a män
78:31
9 Deras u.a män förtärdes av eld
78:63
14 du skall trampa ned u.a lejon
91 :13
4 bUver u. på nytt ss. en öm
103:5
14 de u.a lejonen ryta efter rov
104:21
8 din u.a skara inför dig
110:3
4 söner man får vid u.a år
127:4
1 I gamle med de u.a
148:12
1 åt den u.e kunskap
Ords. 1:4
3 blsnd de u.a en yn&!ing utan
7:7
14 ss. ett U.t lejons rytande
19:12
14 Ss. ett u.t lejons rytande
20:2
9 De u.as ära är deras kraft
20:29
1 Vänj den u.e vid den väg
22:6
14 oförskräckta ss. u.a lejon
28:1
12 en mans väg hos en u. kvinna
30:19
10 eller lik en u. hjort
HV. 2:9
10 ströva omkring lik en u. hjort
2:17
2 VI bava en syster, en belt u.
8:8
10 lik en gasell eller lik en u. hjort
8:14
1 den u.e mot den gamle
Jes. 3:5
14 de skria ss. u.a lejon
5:29
12 den u.a kvinnan skall varda
7:14
9 icke glädja sig över dess u.a män
9:17
14 kalvar och u.a lejon sämjas
ll:6
l bållar fälla de u.a männen
13 :18
l både u.a ocb gamla vandra åstad
20:4
14 ett u.t lejon över sitt rov
31:4
9 bs u.a män skola bliva trälar
31:8
9 u.a män kunns falla
40 :30
9 en u. man bliver iu.na:frus herre
62:5
l den s. dör u. skall dö först vid
65:20
l ty jag är för u.
Jer. 1:6
l Säg icke: Jag är för u.
1:7
9 över alla u.a männens samkväm
6:11
9 deras u.a män skola dö gm svärd
I I :22
9 mödrarna till deras u.a män
15:8
3 där man får u.a hjordar av får
31 :12
9 u.a ocb gamla skola glildja sig
31 :13
9 (Moabs) utvalda u.a manskap
48:15
9 måste dess u.a män falla
49 :26
9 skola dess u.a män falla
50 :30
9 Skanen icke dess u.a män
51:3
l krossade jag gammal ocb u.
51 :22
9 för att krossa mina u.a män Klag. 1 :15
9 mina u.a män finao gå I fångenskap 1 :18
9 mins u.a män falllt för svärd
2:21
l på gatorna Jigga de, u.a ocb gamla
2:21
9 u.a hava uppbört med strängaspel
5:14
17 slöjor till alla. .. u.as ocb
Hes.13:18
9 vackra u.a män allasammans
23:6

9 Assurs söner vackra u.a män
23:12
9 Assurs söner vackra u.a män
23:23
9 u.a män falla för svärd
30:17
14 dess u.a lejon skola då utfråga
38:13
14 ss. ett u.t lejon mot Juda
Hos. 5:14
1 När Israel var u.
ll:l
9 somliga bland edra u.a män
Am. 2:11
14 Upphäver ett u.t lejon sin röst
3:4
9 dräpte edra u.a män med svärd
4:10
9 försmäkta .. .iungfrur och u.a män
8 :13
14 ss. ett u.t lejon blsnd
Mika 5:8
14 u.a lejonen förtärde rov
Nah. 2:11
14 dina u.a lejon skall svärdet
2:13
1 tala till den u.e mannen
Sak. 2:4
14 Hör buru de u.a lejonen ryta
11:3
19 sade den u.e mannen till (J.) Matt.19:20
19 när den u.e mannen börde detta
19:22
19 u. man, böljd llinneklilde
Mark.14:51
19 en u. man sitta där på bögra sidan 16:5
22 turturduvor eller u.a duvor
Luk. 2:24
19 U.e man, jag säger dill: Stå upp
7 :14
19 när de u.e männen kommo in Apg. 5:10
20 mantlar vid en u. mans fötter
7 :58
18 U.a änkor skall du icke
1.TIm. 5:11
18 att u.a änkor gIfta sig
5:14
21 väsendet liknsde en u. tjur
UPp. 4:7

..
Ung. UNGDOM
Se aven:

8) neo tes, V€OTT/<:
ungdom, ungdomstid; av: nt\os, se Ung
18.

9) neöterikås, V€WT€ptKO<:
som tillhör ungdomen el. ungdomstiden, ,ungdomlig; övers. ungdomens;
av: neöteros, se Ung 18.
UNGDOM
l uppsåt ont allt ifrån u.en
1.Mos. 8:21
l idkat boskapsskötsel från vår u.
46:34
1 ocb är där ss. i sin u.
3.Mos.22:13
2 Moses tjänare ifrån sin u.
4.Mos.ll :28
1 från min u. ända till denna
1.Sam.12:2
1 en stridsman allt ifrån u.en
17 :33
l från din u. ända till nu
2.Sam.19:7
l fruktat H. allt ifrån min u.
1.Kon.18:12
l arvedel min U.s missgärningar
Job 13:26
l från min u. fostrades ban bos mi&
31 :18
31 deras u. ryckas bort av döden
36:14
l Tänk icke på min u.s synder
Ps.25:7
l min förtröstan allt ifrån min u.
71:5
l undervisat mig allt ifrån min u.
71:17
3 döende allt ifrån min u.
88:16
4 förkortat bs u.s dagar
89 :46
1 nöd allt ifrån min u.
129:1,2
1 När våra söner stå i sin u.
144:12
l s. bar övergivit sin u.s vän
Ords. 2:17
1 av din u.s bustru hämta glildje
5:18
3 efterlåten mot tjänare i bs u.
29 :21
5 Glild dig, du yngling, I din u.
Pred.11:9
5 u. ocb blomstring är fåfängJigbet
11 :10
1 mödat dig med från din u.
Jes.47:12
4 du skall få färaäta din u.s skarn
54:4
1 dig till godo, din u.s kärlek
Jer. 2:2
1 Min u.svän är du
3:4
1 förtärt frukten ifrån vår u.
3 :24
l syndat, ifrån vår u.
3 :25
1 din väg allt ifrån din u.
22:21
l då jag nu bär min u.s smälek
31 :19
6 allt ifrån sin u. hava Israels
32:30
l I säkerbet levat från sin u.
48:ll
l bära ett ok i sin u.
Klag. 3:27
1 aldxig, frAn min U., ätit
Hes. 4:14
l tänkte du icke på din u.s dagar
16:22
1 du icke tänkte på din u.s dagar
16:43
l förbund jag slöt i din u.s dagar
16:60
1 gjorde (otukt) redan I sin u.
23:3
1 fått ligga bos benne I bennes u.
23:8
l (Oboliba) mindes sin U.s dagar
23:19
1 din båll till din u.s skändJigbet
23:21
111iun&a ss. i sin u.s dagar
Hos. 2:15
l SOrgdräkt efter u.s brudgum
Joel 1:8
l redan i min u. köpt till träl
Sak.13:5
l dig och din u.s bustru
Mal 2:14
l trolös mot sin u.s bustru
2:15
8 hållit från min u.
Mark.10:20
8 bar jag bållit från min u.
Luk.18:21
8 mitt liv ifrån u.en varit
Apg.26:4
8 förakta dig för din u.s skull 1. TIm. 4:12
9 Fly u.ens onda begärelser
2.TIm. 2:22

UNGDOMLIG
att du hade så u.a bröst

Hes.23:21

UNGDOMSBRUD
Sin u., vill ngn förskjuta

Jes.54:6

UNGDOMSKRAFT
(ordanalyser, se Ungdom)
4 Bäst u.en fyller bs ben
3 Hennes kropp får då ny u.

Job 20:11
33:25

UNGDOMSTID
(ordanalyser, se Ungdom)
5 unna dig fröjd i din u.
Pred.11:9
7 tänk på din Skapare i din u.
12:1
1 handelsvänner från u.en draga
Jes.47:15

UNGE
-unge
lejonungar Jer.SI:38
UNGE

UNGDOM

barndom, ungdom. Se vidare: Ung 8.
6) ne'urot, n i l 1 )} j
=nii'urim~ se 1.
:
7) bef/urO!, n i l 1 n ~
=bi!llUrim, se 2.
.

1) ben, l ~
son; här plur. i betydelsen: ungar. Se
vidare: Ung 3.
2) gozöl, ';> l i ;
fågelunge, Jngfågel (här om en örns
ungar). Se: Ung Il.
3) Sakkul, ';> 1 'J t!!
berövad sin avkomma; här (om björninna) övers. från vilken man har tagit
ungarna; av: Så1!:ol, se t.ex. Barn 8,
Ofruktsam 7. Jfr Jer.18:21, där Sakkul
är övers. barnlös.
4) jlilälj, 1 ~ ~.
en som är fÖdd; här plur. i betydelsen:
ungar. Se vidare: Ung 16.
5) 'äproaf/, r:!"l ~ ~
end. plur. 'äproJ.iijn, ungar (om fågelungar).
6) gur, l1 ;
(diande) unge (av rovdjur). På samtliga
ställen i G.T. utom Klag.4:3 avser
ordet ungar av lejon. Enligt en förldaring kommer ordet av verbet gur,
anfalla, angripa, enligt en annan av ett
annat likalydande verb med betydel-
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1) ne'urim, D ' ! 1)} 1
ungdom, ungdomstid. )fr 6. Se vidare:
Ung 4.
2) Mhurim, D' l n J
ungd~m, ungdom~iid:; av: b~ur, se
Ung 9. Jfr 7.
3) nå'ar, l ~'j
ungdom, ungdomstid; av: na ar, se
Ung 1. I Job 33:25 står ordagrant:
Hennes (= människans) kött blir krafti·
gare (el. friskare) än [il ungdomen; om
man i stället för miMO 'ar läser minnå 'ar blir meningen: än en gosses. Jfr
2.Kon.S:14.
4) 'ölumim, D 'I? 1 ';>~.
ungdo,m, ungdomstid; 'ungdomskraft;
av: 'äläm, se Ung IS. Se: Styrka
(subst.) 9,
5) ja[(!u!, n 1 1? ~

sen: frukta, bli förskräckt. Jfr 7. Se:
Ung 13.
7) gor, l i ;
unge (av lejon), Ordet förekommer
end. i plur. och är i Jer.5I:38 övers.
lejonungar. Jfr 6.
8) utf.ord.
UNGE
5 ett fågelbo med u.ar
5.Mos.22:6
5 ocb modem Jigger på u.arna
22:6
1 icke taga modem och u.arna
22:6
l ocb taga allenast u.arna
22:7
2 svävar upp ovanför slna u.ar
32:11
3 från vilken man tagit u.arna 2.Sam.17:8
1 lejoninnans u.ar förströdda
Job 4:11
1 leder Björninnan med hennes u.ar
38 :32
4 när bs u.ar ropa till Gud
39:3
l u.ar frodas och växa till
39:7
5 Hs u.ar frossa på blod
39:33
5 bo där bon kan 1ägga sins u.ar
Ps.84:4
l giver föda åt korpens u.ar
147:9
3 från vilken man tagit u.arna
Ords.17:12
l örnens u.ar skola äta upp det
30:17
4 deras u.ar li&&a tillhopa
Jes.l1:7
6 räcka spenarna åt sins u.ar
Klag. 4:3
6 födde upp sina u.ar blsnd
Hes.19:2
6 födde bon upp en av sins u.ar
19:3
6 då tog hon en annan av sina u.ar
19:6
8 födde alla markens djur sins u.ar
31:6
3 från vilken man tagit u.arna
Hos.13:8
7 rov, så mycket dess u.ar ville
Nah. 2:12

UNGKALV
(Abraham) tog en god u.

l.Mos.18:7

UNGLEJON
Unglejon (hebr. kepir, se ordanalys
Ung 14) nämns speciellt för sin glupsk·
het, Job 39:1, och står som bild på
mod och djärvhet, jfr Ords.28:1. Som
den som verkställer domen över Juda
hus, liknar Herren sig vid ett ungt
lejon, Hos.S:14. Se för övrigt: Lejon.
UNGLEJON
u.ens tänder brytas ut

Job 4:10

UNGTJUR
Tag en u. och vädurar
2.Mos.29:1
slakta u.en inför H. ansikte
3.Mos. 1:5
offra en felfri u.
4:3
förssrnlingen offra en u.
4:14
taga en u. till syndoffer
16:3
föra frsm en u. ocb två vädurar
23:18
(offergåva) en u.
4.Mos. 7:15,21,27 ,33
7:39,45,51,57,63,69,75,81; 8:8
därjämte skall du taga en annan u.
8:8
när du offrar en u.
15:8
så skall jämte u. ss. spisoffer
15:9
bela menigheten offra en u.
15:24
skolen I offrs två u.ar
28:11
ss. eldsoffer offrs två u.ar
28:19
tre tiondedels efa till var u.
28:20
Ss. brännoffer två u.ar
28 :27
Ss. brännoffer offrs en u.
29:2
ss. brännoffer en u.
29:8
skolen I offrs 13 u.ar
29:13
den andra dagen: 12 u.ar
29:17

s. kommer med en u.

2.Krön.13:9

u.ar ocb olja, skall utgivas
Esr. 6:9
åt prästerna en u. till syndoffer
Hes.43:19
föra fram en felfri u.
43 :23
en u. och en vädur av småboskapen
43 :25
taga en felfrt u. ocb rena
41>:18
frambära en felfrt u.
46:6

-unna
UNNA
förunna PS.119:29
miSSUIlI13 S.Mos.28:S7
UNNA
u. mig två månader
Dom.11:37
Han u.r mig icke bämta andan
Job 9 :18
och u. benne ro
14:6
s. u. mi& min rätt
Ps.35:27
H. s. u.r sin tjänare gott
35:27
jag skall icke u. mina öllon sömn
132:4
u. dina ögon ;ngen sömn
Ords. 6:4
Den s. u.r andra gott ...vä1signad
22:9
lAt ditt hjärta u. dig fröjd
Pred.ll:9

lneen u.r sil slummer

vill jag ej u. mi& ro

u. ditt öga ;ngenro
u.s oss dock ingen vila

Jes. 5:27
62:1

Kla&. 2:18
5:5

UNNI
hebr. nedtryckt el. Herren har svarat.
En av de leviter, som spelade på
psaltare, när Herrens förbundsark fördes upp från Obed-Edoms hus till
Davids stad. l.Krön.lS:18,20.
UNNO
hebr. nedtryckt el. Herren har svarat.
En levit som återvände med Serubbabel från fångenskapen i Babel. Neh.
12:9.
UPP

*

U. då ocb iii till verket
U .. lAt oss draga åstad till
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1.Krön.22:16
Jes. 2:3

u. till Jakobs Guds bus
U., lös säcktygskIädnaden
U., alla I s. iren törsti&;a

2:3
20:2
55:1

UPPBJUDA
u. all sin makt mot Javans
u. sin kraft och sitt mod

Dan. 11:2
ll:25

UPPBLÅSA
Se även: ÖVennod, stolt, högfard, hög·
mod, förmäten, förmätenhet.
UPPBLÅSA

l) ['öpall, ';> ~ ~
grundbet. trol. svälla, svullna; här pu.
(vara uppsvälld i överförd betydelse =)
V3Ia uppblåst, förmäten osv. Jfr subst.
'opäl, kulle, höjd, och ett annat likalydande ord med betydelsen: svullnad,
böld. Se: Övermod 1.
2) physioö, cpvauJw
i N,T. = physiaö, blåsa upp, få att
svälla (av: physa, blåsbälg); i överförd
mening: uppblåsa, göra uppblåst (högfårdig, stolt); pass. uppblåsas, bli uppblåst.
3) physfösis, cpvaiwat<:
uppblåsning; i överförd mening: uppblåsthet (högfärd, stolthet); av: phy·
si6ö, se 2.
UPPBLASA

2 ,Kunskapen, u.er
2 kärleken ...u.es icke

UPPBLÅST
1 u. och orättrådig är dennes
2 u.a var och en över lärare
2 somliga hava blivit u.a

2 icke dessa u.a mskors ord
2 ändA ären I u.a
2 ngn s. utan orsak är u.

l.Kor. 8:1
13:4
Hab. 2:4
l.Kor. 4:6
4:18
4:19
5:2
Kol. 2:18

UPPBLÅSTHET
3 förtal, skvaller, u.

2.Kor.12:20

UPPBROTT
vid u. tåga främst
vid u. tåga i tredje rummet
vid u. tålla sist

UPPBROTTSORT
Mose upptecknade deras u,er
alltefter s. u.erna följde

UPPBRUTEN
u. är nu folkens port

4.Mos. 2:9,16
2:24
2:31
4.Mos.33:2
33:2
Hes.26:2

UPPBRÄNNA
därvid sädesskYlar bliva u.da

2.Mos.22:6
men den befanns vara u.d
3.Mos.10:16
s. de u.da männen burit fram
4.Mos.16:39
askan efter det u.da syndoffret
19:17
Hasor ... det u.des av Jasua
Jos.11:13
(Sik!a&) var u.d i eld
1.Sam,30:3
Jerusalems portar u.da I eld
Neb. 1:3
huru dess portar äro u.da i eld
2:17
edra städer äro u.da i eld
Jes. 1:7
(templet) blivit u.t i eld
64:11
u. sina lÖner och döttrar
Jer. 7:31
icke bliva u.d i eld
38:17
N of en ödemark och varda u. t
46:19
hennes skökoskänker u.da i eld
Mika 1:7

UPPBYGGA
Se även: Bygga, hus, tempel, församling, nådegåva, förmana, lära, gudstjänst, helgelse, Ande (Guds), kärlek,
kunskap.
Uppbygga, uppbyggelse
På hebreiska förekommer inte något
ord som motsvarar vårt »uppbyggelse».
Däremot brukas verbet bönö, bygga,
bygga upp. På grekiska förekommer
subst. oikodom~, byggande, uppbyggnad; uppbyggelse, med motsvarande
verb oikodomefn, bygga ett hus; bygga
upp. Dessa termer har i sig en pregnant, bildkraftig betydelse, som i mo·
dem tid ofta har gått förlorad i det
känslomäSSiga och sentimentala.
G.T.
a. Verbet bånå används både om
det frivilliga och det påbjudna byggandet av altaren och hus till gudstjänstbruk; det brukas även när det gäller
byggande av människornas egna hus
och städer, l.Mos.8:20; 12:7; Esr.3:2;
4:1 f.; 2.Sam.7:S-7; l.Mos.4:17, I samma bokstavliga betydelse används bånå
även' om vad Gud bygger upp, särskilt
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Uppbyggare - Uppegga
landet och dess städer. Inte minst
gäller detta J erusaIem och dess murar,
Ps.Sl:20; 69:36; 147:2. I Ps.127
understryks att människans byggande
är beroende av Guds välsignelse samt
att all vår möda och allt vårt vakande
är fåfängt om Gud ej är med.
b. Föreställningen om ett hus (en
byggnad) som byggs upp, ligger ba·
kom, även där det är fråga om ett
byggande i överförd bemärkelse, där
det t.ex. talas profetiskt om att åter
upprätta Davids förfallna hydda, Am.
9:11-15. Gud vill göra detta genom
Messias. Denna återuppbyggnad förutsäger även Jeremia, 12:15 f.; 24:6.
Efter fångenskapen i Babel blev den
israelitiska församlingens två viktigaste
uppgifter just att återuppbygga templet, så att gudstjänsten kunde komma i
sin rätta ordning igen samt att återuppföra Jerusalems murar, så att folket
skulle kunna fOrsvara sig mot grannfolken. Som förste profet efter landsflykten pekade Haggai på att Israels
huvud synd på den tiden var likgiltigheten för Guds tempel, de sörjde för
praktfulla boningshus åt sig själva, men
lät Guds hus ligga i aska, Hagg.l :2-9.
Han försökte få Israel att ge vittnesbörd om sin tro på den levande
Gudens makt genom att bygga upp
hans hus trots alla svårigheter, 1:2-14;
2:1-9.
N.T.
a. Uppbyggelsebegreppet i G.T.
står inte minst i messiansk-eskatologisk
belysning, Am.9:11 f. Upprättandet av
Davids förfallna hydda, återuppbyggandet av Israels hus, byggandet av
ett nytt gudsfolk ligger därför nära till
hands i Jesu medvetande.
I samband med Petrus' bekännelse
av Jesus som Messias, talar Jesus om
att han vill bygga sin församling, Matt.
16:18. Genom sin död och uppståndelse vill han riva ned det gammaltestamentliga templet och bygga upp ett
nytt eskatologiskt, »som icke är gjort
med händer», dvs. ett »hus» som verkligen motsvarar Guds andliga väsen och
som kan fyllas med hela Guds härlighet, Mark.14:S8 med par., jfr Joh.
2:19. Verbet oikodomein (resp. anoikodomein = återuppbygga) har typisk
församlingsrnässig klang, Apg.9:31;
20:32; 15:16. Främst talas i N.T. om
församlingens uppbyggande, därnäst
om den enskildes uppbyggande som
ett led i hplheten, en sten i tempelbyggnaden.

nad på jorden, en andlig motsvarighet
till det gamla templet som var uppbyggt med händer, l.Kor.3:16; Ef.
2:20 f.; I.Pet.2:S.
c. Guds församling är ett verk av
Guds Ande, som i uppbyggelsens tjänst
kallar genom evangelium, upplyser och
helgar den kristna församlingen och
bevarar den hos Jesus Kristus i den
gemensamma tron, Ef.2:22. Sann uppbyggelse sker i Kristus och leder till
befästande i tron, Kol.2:7. Denna uppbyggelse är även en frukt av de andliga
nådegåvetjänsterna i församlingen,
l.Kor.14:3,12,26. Med de Andens
gåvor som de har fått, skall de kristna
inbördes styrka och uppbygga varandra, l.Tess.S:11; Ef.4:12,16. Denna
ömsesidiga uppbyggelse når sin höjdpunkt i den kristna broderliga kärleken, l.Kor.8:1, som bl.a. vet att avstå
från sin kristna frihet, Rom.14:19;
15:2; l.Kor.lO:23.
Guds uppbyggande gärning och de
troendes ömsesidiga uppbyggelse innebär något vida mer än en appell till
känslolivet. Det rör sig om frälsningsverkets tillväxt hos den enskilde och i
den samlade församlingen. Då spelar
också kristen undervisning en betydande roll, den är ej ett opersonligt och
neutralt kunskapsmeddelande, utan
syftar till en djupare kristen kunskap
och till att erövra hjärta och vilja. Så
sker tillväxt i både tro och förstånd,
med ökande personlig kunskap om
Gud och Kristus. Bibelns krav på
församlingen är därför att Guds ord
skall bo rikligen i den, Kol.3:16. Det
skall tukta, trösta och hjälpa den
enskilde i hans gudsförhållande. Det liv
som skapades genom nådemedlens
rätta och gemensamma bruk, skall föra
till den enskildes och församlingens
uppbyggelse, vilket betyder att Kristus
tar gestalt i de troende och därmed i
hela församlingen, Gal.4:19.
Uppbyggelse i biblisk mening är
teleologisk (ändamålsbestämd), den är
riktad mot ett slutmål: församlingens
uppbyggande till ett fullbordat tempel
åt Herren. Den är vidare kultisk (präglad av församlingen och dess gudstjänst) och pneumatisk (verkad av
Anden, pneuma). Slutligen är uppbyggelsen även etiskt bestämd - den
hänför sig inte minst till helgelsen och
är förenad med både kärlek, l.Kor.8:1,
och kunskap, Ef.3:l8 L; 2.Pet.3:18.
UPPBYGGA

1) bana, il l :o
bygga, bygg~ TUpp; nif. bli uppbyggd.
Se vidare: Makt 52.
2) asa, ilt:J v
arbeta; gö;a,T framställa; här om hus,
därav övers. uppbygga. Se t.ex. Arbeta 3, Fullgöra 7, Gärning 1, Skapa 3.

plur. i Matt.21 :42; Mark.12:1O; Luk.
20 :17; l.Pet.2:7, övers. byggningsmän.
I l.Pet.2:S har en del handskrifter
epoikodomM, se 7.
6) oikodome, OiKOÖOJlfJ
byggande, byggnadsarbete, uppbyggande, uppbyggnad; i andlig mening: uppbyggelse (= andlig uppbyggnad el. tillväxt); ibland i konkret mening: det
som blir uppbyggt, byggnad; av: oikodomM, se S. Ordet är på övriga ställen
i N.T. övers. byggnad, Matt.24:1;
Mark.13:1,2; !.Kor.3:9; 2.Kor.S:l.
7) epoikodomeä, €1fOtKOÖOJl€W
bygga på; bygga upp; av: prep. epi, på,
och oikodomM, se 5. Verbet är i
l.Kor.3:10 övers. bygga vidare därpå,
bygga därpå; v.12 bygga med.
8) synoikodomeä, OVVOtKOÖOJl€W
bygga samman; bygga tillsammans med
andra; i Ef.2:22 pass. övers. bliva
uppbyggd med de andra; av: prep. syn,
(tillsammans) med, och oikodomeä, se
5.
9) kataskeUlizö, KaTaOKeVa~w
tillreda, bereda, göra färdig; förfärdiga,
utföra; om byggnad: uppföra, bygga;
förstärkt form av skeuåzö, tillreda,
bereda (av: skeuos, kärl; redskap, verktyg). Jfr Matt.lLIO med par., övers.
bereda; Hebr.3:4; 11:7 bygga; 9:2,6
inrätta.
UPPBYGGA
1 icke vill u. broders hus
5.Mos.25:9
2 H. skall u. ett hus
1.8am.25:28
2 H. skall u. ett hus åt dig
2.Sam. 7:11
2 H. har u.t åt mig ett hus
1.Kon. 2:24
2 offerhöjdshus samariterna u.t 2.Kon.17:29
3 om denna stad bliver u.d
Esr.4:13.16
3 det hus var u.t här
5:11
1 När nu muren var u.d

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
5
5
5
5
5
5
5
5
6
6
6
7
6
8
6

Neh. 7:1

husen voro icke u.da
7:4
Gm visa kvinnor huset u.t
Ords.14:1
Gm vishet varder ett hus U.t
24:3
De skola varda u.da
Jes.44:26
om Jerusalem: Det skall bliva U.t
44:28
du skall u. och plantera
Jer. 1 :10
jag vill u. och plantera det
18:9
Jag skall u. dem och icke slå ned
24:6
staden skall åter bliva u.d
30:18
vill jag vaka över dem till att u.
31 :28
staden åter skall vara u.d
31: 38
j&8 skall åter u. dem
33:7
skall JIIII u. eder och ej mer slå
42:10
a1dri8 mer skall du varda u.d
Hes.26:14
30 tempelkamrar voro u.da
40:17
mitt hus skall där bliva U.t
Sak. 1:16
församlingen blev u.d
Apg. 9 :31
åt Gud s. förmår u. eder
20:32
men kärleken u.er
l.Kor. 8:1
Icke bs samvete därav bliva u.t
8:10
ia. men icke allt u.er
10:23
s. talar tungomål u.er allenast
14:4
ban u.er en bel församling
14:4
bliva de andra dock icke u.da
14:17
till att u. och icke nedbryta
2.Kor.l0:8
för att u. eder. I älskade
12:19
myndighet att u. och Icke nedbryta 13:10
u.da på apostlarnas och
El. 2:20
s. u.es bliver sammanslutet
2:21
u.da till en Guds boning. i A.
2:22
att u. K. kropp
4:12

6 till att bliva u.d i kärlek

4:16

7
5
5
7

2:7
5:11
2:5
v.20

låten eder u.s i (K.)
Kol.
u.en varandra inbördes
l.Tess.
ss. levande stenar u.s till
l.Pet.
u.en eder på eder allraheligaste Jud.

3) rum, o i l
resa sig upp; vara hög; här hif. upphöja, lyfta; uppbära, mottaga (här om
l,<ålon, se Skam 7). Jfr, hif. av rum i
Ords.14:29 (om 'iwwälä!, se Oförnuft 1), övers. gå långt i. Se t.ex.
Trona 4, Upphöja 3.
4) lälf-aJ:z, n p '7
fatta, gripa; - taga, mottaga (här om
båsnä, se Skam 13). Se t.ex. Undfå 3,
Upptaga 2.
6) lambdnö, 'AaJl!3uvw
taga, gripa, fatta; taga emot, mottaga.
Se t.ex. Undfå 18, Vinna 25.
7) prdssö, 1fpaouw
göra, handla; utöva, bedriva; fullgöra,
uträtta; om avgifter, räntor osv.: utkräva, indriva. Jfr Luk.3:13, övers.
kräva ut.
8) apolambdnö, å1fo'AaJl!3uvw
mottaga, undfå. Se vidare: Lida 37.
9) kolaphfzo, Ko'Aa<fli~w
slå med knytnäven; örfila, slå till; här
pass. övers. uppbära hugg och slag; av:
kolaphos, knytnävsslag; örfil. Verbet
är i Matt.26:67; Mark.14:6S övers. slå
(någon) på kinderna med knytnäven
el. knytnävarna; 2.Kor.12:7 slå
(någon) i ansiktet.
UPPBÄRA
1 fingo u. hugg och slag
2.Mos. 5:14
1 dina tjänare få u. hugg och slag
5:16
2 leviterna skulle u. tionden
Neh.l0:37
2 när leviterna uppburo tionden
10:38
3 dårarna få u. skam
Ords. 3:35
4 Skam skall Efralm u.
Hos.10:6
6 de s. uppburo tempelskatten Matt.17:24
6 för att u. frukten åt hm
21 :34
6 u. ngn del av vln&årdens frukt Mark.12:2
7 fått u. dem med ränta
Luk.19:23
6 får den s. skördar u. sin lön
Joh. 4:36
8 u. sin villas tillbör1i8a lön
Rom. 1:27
9 vi få u. hugg och sla&
1.Kor. 4:11
9 fån u. hugg och sla&
1.P.t. 2:20

UPPDAGA
vederparten och u.r huru det är
en fattig man med förstånd u.r

Ords.18:17
28:11

UPPDELA
u. (landet) i $iu delar

Jos.18:5

UPPDRAG

-uppdrag
nådesuppdrag Ef.3:2

UPPDRAG
att välsigna har jag fått i u.
med u. att vakta på (David)
med u. att hämta David
med u. att skaffa sig tillträde
med u. att hämta David
sände dit män med samma u.
Konungen har &lvit mig ett u.
Ingen får veta ngt om det u.
konungens u. krävde stor
med u. att hämta henne
Jag har fått i u. att giva
åt Asa! u.et att göra tjänst
vad dina tjänare fått i u.
alltefter hs rådslut och de u.
fastän jag icke givit dem ngt u.
sade Haggai, efter H. u.
fullgjort sitt u. i Jerusalem
utan att de haft ngt u. av oss
med u. från översteprästerna
u. av Gud s. blivit mig givet

4.Mos.23:20
1.8am.19:11
19:14
19:15
19:20
19:21
21:2
21:2
21:8
2.8am.11:4
1.Kon.14:6
1.Krön.16:37
2.Krön.34:16
Job 37:12
Jer.23:32
Hagg. 1:13
Apg.12:25
15:24
26:12
Kol. 1:25

UPPDRAGA

UPPBYGGARE
9 u.n av ett hus åtnjuter större

Hebr. 3:3

UPPBYGGELSE

u.er dem bland skOlens träd
uppdrog åt fyra vaktavdelnlngar

Jes.44:14
Apg.12:4

UPPDÄMMA

b. Uppbyggelsebegreppet spelar en
särskilt vjktig roll hos Paulus. Subst.
oikodome betecknar här själva byggnadsarbetet, detta att bygga (ett hus),
l.Kor.14:12; 2.Kor.12:19; Ef.4:29;
Rom.14:19; 15:2. Allt som sker i
församlingen, skall befordra denna
uppbyggnad (till ett tempel). Alla
nådegåvor skall ha denna uppbyggande
funktion, l.Kor.14:S; Ef.4:12,16.
Oikodome betyder därnäst den färdiga
byggnaden, resultatet av uppbyggnadshandlingen (konkret i Mark.13:1 f.;
Matt.24:1). Oikodome är först och
främst ett bildligt ord som betecknar
församlingen. »1 ären ett Guds åkerfält,
en Guds byggnad», l.Kor.3:9, jfr Ef.
2 :21 (parallellbegreppet är »Guds
boning»). Församlingen är Guds bygg-

bli uppbyggd.
4) utf.ord.
5) oikodomeä, OiKOÖOJl€W
bygga ett hus, uppföra en byggnad;
bygga, bygga upp; av: oikodomos, husbyggare; byggmästare; i Apg.4:l1
övers. byggningsman (av: oikos, hus,
och demö, bygga). Verbet är på övriga
ställen i N.T. övers. bygga, t.ex. Matt.
7:24,26; 16:18; Luk.14:28,30; Apg.
7:47,49; Rom. l 5:20, el. bygga upp,
t.ex. Luk.ll :47,48; Gal.2:18. Jfr part.

UPPBÄRA
l) [na~a]. il ~ ~
hif. slå; här hof. bli slagen; övers. få
uppbära hugg och slag. Se vidare:
Tukt 7.
2) 'asar, l t' V
taga tionde -(d;a 'aSer, jfr 'äsär , tio); pi.
och hif. giva tionde; här i betydelsen:
mottaga tionde.

1) [sut], niO
hif. egga, sporra; vanl. i dålig mening:
uppegga, locka, förleda. Jfr S.Mos.
13:6; 2.Kon.18:32, övers. förleda; Jer.
38:22 söka förleda; Jos.lS :18 intala;
2.Krön.18:2 söka intala.
2) lf-um, el p
stå upp, resa sig; här hif. förmå
(någon) att resa sig, uppresa, uppväcka. Se t.ex. Motståndare l, Oro 9.
3) säkak, l J D
fläta ~l.- väv; ~mman; (in)hägna, betäcka; här pilp. i betydelsen: egga,
uppegga. Se: Skugg.a 5.
4) anaseiö, åvaoeiw
skaka upp; egga upp, uppröra; av: anå,
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3) bena, blind', X l:O il l :o
aram. = hebr. bänå,' se I,T här hithpe.

6
6
6
6
6
6
6

s. länder till Inbördes u.
Rom.14:19
leva sin nästa till u.
15:2
talar för mskor, dem till u.
1.Kor.14:3
att församlingen får ngn u.
14:5
bava församlingens u. till mål
14:12
ske så att det länder till u.
14:26
till u. där sådan behöves
Ef. 4:29

UPPBÅDA
u.des allt folket I staden
Ammons barn blevo u.de
Amasa åstad för att u. Juda
U.de och stodo vid gränsen
skall du (Gog) bliva u.d

Jos. 8:16
Dom.10:17
2.Sam.20:5
2.Kon. 3:21
Hes.38:8

För en fnysning u.desvattnen

2.Mos.15:8

UPPEGGA

Uppehåll- Uppenbara
upp, och seiö, se Skaka 12. Verbet är i
Luk.23:S övers. uppvigla.
5) syngkineä, aV"jK LVEW
röra tillsammans; uppröra, egga upp;
av: prep. syn, (tillsammans) med, och
kineä, se Skaka 15.
6) parotrjmå, 1TapoTpvvW
egga upp, sporra (till något); av: prep.
parä, bredvid; till (här med förstärkan·
de innebörd), och otrynö, egga upp,
sporra.
UPPEGGA
2 Min son har u.t min tjänare
l.Sam.22:8
l Om det är H. s. u.t dig
26 :19
1 han u.de David mot dem
2.Sam.24:1
1 hs hustru lsebel u.de hm
l.Kon.21:25
1 Satan u.de David att räkna l.Krän.21:1
l Se. Hisltia u.r eder
2.Krön.32:11
lllten icke Hisida bedraga och u.
32:15
l Så har du då u.t mig mot hm
Job 2:3
l vrede borde ej få u. dig
36:18
3 H. u.r deras fiender
Jes. 9:11
3 iaa skall u. egyptier mot egyptier
19:2
l det är Baruk s. u.r dig
Jer.43:3
4 öVel'steprästerna u.de folket
Mark.IS:!!
5 De u.de folket och de äldste
Apg. 6:12
6 judarna u.de ansedda kvinnor
13:50

UPPEHÅLL
gör icke ngt u. i min färd

de smäda mig utan u.
lsmael gick gråtande utan u.
Mitt öga flödar utan u.
dag och natt sade de utan u.

2.Kon. 4:24
Ps.35:15
Jer.41:6
Klag. 3:49
Upp. 4:8

UPPEHÅLLA
l) 'å~ar, l ~ ~
vanl. pi. dröja, vara långsam; här i
betydelsen: fördröja, kvarhålla, uppehålla. Jfr ~al i l.Mos.32:4, övers. dröja
kvar; pi. i Dom.5 :28, övers. vara senfärdig; Ps.40:18 dröja.
2) mä'Sak, '!tOO
draga, siäpa "(;;-t, bort osv.); förlänga,
låta förbliva. Verbet brukas i både god
och ond mening; i Job 24:22 kan det
betyda: a) låta leva länge; b) rycka
bort. Jfr l.Mos.37:28; Job 40:20,
övers. draga upp; IN.!:4 draga;
PS.28:3 taga bort; 36:11 låta förbliva;
85:6 låta vara; Neh.9:30 hava fördrag
(med).
3) såmals, l12 D
stödja, uppehålla. Se vidare: Stödja 5.
4) tåmak, lon
gripa, fatta; Mila, hålla fast; uppehålla,
stödja. Se t.ex. Stödja 1, Vinna 9.
5) kul, ';l 1 J
grundbet. trol. fatta, gripa; mäta
(upp); pilp. innehålla, rymma; försörja,
underhålla; här i betydelsen: uppehålla, upprätthålla, vidmakthålla. Se
t.ex. Stödja 7, Uthärda 3.
6) 'UI!, l 1 V
grundbet. trol. återvända, säga el. göra
omigen osv.; här pol. återupprätta,
uppehålla. Se vidare: Vittna 3.
UPPEHÅLLA
Uppdelning: uppehålla; uppehålla sig.
UPPEHALLA
1 U.en mig icke
1.Mos.24:56
2 u.er ock våldsmännen gm
Job 24:22
Ps. 3:6
3 vaknat uPP. ty H. u.er mig
16:5
4 du är den s. u.er min arvedel
37:17
3 men H. u.er de rättfärdiga
41:13
4 Ty mig u.er du
3 uppehA11 mig med villighetens ande 51:14
54:6
3 H. u.er min själ
55:23
5 han skall u. dig
4 din högra hand u.er mig
63:9
119:116
3 Uppehåll mig efter ditt tal
145:14
3 H. u.er alla på väg att falla
146:9
6 faderlösa och änkor U.er han
6 H. u.er de ödmjuka
147:6
S Mod u.er mannen i ha svaghet Ords.18:14
4 u.er dig med rättfärdighets
Jes.41:1O
4 över min tjänare s. jag u.er
42:1
UPPEHALLA (sig)
uppehöll han si& mellan Kades l.Mos.20:1
landet där de uppehöllo sig
36:7
Israel uppehöll sig i Sittim
4.Mos.25:1
u.it eder vid detta berg
5.Mos. 1:6
där uppehöll hon sig
Dom.19:2
uppehåU dig bredvid Eselstenen 1.Sam.20:19
uppehöll sig David i öknen
23:14
han uppehöll sig bland bergen
23:14
uppehöll sig på En-Gedis bergfästen
24:1
David uppehöll sig då i öknen
26:3
icke u. mig i H. arvedel
26:19
David u.it sig i Siklag
2.Sam. 1:1
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medan denne uppehöll sig i
19:32
där (Salomo) uppehöll sig
l.Kon. 4:28
s. förut u.it sig i Gilead
17:1
uppehöll sig vid bäcken Kerit
17:5
till Sarefat och uppehåll dig där
17:9
uppehöllo sig fyra spetälska
2.Kon. 7:3
uppehöll sie: i Benjaminsporien
Jer.38:7
(J.) uppehöll sig på ett ställe
Luk.11:1
sedan de u.it sig där ngn tid
Apg.15:33
uppehöll (Paulus) sig där
18:11
Sedan han u.it sig där ngn tid
18:23
uppehö]] (Paulus) sig i tre månader
20:3
där vilja vi u. oss ett år
Jak. 4:13

UPPEHÄLLE

-uppehälle
livsuppehälle 3.Mos.26:26
UPPEHÄLLE
allt slags stöd och u.
all mat till u. och all dryck till u.

Jes. 3:1
3:1
skaffa nödtorftigt u.
Apg.20:34
skola hava sitt u. av evangelium l.Kor. 9:14
i öknen •• .få sitt u.
Upp.12:6
plats där hon skulle få sitt u.
12:14

UPPENBAR
l) Beträffande Job 34:37, se Ond·
ska 5.
2) I Job 35:14 står ordagrant: saken
[är l inför honom.
3) gålå, il ';l ;)
blotta, upp~nbara; här nif. bli blottad
el. uppenbarad; uppenbara sig. Se vidare: Uppenbara 2.
4) utf.ord.
5) [någa4], l
hif. göra synlig, uppenbara; här (om
synder) övers. bedriva uppenbart. Se
vidare: Uppenbara S.
6) dåras, tV l '1
söka, söka;f~r; undersöka; nif. bli
sökt el. eftersökt; här övers. låta sig
bliva uppenbar. Se vidare: Rannsaka 2.
7) apokalyptö, å1ToKaAV1TTw
avtäcka, avslöja, uppenbara; här pass.
övers. bliva el. vara uppenbar. Se vidare: Uppenbara 14.
8) phaneros, <!>avEpoe:
synlig, uppenbar; av: phainö, se 12. Se:
Kunskap 7, Känna 37, Utvärtes 3.
9) phaneroö, rpavEpow
göra synlig el. uppenbar; pass. bli el.
vara synlig el. uppenbar; av: phaneros,
se 8. Se: Uppenbara 17.
10) emphanes, €Jlrpavfle:
synlig, uppenbar; av: emphafnö, visa i
(t. ex. i en spegel); framvisa; med. och
pass. bli sedd, avspeglas; bli synlig (av:
prep. en, i, och phainö, se 12).
11) apokdlYPsis, å1ToKaAvIJIte:
avtäckande, avslöjande, uppenbarelse;
av: apokalyptö, se 7. Beträffande
Rom.2:S, se Domare 9. Se: Uppenbara 18.
12) phainå, rpaivw
bringa att lysa, få att visa sig; i
Rom.7: 13 pass. visa sig, bli synlig. Se
t.ex. Skina Il.
13) dezos, o riAoe:
klar, tydlig, uppenbar.
14) ekdelos, EKoT/Aoe:
helt klar el. uppenbar; av: prep. ek,
(ut) ur, från (h,är med förstärkande
innebörd), och deJos, se 13.
15) trachelizå, T p a XT/ Ai~ w
grundbet. böja nacken (på ett slaktdjur) bakåt för att blotta halsen; därav
allmänt: blotta, uppenbara; av: trächelos, hals, nacke. I Hebr.4:13 står perf.
part. pass. av trachelizö, övers. uppenbar, tillsammans med adj. gymnas,
naken, bar; övers. blottad.

8 intet fördolt s. icke ... u.t
8:17
9 för att han skall bliva u.
Joh. 1:31
9 u.t att hs gärningar äro i Gud
3:21
7 för vem var H. arm u.
12:38
8 u.t för alla Jerusalems
Apg. 4:16
10 och låtit hm bliva u.
10:40
8 känna om Gud är u.t bland
Rom. 1:19
11 U.t att Gud är rättvis domare
2:5
12 U.t att den var synd
7 :13
10 låtit mig bliva u. för dem s.
10:20
8 U.t vilka bland eder s.
1.Kor.11:19
8 fördolt i hs bjärta bleve u.t
14:25
9 U.t att l ären Krlstus-brev
2.Kor. 3:3
9 för Gud är det U.t hurudana
5:11
9 u.t för edra samveten
5:11
9 edert nit för oss bliva u.t
7:12
13 det är u.t eftersom det heter
Gal. 3:11
8 köttets gärningar äro u.a
5:19
9 alltsammans bliver u. t
Ef. 5 :13
9 varhelst ngt bliver u.t, är ljus
5:13
8 u.t för alla i pretoriet
Fil. 1:13
8 din förkovran u. för alla
1.Tim. 4:15
9 (nåd) s. nu blivit u.
2.Tim. 1:10
14 deras galenskap skall bliva u.
3:9
15 allt blottat och u.t för hs
Hebr. 4:13
9 u.t att Icke alla höra till
l.Joh. 2:19
9 det är ännu icke u.t
3:2
8 Därav är u.t vilka s. äro Guds
3:10
9 nakenhets skam icke u.
Upp. 3: 18
9 dina domar hava blivit u.a
15:4

UPPENBARA

UPPENBAR
Job 34:37
1 Till sin synd u. ondska
2 vänta fastän saken är u.
35:14
4 Dödsriket och avgrunden u.a Ords.15:11
26:26
a hatfulles ondska varder u.
5 bedriva sina synder u.t
Jes. 3:9
53:1
3 för vem var H. arm u.
65:1
6 Jag har låtit mil bliva u.
Hes.21:24
3 edra överträ.delser u.a
7 många hjärtans tankar u,a
Luk. 2:35

Se även: Avslöja, förkunna, förklara,
kungöra, meddela, visa, bevisa, syn,
skåda, dröm, uttyda, uppenbar, täckelse, hemlighet, liknelse, profet, tillkommelse, Ande (Guds), Ordet, Skriften,
Jesus Kristus.
Uppenbara, uppenbarelse
l. Uppenbarelsebegreppet.
Uppenbarelse är ett centralt religiöst grundbegrepp, som rent religionshistoriskt betecknar att det gudomliga
och heliga genom olika medel eller
förmedlare blottas för människan. Det
som förut var fördolt och otillgängligt,
blir genom avslöjning i en eller annan
form gjort tillgängligt och kän t.
Uppenbarelsetanken finns också i
de icke-kristna religionerna, men förstås där på allmänreligiöst sätt så, att
ett täckelse som döljer något av religiöst värde tages bort, för att det dolda
skall kunna ses. I kristendomen däremot har uppenbarelsebegreppet ett
annat innehåll och en ny mening. Den
kristna tron bygger på den omfattande
uppenbarelse som den ende sanne
Guden själv har givit oss i Bibeln.
Denna grundläggande uppenbarelse är
icke en produkt eller ett resultat av
någon religionshistorisk utveckling
från lägre till högre och andligare
former. Bibeln, som själv är skriftligt
bevis och uttryck för Guds uppenbarelse, ger full kunskap om Gud och
hans rike.
Gud har i historien, i en verbal- och
realuppenbarelse, avslöjat sig själv och
sin gudomliga verklighet. Denna gudsuppenbarelse är omvittnad av och
finns nedlagd i heliga profetiska
skrifter, nu samlade i den bibliska
kanon, Gamla och Nya Testamentet.
Dessa heliga skrifter visar hurudan Gud
är och vad han vill, samt även vad han
har sagt och gjort till vår frälsning.
Sedan Gud i gamla förbundets tid
många gånger och på många sätt hade
talat genom profeterna, har han till
slut låtit sin självmeddelelse i ord och
gärning nå sin höjdpunkt och slutliga
form i Sonens människoblivande,
Hebr.1:1 f.; Joh.!:l ff.; Ef.1 :9-11.
Denna uppenbarelse är icke någon
produkt av människors tänkande eller
religiösa sökande, utan Gud har själv
tagit bort täckelset, för att vi i Kristus
skulle lära känna det som förut var
okänt, l.Kor.2:7-9; Jes.43:10, men
som nu har uppenbarats dynamiskt i
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Kristus genom hans historiska person
och verk.
Det bibliska vittnesbördet om Guds
uppenbarelse i Israels profetiska historia, en uppenbarelse som fullbordades i
Kristus, betecknas som den speciella
eller övernaturliga uppenbarelsen. Vid
sidan av - men inte jämställd med denna åberopas både i G.T. och i N.T.
en allmän eller naturlig uppenbarelse,
som är tillgänglig för alla människor,
Job 12:7-9; Ps.19:2; Rom. l :19 f.; Apg.
14:15 ff.; 17:24 ff.
Den naturliga uppenbarelsen kommer till allmänt uttryck i den religiösa
tillbedjan, som alla folkslag har i en
eller annan form. Utanför den särskilda uppenbarelsen i "Bibeln kan människan genom den naturliga uppenbarelsen få en viss kännedom om Gud
utifrån hans gärningar i naturen och
historien, Rom.1 :20; Ps.8:2 ff.; 19:2.
Medan allt skapat vittnar om Guds
majestät, och historiens samlade erfarenhet pekar på hans styrande omsorg, kan människan i sitt samvete i
viss mening känna Guds vilja som en
förpliktande makt, Rom.2:15. I sammanhang med uppenbarelsen i naturen
och samvetet har Gud också givit
människan hennes evighetslängtan och
gudsbehov, Pred.3:11.
Den naturliga uppenbarelsen ger
dock, i motsats till den uppenbarade
sanningen i Bibeln, endast ofullständiga och otillräckliga glimtar av sanningen. I dessa ofullkomliga sanningsmoment rör det sig väsentligen om
moraliska förhållanden i samband med
den naturliga uppenbarelsen av lag och
dom. Gud blir känd endast delvis som
den mäktige skaparen och uppehållaren. Denna uppenbarelse känner inte
den grundläggande sanningen om Guds
frälsningshistoria, som blottar hans
kärleksfulla återlösningsvilja, frälsningsråd och nådegärningar i Kristus.
Den naturliga uppenbarelse, som
existerar allt ifrån skapelsen, kunde
inte återföra människan in i det första
goda förhållandet till Skaparen, sedan
hon genom syndafallet hade förlorat
livsgemenskapen med Gud. Den religiösa uppfattning och dyrkan, som
följer den naturliga uppenbarelsen,
kunde ej frälsa människan in i evig
livsgemenskap med Gud. Syndafallet
medförde också en blindhet för den
naturliga uppenbarelsen och en förvrängning av den, så som Rom.1 omvittnar. Den naturliga uppenbarelsen
fortsätter, men den naturliga gudskännedomen fördunklas och förvrängs
från fallets dag. Människan sjunker ned
i ett allt djupare mörker, i en religiösetisk förvillelse bort från den naturliga
uppenbarelsen. Därför måste Gud själv
komma människan till mötes genom
att uppenbara sig som nådens Gud. I
Kristus kunde människan få uppleva
och erfara Gud själv, Joh.l:18; 17:21.
Denna övernaturliga frälsningsuppenbarelse är både den röda tråden och
det egentliga innehållet i Bibeln. På
förberedande sätt knöts denna uppenbarelse till ett enskilt, utvalt folk och
dess historia, medan den på övernaturligt sätt fullbordades i Jesus Kristus,
1:14,17; Ef.2:20.
2. Gamla Testamentet.
Bland G.T.s ord för )>uppenbara»
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Uppenbara
kan nänmas: giilå, blotta; hif. av jiiqa',
göra känd, kungöra, och higgirj, göra
synlig. Se vidare ordanalyser. Att Gud
uppenbarar sig, uttrycks också genom
t.ex. följande verb: säga, l.Mos.6:13,
tala, 2.Mos.25:22, bönhöra, l.Sam.79,
sända (ordet), Jes.55:!1, låta se sig,
l.Sam.3 :21.
Gud uppenbarar sig både i ord och i
handling. Med ordet som uppenbarel·
semedel talar Gud till människan som
när en person talar till en annan. Ordet
från Gud blir mer än lärorik orien te·
ring, det kallar människan fram inför
Gud, och dess avsikt är att upprätta en
varaktig gemenskap med honom,
I.Mos.3:9; PS.25:14.
Genom sitt ord skapade Gud,
Ps.33:9; I.Mos.I:3, och genom ordet
kallar han människor in i ordets tjänst,
I.Sam.3:1·14; Jes.6:8·1O. Profeterna
hörde Guds ord och måste därför tala,
Am.3:8. Medan de falska, självut·
nämnda profeterna kungör egna tankar
och drömmar, förkunnar de sanna
profeterna Guds uppenbarade ord, Jer.
23:28·40. När Guds ord enligt Guds
vilja blev nedtecknat, 2.Mos.34:28,
skedde det för att det i fast, avgränsad
form skulle tjäna som uppenbarelse för
alla tider. Som den transcendente
måste Gud göra sig känd, och genom
ordet möter Gud människan personli·
gen, som förlossare, herre och frälsare.
Alla G.T.s uppenbarelser tjänar därför
som preludier till den fullkomliga av·
slöjningen genom Guds inkarnation i
Kristus, som kallas Ordet, Joh.I:I·14.
Gud är själv innehållet i sin uppen·
bareise, hans tankar och visdom blir
kända, Jes.55:8·1l, hans vilja blir för·
pliktande lag, PS.147:19 f.; 2.Mos.
20:1·17; 34:27 f., hans härlighet och
makt demonstreras i skapelseverket,
Ps.8:2, och hans personlighet blir känd
genom uppenbarelsen av hans namn,
2.Mos.3:11·15; l.Kon.8:33,43. Sam·
tidigt förblir Gud själv fördold, 2.Mos.
33:18·23.
De varierande uttryck, som används
i samband med Guds uppenbarelse i
G.T., gäller icke ideer, utan händelser
på det historiska planet. Händelserna
kan röra sig om något ur förfluten,
nuvarande eller kommande tid, och
det är först och främst Guds avsikter
som var gång avslöjas för enstaka
utvalda, för att dessa skall kungöra det
i vidare kretsar, I.Mos.l2:7; 48:3 f.;
Am.3:7.
Uppenbarelsen visar hur Gud mani·
festerar sig som historiens herre. Här
spelar uttåget ur Egypten en fram·
trädande roll, 2.Mos.13:3; 5.Mos.6:4·
12; 26 :5·9. Det S6m sker i historien, är
Guds verk. Uppenbarelsen blir då ej
blott meddelelse, utan först och främst
Guds handlande till människors fräls·
ning. Gud låter själv det fördolda bli
känt för att skapa gemenskap med sig.
Han som skapade världen, är också den
som uppehåller den, Jes.37:16. Han är
närvarande i det han har satt i gång.
Uppenbarelsen visar också hur Gud
är helig och nådig. Guds helighet kom·
mer till uttryck både i dekalogen och
senare när profeterna understryker
Guds vilja, som kräver lydnad. Upp·
repade gånger avslöjas det hur olydnad
upptänder Guds vrede, 2.Mos.32:9·11;
4.Mos.32:14. Släktets och den enskilda

människans synd och skuld ställer alla
in under vreden, Ps.2:5·12; 78:17·22.
Samtidigt uppenbarar Gud sig som den
nådige och barmhärtige, synden blir
förlåten och vreden upphävd, 103:
8·13; 2.Mos.34:6 f.; Ps.32:5; Mika 79.
Uppenbarelsen får i detta sammanhang
ofta eskatologisk karaktär genom att
den särskilt riktas mot det som skall
komma. Detta gäller både dom och
frälsning, Jes.!39; 40:1·11. Guds up·
penbarelse är teleologisk. dvs. ända·
målsbestämd, den avser att befria
släktet och återställa Guds skapelse·
verk.
3. Senjudendomen.
I senjudendomen blev det de skrift·
lärde, som på många sätt kom att
överta den plats som profeterna tidi·
gare hade haft. Nu mottog man inte
nya uppenbarelser på samma sätt som
under profettiden, utan de skriftlärde
såg det som sin uppgift att vaka över
och tolka den uppenbarelse som redan
var given, och som var nedtecknad i de
heliga skrifterna. Dessa är den för·
blivande uppenbarelsen, given för att
överlämnas (traderas) från släkte till
släkte, och utanför skrifterna träder all
annan uppenbarelse tillbaka. Vördna·
den och respekten för Skriften och för
den gudagivna uppenbarelse, som där
var nedlagd, blev i full utsträckning
också Jesu egen inställning, men rabbi·
nernas skriftutläggning skedde ofta »i
bokstavens gamla väsende», utan någon
levandegörande andeuppenbarelse.
Uppenbarelsen uppfattas i stort sett
som tillhörande det förflutna. Sen·
judendomens rika apokalyptiska lit·
teratur bygger på de uppenbarelser,
som tidigare hade givits till män som
Abraham, Mose, Daniel, Esra och
andra. Särskilt läggs i denna litteratur
vikt vid de förebud och hemligheter,
som Gud förut har avslöjat om de
yttersta tingen och tiderna. I samman·
hang med Guds upphöjdhet förkunnas
att en ny eon (tidsålder) från Guds
höga himmelska värld en gång med
makt skall inbryta och avlösa den
nuvarande fördärvade eonen.
4. Nya Testamentet.
Av N.T.s ord för »uppenbara» kan
nämnas: apokalyptein, avtäcka, av·
slöja; epiphainein, låta lysa fram, fram·
visa, och phaneroun, göra synlig. Mot·
svarande substantiv är: apolailypsis,
epipluineia och phanerosis. Se för öv·
rigt ordanalyser. Uppenbarelsebegrep·
pet framställs också med andra ord i
vår bibelöversättning, t.ex. avslöja, för·
kunna, förklara, kungöra.
Uppenbarelsemässigt är det ett
djupt sammanhang mellan N.T. och
G.T. Detta kommer till uttryck i en
frälsningshistorisk kontinuitet mellan
nya och gamla förbundet. Profetiorna i
G.T. uppfylls i N.T. av Kristus, Matt.
1:22; 8:17. De tidigare deluppenba·
relserna samlas i Kristus till ett helt, så
att Paulus kan skriva att hemligheten
nu är avslöjad, Ef.3:3·6. N.T. kan
sålunda sägas ge den avgörande för·
klaringen till G. T., Kol.1 :26; I.Pet.
1:19 f. Gud har i Kristus avslöjat och
manifesterat sin härlighet, kärlek, nåd
och makt, Joh.I:14,17; 3:16. Guds
evangelium om Kristus kan därför
sägas vara en kraft till frälsning, Rom.
1:1·3,16.

Kristus·uppenbarelsen är, som i
G.T., en dynamisk, historie skapande
uppenbarelse, som först och främst
över händelser som inkarnationen, för·
soningen, uppståndelsen och ande·
utgjutelsen skapar en ny frälsnings·
historisk situation. Jesus uppenbarar
Guds nåd, icke endast i den meningen
att något av evighet fördolt avslöjas,
utan också så att den blir till som
frälsningshistorisk verklighet för syn·
dare. Uppenbarelsen i N.T. som
löftesuppfyllelse visar hän på detta att
uppenbarelsen i Kristus är ett in·
sättande av nya väldiga återlösnings·
krafter, en gudomlig maktbevisning.
Gud har slutgiltigt talat ut med oss och
handlat med oss till frälsning, Hebr.
1 :1; Joh.3:34; 12:48 f.; 14:10; 17:8.
Medan det från hellenistiskt håll, på
f:tlosofisk och panteistisk grund, fram·
ställdes som ett slags uppenbarelse att
Gud är i förnuftet och finns i det
lagrnässiga världsförloppet, förkunnar
Jesus med myndighet att han som
Sonen är den ende som kan uppenbara
Fadern, Matt.11:27; Joh.I:18; 12:45;
14:6,9·11; 17:3. Han var själv det eviga
Guds ord till världen, 1:1,14. Utanför
Kristus finns ingen uppenbarelse som
ger visshet om Guds kärlek, 3:16.
Gud är uppenbar för dem som tror
på Sonen, och han är dold för dem
som inte vill tro på honom. Gud
uppenbarade sig icke i sitt gudomliga
majestät då han trädde in i historien,
utan han iklädde sig mänsklig gestalt i
Jesus. Guds uppenbarelse knyts genom
inkarnationen i Kristus till historiska
händelser, så att den in te kan förstås
endast som en tidlös ide eller en serie
eviga sanningar. Men samtidigt som
Gud är inkarnerad i Kristus, är han
fördold i Människosonens ringhet och
korsdöd. Gud döljer sig samtidigt som
han uppenbarar sig (Deus absconditus
och Deus revelatus). Jesus är som Guds
Son nyckeln till Guds uppenbarelse,
l.Kor.I:21·24, som förstås genom
Guds Andes förmedling, 2:10·12; Joh.
16:14 f.; l.Pet.! :12. Människan kan
icke av eget förnuft se Gud i Kristus,
Matt.16:l7; I.Kor.2:14, men Guds
Ande skall genom Guds ord förklara
Guds Son, så att han blir mottagen och
trodd som den som är utsänd för att
uppenbara Gud, 2.Tim.3:14·17; 1.10h.
1:3 f.; Matt.11 :25·27.
Motsättningen mellan uppenbarelse
och förnuft kommer enligt N.T. att
sammanhänga med vad .som uppen·
baras för oss ovanifrån i Guds ord och
Guds rike, och vad människan själv
kan tänka och sluta sig till. Medan
stoikerna förkunnade att det alltid och
överallt fanns tillgänglig kunskap om
Gud, hävdar Paulus i Romarbrevets två
första kapitel, att även om det är
objektivt möjligt för skapelseverket att
avslöja Skaparen, så har människan
genom sin synd förlorat den subjektiva
betingelsen för att mottaga uppen·
barelsen. Därför måste Jesus komma
både som frälsare och som uppen·
barare. Människan kan av sig själv
endast nå fram till lagens mening och
krav i enstaka sammanhang, medan
Gud själv i sitt ord pekar på sina
gärningar till vår frälsning i Kristus.
Guds uppenbarelse är en historiskt
avslutad händelse, som är knuten till
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Jesus Kristus och som förkunnas och
tolkas på slutgiltigt och normerande
sätt genom apostlarna, Luk.1 O: 16;
Matt. 10:40; Ef.2:20, samt förklaras
och aktualiseras av Guds Ande, Joh.
14:26; 16:13; Ef.3:5. Samtidigt pekar
uppenbarelsen fram mot Kristi till·
kommelse, då han skall avslöjas i här·
lighet och makt för att upprätta det
fullkomnade gudsriket, så som det i
eskatologiska bilder framställs i Johan·
nes' uppenbarelse, som är Bibelns både
sista bok och krona.
Uppenbarelse
Gud har uppenbarat
Sin härlighet, 2.Mos.l4:4; 4.Mos.
16:19. Sin helighet, Hes.20:41; 38:23.
Sin storhet, Hes.38:23. Sin kärlek,
Tit.3:4; 1.10h.4:9. Sin rättfärdighet"
Rom.l :17. Sin nåd, Tit.2:11. Sitt ord,
Tit.1:3.
Gud uppenbarar
Synder, Klag.4:22. Överträdelser,
Hes.2l :24. Galenskap, 2.Tin1.3:9. Alla
hjärtans rådslag, l.Kor.4:S; 14:25. Det
som är djupt och förborgat, Dan.2:22;
Mark.4:22. Hemligheter, Dan.2:28.
Gud skall uppenbara
Sin vrede, Rom.1:18. Sin rättvisa
dom, Rom.2:5. Sin frälsning, l.Pet.
l :5. Vars och ens verk, l.Kor.3:13.
Guds Sons uppenbarelse
Han uppenbarades i köttet, I.Tim.
3:16. Kom som ett ljus som skulle
uppenbaras för hedningarna, Luk.2:32.
Har uppenbarats för att genom sitt
offer utplåna synden, Hebr.9:26. För
att göra om intet djävulens gärningar,
l.Joh.3:8. Uppenbarade Guds namn
för människorna, Joh.17:6. Uppen·
barade sig efter sin uppståndelse, Matt.
28; Mark.16; Luk.24; Joh.20·21; Apg.
9. Skall vid sin tillkommelse uppen·
bara sig till frälsning för dem som
bidar efter honom, Hebr.9:28.
När Kristus uppenbaras
Skall hans troende få härlighetens
oförvissneliga segerkrans, I.Pet.5 :4.
Skall de uppenbaras med honom i
härlighet, Kol.3 :4. Skall de bjudas en
särskild nåd, I.Pet.1 :13. Skall de bli
honom lika, 1.10h.3 :2. Skall han till·
intetgöra den Laglöse, 2.Tess.2:8. Skall
rättfärdighetens segerkrans givas åt alla
som har älskat hans tillkommelse,
2.Tim.4:8.
Människor som fick uppenbarelser
Abraham, I.Mos.12:7. Isak, l.Mos.
26:2. Jakob, l.Mos.28:13. Mose,
2.Mos.3:2. Gideon, Dom.6:12. Samuel,
l.Sam.3:4. David, 2.Sam.7:27. Salo·
mo, l.Kon.3:5. Jesaja, Jes.6:1. Daniel,
Dan.2:19. Sakarias, Luk.l:ll. Maria,
Luk.1 :26. Josef, Matt. I :20. Simeon,
Luk.2:26. Maria från Magdala, Mark.
16:9. De elva, Mark.16:14. Mer än fem
hundra troende, I.Kor.15 :6. Paulus,
Apg.9:3. Johannes, Upp.! :1.
Tre uppenbarelser, Rom.l.
I) Guds rättfärdighet uppenbaras av
tro till tro, v.17. 2) Guds vrede uppen·
barar sig från himmelen, v.l8. 3) Guds
väsen kan förstås genom harrs verk,
v.20.
Uppenbarelsens tre tider, Hebr.9:24:.28.
l) Gången tid, v.26. 2) Nutid, v.24.
3) Framtid, v.28.
Kristi uppenbarelser, I.Joh.
I) Hans inkarnation: »livet uppen·
baradeS», 1:2. 2) Hans korsfästelse:
»Han uppenbarades, för att han skulle
borttaga synderna», 3:5. »Därigenom
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Uppenbarare - Uppenbarelsetältet
har Guds kärlek blivit uppenbaraw),
4:9 f. 3) Hans seger: »Och just därför
uppenbarades Guds Son, att han skulle
göra om intet djävulens gärningaD),
3:8. 4) Hans tillkommelse: )mär han en
gång uppenbaras», 3:2; 2:28.
UPPENBARA

17) phaner0o, </iavepow
göra synlig, uppenbara; pass. uppenbaras, bli uppenbarad; uppenbara sig.
Se: Uppenbar 9.
18) apokalypsis, å1fOK aAvl/I!<;
avtäckande, avslöjande, uppenbarelse;
av: apokalyptö, se 14. Se: Avslöja 2,
Uppenbar 11.
19) anaphalno, åva</iaivw
visa upp; göra synlig, uppenbara; pass.
göras synlig, uppenbaras; av: prep. ami,
uppför (i sammansättningar ofta =
upp, uppåt), och phainö, se Uppenbar 12. Akt. av verbet är i Apg.2l:3
övers. få i sikte.
20) horao, opaw
se, skåda; här aor. el. fut. pass. (av
roten opt-) i betydelsen: låta sig ses,
visa sig; jfr Apg.26:16a, övers. visa sig.
Se: Avgöra 4, Syn 21.
21) gnorizo, rvwpitw
göra känd, kungöra. Se t.ex. Kungöra 11, Påminna S.
22) phanl!rosis, </iavepwu!<;
synliggörande, uppenbarelse; av: phaneroö, se 17. Jfr 2.Kor.4:2, övers.
öppet framlägga.
23) epipha{no, €1f!</iaivw
låta lysa fram, framvisa, uppenbara;
här pass. uppenbaras. J fr 25. Se vidare:
Skina 8.
24) chrematizo, XPllllaTitw
ge anvisning el. befallning, ge budskap
el. uppenbarelse; pass. få befallning el.
uppenbarelse. Se vidare: Befallning 14,
Kungöra 15.
25) epiphdneia, E1f ujlave ta
framträdande, uppenbarelse. I 2.Tess.
2:8 har ordet som bestänming gen. av
parousia, se Tillkommelse 2. Jfr 23. Se
vidare: Tillkommelse 3.

l och hs härlighet u.s över dig
60:2
l Fjärran ifrån u.de sil H.
Jer.31:3
l är detta vad H. har u.t för mig
38:21
2 jag skall u. (Esaus) gÖmslen
49 :10
2 han skall u. dina synder
KIl>I. 4:22
l de ord s. H. hade u.t
Hes.11:25
2 din egen ondska blivit u.d
16:57
8 u. min härlighet bland folken
39 :21
9 denna hemiighet bleve u.d
Dan. 2:18
10 blev hemiigheten u.d för Daniel
2:19
10 u.r det s. är djupt och förborgat
2:22
11 u.t för mig det vi båda dig om
2:23
11 s. konungen ville veta bar du u,t
2:23
10 en Gud s. kan u. hemligheter
2:28
10 pan So u.r hemiigheter lät dig veta
2:29
10 för mig denna hemlighet u.d
2:30
11 Så har en stor Gud u.t för kon.
2:45
10 du kunnat u. denna hemiighet
2:47
2 u.r sig Efraims missgärning
Hos. 7:1
2 utan att hava U.t sitt råd
Am. 3:7
7 den utsaga s. u.des för
Hab. 1:1
1 H. skall u. sil i höjden
Sak. 9:14
1 vem kan bestå när han u.r sig Mal. 3:2
14 s. icke skall bliva u.t
Matt.10:26
14 U.t det för de enfaldiga
11:25
15 Jag vill... u. vad förborgat varit
13:35
14 kött och blod har icke U.t detta
16:17
16 u.de sig för många
27:53
17 för att det skall bliva U.t
Mark. 4:22
17 u.de han sig i en annan skepnad
16:12
17 Sedan u.de (J.) sil för de elva
16:14
18 ett ljus s. skall u.s för
Luk. 2:32
14 u.t det för de enfaldiga
10:21
14 s. icke skall bliva u.t
12:2
14 den dagen då Människosonen u.s
17 :30
19 att Guds rike strax skulle u.s
19:11
17 u.de så sin härlighet
Joh. 2:11
17 Guds gärningar skulle u.s på hm
9:3
16 jag skall ... u. mig för hm
14:21
16 att du tänker u. dia: för oss
14:22
17 Jag har u.t ditt namn
17:6
17 u.de sil J. åter för lärjungarna
21:1
17 J. u.de sig för sina lärjungar
21:14
20 Härlighetens Gud u.de sig
Apg. 7:2
20 u.de sil för (Moses) en ängel
7 :30
20 ängeln s. u.de sil för hm
7 :35
20 huru jag vidare skall u. mig
26 :16
14 Rättfärdighet från Gud u.s
Rom. 1:17
14 Guds vrede u.r sig från himmelen
1:18
17 Gud har ju u. t det för dem
1:19
17 rättfärdighet från Gud blivit u.d
3:21
14 härlighet s. kommer att u.s
8:18
21 visa sin vrede och u. sin makt
9 :22
21 u. sin härlighets rikedom
9 :23
17 (hemlighet) s. nu blivit u.d
16:26
14 för oss har Gud U.t det
1.Kor. 2:10
14 Den dagen skall u.s i eld
3:13
17 u. alla hjärtans rådsIag
4:5
22 de gåvor i vilka A. u.r sig
12:7
17 J.liv skall bliva u.t i
2.Kor. 4:10
17 J.liv u.t i värt dödliga kött
4:11
14 täcktes i mig u. sin Son
Gal. 1:16
14 den tro s. en gäng skulle u.s
3:23
14 u.d för hs heliga apostlar
El. 3:5
17 blivit u.d för hs heliga
Kol. 1:26
17 När K. bliver u.d
3:4
17 ock I med hm bliva u.de
3:4
17 bedjen att jag må u. den med de
4:4
18 när H.J. u.r sig från him.
2. Tess. 1:7
17 Han So blev u.d i köttet
l.Tim. 3:16
17 u.de ban sitt ord i predikan
Tit. 1:3
23 Guds nåd har U.ts till frälsning
2:11
23 Men när Guds godhet...u.des
3:4
17 vägen ännu icke blivit u.d
Hebr. 9:8
17 har (K.) u.ts en enda gång
9:26
14 frälsning beredd för att u.s
1.Pet. 1:5
14 det blev u.t för dem
1:12
17 har han blivit u.d för eder skull
l :20
14 härlighet s. kommer att u.s
5:1
17 när överberden u.s
5:4
17 livet u.des, och vi hava sett I.Joh. 1:2
17 livet, det eviga, s. u.des
1:2
17 när han en gång u.s
2 :28
17 när han en gåne: u.s
3:2
17 I veten att Han u.des
3:5
17 just därför u.des Guds Son
3:8
17 bar Guds kärlek blivit u.d
4:9

(den avtalade) sammankomstens tält.
Jfr 2.Mos.2S:22, där det ordagrant
står: »Och jag skall komma samman
med dig dän>. »UppenbarelsetältetJ> el.
»sammankomstens tält» är G.T.s vanligaste namn på Israels tabernakel, se
d.o.

13) däbär, .,:1:"J
det so~ säg~ Tord; sak, handling. I
början av Dan.lO:l står dåbår tillsammans med nif. av gälå, se 2. Se t.ex.
Budskap S, Förkunna 18, Gärning 8,
Ord 2, Under S.
14) apokalypto, a:rroKaAV1fTW
avtäcka, avslöja, uppenbara; av: prep.
apo, (bort) från, av, och kalyptö,
täcka, skyla; dölja, gömma. Se: Känna
34, Uppenbar 7.
15) ereugomai, EpeVrO/J.a!
giva ifrån sig genom munnen, utspy; i
LXX och N.T. i betydelsen: utsäga,
yttra.
16) emphanizo, EIl</iavitw
göra synlig, uppenbara; av: emphan~s,
se Uppenbar 10. Se t.ex. Känna 66.

UPPENBARA
l H. u.de sil för Abram
1.Mos.12:7
l H. s. hade u.t sil för hm
12:7
l u.de sil H. för hm och sade
17:1
l H. u.de sil för hm vid Mamres
18:1
l H. u.de sil för (Isak) och sade
26:2
l H. u.de sil för hm den natten
26:24
l Gud s. u.de sig för dig
35:1
2 därför att Gud där u.t sig
35:7
1 Gud u.de sig åter för Jakob
35:9
1 Gud, den Allsmäktige, u.de sig
48:3
1 u.de sil H. ängel
2.Mos. 3:2
1 H. har U.t sig för mig
3:16
1 H. har icke u.t sil för dig
4:1
l H. har u.t sil för dig
4:5
1 u.de mig ss. Gud den Allsmäktige
6:3
1 låta min kraft bliva u.d
9 :16
4 där skall jag u. mig för dig
25:22
4 där jllll skall u. mig för eder
29:42
4 Där skall JIIII u. mig för Israels
29:43
4 där jllll skall u. mig för dig
30:6
4 där jag vill u. mig för dig
30 :36
l i dag u.r sil H. för eder
3.Mos. 9:4
l i molnskyn vill jag u. mig
16:2
4 vittnesbördet där jag u.r
4.Mos.17:4
l vad helst han u.r för mig
23:3
2 vad s. är u.t, gäller för
5.Mos.29:29
1 För (GIdeon) u.de sil H.
Dom. 6:12
l H. ängel u.de sil för hustrun
13:3
l Mannen har u. t sig för mig
13:10
1 u. för dig varav det beror
16:5
2 Har jag icke U.t mig
1.Sam. 2:27
2 icke ngt H. ord blivit u.t
3:7
2 H. u.de sil för Samuel i Silo
3:21
2 hade H. u.t för Samuel och aagt
9:15
2 utan att u. det för mig
20:2
2 bud till dig och u. det
20:12
2 om jag Icke u.r det för dig
20:13
2 att han har u.t det för mig
22:8
2 Ingen har u.t för mig
22:8
2 u.de de det Icke för mig
22:17
2 du har u.t för din ~änare
2.Sam. 7 :27
l I Glbeon u.de sil H. för
1.Kon. 3:5
1 u.de sil H. för Salomo
9:2
1likasom han förut U.t sil
9:2
1 två &ånger hade u.t sil för hm
11:9
l H. har u.t för mig
2.Kon. 8:10
1 H. har u.t för mig
8:13
2 du, min Gud, har U.t
1.Krön.17:25
l om natten u.de sil Gud
2.Krön. 1:7
1 H. u.de sil för Salomo
7 :12
5 u. dig sin visdoms
Job 11:6
1 då alg han och u.de henne
28:27
3 Då u.de jag min synd för dig
Ps.32:5
3 du har U.t din makt
77:15
6 u. förborgade ting ifrån fordom
78:2
l Låt dina gärningar u.s
90:16
2 H. har u.t sin rättfärdighet
98:2
l när H. u.t sil i sin härlighet
102:17
2 u. icke en annans hemlighet Ords.25:9
7 vad s. u.des för Jesaja
Jes.la:1
2 H. härlighet skall varda u.d
40:5
2 anart bliver min rättfärdighet u.d 56:1

UPPENBARELSETÄLTET
En återgivning av hebr. 'åMI mo'eg,

UPPENBARELSETALTET
J u. skola Aron och hs söner
2.Mos.27 :21
(benkläder) på sig när de &å in i u.
28:43
föra Aron fram till u.s ingång
29:4
du skall föra tjuren fram inför u.
29:10
slakta ~uren vid ingången till u.
29:11
den s. skall &å in i u.
29:30
äta vid Ingången till u.
29:32
brännoffer vid ingången till u.
29:42
jag skall helga u. och altaret
29 :44
använda dem till arbetet vid u.
30:16
ställa det mellan u. och altaret
30:18
När de &å in i u.
30:20
du skall därmed smörja u.
30:26
vittnesbördet i u.
30:36
u. ocb alla u.s tillbehör
31:7
(Mose) kallade det .u..
33:7
måste gå ut till u. utanför lä&ret
33:7
lit H. till förfärdigande av u.
35 :21
tjänstgöring vid ingången till u.
38:8
fotstyckena till u.s ingång
38:30
arbetet på u.s tabernakel fullbordat
39 :32
redskap till arbetet vid u.s tabernakel 39:40
uppsätta u.s tabernakel
40:2
framför ingången till u.s tabernakel
40:6
bäckenet mellan u. och altaret
40:7
Aron och hs söner till u.s ingång
40:12
(Mose) satte bordet i u.
40 :22
han ställde ljusstaken in i u.
40:24
ställde det gyllene altaret in i u.
40:26
vid ingången till u.s tabernakel
40:29
bäckenet mellan u. och altaret
40:30
så ofta de gå In i u.
40:32
Då övertäckte molnskyn u.
40 :34
Mose kunde icke gå in i u.
40:35
H. kallade på Mose ur u.
3.Mos. 1:1
brännoffer till u.s Ingång
1:3
altare s. står vid ingången till u.
1:5
slakta det vid ingången till u.
3:2
slakta det framför u.
3:8
sedan slakta den framför u.
3:13
föra tjuren till U.s Ingång
4:4
av tjurens blod och bära det in i u.
4:5
altare s. står inför H. ansikte i u.
4:7
s. står vid ingången till u.
4:7
föra hm fram inför u.
4:14
bära na:t av tjurens blod in i u.
4:16
altare s. står inför H. ansikte i u.
4:18
s. står vid ingången till u.
4:18
i förgården till u. skola de äta det
6:16
skall det ätas, I förgården till u.
6 :26
vars blod ngt bäres in I u.
6 :30
menigheten vid ingången till u.
8:3
menigheten vid ingånJen till u.
8:4
Koken köttet vid ingången till u.
8:31
icke gå bort ifrån u.s Ingång
8:33
Vid ingången till u. skolen I stanna
8:35
förde det fram inför u.
9:5
Mose och Aron gingo in i u.
9 :23
icke &å bort ifrån u.s Ingång
10:7
när I skolen gå lo i u.
10:9
vid Ingången till u.
14:11
bära allt detta till u.s Ingång
14:23
inför H. ansikte, till u.s Ingång
15:14
till prästen, till u.s ingånll
15:29
inför H. ansikte vid ingången till u.
16:7
skall (Aran) göra med u.
16:16
Ingen mska får vara i u.
16:17
fullbordat försoningen för u.
16:20
Därefter skall Aron &å in i u.
16:23
bringa försoning för u. och altaret
16 :33
föra fram djuret till u.s lngång
17:4
föra sina slaktdjur till u.s ingång
17:5
på H. altare, vid ingången till u.
17:6
icke för det fram till U.s Ingång
17:9
skuldoffer inför H. till u.s Ingång
19:21
förlåt s. hänler i u.
24:3
H. talade till Mose i u.
4.Mos. 1:1
runt omkring u. skola de lägra sil
2:2
u. hava sin plats i tåget
2:17
vad han har att iakttaga inför u.
3:7
vården om alla u.s tillbehör
3:8
vid u. hava vården om tabernaklet
3 :26
om förhänget för Ingången till u.
3:25
mitt för u., österut, hade Mose
3:38
förrätta sysslor vid u.
4:3
Kehats barns ~änstgöring vid u.
4:4
bära av det s. hör till u.
4:15
kunna förrätta arbete vid u.
4:23
(gersoniter) bära u.s täckelse
4:25
förhänget för ingången till u.
4:25
tjänstgöring Gersons. .. hava vid u.
4 :28
förrätta arbete vid u.
4:30
till deras tjänstgöring vid u.
4:31,33
s. kunde göra arbete vid u.
4:36
s. skulle göra tjänst vid u.
4:37
s. kunde göra arbete vid u.
4:39
s. skulle göra ~änst vid u.
4:41
s. kunde göra arbete vid u.
4:43
ngt bärarearbete vid u.
4:47
två unga duvor, till u.s ingång
6:10
naslrtld ute ... föras fram till u.s
6:13
vid ingången till u. raka sitt huvud
6 :18
bruka det till U.s ~änst
7:5
när Mose gick in i u.
7 :89
föra leviterna fram inför u.
8:9
gå in och göra tjänst vid u.
8:15
Israels barns ~änst vid u.
8:19
förrättade sin tjänst vid u.
8:22
göra tjänst vid u.
8:24
betjäna sina bröder vid u.
8:26
församlade sil vid ingången till u.
10:3
för dessa fram till u.
11 :16
Gån ut, I tre, till u.
12:4
visade sil H. bärlighet i u.
14:10
ställde sil vid inlången till u.
16:18

5901

5902

5903

5904

1) rä'ä,

nx.,

se, betrakt~;T här nif. bli sedd, synas,
låta sig ses, visa sig, uppenbara sig. I
2.Krön.3:l står ordagrant: där han
(= Herren) hade uppenbara t sig för
hans (= Samuels) fader David. Se t.ex.
Skåda 7, Syn 2, Utse 1.

2) gälä, n'i "
blotta, uppe;;-bara; nif. bli blottad el.
uppenbarad; uppenbara sig. I Jes.22:l4
står ordagrant: Och Herren Sebaot har
uppenbarat sig för mina öron. Se:
Avslöja 1, Budskap 7, Skåda 18, Up·
penbar 3.
3) jäda', V" ,
föm~ma, ~ärka; inse, förstå; känna,
veta; hlf. göra känd, kungöra. Se t.ex.
Förkunna S, Kungöra 1, Känna 2, Syn
3, Utforska 3.
4) jä"ad, ., V '
befalla,- bestfun~a; här nif. med prep.
le, till, för; komma samman med, uppenbara sig för. Se: Ansvar 1, Avtal 7.
S) [nägac!l, ., J J
grundbet. vari T synlig, vara inför
(någon); hif. higgig., göra synlig, uppenbara. Se t.ex. Kungöra 4, Meddela 1, Märka 3, Uppenbar S, Upplysa 3.

6) näba', V:1 J

hu.

flöda, -sprudl;;
låta flöda el. sprudla. Jfr ~al part. i Ords. 18:4, övers.
flödande; hif. i Ps.19:3, övers. tala;
59:8; 94:4; 119:171 flöda över (av);
145:7 utbreda; Ords.1 :23 låta flöda;
15:2,28 flöda över av.
7) häzä, n l n
se, ~åda, fr;;;;'förallt om att se syner
el. uppenbarelser. Se t.ex. Syn 8.
8) nätan, 1 n l
giva, iärnna; - ställa, placera; här med
prep. be, i, bland. Se t.ex. Gåva 7,
Ingiva 1, Lön 8.
9) I Dan.2:18 står ordagrant: om (beträffande J denna hemlighet.
10) ge/ä', x ~ f
aram. =hebr. gälå, se 2.
11) jec!a', V ~ :
aram. = hebr. jag.a', se 3; här haf. göra
känd, kungöra. Se t.ex. Förstå 12,
Kungöra 9, Lära S, Märka 9, Veta 8.
12) iinä, n ~ ~
svara; vittna, betyga; här ordagrant:
svarade Herren honom. Se vidare: Vitt-

nal.

UPPENBARARE
10 eder Gud en u. av hemligheter Dan. 2:47

UPPENBARELSE
12 gav H. (Samuel) den u.n
1.Sam. 9:17
l där David fått sin u.
2.Krön. 3:1
2 ljuder från H. Sebaot denna u. Jes.22:14
13 fick Daniel ... en u.
Dan.10:1
13 den u.n är sanning
10:1
13 han aktade på u.n
10:1
24 gm u. i drömmen befpllning Matt. 2:12
24 på grund aven u. i drömmen
2:22
24 hade (Simeon) fått den u.n
Luk. 2 :26
17 vid den u.n gick så till
Joh.21:1
24 I en u. fått befallning
AplI.I0:22
18 efter Guds barns u.
Rom. 8:19
18 vänten på vår H. JK. u.
1.Kor. 1:7
18 meddelade u. eller kunskap
14:6
18 en annan åter nan u.
14:26
14 om ngn annan får en u.
14:30
18 syner och u.r av H.
2.Kor.12:1
18 mina övermåttan höga u.r
12:7
18 utan gm en u. från JK.
Gal. 1:12
18 på arund aven u. s. jag for dit
2:2
18 en visdomens och u.ns ande
Ef. 1 :17
18 11m u. den hemligbet blev kungjord 3:3
25 gm sin tillkommelses u.
2. Tess. 2:8
25 intill vår H., JK., u.
1.Tim. 6:14
25 uppenbar gm vår Frälsares u. 2. Tim. 1 :10
25 vi vänta på... KJ. härlighets u.
Tlt. 2:13
24 fick Moses befallning gm u. Hebr. 8:5
24 N oa. .. hade fått u. om ngt han Icke 11:7
18 härlighet och ära vid JK. u. LPet. 1:7
18 bjudes eder i och med JK. u.
1 :13
18 fröjda eder vid hs härlighets u.
4:13
18 Detta är en u. från JK.
Upp. 1:1

Uppenbarligen - Uppfylla
menigheten vid ingången till u.
16:19
vände dessa sig mot u.
16:42
gingo Mose och Aron fram inför u.
16:43
vände Aron tillbaka till Mose vid u.s 16:50
skall du lägga in (stavarna) i u.
17:4
s. är att iakttaga vid u.
18:4
till att förrätta tjänsten vid u.
18:6
ss. lön för tjänsten vid u.
18:21
hädanefter icke komma vid u.
18:22
skola förrätta tjänsten vid u.
18:23
lön för eder tjänstgöring vid u.
18:31
stänka mot framsidan av u.
19:4
Mose och Aron gingo till U.s ingång
20:6
stodo gråtande vid ingången till u.
25:6
vid ingången till u.
27:2
buro in det i u.
31:54
inställen eder i u.
5.Mos.3l :14
(Mose och Josua) inställde sig i u.
31:14
uppsatte där (Silo) u.
Jos.18:1
utskiftade ...vid ingången till u.
19:51
vid ingången till u.
1.Sam. 2:22
hämtade H. ark och u. ditupp 1.Kon. 8:4
tjänst inför u.s tabernakel
l.Krön. 6 :32
dörrvaktare vid ingången till u.
9 :21
s. var att iakttaga vid u.
23 :32
där stod Guds u.
2.Krön. 1:3
kopparaltaret s. stod vid u.
1:6
begav han sig från u. till Jerusalem
1 :13
de hämtade arken och u. ditupp
5:5

UPPENBARLIGEN
då är u. den undantagen

1.Kor.15:27

UPPFATTA
s. spelas på dem icke kan u.s

1.Kor.14:7

UPPFINNING
l} enthYmesis. EVO VIl1/ a t<:
besinnande, tänkande; tanke. Se vidare: Tanke 23.

»gossledare». Bland förnämare borgare
i det gamla Grekland, liksom hos
romarna, fick en pålitlig slav i uppdrag
att följa sin herres söner till och från
skolan. Denne handledare skulle också
tillse att gossarna uppförde sig ordentligt både hemma och i skolan, och över
huvud fostra dem till goda seder och
gott uppförande. Hans gärning var
först och främst disciplinär. Uppfostraren (»pedagogen») var alltså inte egentligen lärare; hans uppgift var att föra
den väluppfostrade eleven till läraren.
När gossen mognat till man, åtföljdes
han inte längre av någon övervakare.
Paulus skiljer i I.Kor.4:lS mellan
kristna »fäder» och >>uppfostrare>>. Till
skillnad från de senare utmärks de
förra av att de föder människor till liv i
Kristus genom evangelium. I Gal.
3:24 f. betecknas den mosaiska lagen
som en övervakare, vilken förlorat sin
makt genom Jesu Kristi ankomst och
tron på honom. Lagens uppgift är att
föra människan till Kristus. Uppfostraren (gamla övers. »tuktomästaren») har
fullgjort sin gärning, sedan evangeliet
om frälsningen i Jesus Kristus blivit
förkunnat och mottaget i tro.

6) Beträffande S.Mos.20:8, se Räddhåga 1.
7)

asa,

il b' )l

arbeta; gö~a: utföra; fullgöra; nif.
göras, utföras. Se t.ex. Fullborda 3,
Fullgöra 7, Gärning l, Skapa 3.
8) I 2.Kon.lS:12 står ordagrant: Detta
l var] Herrens ord som han hade talat.
- Slutet av PS.141:S skulle kunna
översättas: Ty ännu är min bön
(= beder jag) på grund av (el. emot)
deras onda gärningar el. i deras
olyckor.
9) natan, 1 n J
giva, ;känka~ här i betydelsen: bevilja.
Se t.ex. Gåva 7, Upplåta 2, Utdela 1.
10) Beträffande Job 29:13; Ps.6S:9, se
Jubel 6.
Il} bo', ~ iJ
gå in, komma; i PS.I0S:l9 (om dål>är,
ord) övers. uppfyllas; i Ords.13:12
part. (om ta'awä, önskan), övers. uppfylld. Se t.ex. Fullborda 15, Tillkommelse 1, Tillträde 3, Undfå 6, Utse 12.
12} haja, il ~ Q
bliva, ske; vara; nif. sättas i verket,
genomföras, ske; i Ords.13:19 nif.
part. (om ta'äwå, önskan), övers. uppfylld. Se t.ex. Fullborda 16, Möta 9,
Verka 2.
13) melo', t\' 'I r,J
det som uppfyller något, fullhet; av:
mäle', se 1.
14} måle', l\ 'I D
adj. full; av" ;erbet mäle', se 1. I
Hes.36:38 står ordagrant: så skola de
ödelagda städerna bliva fulla av människohjordar. Se: Rik 6.
IS} mela', t\ 'I D
aram. = hebr. T n\äle', se 1; i Dan.3:l9
hithpe. bli uppfylld (av vrede, l).iimä').
16) Beträffande uttrycket bakom
övers. »uppfyllas av oroliga tankar», se
Orolig 5.

26) I Apg.7:17 står ordagrant: tiden
för löftet, som Gud hade givit (eg.
lovat) Abraham.
27) I Apg.l3:34 står ordagrant: Jag
skall giva eder Davids trofasta heliga
ting (= den trofasta nåd som utlovats
åt David; citat från Jes.5S:3).
28) Beträffande Apg.l7:16, se Avgudabild 4.
29) anapleroö, aVa1TA1/pOW
uppfylla; av: prep. ana (i sammansättningar ofta = upp) och pleroö, se 18.
30) I Kol.1:11 står ordagrant: styrkta
med all kraft.
31) antanapleroö, aVTaVa1TA1/poW
uppfylla i stället (för någon annan),
uppfylla på ett ställföreträdande sätt;
av: prep. anti, i stället för, och anapleroö, se 29.
32) gemizö, r EIl w
fylla; pass. bli fylld. Verbet förekommer även i Mark.4:37; 15:36; Luk.
14:23; 15:16; Joh.2:7; 6:13; Upp.8:S.
33) I Fil.2:2 står ordagrant: havande
samma kärlek.

ir

UPPFOSTRARE
Grek. paidagögos, som vanligen ligger
till grund för ordet »uppfostrare» i
N.T.s svenska text, betyder egentligen

l) male', t\ 'I D
(verb) vara f~ii fylla; pi. fylla, uppfylla; nif. bli fylld el. uppfylld. Se t.ex.
Fullborda 5, Fullgöra 6, Rik 21, Stilla
(verb) 4.
2) ha'as, t:i~ ~
lukta illa, stinka; här övers. uppfyllas
av stank.
3) lf;um, O 1 iJ
stå upp; stå; stå fast, bestå; hif. resa
upp; fastställa, stadfästa. Se t.ex. Fullborda 2, Stadfästelse l, Stadga (verb)
8, Upphöja 6.
4) kasap, "I ;; iJ
vredg~s, förtÖ;nas. I 5 .Mos.9 :19 står
ordagrant: den vrede ('ap, se Harm 4,
Vrede l) och harm (hemå, se Harm 1,
Vrede 2) varmed Herren förtörnades
mot eder till att förgöra eder. Se:
Förtörna l, Förtörnelse 1, Vred 4.
5) I S.Mos.16:1S står ordagrant: och
du skall endast ('als:, se Ende 3) vara
glad; se vidare Glädje 1. I I.Sam.ll :15
står ordagrant: Och där gladde sig Saul
och alla Israels män mycket.

20) På dessa ställen har grundtexten
passivformer av verb, här återgivna
med 'uppfyllas av' jämte substantiv.
21) pimplemi, 1T i.p 1T A1/ Il t
göra full, fylla; här pass. fyllas, uppfyllas (i Luk.21 :22 i betydelsen: fullbordas). Jfr 18.
22) utf.ord.
I Luk.l0:17 står ordagrant: med
glädje; 24:52 med stor glädje; Apg.
2: 16 men detta är det som är sagt
genom profeten Joel; Hebr.11:33
nådde (el. fingo) löften (= det som var
utlovat).
23) I Luk.24:12 står ordagrant: undrande över det som hade skett.
24) Beträffande Luk.24:37, se Fruktan 16.
25) teleioö, TEAEtOW
föra (något) till sitt mål (ändamål),
fullföra, fullborda; i Joh.19:28 pass.,
övers. i allt uppfyllas. Se: Fullborda 25, Fullkomlig 7, Fullkomna 1.

UPPFYLLA
1 u.en vattnet i haven
l.Mos. 1 :22
1 u.en jorden
1 :28
1 och jorden u.des av våld
6 :11
1 jorden är u.d av våld s. de öva
6:13
1 föröken eder och u.en jorden
9:1
1 så att landet blev u.t
2.Mos. 1:7
2 landet u.des av stank
8:14
1 egyptiernas hus u.da av flugsvärmar 8:21
1 dina hus skola bliva u.da av dem
10:6
1 s. jag U.t med vishetens ande
28:3
1 jag har u.t (Besalel) med Guds A. 31:3
1 han har u.t hm med Guds A.
35:31
1 u.t deras hjärtan med vishet
35:35
1 H. härlighet u.de tabernaklet
40:34,35
1 u.t av skändlighet
3.Mos.19:29
3 vill H. u. vad han med ed
5.Mos. 9:5
4 vrede av vilken H. blivit så u.d
9:19
5 du skall vara u.d av glädje
16:15
6 hjärtan u.da av räddhåga
20:8
7 Uppfyll denna min begäran Dom.ll:37
3 må H. allenast u. sitt ord
1.Sam. 1 :23
5 Israels män voro u.da av glädje
11:15
3 uppfyll nu, H. Gud,för evig 2.Sam. 7:25
7 kanhända skall konungen u.
14:15
7 konungen u.er tjänares önskan
14:22
3 H. får u. det ord
1.Kon. 2:4
1 för att H. ord skulle u.s
2:27
3 skall jag på dig u. mitt ord
6:12
1 u.de molnskyn H. hus
8:10
1 H. härlighet u.de H. hus
8:11
3 H. har U.t det löfte han gav
8:20
3 för att hs ord skulle u.s
12:15
1 att arameerna u.de landet
20:27
8 Så u.des det ord H. talat
2.Kon.15:12
1 därmed u.de Jerusalem
21:16
1 u.de Jerusalem med oskyldigt
24:4
1 H. hus u.t aven molnsky
2.Krön. 5:13
1 ty H. härlighet u.de Guds hus
5 :14
3 H. har U.t det löfte han gav
6:10
1 H. härlighet u.de huset
7:1
1 H. härlighet u.de H. hus
7:2
3 för att H. ord skulle u.s
10:15
1 H. ord gm Jeremias mun u.s
36:21
1 styggelser med vilka de U.t
Esr. 9:11
3 du u.de dina ord
Neh. 9:8
1 u.des (Haman) med vrede
Est. 3:5
7 så skall den u.s
5:6
7 och u. min begäran
5:8
1 u.des Haman med vrede mot
6:9
7 hälften av riket, så skall den u.s
7:2
7 din begäran? Den skall u.s
9:12
1 sina hus u.da av silver
Job 3:15
9 att Gud ville u. mitt hopp
6:8
1 u.de deras hus med sitt goda
22:18
10 änkans hjärta u.de jag med jubel
29:13
1 H. u.e alla dina böner
Ps.20:6
10 väst erland u.er du med jubel
65:9
1 slog rötter och u.de landet
80:10
1 så att jag får u. den
81:11
11 till den tid då hs ord u.des
105:19
1 u.de den hungrande själen
107:9
3 Uppfyll på din tjänare
119 :38
1 blev vår mun u.d med löje
126:2
8 ännu en tid, skall min bön u.s
141:6
11 u.d önskan är livets träd
Ords.13:12
12 U.d önskan är ljuvlig för själen
13:19
1 släpet ... u.de templet
Jes. 6:1
1 och huset blev u.t av rök
6:4
13 skall den u. ditt land, Immanuel
8:8
1 Köpmän från Sidon u.de dig
23:2
1 jordkretsen u. med sin frukt
27:6
1 H. u.er Sion med rätt
33:5
1 är jag u.d av H. vrede
Jer. 6:11
1 du har u.t mig med förgrymmelse 15:17
1 de hava U.t min arvedel
16:18
1 u.t denna plats med oskyldigas
19:4
1 s. u.er himmel och jord
23:24
3 Det du profeterat må H. ll.
28:6
3 u. på eder mitt löftesord
29:10
3 jag skall u. det löftesord
33:14
12 det skall u.s i din åsyn
39:16
10m jag än u.t dig med mskor
51:14
1 ock u.t landet med orätt
Hes. 8:17
1 landet är u.t med orätt
9:9
1 molnet u.de inre förgården
10:3
1 huset U.des då av molnet
10:4
1 u.t dess gator med slagna
11:6
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UPPFINNING
1 danat gm mänsklig konst och u. Apg.17 :29

UPPFORDRA
u.de eder att föra en vandel

loTess. 2:12

UPPFOSTRA
Se även: Fostra, barn, lära, skola, tukt.
Uppfostran
Barnets uppfostran ombesörjdes i
Palestina vanligen av föräldrarna, endast i förmögna familjer överläts fostran åt ammor, 2.Mos.2:7-9; 2.Kon.
11 :2, och speciella handledare, Gal.
4:1 f. Fram till treårsåldern vårdades
barnet av modern, flickorna förblev
under hennes fostran och ledning tills
de gifte sig. Allt som hörde till en
kvinnas uppgifter, lärde de sig av
henne. Gossarnas fostran övertogs av
fadern från det de var fyra eller fem år
gamla. Vid fyllda tolv år fick de
deltaga i gudstjänstlivet, jfr Luk.2:42,
men myndiga blev de först i en ålder
av 20 år, 2.Mos.30:14; 2.Krön.2S:S.
Fadern sörjde för att sönerna fick
lära sig ett hantverk och för deras
övriga undervisning. Denna försiggick
länge uteslutande i hemmet, men från
omkring år 100 f.Kr. förekom barnskolor. På Jesu tid var de vanliga. Se:
Barn.
UPPFOSTRA

l} gadal, 'Il )
bli el.- vara ;t~r, växa upp; pi. låta växa
upp; här i betydelsen: uppfostra. Se
t.ex. Mäktig l, Upphöja 8.
2) anatrephö, ava Tp e<p w
uppföda; uppfostra, fostra; av: prep.
ana (i sammansättningar ofta = upp)
och trephö, nära, föda; uppföda, uppfostra. I Apg.22:3 står perf. part. pass.,
övers. uppfostrad. Pass. av verbet är i
Apg.7:20 övers. fostras.
3) teknotropheö, TEKvOTPOcpEW
uppfostra barn; av: teknon, se Barn 24,
och trephö, se 2.
UPPFOSTRA
1 befallde man skulle u. dem
Dan. 1:5
2 lät Faraos dotter u. (Moses)
Apg. 7:21
2 en judisk man, u.d här i staden
22:3
3 övat goda gärningar, U.t barn loTim. 5:10

UPPFOSTRARE

1) paideutes, 1TatO EVT1}<:
fostrare, uppfostrare; av: paideuö, se
t.ex. Tukt 13.
2} paidagögos, 1TatO arwro,
gossens ledare el. ledsagare; övervakare; av: pais, barn, gosse, och agögas, förande, ledande; som subst. ledare, ledsagare (av: agö, föra, leda).
UPPFOSTRARE
1 en u. för oförståndiga

2 om I än haden 10000 u. i K.
2 lagen blivit vår u. till K.
2 stå vi icke mer under u.

Rom. 2:20
l.Kor. 4:15
Gal. 3:24
3:25

UPPFRÄTA
u.er förbannelse jorden
Han har u.t mitt kött
ss. av gräsmaskar ... bliva u.t
(Herodes) u.tes av maskar

Jes.24:6
Klag. 3:4
Nah. 3:15
Apg.12:23

UPPFYLLA
Se även: Fullbordan, Fullhet.
Uppfylld
l) Uppfylld av ande, Ef.5:l8. 2)
Uppfylld av trons grädje, 2.Tim.l :4;
Rom.1S:13. 3) Uppfylld av andlig kunskap, Kol.1 :9. 4) Uppfylld av all Guds
fullhet, Ef.3:19. 5) Uppfylld av honom
som uppfyller allt i alla, Ef.l :23.
UPPFYLLA

17) I Matt.2:1O står ordagrant: gladde
de sig [med] en mycket stor glädje.
18) pleroö, 1TA1/POW
göra full, fylla; uppfylla, fullborda; av:
plenls, full. I Gal.S:14 står ordagrant:
Ty hela lagen är uppfylld i ett enda
ord. Se t.ex. Fullborda 19, Fullgöra 11, FulllIet 4, Fullkomlig 6, Rik
30.
19) plerörna, 1TA1}pWlla
fullhet, det som uppfyller något, det
varmed något blir fyllt; uppfyllelse,
fullbordan; av: pleraö, se 18. Se: Fullborda 18, Fullbordan 10, Fullhet 3.

Uppfyllelse - Upphöja
1 och u. landet med slagna
30 :11
1 u. dess b _ med dess slaena
35:8
14 s. skola u. de ödelagda städerna
36:38
1 såg att H. bärlighet u.de huset
43:5
l huru H. härlighet u.de H. hus
44:4
15 berg s. u.de hela jorden
Dan. 2:35
15 u.des Nebukadnessar av vrede
3:19
16 stod Daniel häpen, u.d av oroliga
4:16
16 han u.des av oroliga tankar
5:6
16 låt icke oroliga tankar u. dig
5:10
16 u.des av många oroliga tankar
7:28
l jag är u.d med kraft
Mika 3:8
1 u.de sina hålor med rov
Nah. 2:12
17 u.des av mycket stor glädje
Matt. 2:10
18 att så u. all rättfärdigbet
3:15
20 allt folket u.des av häpnad
12:23
18 u.en då I edra fäders mått
23:32
20 alla u.des av häpnad
Mark. 2 :12
20 strax u.da av stor häpnad
5 :42
20 de blevo u.da av stor häpnad
6 :51
20 voro u.da av fruktan
10:32
21 bliva u.d av helig ande
Luk. 1 :15
21 Elisabet blev u.d av helig ande
1 :41
21 Sakarias blev u.d av helig ande
1 :67
18 barnet ... u.des av vishet
2:40
20 u.da av häpnad över hs förstånd
22 u.des vad s. är skrivet i profeten
21 u.des de alla av vrede

lWPFYLLELSE
Rom.13:10
Gal. 5:14
2.Pet. 3:9

UPPFÖDA
han u.de det

Barn har jag uppfött
icke uppfött ynglingar
de s. u.des i scharlakan
om de än få u. barn åt sig
till Nasaret, där han var u.d

2.Sam.12:3
Jes. 1:2
23:4
Klag. 4:5
Hos. 9:12
Luk. 4:16

lWPFÖR
När de gingo u. höjden
Jonatan klättrade u.
David gick gråtande u.
begav jag mig u. dalen
u. trapporna till Davids stad
u. Halluhits höjd stiger man
U. Halluhots höjd stiger man
och u. dess trappsteg
hästar springa u. klippbrant

I.Sarn. 9:11
14:13
2.Sarn.15:30
Neh. 2:15
12:37
Jes.1o:5
Jer.48:5
Hes.40:6
Am. 6:12

lWPFÖRA
De siu altarna jag U.t
4.Mos.23:4
uppför (altaret) på övligt sätt
Dom. 6:26
komma ut för att u. sina danser
21 :21
Där u.de David byggnader
2.Sam. 5:9
u.de han en ytterbyggnad
loKon. 6:5
när buset u.des
6:7
u.d av tre varv huggna stenar
7:12
han u.de befästningsverk
l.Krön.ll:8
u.de åt sig hus i Davids stad
15:1
(Joram) u.de offerhöjder på
2.Krön.21:11
u.de (Ahas) offerhöjder
28 :25
De u.de altaret på dess plats
Esr. 3:3
de män s. u.de byggnaden
5:4
u.de du åt dig kummel
Hes.16:31
ngn s. skulle kunna u. en mur
22:30
Juda U.t så många befästa
Hos. 8:14
en mur. u.d efter sänklod
Am. 7:7
var u.d av härliga stenar
Luk.21:5
det byggnadsverk s. ngn u.t
l.Kor. 3:14
Ss. försa.ml.inesänka u.s
1.Tim. 5:9

UPPGIFT
u. på de särskilda föremål
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lWPGIVA
summa s. Efron u.it
l.Mos.23:16
Joab uppgav för konungen
2.Sam.24:9
Joab uppaav för David
l.Krön.21:5
s. icke kunde u. sina familjer
Esr. 2:59
UPPJlllV jag en bestämd tid
N eho 2:6
icke kunde u. sina familjer
7:61
UPPJlllV högljudda klagorop
Est. 4:1
uppgav beloppet av penningsumma
4:7
H. u.er härskri
Jes.42:13
u. sin anda i mödrars famn
Klag. 2:12
hade Pelatja u.it andan
Hes.1l:1a
uppJlllV (Ohola) icke sin otukt
23:8
mskor u. andan av förskräckelse Luk.21:26
kunna vi icke heUer U.
Apg.19:40

2:47

3:4
4:28
20 hennes föräldrar u.da av häpnad
8:56
22 kommo tillbaka, u.da av glädje
10:17
20 I samma stund u.des han av fröjd 10:21
21 då allt s. är skrivet skall u.s
21 :22
23 u.d av förundran över det
24:12
24 u.des av fruktan
24:37
22 till Jeruaslem, u.da av stor glädje
24:52
18 hu~et u.des med vällukt
Joh.12:3
18 edra hjärtan u.da av bedrövelse
16:6
25 skriften skulle i allt U.s
19 :28
18 det u.de hela huset där de
Apg. 2:2
21 blevo alla u.da av helig ande
2:4
20 u.des av häpnad och förundran
2:7
20 Så u.des de alla av häpnad
2:12
22 u.es det s. är saat gm profeten
2:16
18 du skall u. mig med glädje
2 :28
21 u.da av häpnad och bestörtning
3:10
21 Petrus, u.d av helig ande
4:8
21 de blevo alla U.da av den h. A.
4:31
18 varför Satan fått u. ditt hjärta
5:3
21 de u.des av nitälskan
5:17
18 u.t Jerusalem med undervisning
5:28
26 att det löfte skulle u.s
7 :17
21 bliva u.d av helig ande
9:17
20 alla s. hörde hm u.da av häpnad
9:21
20 troende män ... u.da av häpnad
10:45
21 Saulus u.des då av heli& ande
13:9
18 u.de de profeternas utsagor
13:27
27 u. åt eder de heliga löften
13:34
21 judarna... u.des av nitälskan
13:45
18 u.des alltmer av glädje och helig
13:52
28 u.d (Aten) var med avgudabilder
17:16
18 u.da av orättfärdighet
R om. 1:29
18 lagens krav U.s i oss
8:4
18 s. älskar sin näst,a, har U.t lagen
13:8
18 hoppets Gud u.e eder med glädje 15:13
18 u.da med all kunskap
15:14
20 fastmer u.da av sådan sora:
loKor. 5:2
29 så u.en I K. lag
Gal. 6:2
19,18 u.d av hm s. u.er allt
Ef. 1 :23
18 helt u.da av aU Guds fullhet
3:19
18 för att han skulle u. allt
4:10
18 Låten eder fastmer u.s av ande
5:18
33 u.da av samma kärlek
Fil. 2:2
18 u.da av kunskap om Guds
Kol. 1:9
30 på aUt sätt u.s av kraft
1:11
31 det u.er jag nu för hs kropp
1 :24
29 u. de alltjämt synders mått l.Tess. 2:16
18 så bUva u.d av glädje
2.Tim. 1:4
22 gm tron fingo löften u.da
Hebr.11:33
32 templet blev U.t av rök
Upp.15:8
19 alltså är kärleken lagens u.
18 lagens u. ligger i ett budord
22 H. fördröjer icke u.n av

med u. på den vikt i guld
l.Krön.28:14
med u. på den vikt
28:14
med u. på vikten i var ljusstake
28:15
28:17
med u. på vikten i var bägare
28:18
rökelse altaret med u. på vikten
u. av prästerna i Jerusalem
Esr. 6:9
enligt den u. om tiden
Matt. 2:16
avmätt efter var dels u.
Ef. 4:16

4.Mos. 4:32

UPPGIVAS
1) jåga', V ~ ~
bli el. vara utmattad, arbeta sig trött,
möda sig. I JesAO:28,30,31 står verbet
parallellt eller tillsammans med jå 'ep,
bli trött, arbeta sig trött (se Arbeta 12,
Löpa 10). Ge: Arbete 7, Möda 4.
2) 'åjep, t) , V

trött, utmatt~d (i synnerhet av hunger
el. törst); här övers. uppgiven av
hunger.
3) eklN, EK AVW
lösa ut; upplösa; i överförd betydelse:
trötta ut, utmatta; i N.T. end. pass. bli
uttröttad el. utmattad; av: prep. ek,
(ut) ur, och lyö, se Lösa 13. Jfr Hebr.
12:5, övers. giva sig över.
4) riptö, p[1fT w
kasta, slunga; kasta omkull; i Matt.
9 :36 perf. part. pass. i betydelsen:
utmattad. Se: Kasta 39.
UPPGIVAS
1 Han u.es icke
Jes.40:28
l Ynglingar kunna bliva trötta och U. 40:30
1 hasta de åstad utan att u.
40:31
3 icke skola u. på vägen
Matt.15:32
3 så u. de på vägen
Mark. 8:3
3 ty om vi icke u.
Gal. 6:9
3 att I icke u.ens i edra själar
Hebr.12:3

lWPGIVEN
2 kom Esau hem, u. av hWlger
2 jag är u. av hunger
4 så illa medfarna och u.na

l.Mos.25 :29
25:30
Matt. 9:36

lWPGA
För judarna hade u. tt ljus
över dig u.r H.
antalet uppgick till 5000
värdet uppgick till 50000

Est. 8:16
Jes.60:2
Apg. 4:4
19:19

UPPGÅNG
-uppgång
soluppgång Mark.l6:2
UPPGANG
österut mot solens u.
4.Mos.34:15
vid morgonrodnadens u.
Jos. 6:15
österut mot solens u.
19:12
österut mot solens u.
19:13
u.en till tyghuset i Vinkeln
Neh. 3:19
från morgonrodnadens u.
4:21
Från solens u. ända till dess
Ps.113:3
u.en utgjordes av åtta trappsteg
Hes.40:31
u.en utgjordes av åtta trappsteg
40:34,37
Hs u. så viss s. morgonrodnaden Hos. 6:3
Från solens u. ända till dess
Mal. 1:11

lWPGÖRA
stadaar Israels kon. uppgjort
2.Kon.17:8
stadll8l S. Israel hade uppgjort
17:19
uppgjort efter deras familjer
2.Krön.31 :17
i hjärtat u.en onda anslag
Ps 58:3

UPPHETIA
för att u. sig med vin
så u.d att dess koppar glödgas
övermåttan starkt u.d
likna en ugn, u.d av bagareI).

Jes. 5:11
Hes.24:11
Dan. 3:22
Hos. 7:4

lWPHINNA
upphunnos av de män
s. u.es bliver genomborrad

Dom.18:22
Jes.13:15

lWPHJÄLPA
Joas betänkt på att u. H. hus
till att U. H. hus

2.Krön.24:4
24:12

lWPHOV
Vem är u.et till Jakobs
u.et till dottern Sions synd
(K.) u.et till evig frälsning

Mika

1:5
1:13
Hebr. 5:9

UPPHÄMTA
ej tagas bort eller u.s

Hes.29:5

lWPHÄNGA
ban skaU u. dig på trä
överste bagaren lät han u.
och den andre blev u.d
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l.Mos.40:19
40:22
41:13

låt u. sådana i solen för H.
4.Mos.25:4
förbannelse s. blivit u.d
5.Mos.21:23
u. dem för H. i Sauls Glbea
2.Sarn.21:6
u.de dem på berget inför H.
21:9
samlade ihop de u.das ben
21:13
på den skall man u. hm
Esr. 6:11
blevo båda u.da på trä
Est. 2:23
Mordokai bliva u.d därpå
5:14
Mordokai måtte bliva u.d
6:4
(Haman) blivit u.d på en påle
8:7
Hamans tio söner u.da på pålen
9:13
blevo Hamans tio söner u.da
9:14
hs söner blivit U.da på pålen.
9:25
Furstarna u.da av deras händer
Klag. 5:12
en av ogärningsmän s. voro u.da Luk.23:39
J. s. I haden u.t på trä
Apg. 5:30
likväl u.de man hm på trä
10:39
Förbannad s. är u.d på trä
Gal. 3:13

UPPHÄVA
1) [pårar], 119

hif. heper, brYt~; här (om löfte): göra
ogiltig, upphäva. Se: Kraft 17, Upplösa 6.
2) katalyö, K aTaAVW
upplösa; förstärkt form av lyö, se 3.
Se: Gäst 13, Härbärge 9.
3) lyö, AVW
lösa, lösa upp. Se: Lös 16, Lösa 13,
Upplösa 7.
4) athetl!ö, å6 €TEW
sätta el. ställa åt sidan; avskaffa, för·
klara ogiltig, upphäva. Se vidare: Förkasta 15.
5) athcltesis, å6ETTlaL~
avskaffande, upphävande; av: atheteö,
se 4. Se: Utplåna 10.
lWPHÄVA
Uppdelning: upphäva (= göra ogiltig); upp·
häva (allmänt); upphäva sig.
UPPHÄVA (= göra ogiltig)
1 u.er han hennes givna löfte
1 om hennes man u.er dem
1 hennes man har U.t dem
1 hennes man kan ock u. dem
1 u.er dem först ngn tid efter
2 u. lagen eller profeterna
2 icke kommit för att u.
3 den s. u.er ett av de minsta
4 I u.en Guds bud
4 kan ngn u. det
5 u.es en föregående stadga

4.Mos.30:9
30:13
30:13
30:14
30:16
Matt. 5:17
5:17
5:19
Mark. 7:9
Gal. 3:15
Hebr. 7:18

UPPHÄV A (aUmänt)
stort klagorop skall u.s
2.Mos.11:6
ett stort klagorop u.des i Egypten
12:30
folket u. ett stort härskri
Jos. 6:5
I skolen icke u. ngt härskri
6:10
då skolen I u. ett härskri
6:10
mot vem har du U.t din röst
2.Kon.19:22
H., strömmarna hava u.t
Ps.93:3
strömmarna hava u.t sin röst
93:3
ja. strömmarna u. sitt dån
93:3
De u. alla sin röst
Jes.14:10
mot vem har du u.t din röst
37:23
huru dina väktare u. sin räst
52:8
H. u.er ett rytande från höjden
Jer.25:30
han u.er ett högt rytande
25 :30
ända till Jahas u.er man rop
48:34
dock få u. skördeskri över dig
51 :14
u. sin röst till härskri
Hes.21 :22
skaU u. många folk mot dig
26:3
likasom havet u.er sina böljor
26:3
han u.er jämmerrop inför hm
30 :24
u. sitt tal mot den Högste
Dan. 7 :25
han skall U. ett rylande
Hos.ll:lO
H. u.er ett rytande från Sion
Joel 3:16
H. u.er ett rytande från Sion
Am. 1:2
U.er ett ungt lejon sin röst i kulan
3:4
jag måste u. klagoskri
Mika 1:8
UPPHÄVA (sig)
ständigt u. sig till domare
l.Mos.19:9
u,en I eder över H. församling 4.Mos.16:3
u. dig till herre över oss
16:13
u.er sia ynglet
Job 30 :12
nu vill jag u. mig
Jes.33:10
var tunga s. u.er sig
54:17
djupet u. sig mot dig
Hes.26:19
icke mer kunna u. sig över folken
29 :15
våldsmän skola ock u. sig
Dan.11 :14
uppstår kiv och sA u.a sig trätor Hab. 1:3
s. u.er sig över allt vad gud
2.Tess. 2:4

5:13 f., jfr Luk.l:32,35. Genom lovsång och tillbedjan upphöjer även de
heliga på jorden den evige Guden,
Ps.18:47; 30:2; 57:6; Luk.l :76; jfr
6:35; Mark.5:7.
Jesu försoningsdöd på Golgata om·
talas av honom själv som en upphöjelse: »Ock såsom Moses upphöjde ormen
i öknen, så måste Människosonen bliva
upphöjd», Joh.3:l4. Här talas inte om
en upphöjelse i ärofull betydelse. Snarare är det missdådarens föraktade
upphöjelse, där Jesus som den fullkomlige och syndfrie Guds Son stiger
in under släktets samlade synd. Denna
upphöjelse är motsatsen till j udafolkets messiasdrömmar och människors tankar om vägen till seger. Men
det var dock Guds väg: »Och när jag
har blivit upphöjd från jorden, skall jag
draga alla till mig», Joh.l2:32, jfr 8:28.
I dessa johanneiska upphöjelseutsagor
ligger den dubbla betydelsen: upp·
höjelse på korset och upphöjelse till
Faderns högra sida.
Jesu upphöjelse på Golgata var
nämligen djupast sett ett steg mot hans
slutliga och ärofulla upphöjelse. Jfr
Hebr.2:9: »honom, Jesus, se vi för sitt
dödslidandes skull hava blivit krönt
med härlighet och ära». Denna upp·
höjelse gick just genom förnedring,
Fil.2:5·8. Se: Utblotta. »Därför har ock
Gud upphöjt honom över allting och
givit honom det namn, som är över alla
namn (Kyrios·namnet, Herre-namnet)>>,
2:9. Denna upphöjelse började med
påskdagens segerrika uppståndelse och
fortsatte med himmelsfärden, då den
förhärligade Kristus intog sin plats
på Majestätets högra sida, Apg.2:32 f.;
Hebr.l :3; 8:1; 2:9. Därför skall han
också äras evinnerligen, Upp.S:6·14.
Bibeln talar även om människors
upphöjelse. Detta är framför allt ett
uttryck för Guds nåd, l.Sam.2:7;
Ps.75:8; Luk.1 :52. - Denna upphöjel.
se sammanhänger med människans
självförnedring och ödmjukhet. I Guds
rike är det en lag, att »den som
ödmjukar sig, han skall bliva upphöjd».
Men i motsatt fall gäller också en lag,
att »den som upphöjer sig, han skall
bliva förödmjukad», Matt.23:l2 med
par.; Luk.18:ll f. Det senare stället
bör vara ett memento för varje troen·
de, jfr I.Pet.5:6; Luk.l :52.
Enligt Bibelns löften skall alla sanna
Herrens tjänare, som har gått självför.
nedringens och självförsakelsens väg,
till slut vinna en evig ära och få dela
sin Herres upphöjelse, Matt.19:28-29;
Joh.l2:26; Upp.3:12,21. De troende
skall kallas »den Högstes barn», Luk.
6:35.

UPPHÖJA
Se även: Härlighet, ära, makt, storhet,
myndighet, hög, upphäva, kors.
Upphöja, upphöjelse
Ett flertal hebreiska och grekiska ord
ligger till grund för vårt ord »upphöja»,
se ordanalyser.
Gud är den höge och upphöjde,
Jes.57:15. Han är upphöjd i makt och
ära. Han sitter på »en hög och upphöjd
tron» och är som den Upphöjde föremål för ständig tillbedjan av de himmelska härskarorna, Jes.6:1·3; Upp.

Upphöja
Gud är upphöjd
Han är högt upphöjd, PsA7:10.
Hans namn är upphöjt, Neh.9:5. Han
är hög bland hedningarna, Ps.46: Il.
Han är hög på jorden, Ps.46:ll. Han är
upphöjd över himmelen, Ps.57:6.
Vi skall upphöja Gud
Jag vill upphöja dig, Herre, Ps.30:2;
Jes.25:1. Min frälsnings Gud, PS.18:47.
Hans namn, Ps.34:4. Hans gärningar,
Job 36:24. Med tacksägelse, PS.69:31.
Jesu upphöjelse
På korset, Joh.3:14; 12:32. I him·
melen, Fil.2:9. Genom Guds högra
hand, Apg.2:33.
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Upphöjelse - Uppleva
Gud upphöjer
Sina barn, PS.7S:8. De ringa, Luk.
l :52. Sina tjänare, PS.18:49. De gudfruktiga, PS.37:34. De ödmjuka, LPet.
5:6.
UPPHÖJA

l) nåiå', Kb' J
lyfta, höja;T bära; l):a1 och pi. här i
betydelsen: upphöja; nif. bli upphöjd
(i Jes.2:2,12; 6:1; Mika 4:1 nif. part.
niSSå', upphöjd); i 1.Krön.29:11 hithp.
upphöja sig. Se t.ex. Förhäva 2,
Stolt 10, Trona 5, Understödja 5,
Undfå 4, Värdighet 3.
2) gå'å, il~~
höja sig; vara hög el. upphöjd; här
förstärkt med en infinitiv, därav övers.
vara högt upphöjd. Verbet förekommer även i Job 8:11; 10:16; Hes,47:S.
Jfr Härlighet 9,11,19.
3) rum, D 11
resa sig upp: vara hög el. upphöjd; pol.
och hif. här i betydelsen: upphöja. Se
Lex. Högmodig l, Råda 8, Stolt 2,
Triumfera l, Trona 4, Upphöja 3,
4) se 'er, n~?,
upplyftande; 'här i betydelsen: upphöjning, upphöjt ställe; övers. upphöjd
fläck; av: nä Så' , se 1. Ordet är i
3.Mos.13:2,1O,19,28; 14:56 övers.
upphöjning. Se: Frimodig l, Myndighet 2.
5) 'ä/jon, 1 i

''? p.

den övre el. översta; den högste; av:
'ålå, se 12. I S.Mos.26:19; 28:1 står:
nätan (giva: ställa; göra) 'äljon. Ordet
brukas ofta om Gud, Herren, och är då
övers. den Högste, t.ex. 4.Mos.24:16;
2.Sam.22 :14; Ps.18:14; Jes.14:14;
Klag.3:3S.
6) ~um, D 1P
stå upp, resa sig; stå: hif. resa upp;
upphöja; i 2.Sam.23:1 hof. med 'al
(ovan, över), övers. bliva högt upphöjd. Se Lex. Uppfylla 3, Upprätta 1.
7) ma ,(Hå, il '? J) D
uppgång, uppstig;ing; det som går el.
stiger upp; av: 'ålä, se 12. Meningen i
1.Krön.17 :17 är oklar; den svenska
kyrkobibeln har här troligen läst
ma'ruä, hif. part. av 'ålä. Emellertid
kan 'ädåm ma 'älå uppfattas som ett
begrepp med betydelsen: upphöjd
människa, människa i hög ställning.
Man skulle i så fall kunna översätta: du
har betraktat mig (på samma sätt) som
en upphöjd människa. Se: Tanke 19.
8) gågal, 'I: ~
bli el. vara stor; här pi. göra stor;
upphöja. Beträffande Est.3: l, se Värdighet 3. Se t.ex. Mäktig l, Uppfostra l.
9) märom, C i ID
upphöjd el. hög plats, höjd; hög ställning; av: rum, se 3. I lob 5:11 förekommer ordet i uttrycket Sim lemärom, sätta i hög ställning, upphöja.
Se: Himmel 2, Högmod 5, Stolt 13.
10)

SägaQ, J l'~

vara hög (otillgänglig, oåtkomlig); i
Ps 107 :41 pi. göra hög, upphöja el.
göra oåtkomlig, beskydda; i Job 36:22
hif, handla upphöjt, vara upphöjd. Jfr
!):al i S.Mos.2:36 (med prep. min, från),
övers. vara för hög (för); nif. part. i
Ps.139:6; 148:13; Jes.2:!1; 12:4; 26:5;
30:13, övers. hög: nif. i Ords.18:10,
övers. varda beskyddad; pi. i Ps.20:2;
59:2; 69:30; 91:14, övers. beskydda;
les.9:11 uppresa. Jfr Värn 1.
11) Sägö', K~~
växa, bli stor; här hif. göra stor;
upphöja. Se: Skjuta 3,
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12) 'ö/å, il 'I J)
gå el. stiga ;pp; här nif. höja sig; vara
upphöjd; här med me' og, mycket;
därav övers. vara högt upphöjd. Se
Lex. Skjuta 18, Upptaga 5.
13) utf.ord.

14) I Jer.18:14 står ordagrant: Övergiver Libanons snö markens (Sågaj)
klippa? Jfr gamla övers. »Blifwer dock
snön längre på stenomen i markene,
då det snögar ned af Libanon»,
15) gÖQah, il 2 ~
vara upphöjd el. hög; hif. upphöja. Se
t.ex. Högmodig 3.
16) gOQah, jl)'J
höjd; höghet;- av: gåI:>ah, se 15. I
Hes.4I:8 står ordagrant: Och jag såg en
höjd för huset runtomkring. Se: Högmod l, Stolthet 4.
17) reqå, il ~ !
aram. vara stor el. mycken: här pa.
göra stor; upphöja. Jfr Makt 38.
18) ~um, D 1 i)
aram. ; hebr. l):um, se 6; här haf. resa
upp: upphöja. Se: Upprätta 12.
19) rum, 011
aram. ; hebr. rum, se 3; här pol. och
haf. i betydelsen: upphöja (i Dan.4:34
; lova, prisa). Se: Förhäva 7.
20) må/a k, l '; b
härska, bli el~ ~ara konung; hif. göra
till konung; här hof. göras till konung;
övers. bliva upphöjd till konung. Se
Lex. Konung 2.
21) gegullö, il ~ 1 l ~
storhet; av: gägal, se 8. Ordet är i
1.Krön.29:11; Est.1:4; 10:2; PS.14S:3
övers. storhet. Jfr Härlighet 10.
22) hypsoö, vl/low
lyfta högt upp, upphöja (i både bokstavlig och överförd betydelse); av:
hypsos, höjd; höghet.
23) hyperypsbö, V7repvl/low
högt upphöja; av: prep. hyper, över,
och hypsaö, se 22.
24) hypselOs, Vl/lT/XO,
hög, upphöjd; i Hebr.7:26 komp. hypselateros; ordagrant: högre än himmelen. Se: Högmodig 9.

3 den andre u.er han
75:8
3 rättfärdige. horn skols varda u.da 75:11
3 gm din rättfärdighet u.s de
89 :17
3 gm din nåd u.er du värt horn
89 :18
3 jag har u.t en yngling ur folket
89:20
3 skall hs horn varda u.t
89:25
3 Du har u.t hs ovänners högra hand 89:43
12 du är högt u.d över alla gudar
97:9
3 u.d är han över alla folk
99:2
3 U.en H., vår Gud
99:5
3 U .en H" vår Gud
99:9
3 de må u. hm i folkets församling 107 :32
10 han u.de den fattige ur eländet
107 :41
3 U.d vare du. Gud, över him.
108:6
3 hs horn skall varda U.t med ära
112:9
3 H. högra hand U.er
118:16
3 min Gud, jag vill u. dig
118:28
3 mina ögon se ej efter vad u.t
131:1
3 Jag vill u. dig, min Gud
145:1
3 har U.t ett horn åt sitt folk
148:14
3 så skall hon u. dig
Ords. 4:8
3 Gm ... välsignelse en stad u.d
11:11
13 den gode bliver u.d över hm
14:14
3 Rättfärdighet u.er ett folk
14:34
1 uot över andra höjder
Jes. 2:2
1 över allt s. är U.t
2:12
l H. på en hög och u.d tron
6:1
3 H. jag vill u. dig
25:1
3 min tjänare skall bliva u.d
52:13
3 så säger den u.de
57 :15
14 övergiver... sin u.a klippa
Jero18:14
3 (H.) har u.t dina ovänners
Klag. 2:17
15 och u.er låga träd
Hes.17 :24
15 vad lågt är skall u.s
21 :26
16 såg att hus låg på en u.d fot
41:8
17 u.de konungen Daniel
Dan. 2:48
18 den Högste u.er den lägste
4:14
19 jag, Nebukadnessar u.er och ärar
4:34
19 vem han ville u.de han
6:19
18 den högste Guden u.er vem han vill 5:21
20 u.d till konung över kaldeernas
9:1
1 u.t över andra höjder
Mika 4:1
22 bliva u.t till himmelen
Matt.l! :23
22 Men den s. u.er sig
23:12
22 s. ödmjukar sig skall bliva u.d
23:12
22 ringa män har han u.t
Luk. 1:52
22 skall du bliva U.t till himmelen
10:15
22 Ty var och en s. u.er sig
14:11
22 s. ödmjukar sig skall bliva u.d
14:11
22 Ty var och en s. u.er sig
18:14
22 s. ödmjukar sig skall bliva u.d
18:14
22 ss. Moses u.de ormen
Joh. 3:14
22 måste Människosonen bliva u.d
3:14
22 När I haven U.t Människosonen
8:28
22 när jag blivit u.d från jorden
12:32
22 att Människosonen måste bliva u.d 12:34
22 gm Guds högra hand u.d
Apg. 2:33
22 Gud har U.t hm till hövding
5:31
22 Gud u.de detta folk
13:17
22 att I skullen bliva u.da
2.Kor.11:7
23 Därför har Gud u. t hm över
Fil. 2:9
24 överstepräst u.d över him.
Hebr. 7:26
22 må u. eder i sinom tid
l.Pet. 5:6
22 ödmjuken ... så skall han u.
Jak. 4:10

UPPHÖJELSE
21 Vilken ära och u. vederfarits

Est. 6:3

UPPHÖJNING
pl· sin kropps hus får en u.
finner en vit u. på huden
svallkött bildar sig i u.en
en vit u. visar sig
då är det u. efter brännsåret
(lagen) om u.ar på huden
trädde upp på leviternas u.

3.Mos.13:2
13:10
13:10
13:19
13:28
14:56
Neh. 9:4

först då skall Israels släkt u.
31 :36
icke upphör att göra dem gott
32:40
u.de att tända offereld åt andra
44:5
då vi u.de att tända offereld
44:18
Babels hjältar u. att strida
51 :30
u. t med sitt strängaspel
KIag. 5:14
u.de att vara stum
Hes.33:22
upphör att vara min präst
Hos. 4:6
u.t att hålla sig till H.
4:10
du s. aldrig upphör att röva
Nab. 3:1
månen u. att giva sitt sken
Matt.24:29
och månen att giva sitt sken
Mark.13:24
Icke u. t att ivrigt kyssa
Luk. 7 :45
de u.de icke att undervisa
Apg. 5:42
upphör icke att tala mot vår heliga
6:13
upphör med denna din ondska
8 :22
u. att förvrida H. raka vägar
13:10
u.de de att slå Paulus
21 :32
icke u.t att tacka Gud
Ef. 1:16
och u.en att bruka hårda ord
6:9
icke u.t att bedja för eder
Kol. 1:9
väl hava U.t att offra
Hebr.10:2
vill icke u. med sin otukt
Upp. 2:21
icke u. med att göra hennes
2:22
u.de icke att tillbedja onda andar
9:20
u.de icke med mordgärningar
9:21
u.de icke med sina gärningar
16:11

UPPIFRÅN
i ett stycke, u. och alltigenom

Joh.19:23

UPPKALLA
gm lsak s. säd skall u.s efter
l.Mos.21:12
u.s efter mitt och mina fäders namn
48:16
du är u.d efter H. namn
6.Mos.28:10
stoden han u.t efter sitt namn 2.Sam.18:18
detta hus u.t efter ditt namn
l.Kon. 8:43
detta hus U.t efter ditt namn 2.Krön. 6:33
folk s. är U.t efter mitt namn
7 :14
u.d efter deras namn
Est. 2:61
namn efter vilket de voro u.de
5:1
u.d efter deras namn
N eho 7 :63
de u. jordagods efter sina
Ps.49:1.2
envar s. är u.d efter mitt namn
Jes.43:7
I s. ären u.de med Israels namn
48:1
som om vi ej blivit u.de efter ditt
63:19
folk s. icke var u.t efter mitt
66:1
hus s. är u.t efter mitt namn
Jer. 7:10
hus s. är u.t efter mitt namn
7:11,14,30
vi äro u.de efter ditt namn
14:9
jag är u.d efter ditt namn, H.
15:16
stad s. är u.d efter mitt namn
25:29
det hus s. är u.t efter mitt namn
32:34
det hus s. är U.t efter mitt namn
34:15
u.de efter Israels stammars
Hes.48:31
staden uod efter ditt namn
Dan. 9:18
ditt folk u.de efter ditt namn
9:19
hedningar s. U.ts efter mitt namn Am. 9:12
hedningar s. u.ts efter mitt namn Apg.15:17
Gm lsak säd U.S efter dig
Rom. 9:7
Gm lsak s. säd skall u.s efter
Hebr.11:18

UPPKASTA
u.de över (Akan) stenröse
man u.de över den stort stenröse
vilda havsvågor S. u. skum

Jos. 7:26
8:29
Jud. v.13

UPPKOMMA
Härav uppkom ordspråket
tackor, nyss u.na ur badet
Varav u. strider bland eder

l.Sam.10:12
HV.4:2;6:5
Jak. 4:1

UPPKÖPARE
kungliga u. hämtade ett visst
ett antal kungJJga u. hämtade

1.Kon.10:28
2.Krön. 1 :16

UPPLAG

UPPHÖRA

(Josafat) hade stora u. i Juda

8 u.de Ahasverosagagiten HamanEst. 3:1
1 konungen i aUt hade u.t hm
5:11
8 storhet till vilken kon. u.de
10:2
9 när han vill u. de ringa
Job 5:11
10 Se, Gud är u.d gm sin kraft
36:22
11 Tänk på att u. hs gärningar
36:24
3 Kan du u. din röst till molnen
38 :34
3 u.d vare min frälsnings Gud
Ps.18:47
3 s. u.t mig över mina motståndare 18:49
3 Upphöjd vare du, H., i din makt
21:14
3 Jag vill u. dig, H.
30:2
3 låtom oss med varandra u. hs namn 34:4
3 så skall han u. dig att besitta
37:34
12 högt är han u.d
47:10
3 U.d vare du, Gud
57:6,12
8 Jag vill u. hm med tacksägelse
69:31
3 U.en ej hornet
75:5
3 u.en icke så högt edert horn
75:6

regnet från himmelen u.de
l.Mos. 8:2
dag och natt aldrig u.
8:22
att de måste u. bygga på staden
11:8
din broders förbittring har u.t
27:44
till dess din broders vrede U.t
27:45
Sedan u.de (Lea) att föda
29:35
såg att hon u. t att föda
30:9
måste u. hålla räkning på den
41 :49
då skall dundret u.
2.Mos. 9:29
och dundret och haglet u.de
9 :33
när Farao såg att ... dundret U.t
9:34
Molnstoden u.de Icke om dagen
13:22
u.de hemsökelsen
4.Mos.16:48
hemsökelsen hade u.t
16:50
Så u.de hemsökelsen bland Israels
25:8
mannat u.de dagen därefter
Jos. 5:12
I skolen aldrig u. vara trälar
9:23
u.de hon att tala därom
Rut 1:18
hs profetiska hänryckning u.t l.Sarn.10:13
u.de först när det var s. hetast
11:11
u.de att bedja för eder
12:23
u.de Saul att förfölja David
23:28
u. att förfölja sina bröder
2.Sam. 2:26
u. att förfölja sina bröder
2:27
(Joab) hade u.t att förfölja Abner
2:30
folket u.de att förfölja Israel
18:16
hemsökelse u. hland folket
24:21
hemsökelsen u.de bland Israel
24:25
u.de att vara hm underdånig
2.Kon.18:7
må hemsökelae u. bland folket l.Krön.21 :22
lät sina arbeten där u.
2.Krön.16:5
deras åminnelse icke u.
Est. 9 :28
de ogudaktiga u.t att rasa
Job 3:17
till dess din vrede hade u.t
14:13
De tre männen u.de att svara Job
32:1
upphör med din förtörnelse
PS.85:5
U.t att förakta deras bön
102:18
så u.de hemsökelsen
106:30
om jag upphör att tänka på dig
137:6
så upphör trätan
Ords.22:10
Då skall Efraims avund u.
Jes.11:13
din vrede har u.t
12:1
Damaskus skall u. att vara stad
17:1
U.en med edra syner
30:10
hs vrede har förvisso u. t
Jer. 2 :35
H. vredes glöd upphör icke
4:8
om I u.en att förtrycka främlingen
7:6
upphör ej heller att bära frukt
17:8
H. vrede skall icke u.
23:20
H. vredes glöd skall icke u.
30:24

UPPLEVA
Upplevelse, erfarenhet
Kristendomens grundval är en historisk
händelse: Jesus Kristus, hans liv och
gärning, hans död och uppståndelse.
Om denna händelse - som också hela
den gammaltestamentliga uppenbarel·
sehistorien pekar hän emot - var det
som apostlarna och de fö rsta kristna
vittnade. Det var inte sina personliga
religiösa erfarenheter de talade om, de
förkunnade evangeliet om Jesus
Kristus.
Denna kristendomens objektiva
grundval bör alltid stå klar. Den krist·
na tron framspringer inte ur människors subjektiva och känslomässiga religiösa upplevelser, lika litet som den
är grundad på mänsklig tanke och
fIlosofi.
Där budskapet om Guds frälsningsverk i Kristus blir mottaget och får
skapa tro och lydnad, kommer detta
emellertid att föra in i kristen upplevelse och erfarenhet. Liksom kristendomens grundval är reella historiska
fakta, kommer också den troendes liv
att innehålla reella kristna upplevelser,
alltså något annat än vad religiös fantasi kan producera.
Så är förhållandet därför att Gud är
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UPPHöJA
l skall Farao u. ditt huvud
l.Mos.40:13
l tre dagar skall Farao u. ditt
40:19
1 Då u.de han bland sina tjänare
40:20
2 ty högt är han u.d
2.Mos.15:1
3 min faders Gud, jag vill u. hm
15:2
2 ty högt är (H.) u.d
15:21
4 att den u.da f1äeken är
3.Mos.13:43
1 u.d bliver hs konun&amakt 4.Mos.24:7
5 må u. dig till lov
5.Mos.26:19
5 skall H. u. dig över alla folk
28:1
6 H. skall u. dig till ett folk
28:9
6 (H.) vill i dag u. dig
29:13
3 mitt horn är u.t gm H.
l.Sam. 2:1
3 han ödmjukar, men han u.er ock
2:7
3 han u,er sin smordes horn
2:10
1 u.t hs konungadöme
2.Sam. 5:12
6 efter dig u. den son
7:12
3 u.d vare Gud, min frälsnings
22:47
3 u.t mig över mina motståndare
22:49
6 den man s. blev högt u.d
23:1
5 hUl'U U.t detta hus än må
loKon. 9:8
3 jag har u.t dig ur folket
14:7
1 hs rike övermåttan U.t
1.Krön.14:2
6 efter dig u. din son
17:11
7 för att u. mig, H. Gud
17 :17
3 att han ville u. hs horn
25:5
1 u.t dig till ett huvud över allt
29:11
5 över detta hus s. varit u. t
2.Krön. 7 :21
3 U.t över allt lov och pris
Neh. 9:5

2.Krön.17:13

Uppliva - Upplösa
en verklighet och livet i hans gemenskap upplevs som en realitet. Befrielse
från synd, helbrägdagörelse, andemeddelelse, bönhörelse - allt detta är
registrerbara religiösa upplevelser. Den
troende är »en ny skapelse», 2.Kor.
5:17. Guds rike består i rättfärdighet
och frid och glädje i den helige Ande,
Rom.14:17, och detta är något som
kan upplevas. Paulus skriver till galaterna: »Haven I då upplevat (erfarit) så
mycket förgäves», Gal.3:4 (grundtextens uttryck kan också översättas:
»Haven I då lidit så mycket förgäves»).
Hela Nya Testamentet visar att
frälsning är någonting som upplevs av
den enskilde, och sann kristendom
kommer alltid att kunna vittna därom.
Jesus sade: )JOrn någon vill göra hans
(Guds) vilja, så skall han förstå, om
denna lära är från Gud», Joh.7:l7. Han
framställer rent av ett erfarenhetsmässigt bevis för sin läras gudomliga ursprung.
I den ovan nämnda betydelsen
kommer all verklig kristendom att vara
upplevelse. Att ta emot evangelium är
mer än rent teoretiskt godtagande av
vissa lärosatser, det betyder att man
mottar ordet i levande tro som leder in
i personlig kristen erfarenhet.
All upplevelse eller erfarenhet har i
Bibeln sitt ursprung i Guds uppenbarelses historiska och dynamiska
karaktär. Gud handlar i dom och i nåd
på det historiska planet med släktet
och med sitt folk. Guds mäktiga ord
slår ned (dödar) och upprättar (gör
levande), jfr 5.Mos.32:39. Gud skapar
erfarenhet (upplevelse) av sin helighet,
sin vrede, som reflekteras i fruktan och
bävan, syndaskuld, dödsrnedvetande,
och han skapar erfarenhet av sin nåd:
frälsningsjubel, lovprisning, frid i ett
gott samvete. Han låter människor få
erfara frälsning från syndens makt,
sjukdom, fara, olyckor, Satans välde
osv. På allt detta kan Skriften ge
otaliga exempel.

UPPLOPP
1) stasiastes, a7aOtaaT77~
upprorsmakare, upprorsman; av: stasiazö, göra uppror (av: stasis, se 2).

2) stdsis, a'niat,
ställning, tillstånd, bestånd; resning,
uppror; av: histemi, ställa. Jfr Hebr.
9:8, övers. bestånd. Se: Strid 24, Söndring 3.
UPPLOPP
1 jämte andra s. gjort u.
Mark.16:7
2 och under u.et begått dräp
15:7
2 i fängelse på grund av u.
Luk.23:19
2 kastad i fängelse för U. och dråp
23:25
2 bliva anklagade för U.
Apg.19:40

UPPLYFTA
land jag med upplyft hand lovat2.Mos. 6:8
när de drogo ut med upplyft hand
14:8
land jag med upplyft hand lovat4.Mos.14:30
S. begår ngt med upplyft hand
15:30
drOgo ut med upplyft hand
33:3
Midjan u.e icke mer sitt buvud Dom. 8:28
s. hade upplyft sin hand mot
2.Sam.18:28
högt har du upplyft dina ögon 2.Kon.19:22
U. mitt ansikte till dill
Esr. 9:6
med upplyft hand lovat giva
Neh. 9:15
u. ditt ansikte utan skam
Jo b 11 :15
U. ditt ansikte till Gud
22 :26
den s. u.er mitt huvud
Ps. 3:4
Upplyft över oss ditt ansiktes ljus
4:7
Gud, upplyft din hand
10:12
Till dig, H .• u.er jag min själ
25:1
när jaa: u.er mina händer mot
28:2
skall jag U. mina händer
63:!;
till dig. H .• u.er jag min själ
86:4
därför skall han u. huvudet
110:7
mina händers u.nde ss. aftonoffer
141:2
till dig u.er jag min själ
143:8
när han u.er sin stav mot dig
Jes.10:24
sin slav skall han åter u.
10:26
för H. Sebaots u. hand
19:16
H., din hand är upplyft
26:11
Alltför högt hlll" du upplyft dina ögon 37:23
iag skall u. min hand till tecken
49 :22
ditt mantelsläp upplyft
Jer.13:22
Låtom oss U. våra hiärtan
Klag. 3:41
ej heller u.er sina ögon
Hes.18:6
u.er sina ögon till avgudarna
18:12
s. icke u.er sina ögon till avgudar
18:15
då u.e jag min hand till ed
20:5
jag u.e min hand till ed inför dem
20:5
lovade jag dem med upplyft hand
20:6
u.e jag min hand I öknen
20:15
u.e jag min hand inför dem I öknen
20:23
med upplyft hand lovat att giva
20:28
det land S. jag med upplyft hand
20:42
u.en edra ögon till edra avgudar
33:25
Jag u.er min hand och betygar
36:7
betygar jag med upplyft hand
44:12
med upplyft hand lovat liva
47:14
u.e jag ... mina ögon
Dan. 4:31
må din hand vlll"a upplyft över
Mika 5:9
ingen kunde u. sitt huvud
Sak. 1 :21
och u. edra huvuden
Luk.21 :28
förde dem ut med upplyft arm
Apg.13:17
U. heliga händer
1. Tim. 2:8

UPPLÅTA
1) räJ:zaq, :1!} ~
vara bred el. vid; vidga el. öppna sig;
här (om pä, mun) övers. vara vitt
upplåten. Se: Tröst 6.
2) nätan, 1 n )
giva, -skänkä. TSe t.ex. Gåva 7, Uppfylla 9, Utdela 1.
3) pa!aJ:z, ii!:!~
öppna. Se vidare: Upplösa 1.
4) palf.aJ:z, ii 12~
öppna (om ögonen). Verbet förekommer t.ex. också i 1.Mos.2l:19; 2.Kon.
4:35; 6:17,20; 19:16; Job 27:19; Ords.
20:13; Jer.32:19; Sak.12:4. Öppna
ögon står ofta som uttryck för vakenhet och uppmärksamhet.
5) I J ob 22:8 står ordagrant: maktens
el. styrkans man, för honom [är] landet.
6) petah, ii D9
öpp~de,; av~'pä!~, se 3. En del läser
i stället pä!~, se Dörr 1.
7) miptäJ:z, ii 09 ~
öppnande; av: på!~, se 3. Ordet förekommer end. i Ords.8:6 (om öppnandet av läpparna).
8) pittäJ:zon, 1 i ii 1'1 ~
öppnande; av: pä!4r, se 3. Ordet brukas endast om pä, mun.
9) pe!aJ:z, ii D ;;J
aram. = hebr: på!~, se 3. Verbet
förekommer end. i Dan.6:10; 7:10, på
båda ställena i pass., övers. vara öppen,
resp. bliva upplåten.
10) anoiga, uvoi'"(w
öppna, slå upp; av: prep. ana, i sammansättningar ofta = upp, och oigö,
öppna. Verbet är van!. övers. öppna,
t.ex. Matt.3:16; 5:2; 27:52; Luk.4:17;
12:36; Joh.9:l4; 10:3; Apg.5:l9;
14:27; Upp.5:2-5; 9:2. Jfr Matt.25:11,
övers. låta upp; Upp.6:1 ff.; 8:1 bryta.

11) diano/go, ö tavoi'"(w
öppna genom att skilja isär; öppna helt
och hållet; av: prep. diå, genom (ofta
med åtskiljande eller förstärkande innebörd), och anoigö, se 10. Verbet är i
t.ex. Luk.2:23; 24:45; Apg.16:l4
övers. öppna. Jfr Luk.24:32, övers.
uttyda; Apg.17:3 utlägga.

UPPLEVA

UPPLYSA
Se även: Ljus, lysa, förklara, förhärliga,
stråla, undervisa, lära, kunskap, för·
stånd, meddela, kungöra, uppenbara.

1) nui~', 1\ ~~

UPPLYSA

12) dnoixis,

1) 'or, I i l\
lysa, bli ljus; här hif. göra ljus, upplysa.
Se t.ex. Lysa 1, Stråla 5.
2) [zähar ], I i1 l
grundbet. glän~~ stråla; hif.låta glänsa
el. stråla; här (som ofta eljest) i betydelsen: upplysa, undervisa, förmana,
varna. I 2.Mos.18:20 står verbet parallellt med hif. av jäga', se Kungöra 1.
Se: Lysa S, Varna 3, Varning 3.
3) [nagagj, 1 l ~
grundbet. vara synlig, vara inför
(någon); hif. uppenbara; kungöra; här
med prep. le, för. Se t.ex. Kungöra 4.
4) phat!za, 4>w7i~w
lysa (över), upplysa. Se vidare: Lysa
11.

öppnande; av: anoigö, se 10. I Ef.6:l9
står ordagrant: att ord må givas mig i
(el. med) min muns öppnande att i (el.
med) frimodighet kungöra evangeliets
hemlighet.

uppnå, finna, stöta på; möta, uppleva.
Se t.ex. Undfå 13, Utstå 2.
2) pascha, 1TUOXW
grundbet. röna påverkan, mottaga intryck, vara föremål för en verksamhet
utifrån; erfara, uppleva; mestadels i
ond mening: utstå, uthärda, lida. Se:
Lida 33, Lidande 4, Utstå 9.
UPPLEVA
1 nu hava vi U.t och sett den
Klag. 2:16
2 Haven I u. t så mycket förgäves GaL 3:4

UPPLNA
1) haja, i1' i1
lev~, bli el~ ~ara levande; här övers.
upplivas. Se t.ex. Leva 1, Liv 6.
2) anazapyreo, ILVa~W1Tvp€W
på nytt upptända, bringa att åter
flamma upp; väcka till nytt liv, uppliva; av: prep. anå (i sammansättningar
ofta = upp, uppåt; åter, på nytt) och
zopyron, det som lever efter en eld,
glödande aska; det varmed elden åter
upptänds, blåsbälg (av: zMs, levande,
och pyr, eld).

3) paroxysmos,

1Tapo~vapd~

ego skärpning; uppeggning (här i god
mening). Se vidare: Tvist 8.
UPPLIVA
1 u.s alla levande varelser
2 du må u. den nådegåva
3 att U. varandra till kärlek
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Hes.47:9
2.Tim. 1:6
Hebr.10:24

5) manthdnå, pavOuvw
lära, lära sig; i 1.Kor.14:35 övers. hava
upplysning om. Se: Lära 31, Undervisa 14, Veta 34.
UPPLYSA
1 tillika u. te det natten
2.Mos.14:20
2 du må u. dem om stadgar
18:20
3 fåglarna. de må u. dig
Job 12:7
1 upplys mina ögon
Ps.13:4
1 H. bud är klart och U.er ögonen
19:9
4 må u. edra hjärtans ögon
Ef. 1:18
4 jorden U.tes av hs härliJhet
Upp.18:1
4 Guds härlighet u.er den
21:23

UPPLYSNING
5 Vilja de hava u. om ngt
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1.Kor.14:35

äVOt~t,

UPPLATA
1 Min mun är vitt u.en
l.Sam. 2:1
2 land s. du u.lt för dem
Neh. 9:35
3 Därefter upplät Job sin mun Job 3:1
3 u. sina läppar till att svara
11:5
3 den han spärrar inne kan ingen U. 12:14
4 till att vakta u.er du dina ögon
14:3
5 För den väldige U. landet
22:8
3 U. mina läppar och svara
32:20
3 Se, jag u.er nu mina läppar
33:2
3 stum s. icke u.er sin mun
Ps.38:14
3 Jag tiger och u.er icke min mun
39 :10
3 H., upplåt mina läppar
51 :17
3 du u.er din hand
104:28
3 sin falsk.a mun hava de u.it
109:2
6 När dina ord U.S. giva de ljus
119:130
3 Du u.er din hand och mättar
145:16
7 mina läppar skola u. sia;
Ords. 8:6
3 i porten kan han icke u. sin mun
24:7
3 Upplåt din mun till förmAn för
31:8
3 Upplåt din mun och döm med
31:9
3 Sin mun u.er hon med vlsbet
31 :26
3 när han u.er skall ingen
Jes.22 :22
3 när han tillsluter ...ingen U.
22:22
3 de dövas öron u.s
35:5
3 skall jag u. din mun
Hes. 3:27
8 av skam icke mer u. din mun
16 :63
3 ska1l din mun u.s
24:27
8 du skall få U. din mun
29 :21
Dan., 7 :10
9 och böcker blevo u.na
3 upplät jag min mun och talade
10:16
4 skall jag U. mina ögon
Sak.12:4
10 för eder skall varda u.et
Matt. 7:7
10 för den S. klappar skall varda u.et
7:8
11 Effata, betyder 'Upplåt dig' Mark. 7:34
10 och för eder skall varda u.et
Luk.11:9
10 för den S. klappar skall varda u.et 11 :10

5919

10 Vi hava nu u.lt vår mun
2.Kor. 6:11
12 Bedjen...att min mun må u.s
Ef. 6:19
10 han s. u.er och in(Ien kan
Upp. 3:7
10 s. tillsluter och ina:en u.er
3:7
10 och u.er dörren
3:20
10 böcker blevo u.na
20:12
10 jämväl en annan bok blev u.en
20:12

UPPLÄGGA
vad där ska1l vara upplagt
brö d s. skulle vlll"a upplagda
skådebröden upplagda

2.Mos.40:4
40:23
2.Krön. 2:4

UPPLÄSA
1) kärä', 1\ l D
rop~, kalla; ~t~opa; nämna; läsa högt,
föreläsa, uppläsa. Ä ven i t.ex. 2.Kon.
22:1; 2.Krön.34:18; Jes.29:11; Jer.
36:8 förekommer verbet i betydelsen:
läsa, föreläsa, uppläsa. Se vidare: Ropa
2.
2) ~era', 1\ ~ l?
aram. =hebr. J.<.ärä', se 1; här pass. bli
uppläst. Jfr akt. i Dan.5:7b,17, övers.
läsa; pass. i Esr.4:23, övers. bliva läst.
Se: Ropa 23.
3) utf.ord.
I J er.36 :24 står ordagrant: alla dessa
ord.
4) anaginoskö, uva'"(tVWOKw
noga lära känna; noga känna (känna
till); känna igen; (känna igen skrivna
tecken, bokstäver osv.; därav:) läsa;
även: uppläsa, föreläsa; av: prep. anå
(här med förstärkande innebörd eller
m~d betydelsen: åter, igen) och ginöskö, se Känna 33. Verbet är ofta
övers. läsa, t.ex. Matt.12:3; Mark.
12:10; Luk.10:26; Apg.8:28; 15:31;
23:34; 2.Kor.l :13; 3:2; Ef.3:4; Kol.
4:16 (slutet). Jfr Luk.4:16; Apg.13:27;
15:21; 2.Kor.3:l5, övers. föreläsa. Se
även art. Föreläsa.
UPPLASA
1 Icke ett ord underlät Joma u.
Jos. 8:35
2 hlll" noggrant blivit U.t
Esr. 4:18
3 alla H. ord u.s ur boken
Jer.36:11
3 hörde allt detta s. u.tes
36:24
4 Sedan detta brev blivit u. t
Kol. 4:16
4 U.t i laodlceemas församling
4:16
4 låta u. detta brev för alla
1.Te... 5:27
4 Salig den S. får U. denna
Upp. 1:3

UPPLÖJA
du jämnar det s. är U.t
Sion skall varda U. t till åker
skall Sion varda u.t till åker

Ps.65:11
Jer.26:18
MIka 3:12

UPPLÖSA
1) pa[a~, ii!:! ~
öppna; här pi. i betydelsen: lösa, upplösa. Se: Befria 8, Fri 22, Frigiva 2,
Upplåta 3.
2) tdmäs, D~ ~
bortsmältande, . upplösning; av: mäsas,
smälta (bort), upplösas (nif. i Ps.68:3;
97:5, övers. smälta; 2.Mos.16:21;
Dom.15:l4 smälta bort; Jes.34:3 flyta;
13:7 förfäras). Jfr Förtvivla 1,4.
3) [na'ar], I ~ ~
ordets ursprung och grundbet. okända;
end. pi. ni'er, trol. (utifrån textsammanhanget) = förakta, förkasta; här
om beri!, förbund; därav övers. upplösa. Verbet står här parallellt med pi.
av [1.rälal], se Oskära 1. Jfr Klag.2:7,
där verbet står om mikdäS, helgedom;
övers. giva till spillo' (det står här
parallellt med zån~, se Förkasta 5).

4) mug, J m
smälta, försmälta; gå i vågor, darra,
bäva; i överförd mening: upplösas (här
står verbet i nif. och hithp.). Beträffande Ps.l07:26, se Angest 10. Se:
Ångest 4.
5) [nuilaJ:z], ii?Ll
grundbet. trol. ~ita ut; därav: upplösa,
förstöra; end. nif. övers. upplösa sig.
Verbet står parallellt med bälä, bli
sliten el. nött (i synnerhet om kläger);
här övers. nötas ut. Jfr subst. mäl~,
end. plur. mel$m, Jer.38:11 ,12,
övers. utslitna kläder.
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Upplösning - Upprätta

6) [pårar]. i l~
hif. heper, bryta: här (om förbund):
göra ogiltig, upplösa. Se: Kraft 17,
Upphäva l.
7) lyö, AVW
lösa, lösa upp; pass. upplösas: i 2.Pet.
3:11 övers. gå till sin upplösning. Se:
Lös 16, Lösa 13, Upphäva 3.
UPPLöSA
1 Han u.er konungars välde
Job 12:18
2 lik snigeln s. u.es och förgås
Ps.58:9
3 Du har u.t förbundet med din
89:40
4 deras själ u.tes av ångest
107:26
5 himmelen skall u. sig ss. rök
Jes.51:6
6 u. det förbund jag slutit
'Sak. 11 :10
6 detta på den dagen blev U.t
11:11
6 u. broderskapet mellan Juda och
11 :14
7 icke värdig ... u. hs skorem
Mark. 1:7
7 icke är värdig att u.
Luk. 3:16
7 icke är värdig att u.
Joh. 1 :27
7 himlakropparna u.s av hetta
2.Pet. 3:10
7 himlar skola u.s av eld
3 :12

UPPLÖSNING
4 se att hopen var i

\l.

4 Om än jorden är i u.
7 allt detta går till sin u.

1.Sarn.14:16
Ps.75:4
2.Pet. 3:11

UPPMANA
l) 'åmar, -I~~ X
säga, tala: tillsäga, mana, uppmana. Se
t.ex. Mana 6, Påbjuda3, Tänka l.
2) utf.ord.
3) protrepö, 1TPOTPE1TW
vända el. driva framåt: driva på, uppmuntra, uppmana: av: prep. pro, före,
framför, och tn!pö, vända.
4) diamartyromai, otapapnJpopat
ingående el. högtidligen betyga el. försäkra: besvärja, enträget el. allvarligt
uppmana: av: prep. dia, genom (här
med förstärkande innebörd), och martyromai, se 7. Jfr Luk.16:28, övers.
varna: Apg.2:40 bedja: Apg.8:2S frambära sitt vittnesbörd; 10:42; 18:5;
20:23; 1.Tess.4:6; Hebr.2:6 betyga.
5) paraineä, 1TapatVEw
tillråda, uppmana, förmana: av: prep.
para, bredvid; till, och aineö, lova,
prisa; anbefalla, förorda, råda. Verbet
är i Apg.27:9 övers. varna.
6) paraka/eö, 1TapaKaAEw
tillkalla; uppmana, förmana: samtidigt:
uppmuntra, trösta. Se vidare t.ex. Förmana 3, Tröst 9.
7) martyromai, papTvpOpat
kalla fram ett vittne, taga till vittne:
därav: (högtidligen) betyga, försäkra:
besvärja, enträget el. allvarligt uppmana; av: martys el. martyr, vittne. Jfr
Apg.20:26; Gal.S:3, övers. betyga;
l.Tess.2:l2 uppfordra. Se: Vittne 9.
8) utf.ord.
9) pardklesis. 1TapaKAT)Ot<;
tillkallande; uppmaning, förmaning;
samtidigt: uppmuntran, tröst: av: parakaleö, se 6. Se t.ex. Förmana 4, Tröst
8.
UPPMANA
1 u.de mig att dräpa dill
1.Sam.24:11
1 (Asa) u.de Juda att söka H. 2.Krön.14:4
1 u.de Juda att tjäna H.
33:16
1 från alla håll u.de oss
Neh. 4:12
2 (Daniel) u.de dem att bedja
Dan. 2:18
3 u.de dem taga vänlia:t emot hm Apg.18:27
4 allvarli&:t u.t både judar och greker 20:21
5 u.r iae eder vara vid gott mod
27 :22
6 u.de Paulus alla att taa;a sig mat
27 :33
6 u.r jag eder att ta&a eder mat
27:34
6 nu u.r jag eder att bistå
Rom.15:30
6 u.t (Apollos) att begiva sig
1.Kor.16:12
6 u.r il1ll eder fatta beslut
2.Kor. 2:8
6 Så kunde vi u. Titus
8:6
6 nödvändillt att u. bröderna
9:5
7 u.r eder allvarligt I H.
Et. 4:17
6 u.r iaa: framför allt att man
l.Tim. 2:1
4 u.r dill allvarligt inför Gud
5:21
4 u. dem allvarligt inför Gud
2. Tim. 2:14
4 Jall u.r dig allvarligt inför Gud
4:1
8 jl1ll u.r dill vid hs tillkommelse
4:1
6 jag u.r eder att göra detta
Hebr.13:19

UPPMANING
9 (Titus) mottog villigt vår u.

2. Kor. 8:17

UPPMJUKA
med regnskurar u.r du (jorden)

Ps.65:11

UPPMUNTRA
l) I 2.Krön.32:6 står ordagrant: och
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han talade till deras hjärtan. Jfr Vänlig l.
2) paramytheomai, 1TapapvOEOpat
tilltala, både i betydelsen: uppmana,
förmana, och i betydelsen: uppmuntra,
trösta. Se vidare: Tröst Il.
3) parakaleä, 1TapaKaAEw
tillkalla; uppmana, förmana; samtidigt:
uppmuntra, trösta. Se vidare t.ex. Förmana 3, Tröst 9.
4) paramYthion. 1TapapvO WV
tilltal; uppmaning, förmaning: uppmuntran, tröst: av: paramytMomai, se
2.
5) pardklesis, 1TapaK AT)Ot<;
tillkallande; uppmaning, förmaning;
samtidigt: uppmuntran, tröst; av: parakalM, se 3. Se t.ex. Förmana 4, Tröst
8.
UPPMUNTRA
1 (Hiskia) talade u.nde

2 huru vi u.de var och en
3 styrka och u. eder i eder tro
2 u,en de klenmodiga

2.Krön.32:6
loTess. 2:11
3:2
5:14

UPPMUNTRAN
4 förmaning i K. om u. i kärlek
5 undfå en kraftig u.

Fil. 2:1
Hebr. 6:18

UPPMÄTA
Jer.31 :37

när himmelen varder uppmätt

UPPMÄTNING
Hes.42:15

slutat u.en av inre huset

UPPNÅ
Jes.65:22
65:22

samma ålder s. ett träd u.r
skall man u. i mitt folk

UPPREPA
Folket u.de då för hm
(David) u.de sin fråga

l.Sarn.17:27
17:30

UPPRESA
ej heller u. ngt beläte

3.Mos.26:1
26:11
Då u.te sig Balak. Sippors son
Jos.24:9
Davids tron bliver U.t
2.Sam. 3:10
hs tjänare u.te sig och dräpte
2.Kon.12:20
Jeroheam u.te sig och avföll
2.Krön.13:6
H. u.er mot dem Resins ovänner
Jes. 9:11
rike s. icke kunde u. sig
Hes.17:14
u. mig med svärdet
Am. 7:9
U.er sig mitt folk ss. fiende
Mika 2:8
bolverk s. u.es mot kunskapen 2.Kor.10:5

jag skall u. min boning mitt ibland

UPPRIKTIG
l) 'dmår, nl.:)~.
fasthet, säkerhet, pålitlighet, trofasthet; sanning; i Dom.9:lS övers. uppriktig mening. I Ps.l4S:l8 står:
bä'ämä!, i trofasthet el. sanning; övers.
uppriktigt. Se t.ex. Rätt 12, Sanning 3,
Trofast 3, Trohet 2.
2) I Dom.l6:lS står ordagrant: och
ditt hjärta är icke med mig.
3) josär. l W. '
det som är rätt el. riktigt; uppriktighet,
redbarhet, redlighet. I Job 6:25 står:
'imre-josär, uppriktighets ord; övers.
uppriktigt tal; i Ps.l19:7 josär le~å~,
hjärtats uppriktighet; övers. uppriktigt
hjärta (jfr Rättsinnig 2). Se vidare:
Rätt 20.
4) hap16tes. u1TADTT)<;
enkelhet, enhet, enfald, uppriktighet,
koncentration på en sak; i 2.Kor:! 1:3
övers. uppriktig trohet; av: haplous,
enkel, odelad, osammansatt (se
Frisk 17). I Ef.6:S; Kol.3:22 står ordagrant: i hjärtats enfald (el. uppriktighet). J fr art. Enfald. Se vidare:
Gåva 34, Hjärta 19.
5) gnesiös, 'Y VT) a iw <;
adv. genuint, äkta, san~ övers. av så
uppriktigt hjärta; av: gnesios, se Sannskyldig 5.
6) alethin6s, UAT)OtvD<;
sann, äkta, genuin. Se vidare: Sann 15.
7) aletheia, uMOeta
sanning, verklighet; sannfärdighet, pålitlighet, trofasthet. Se vidare: Sanning
Il.
UPPRIKTIG
1 Om det är eder u.a mening
2 du s. icke är u. mot mi&
3 Gott är förvisso u.t tal
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Dom. 9:15
16:15
Job 6:25

3
1
4
4
5
4
6

tacka dig av u.t hjärta
Ps.1l9:7
H. är nära ... dem s. åkalla hm u.t
145:18
ifrån den u.a troheten mot K. 2.Kor.11:3
med .•. bävan, av u.t hjärta
Ef. 6:5
av så. U.t hjärta hava omsorg
Fil. 2:20
lydiga av u.t hjärta
Kol. 3:22
med u.a hjärtan gå fram
Hebr.10:22

UPPRIKTIGHET
7 ske för syns skyll eller i u.

Fil. 1:18

UPPRINNA
få äro de år s. skola u.

Job 16:22

UPPRISTA
havande kvinnor skall du u.
2.Kon. 8:12
havande kvinnor lät (Menahem) u.
15:16
havande kvinnor skall man u.
Hos.14:1
U.t havande kvinnor i Gilead
Am. 1:13

UPPRIVA
l) håras, Dl il
kasta el. slå- ;mkull, riva ned, störta;
här nif. slås omkull, rivas ned. Jfr nif. i
Ords. 11 :11, övers. brytas ned; 24:31
ligga nedriven; Jer.SO:lS vara nedriven;
Hes.38:20 slås ned. Se: Fördärva 16,
Förstöra 5, Förstörare l, Förstöring 4.

i Apg.2l :38 övers. ställa till uppror. Se
vidare: Uppvigla 4.
13) akatastasia. uKaTaoTaoia
ostadighet, oordning; här plur. i betydelsen: uppror, resningar, revolter;
övers. upprorslarm. Se vidare: Oordning 2.
UPPROR
1 gjorde u. emot Mose
4.Mos.16:2
2 u. och oroligheter anstiftats
Esr. 4:19
3 i dag vill min klagan göra u.
Job 23:2
4 bergen bävade vid dess u.
Ps.46:4
5 Du är den s. råder över havets u.
89:10
11 hela Jerusalem var i u.
Apg.21 :31
12 ställde till dolkmännens u.
21:38

UPPRORISK
6 den u.a och onda staden
6 denna stad varit en u. stad
7 ett gensträvigt och u.t släkte
7 gensträvigt och U.t bjärta

Esr. 4:12
4:15
Ps.78:8
Jer. 5:23

UPPRORISKHET
8 om detta har skett i u. mot H.

Jos.22:22

UPPRORSLARM
Luk.21:9
2.Kor. 6:5

13 fån höra krigslarm och u.
13 under fångenskap och u.

UPPRORSMAKARE

UPPRIVA
1 N är grundvalarna u.s

1 och dess grundvalar u.s

Ps.11:3
Hes.30:4

UPPROR
1) lfum, D 1 i)
stå upp, resa sig; göra motstånd; här
övers. göra uppror. Se t.ex. Motståndare l, Oro 9, Uppegga 2, Upphöja 6.

Ords.17:11

3 U.n vill allenast vad ont är

UPPRORSMÄN
Ords.24:21
Jes. 1:23
Hos. 9:15

9 giv dig icke i lag med u.
10 Dina styresmän äro u.
10 alla deras styresmän äro u.

UPPRYCKA
l) nåtaS, tö n J
rycka - el. slit; TUpp, utrota. Se vidare:
Omstörta 3.
2) harpdzö, up 1Ta~ w
med våld rycka till sig; bortrycka; här
pass. övers. bliva uppryckt. Jfr pass. i
l.Tess.4:l7, övers. bliva bortryckt. Se:
Röva 16.
3) ekrizoö, €KPt~DW
utrota, rycka upp med rötterna; i
Jud_v.12 aor. part. pass. uppryckt med
rötterna; av: prep. ek, (ut) ur, och
rizoö, rotfästa, låta slå rot (av: riza,
rot). Jfr akt. av ekrizo6 i Matt.l3:29,
övers. rycka upp; pass. i 15:13, övers.
ryckas upp med rötterna; Luk.17:6
rycka sig upp med rötterna.

2) merad, I I r)
aram. gensträvighet, upproriskhet,
uppror. Ordet står tillsammans med
'ästaddur, se Oroligheter l. Jfr 8.
3) meri, '~I,l
motspänstighet, gensträvighet, uppror;
av: mårå, se 7. I Ords.17:Il uppfattas
meri vanligen i betydelsen: gensträvig,
upprorisk; därav övers. upprorsmakare.
Grundtextens uttryckssätt kan återgivas på två sätt: a) Den gensträvige (el.
upproriske) söker endast det som är
ont; b) Den onde söker endast gensträvighet (el. uppror). Se: Gensträvig
2.
4) ga'åwå, il~~)
upphöjdhet, höghet; här om havet och
dess vågor, därav övers. uppror. Se
t.ex. Härlighet 19, Stolt 5, Övermod 7.
5) ge'u[. n H~~.
lyftande, höjande; upphöjdhet, majestät; här om havet, därav övers. uppror. Se t.ex. Härlighet 9, Stolt Il.
6) måråd, 1 l ~
aram. ge~strä~ig, upprorisk. Jfr 8.
7) mårå, ill~
vara motspk~tig el. gensträvig, vara
upprorisk. Beträffande Ps.78:8; Jer.
5:23, se Gensträvig 3. Se: Gensträvig l,
Uppstudsig l.
8) m/irärj, 1 ~ o.
gensträvighet, ·upproriskhet; av: måra~,
se t.ex. Fiende 9. Ordet står tillsammans med ma'al, se Otrohet l.
9) Sånå, il J tO
upprepa; ä~dra sig; här part. plur.
sonim, trol. annorlunda sinnade; övers.
upprorsmän. Se t.ex. Förvandla 4,
Ny 16.
10) sårar, il D
vara motspfut;tig el. gensträvig; här
part. plur. sorerim, gensträviga; övers.
upprorsmän. Se: Gensträvig 3, Vanartig l.
11) syngcJzeö, oV'YX€W
(i N.T. vanl. syngchynö el. syngchynnö) gjuta samman, blanda samman; därav: förvirra, störa; uppröra,
sätta i rörelse, uppvigla; i Apg.2l :31
pass. övers. vara i uppror. Se vidare:
Uppvigla 6.
12) anastatoö, uvaoTaTDw
uppvigla, bringa ur fattningen, förvirra;

vända om, vända tillbaka, återvända;
föra tillbaka, återföra; (åter)upprätta:
pol. och hif. föra tillbaka, återföra;
(åter)upprätta. I Ps.60:3 står pol.
(övers. upprätta igen); i 80:4,8,20 står
hif. (övers. upprätta). På övriga här
förekommande ställen har verbet (i ~
el. hif.) som objekt subst. se~u!, som
troligen kommer av su~ och betyder:
vändande, återvändande; uttrycket betyder alltså ordagrant: vända (någons)
vändande; i sv. kyrkobibeln i regel
övers. åter upprätta. Somliga härleder
se~u! från verbet Så~å, ta till fånga,
föra i fångenskap; uttrycket får då
betydelsen: vända (någons) fången-
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UPPRYCKA
1 du skall u. och nedbryta
Jer. 1 :10
1 ett rike att jag vill u. det
18:7
1 jag skall plantera och icke u.
24:6
1 vakat över dem till att u.
31 :28
1 jag skall plantera och ej mer u.
42:10
2 u.t ända till tredje himmelen 2.Kor.12:2
2 han blev u.t till paradiset
12:4
3 träd u.ta med rötterna
Jud. v.12
2 hennes barn blev u.t till Gud
Upp.12:5

UPPRÄCKT
svarade: Amen, med u.a händer

Neh. 8:6

UPPRÄTT
de skola ställas u.
och ställde (bräderna) u.
låtit eder gå med u. huvud
(Ahab) stod u. i sin vagn
till aftonen u. i sin vagn
han sprang upp och stod u.

2.Mos.26:15
36:20
3.Mos.26:13
l.Kon.22:35
2.Krön.18:34
Apg. 3:8

UPPRÄTTA
l) lfum, D 1 P
stå upp, resa sig; stå; stå fast; bestå; här
hif. resa upp, göra stående, upprätta;
göra bestående, upprätthålla. Se t.ex.
Upphöja 6, Upprätthålla l.
2) Beträffande I.Mos.1O:8; I.Krön.
l :10, se Välde 1.
3)

suq,

)1

tO

Upprättelse - Uppsluka
skap, dvs. föra (någon) tillbaka från
fångenskapen. Se t.ex. Omvända l,
Rädda 15, Vedergälla 1.
4) sim, D 'lo
sätta, ställa, placera; här om beri!,
förbund; därav övers. upprätta. Se
t.ex. Grunda 5.
5) [hädas), 10""1 n
grundb-et. vara ~y; pi. göra ny, förnya;
här övers. åter upprätta. Se: Förnya l,
Ny 1.
6) jäsag, ""1 g ~
grunda, grundlägga. Se Lex. Grunda l,
Stadga (verb) 10.
7) [kun), 1 1 J
vara fast, ha ett fast läge; hif. ställa
upp, ställa fast, ge en fast plats, göra
fast, upprätta. Se t.ex. Fast l, Sta·
dig 7, Utse 3, Vederkvicka 7.
8) rum, D II

resa sig upp; vara hög; här pol. ( upp)·
höja, lyfta; upprätta. Se Lex. Upp·
höja 3.
9) Sälem, D '; 10
vara fullstä~dlg, hel el. oskadad; pi.
sillem, återställa; fullända. J fr pi. i
I.Kon.9:2S, övers. göra färdig. Eljest
har pi. genomgående betydelsen: er·
sätta, betala, vedergälla. Se t.ex. Be·
tala 7, Frid 6, Fullborda 12, Lön 14.
10) bånå, n l :c.
bygga, byggaT ;pp; nif. bli uppbyggd;
övers. bliva el. varda upprättad. Se
vidare: Makt 52.
11) zåkap, "1 iJ l
uppre~, upprätt; (en som är nedböjd).

12) lf:um, 0·11)
aram. = hebL kum, se l; här haf. resa
upp; upprätta. Se: Upphöja 18.
13) Uå(fa{l], n2 ~
grundbet. bli el. vara klar; hif. (göra
klar =) avgöra, döma; tillrättavisa,
tukta, straffa; i l.Mos.20:16 nif. gå till
rätta; här vanligen uppfattat i betydel·
sen: få sin rätt; därav övers. få upprät·
telse. Se t.ex. Motpart 2, Tukt 9.
14) apokathistemi, Q.noKaliiaTl1lH
återställa, återupprätta; av: prep. apa,
här med betydelsen: tillbaka, åter,
igen, och kathistemi, ställa el. sätta
ned; tills~tta; försätta, förflytta. Jfr
16.
15) egeirö, I;r€ipw
väcka, uppväcka; uppresa. Se vidare:
Uppväcka 1.

16) apokatdstasis, Q.noK a TCiaTaa L,
återställelse, återupprättelse; av: apo·
kathistemi, se 14. I Apg.3:21 talas det
om apokatastasis pantön, alltings åter·
upprättelse; jfr Rom.8:19-21; I.KOL
15:24-28; Upp.21.
17) did6mi, 8 i8 WfJ.L
giva. I Apg.7:8 står ordagrant: Och han
gav honom omskärelsens förbund. Se
t.ex. Förtro 2, Ingiva 8.
18) anorthi'Jö, Q.vopliow
räta el. resa upp, återupprätta, av:
prep. ana, i sammansättningar ofta =
upp, uppåt; åter, igen, och orthOö,
resa; räta (av: orthOs, rak; rät). Pass. av
verbet är i Luk.13:13 övers. räta upp
sig. Se: Stärka 4.
19) I Rom.l :5; 16:26 står ordagrant:
till trons lydnad.

22) ands tas is, Q.vaaTaaL'
uppresning, upprättelse; av: anistemi,
resa upp. Se: Uppstå 4, Uppståndelse 1.
23) epanorthösis, Enavop Ii wa"
uppresning, upprättelse; av: epanorthaö, förstärkt form av anorthaö, se
18.
UPPRÄTTA
1 vill iag u. ett förbund
loMos. 6:18
1 jag vill u. ett förbund med eder
9:9
1 Jag vill u. ett förbund med eder
9 :11
1 förbund jag u.t mellan mig och
9:17
2 (Nimrod) den förste s. u.de välde 10:8
1 u. ett förbund mellan mig och dig 17:7
1 skall jag u. mitt förbund
17:19
1 mitt förbund skall jag u. med Isak 17:21
1 u.de ett förbund med dem 2.Mos. 6:4
3 skall H. åter u. dig
5.Mos.30:3
1 u.r den ringe ur stoftet
l.Sam. 2:8
4 U.t mig med evigt förbund 2.Sam.23:5
2 den förste s. u.de välde
L Krön. 1 :10
5 u.de åter H. altare
2.Krön.15:8
6 huru Guds hus åter u.des
24:27
7 (Manasse) u.de H. altare
33:16
8 andrum att u. vår Guds hus
Esr. 9:9
1 hava u.t den s. stapplade
Job 4:4
9 skall han u. din boning
8:6
10 omvänder dig, bliver du u.d
22:23
3 u.de H. åter hm själv
42:10
6 har du u.t en makt
Ps. 8:3
3 När H. vill åter u. sitt folk
14:7
1 du, H., var mig nådig och u. mig
41 :11
53:7
3 När Gud vill åter u. sitt folk
3 Gud •.. u. oss igen
60:3
1 u.de ett vittnesbörd i Jakob
78:5
3 Gud, u. oss
80:4
3 Gud Sebaot, u. oss
80:8
3 H. Gud Sebaot. u. oss
80:20
3 du u.de åter Jakobs hus
85:2
1 s. u.r den ringe ur stoftet
113:7
1 u. mig efter ditt ord
119:28
3 När H. åter u.de Sion
126:1
3 H. u. oss igen
126:4
11 han u.r alla nedböjda
145:14
11 H. u.r de nedböjda
146:8
1 jag skall u. ruinerna där
Jes.44:26
1 allenast u. Jakobs stammar
49:6
1 u. landet och utskifta
49:8
1 åter u. grundvalar ifrån forntida
58:12
1 u. förfädernas ödeplatser
61:4
10 u.de mitt ibland mitt folk
Jer.12:16
3 jag skall åter u. eder
29:14
3 då jag åter skall u. mitt folk
30:3
3 jag skall åter u. Jakobs hyddor
30:18
10 Ännu en gång skall jag u. dig
31:4
10 så att du varder u.d
31:4
3 när jag åter har u.t det
31 :23
3 jag skall åter u. dem. säger H.
32:44
3 jag skall åter u. Juda och Israel
33:7
3 jag vill åter u. landet
33:11
3 jag skall åter u. dem
33:26
3 skall jag åter u. Moab
48:47
3 skall jag åter u. Ammans barn
49:6
3 skall jag åter u. Elam, säger H.
49 :39
1 ingen skall kunna u. hm (Babel)
50:32
3 att du kunde bliva u.d
Klag. 2:14
3 åter u. dem, Sodom
Hes.16:53
3 Dig skall jag ock åter u.
16:53
1 u. med dig ett evigt förbund
16:60
1 jag skall u. mitt förbund
16:62
3 jag skall åter u. Egypten
29:14
3 Nu skall jag åter u. Jakob
39:25
12 himmelens Gud u. ett rike
Dan. 2:44
3 när jag åter u.r mitt folk
Hos. 6:11
3 då jag åter u.r Juda och
Joel 3:1
1 u. Davids förfallna hydda
Am. 9 :11
1 u. dess ruiner och bygga upp den
9 :11
9:14
3 skall jag åter u. mitt folk
3 H. skall åter u. dem
Sef. 2:7
10 s. göra ogudaktigt ... u.de
Mal. 3:15
14 Elias måste ...u. allt igen
Matt.17:11
14 Elias måste ... u. allt igen
Mark. 9:12
15 U.t åt oss frälsningens horn
Luk. 1 :69
14 u. igen riket åt Israel
Apg. 1:6
16 tider då allt skall bliva U.t igen
3:21
17 u.de ett omskärelsens förbund
7:8
18 och så u. den igen
15:16
19 u. trons lydnad bland
Rom. 1:5
19 bland dem u. trons lydnad
16:26
20 u. hm i saktmods ande
Gal. 6:1
21 tabernaklet vilket H. u.t
Hehr. 8:2

UPPRÄTIELSE
13 har du inför alla fått u.
22 till fall eller u. för många
23 till bestraffning, till u.

l.Mos.20:16
Luk. 2:34
2.Tim. 3:16

UPPRÄTTHÅLLA

2) ragaz,

l Jl

vara orolig; -d~rra, bäva; bli upprörd,
vredgas; här övers. bliva häftigt upprörd. Se t.ex. Oro 8, Rasa 2, Vackla 4,
Vrede 15.
3) 'ur, l 1 li
vakna, vakna upp; hithp. resa sig; egga
upp sig, bli ivrig el. upprörd; här med
prep. 'al, mot; övers. uppröras av harm
mot. Se vidare: Vakna 2.
4) {lus, 10 1 n
skynda sig, hasta, ila; här inf. skyndsamhet, hast; ordagrant: min skynd·
samhet (hast) i mig (= min inre oro el.
spänning). Se vidare: Skynda 7.
5) 'åkar, l J li
röra ~m; upprÖra, oroa, störa; bringa i
oordning; göra illa, skada; här nif. bli
upprörd; ordagrant: min smärta blev
upprörd (el. blev värre). Se: Misshandla l, Olycka 2.
6) gåraS, tV l J
fördriva, fö~aga; 00. fördrivas, förjagas; här nif. part. om havet, därav
övers. upprört. I samma vers (les.
57 :20) är ],<31 övers. röra upp. Jfr nif. i
Am.8:8, övers. röras uyP; Jona 2:5
vara bortdriven. Jfr rägas, vara upprörd
el. orolig; larma, PS.2:1. Se t.ex. Förskjuta l.
7) hårnar, l Ll n
koka, sjuda, ~ppröras, komma i svallning; här poalal, övers. vara upprörd.
Se vidare: Glöda 2.
8) hemå, ilLl n
glöd, hetta; "v~~de, förtörnelse. I Hes.
3 :14 står ordagrant: förbittrad (bedrövad) i min andes glöd (el. vrede). Se
vidare: Vrede 2.

9) tardssö,

Tapaaaw

röra, uppröra; reflexivt el. pass. bli
upprörd. Se: Förvirra 7, Oro 19, Orolig 6, Ängest 22.
10) paroxynö, napo~vvw
ego göra skarp; uppegga, uppreta; i
N.T. end. pass., i Apg.17:l6 övers.
uppröras; jfr I.KoL13:S, övers. förtörnas. Jfr Tvist 8.
11) syngcht!ö, aV'YXEw
(i N.T. vanl. syngchynö el. syngchynnö) gjuta samman, blanda samman; därav: förvirra, störa; uppröra; i
Apg.l9:32 pass. övers. vara upprörd.
Se vidare: Uppvigla 6.
UPPRöRA
1 hs hjärta u.des av kärlek
l.Mos.43:30
2 blev konungen häftigt u.d
2.Sam.18:33
1 hjärta u.des av kärlek
loKon. 3:26
3 oskyldige u.es av harm
Job 17:8
4 så u.d i mitt inre
20:2
5 men jag u.des av smärta
Ps.39:3
6 ogudaktiga ss. ett u.t hav
Jes.57:20
7 mitt innersta är u.t
Klag. 1:20; 2:11
8 bedrövad och u.d i min ande Hes. 3:14
9 upptändes (J.) och blev u.d
Joh.11:33
9 blev han u.d i sin ande
13:21
10 Paulus u.des i sin ande
Apg.17 :16
11 menigheten var u.d
19:32

UPPSATS
överst på vart ställ en rund u.

l.Kon. 7 :35

UPPSIKT

21) pegnymi, ml'Yvvjl L

l) [kårnar] ,

göra fast, fästa; fästa ihop, foga samman, bygga.

end. nif. bli el. ;ai:; varm el. upprörd.
Se vidare: Glöd 9, Kärlek 3.

fångar stå under Josefs u.
loMos. 39 :22
s. hade u. över skördemännen
Rut 2:5
Tjänaren s. hade u. över skördemännen 2:6
Adoram u.en över allmänna
2.Sam. 20 :24
u.en över de allmänna arbetena loK on. 4:6
Adoniram hade u.en över de allmänna 5:14
u.en över de allmänna arbetena
12:18
De hade u.en över kamrarna
1.Krön. 9 :26
SomJiga hade u.en över de kärl
9 :28
u.en över de andra kärlen
9 :29
Mattitja hade u.en över bakverket
9 :31
somliga hade u.en över skådebröden
9 :32
Abia u.en över Guds bus' skatter
26:20
u.en över skatterna i H. hus
26:22
Selomot hade u.en över alla förråd
26:26
U .en över konungens skatter hade
27 :25
hava u. över de andra
2.Krön. 2:2
till att hava u. över folket
2:18
Hadoram hade u.en över allmänna
10:18
Kore hade u.en över gåvorna åt Gud 31 :14
u. över dem s. utförde arbetet
Esr. 3:9
u.en över de yttre sysslorna
Neh.11:16
hade u.en över tempeltlälarna
11:21
till att hava u. över Daniel
Dan. 1 :11
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20) katartizö,

I<aTUpTi~w

sätta i stånd; göra färdig el. fullkomlig,
upprätta. Se t.ex. Fast 60, Full·
komna 3.

l) lf:um, D 1 P
stå upp, resa sig; stå; stå fast, bestå; här
hif. resa upp, göra stående, upprätta;
göra bestående, upprätthålla. Se t.ex.
Upprätta l, Uppstå l.
UPPRÄTTHALLA
1 u. mitt förbund med eder
1 (H.) vill u. det förbund
1 vägrar u. sin broders namn
1 u. din konungatron över
1 u. detta förbunds ord
1 (Josia) skulle u. lagens ord
1 u. din konungatron

3.Mos.26:9
5.Mos. 8:18
25:7
l.Kon. 9:5
2.Kon.23:3
23:24
2.Krön. 7:18

UPPRÖRA
l

Ll J

UPPSKATTA
l) {låsaiz, :.~' n
här pi. räkna, beräkna. Se t.ex. Anse 3,
Räkenskap 2, Tänka 4.
2) 'årak, "'i l ]i
ordna, - (iordnIng)ställa, bereda, för·
bereda; här hif. uppskatta, värdera. Se
Lex. Stadga (verb) 6, Värde 3.
3) epiginosko, En tf tvwa K w
noga lära känna; väl känna el. känna
igen; erkänna; i I.KoL16:18 övers. rätt
uppskatta. Se t.ex. Känna 32, Märka
24, Påminna 3.
4) oida, 018 a
perf. med betydelsen: veta, känna till,
känna; erkänna; i l. Tess.S :12 övers.
rätt uppskatta, Se t.ex. Känna 36,
Veta 20.
UPPSKATTA
1 pris u.s efter årens antal
2 var och en blev u.d
3 att rätt u. sådana män
4 att rätt u. de män s. arbeta

3.Mos.25:50
2.Kon.23:35
l.Kor.16:18
l.Tess. 5:12

UPPSKJUTA
Felix uppsköt målet och sade

Apg.24:22

UPPSKOV
Giv oss sju dagars u.
1.Sam.11:3
satte mig utan u. på domarsätet Apg.25:17

UPPSKRIVA
l) kåtaiz, :. ~ ~
rita, inrista, ingravera; uppteckna,
(upp)sktiva; här part. pass. uppteck·
nad,
uppskriven.
Se:
Skrift 3,
Teckna 3, Upptaga 10, Uppteckna 1.
2) grdph6, fparpw
inrista; skriva; här pass, skrivas, bli
uppskriven, Se vidare: Skrift 7.
3) apogrdphö, Q.nofparpw
skriva av, kopiera; skriva upp, föra in (i
en förteckning över medborgare), mantalsskriva. I HebL12:23, där verbet står
i pass., brukas det om dem som är
uppskrivna i den himmelska mantals·
längden, dvs. som har sitt medborgarskap i himmelen, jfr Fil.3:20; Upp.
20:15.
UPPSKRIVA
1 ty de voro bland de u.na
4.Mos.11 :26
1 förbannelse u.en i denna bok 5.Mos.29 :20
1 förbannelser ... u.et i denna lagbok
29:21
1 förbannelse s. är u.en i denna bok
29 :27
1 u.na i boken om Israels kon. l.Krön. 9:1
1 icke u.na bland de rättfärdiga
Ps. 69 :29
1 mina dagar u.na i din bok
139:16
1 Juda synd u.en med jämstift
Jer.17:1
1 där voro u.na klagosånger
Hes. 2:10
2 tecken. icke u.na i denna bok
Joh.20:30
2 dessa hava blivit u.na för att
20:31
2 om allt detta skulle u.s
21 :25
3 söner s. äro u.na i himmelen
Hebr.12:23

UPPSKRÄMMA
blev mannen u.d

Rut

3:8

UPPSLICKA
u.de vattnet s. var i graven

l.Kon.18:38

UPPSLUKA
l) båla', )! '; :1
sluka, sVälja.-S; vidare: Fördärv 5.
2) 'å~al, '; 2~
äta, äta upp. Se t.ex. Förstöra 2,
Mat l, Spis 4, Utrota 6.
3) rå'eiz, J p. ~
adj. hungrig. Början av Job 18:12 kan
uppfattas på två sätt: a) Hans styrka
skall bli hungrig (= försvagas); b) Hans
olycka skall bli hungrig (= hungra efter
honom för att uppsluka honom). Beträffande 'on, se Olycka 21. Se: Lida
4.
4) [gåmå'],

XLl J

5) 'l1(fal, '; J

X

sörpla i sig, dri~k;; här pi. i överförd
betydelse: sluka, svälja (symbol för
våldsamhet och snabbhet). Jfr hif. i
I.Mos.24:l7, övers. låta (någon) få
dricka.

aram. = hebL' 'äb:al, se 2. Jfr Anklaga 2.
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Uppslå - Uppståndelse

6) katapinö, Iwmrrivw
eg, dricka ned; dricka upp, svälja,
sluka; av: prep. kata, nedför, och pinö,
dricka. I l.Kor.15:54 står ordagrant:
Döden är uppslukad i seger; citat från
Jes.25 :8, där souuiga översätter: Han
uppslukar döden i seger. Jfr akt. av
katapinö i Matt.23:24, övers: svälja;
Upp.l2:16 dricka upp; pass. l 2.K()r.
2:7, övers. gå under; Hebr.ll:29 dran·
kas.
7) katesthlö, IW TEa Ii LW
ego äta ned; äta upp, sluka; av: prep.
kata, nedför, och esthiö, äta. Jfr Matt.
13:4 med par.; Upp.lO:9,10, övers. äta
upp; Mark.l2:40; Luk.20:47; 2.Kor.
11:20 utsuga; Luk.l5:30; Joh.2:17;
Upp.ll:5; 20:9 förtära; Gal.5:l5 äta
på.
UPPSLUKA
1 tunna axen u.de de frodiga
l.Mos.41:7
1 u.de de sju vackra axen
41:24
1 Arons stav u.de deras
2.Mos. 7:12
1 då u.des de av jorden
15:12
1 öppnar sin mun och u.r
4.Mos.16:30
1 jorden u.de dem
16:32
1 fruktade att bliva u.de av jorden
16:34
2 u. de folk s. stå hm emot
24:8
1 jorden öppnade sin mun och u.de
26:10
1 jorden.o.u.de dem
5.Mos.l1:6
3 Olyckan vill U. hm
Job 18:12
4 Han u.r marken
39:27
2 När de onda vilja u. mig
Ps.27:2
1 Låt icke ... dJupet u. mig
69:16
1 jorden öppnade sig och u.de Datan 106:17
1 då hade de u,t oss levande
124:3
1 ss. dödsriket vilia vi U.
Ords. 1:12
1 lik en drake har han u,t mig
Jer.61:34
5 det u.de och krossade
Dan. 7:7
5 fjärde djuret s. u.de och krossade
7:19
5 det skall u. hela jorden
7:23
1 skola främlingar u. den
Hos. 8:7
1 U.d varder Israel
8:8
2 jag u.r dem på stället
13:8
2 de skola u. sina fiender
Sak. 9:15
6 Döden u.d och seger vunnen l.Kor.15:54
6 S. är dödligt u.t av livet
2.Kor. 5:4
6 och söker vem han må u.
l.Pet. 5:8
7 draken ..•ville u. hennes barn
Upp.12:4

UPPSLÅ
tält uppslaget på Gileads

1.Mos.31:25

UPPSTIGA
från dödsslagnas själar u.er
en välbehaglig lukt u.
sina offers välbehagliga lukt u.
uppstego hos dig tankar
varför u. tvivel i edra hjärtan
om I fån se Mätmiskosonen u.
böner och allmosor u.it till
när de plågas, u.er rö ken

Job 24:12
Hes. 6:13
20:28
Dan. 2:29
Luk.24:38
Joh. 6:62
Apg.10:4
Upp.14:11

UPPSTUDSIG
1) I11flra nl ~
vara m~tsp;;;stig el. gensträvig. På
dessa ställen står part. av mårå tillsammans med part. av särar, se Vanartig l
Ofr Gensträvig 3). Se t.ex. Gensträvig 1.
2) anypotaktos, avvrr6TaKTo~
som icke underordnar sig, uppstudsig,
olydig. Se vidare: Myndighet 10.
UPPSTUD~'"

1 en vanartig och u. son
5.Mos.21 :18
1 Denne vår son är vanartig och u.
21:20
2 i vanrykte eller vore u.a
Tit. 1:6

UPPSTÅ
Se även: Uppståndelse.
UPPSTÅ

1) ~um, t:l l P
stå upp, resa sig; stå; stå fast, bestå. Se
t.ex. Upprätta l, Upprätthålla l, Upptaga 4.
2) 'ömad, l~ V
ställa
stå- tIpp; stå; stå fast, bestå.
Se t.ex. Tillträde 4.
3) ege{rö, heipw
väcka, uppväcka; uppresa, låta uppstå
(även om att uppväcka från de döda);
pass. uppväckas; uppresas, uppstå. På
några ställen (t.ex. Luk.9:22) har en
del handskrifter anistemi, se 5. Se
vidare: Uppväcka l.
4) anastasis, avcioTaol~
uppresning, upprättelse; i N.T. nästan
genomgående i betydelsen: uppståndelse (från de döda); av: anistemi, se S, I
Joh.5 :29 talas det om anastasis zöes,

sig,
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livets uppståndelse, och anastasis kriseös, domens uppståndelse. Se: Upprätta 22, Uppståndelse 1.
5) anistemi, aViOTTII.Ll
uppresa, låta uppstå (också om att
uppresa från de döda); intransitivt och
i medium: resa sig upp, stå upp,
uppstå; av: prep. ana, här i betydelsen:
upp, och histemi, ställa. Se: Upp·
ståndelse 4.
6) synegeirö, ovvey€ipw
väcka el. uppväcka ( tillsammans) med;
i Kol.3:1 pass. övers. vara uppstånden
med; av: prep. syn, (tillsammans) med,
och egeirö, se 3. Se: Uppväcka 3.
UPPSTÅ
Uppdelning: allmänt, uppstå från de döda; i
betydelsen: uppträda, uppkomma.
UPPSTA (allmänt)
1 Evad jag sitter eller u.r
Ps. 139:2
3 inom tre dagar låta det u.
Joh. 2:19
3 du skulle låta det u. igen
2:20
UPPSTA (från de döda)
2 U. vid dagarnas ände
Dan.12:13
3 döda U.
Matt.ll:5
3 (Johannes) har u.tt från de döda
14:2
3 på tredje dagen U. igen
16:21
3 förrän Människosonen U.tt från
17:9
3 på tredje dagen u. igen
17 :23
3 på tredje dagen u. igen
20:19
3 Efter tre dagar skall jag U.
27:63
3 att han har U.tt från de döda
27:64
3 Han är icke här, han är u.nden
28:6
3 han är u.nden från de döda
28:7
3 Johannes döparen s. U.tt
Mark. 6:14
3 Han har u.tt från de döda
6:16
5 tre dagar därefter skulle u. igen
8:31
5 förrän Människosonen u.tt från
9:9
5 att han skulle u. från de döda
9:10
5 tre dagar efter ... skall han u. igen
9:31
5 tre dagar därefter skall han u.
10:34
5 när de u., få henne till hustru
12:23
3 vad det angår, att de döda u.
12:26
3 Han är u.nden
16:6
3 s. hade sett hm vara u.nden
16 :14
3 döva höra, döda u.
Luk. 7 :22
3 Johannes s. har u.tt från de döda
9:7
5 ngn av profeterna s. har u. tt
9:8
5 ngn av profeterna s. har u.tt
9:19
3 på tredje dagen skall han u. igen
9:22
5 om ngn u.r från de döda
16:31
5 på tredje dagen skall han U. igen
18:33
3 Men att de döda U., det har Moses
20:37
3 Han är icke här, han är u.nden
24:6
5 på tredje dagen skall han u. igen
24:7
3 H. är verkligen u.nden
24:34
5 på tredje dagen u. från de döda
24:46
3 han hade U.tt från de döda
Joh. 2:22
4 de skola u. till liv
5:29
4 s. gjort ont skola u. till dom
5:29
5 låta dem u. på yttersta dagen
6:39
5 låta hm u. på yttersta dagen
6 :40,44,54
5 att (J.) skulle U. från de döda
20:9
3 sedan han hade u.tt från de döda
21:14
5 och lät (J.) U.
Apg. 2:24
4 att Messias skulle u.
2:31
5 Denne J. har nu Gud låtit u.
2:32
5 har Gud låtit sin tjänare u.
3:26
5 sedan han hade U.tt från de döda
10:41
5 att han bar låtit J. U.
13:32
5 att han låtit hm U. från de döda
13:34
5 Messias måste lida och u. från
17:3
5 låtit hm U. från de döda
17 :31
4 talas om att U. från de döda
17 :32
4 samma hopp att de döda skola U.
24:15
4 Messias förstlingen av dem s. u.
26:23
3 K., sedan han U.tt från de
Rom. 6:9
3 bm S. har U. tt från de döda
7:4
3 KJ. den s. dött, den s. u.tt
8:34
3 han har U.tt på tredje dagen l.Kor.15:4
3 att ban har U.tt från de döda
15:12
3 då bar icke heller K. U.tt
15:13
3 Men om K. icke har U.tt
15:14
3 om det är sant att döda icke U.
15:15
3 om döda icke u.
15:16
3 så har ej heller K. u.tt
15:16
3 Men om K. icke bar u.tt
15:17
3 Men nu bar K. U.tt från de döda
15:20
3 att döda alls icke U.
15:29
3 Om döda icke u.
15:32
3 På vad sätt U. då de döda
15:35
3 det u.r i oförgänglighet
15:42
3 det u.r i härlighet
15 :43
3 sått I svaghet, det u.r i kraft
15 :43
3 där u.r en andlig kropp
15 :44
3 de döda u. till oförgänglighet
15:52
3 hm S. dött och U.tt för dem
2.Kor. 5:15
6 Om I ären u.ndna med K.
Kol. 3:1
5 lika visst S. J. dött och u.tt
1. Tess. 4:14
5 först skola de i K. döda u.
4:16
3 JK. u.nden från de döda
2.Tim. 2:8

H. s. lät Mose och Aron u.
12:6
din like ej heller skall u.
l.Kon. 3:12
H.lät motståndare till Salomo u.
11:14
en motståndare till hm u. i Reson
11 :23
H. skall låta en konung över Israel u. 14:14
uppstod ej heller ngn hm lik
2.Kon.23:25
präst uppstode med urim och
Esr. 2:63
präst uppstode med urim och
N eho 7 :65
mot mig u. falska vittnen
PS.27:12
dem s. skola U. efter oss
Pred. 1 :11
En konung skall u.
Jes.32:1
Vem har i öster låtit denne U.
41:2
Jag lät i norr en man u.
41 :25
låtit (Kores) u. i rättfärdighet
45:13
jag skall låta herdar u. åt dem
Jer.23:4
skall låta en rättfärdig telning U.
23:5
H. låtit profeter U. åt oss
29 :15
hm skall jag låta U. åt dem
30:9
skall ingen furste mer u.
Hes.30:13
jag skall låta en herde U.
34:23
fyra konungar skola u. på jorden Dan. 7 :17
tio konungar skola u. i det riket
7 :24
efter dem skall u. en annan
7 :24
fräck och arglistig konung u.
8:23
ännu tre konungar skola u. i Persien
11:2
Sedan skall en väldig konung u.
11:3
knappt har han U.tt
11:4
på hs plats skall u. en annan
11 :20
på hs plats skall u. en föraktlig man
11 :21
låta en herde U. i landet
Sak.11 :16
har ingen U.tt s. varit större
Matt.11:11
många falska profeter skola u.
24:11
Ty mskor s. säga sig vara Messias u.
24:24
säga sig vara messias, skola u.
Mark.13:22
En stor profet har u.tt
Luk. 7:16
En profet skall H. Gud låta u.
Apg. 3:22
ny konung över Egypten uppstod
7:18
En profet skall Gud låta U. åt eder
7 :37
därtill har jag låtit dig U.
Rom. 9:17
präst av annat slag ... skulle U.
Hebr. 7:11
då nu en präst av annat slag u.r
7 :15
falska profeter uppstodo
2.Pet. 2:1
många antikrister u.tt
1.Joh. 2:18
skola bespottare u.
Jud. v.18
UPP STA (uppkomma)
hungersnöd uppstod
l.Mos.12:10
tvister uppstodo mellan
13:7
hungersnöd uppstod I landet
26:1
hungersnöd uppstod i alla länder
41 :54
därav skola u. bulnader
2.Mos. 9:9
och därav uppstodo bulnader
9:10
bulnader uppstodo på spåmännen
9:11
Om fråga u.r angående orättrådigt
22:9
u.r ett spetälskeartat ont
3.Mos.13:2
en rödvit fläck u.r
13:42
att icke den onda tanken u.r
5.Mos.15:9
Om en tvist u.r mellan män
25:1
uppstod hungersnöd i landet
Rut 1:1
dödlig förvirring u.tt
1.Sam. 5:11
uppstod förskräckelse i lägret
14:15
förskräckelse ifrån Gud uppstod
14:15
mycket stor förvirring hade u. tt
14:20
under Davids tid uppstod
2.Sam.21:1
Ater uppstod krig
21 :15
Om hungersnöd u.r i landet
l.Kon. 8 :37
om pest u.r
8:37
slOg hm så hArt att sår uppstod
20:37
uppstod en så. stor hungersnöd 2.K~n. 6:25
uppstod strid med filisteerna l.Kr~n.20:4
Om hungersnöd u.r i landet
2.Kron. 6:28
intet krig uppstod förrän i Asas
15:19
hinder icke u.r i arbetet
Esr. 6:8
om krig u.r mot mig
Ps.27:3
hos en furste vrede u.r
Pred.10:4
skola planer u. i ditt hjärta
Hes.38:10
efter dig skall u. ett annat
Dan. 2 :39
Ett fjärde rike skall ock u.
2 :40
ett fjärde rike skall u. på jorden
7 :23
fyra andra (horn) uppstodo
8:22
fyra riken skola U. av ba folk
8:22
stridslarm skall u.
Hos.10:14
Efraim tog till orda uppstod skräck
13:1
ej heller hädanefter skall u.
Joel 2:2
gnissel u. i edert land
Am. 2 :13
stark storm uppstod på havet
Jana 1:4
där UJ ett gny av mskor
Mika 2 :12
Så u.r ju kiv
Hab. 1:3
Då u.r en &lans ss. av solljus
3:4
uppstod en häftig storm
Matt. 8 :24
ej oroli&heter skola u.
26:5
och hungersnöd skall u.
Mark.13:8
att ej oroligheter skola U.
14:2
bland dem uppstod tanken på
Luk. 9 :46
utan att ngn folkskockning uppstod
22:6
En tvist uppstod ock mellan dem
22:24
Då uppstod ... en tvist om
Joh. 3:25
uppstodo stridiga meningar
7:43
uppstodo åter stridiaa meningar
10:19
en stor rörelse uppstod
Apg. 2:6
tanke s. har u.tt i ditt hjärta
8:22
uppstod bland krigsmännen oro
12:18
Då uppstod söndring
15:2
uppstod ganska mycket oväsen
19 :23
förrän en strid uppstod
23:7
en så häftig strid hade u.tt
23:10
att tvister u.tt bland eder
1. Kor. 1:11
för att söndring icke skulle U.
12:25
uppstod i himmelen tystnad
Upp. 8:1
en strid uppstod i himmelen
12:7

upp, bringa att stå upp, uppresa, upp·
väcka.
I N. T. förekommer substantivet
andstasis, uppresning; uppståndelse,
samt motsvarande verb anistdnai,
trans. resa upp, låta uppstå; intrans.
och med. stå upp, resa sig. Som teknisk term för »uppståndelse» har den
transitiva formen betydelsen: upp·
väcka från de döda, den transitiva: stå
upp från de döda. Verbet egeirein,
väcka upp; låta uppstå; pass.: bli uppväckt; uppstå, anvärlds också flitigt (så
vanligen hos Paulus och i berättelsen
om Jesu uppståndelse). Någon enstaka
gång brukas motsvarande subst. tigersis, uppväckande; uppståndelse.
G.T.

l. Uppväckelse av döda förekommer i
G.T. Elia och Elisa gör under med
döda barn, I.Kon.17:17-24; 2.Kon.
4:17-37. Om ett par gudfruktiga märl
(Hanok och Elia) berättas också, att
Gud rycker dem upp till sig medan de
ännu lever, l.Mos.5:24, jfr Hebr.ll :5;
2.Kon.2:1l. Men allt detta är endast
sporadiska och högst egenartade fall,
som antyder möjligheten aven kraft
som är starkare ärl döden.
I G.T. finns ingen utformad lära om
en uppståndelse från de döda. Där ges
emellertid en fortskridande uppen·
barelse av de yttersta tingen. Ibland t.ex. under påverkan av yttre eller inre
nöd och trångmål - uppfattas de
dödas existens av det gautla förbundets
troende som en skugglik tillvaro i
dödsriket, närmast att likna vid en
sömn, Job 14:10-14; Ps.88:11-13 m.fl.
ställen. Men det stannar ej vid detta.
Genom Guds uppenbarelse får de som
tror på honom, de rättfärdiga, visshet
om uppståndelse och evigt liv, Job
19:25-27; Ps.16:10. I Jes.26:l9 bryter
uppståndelsetron klart igenom: »Men
dina döda må få liv igen ... jorden
skall giva igen de avsomnade», likaså i
Dan.12:2: »Och många av dem som
sova i mullen skola uppvaknal>. Här
förkunnas en dubbel uppståndelse:
»soutliga till evigt liv och soutliga till
smälek och evig blygd». Denna uppståndelse skall äga rum i ändens messianska tid.
G.T. har för övrigt flera vittnesbörd
om Guds makt att göra döda levande:
5.Mos.32:39; l.Sam.2:6; 2.Kon.5:7.
Detta ger sig självt utifrån tron på Gud
såsom Skaparen. Men vissheten om de
frommas levandegörelse förbereds
först och främst genom erfarermeten
av Guds trofasthet och frälsande nåd
inom förbundets ram, Ps.16:8-11; 73;
Hes.37:l-l4. Hopp om evigt liv föds i
synnerhet utifrån gudsupplevelsen.

UPP STA (uppträda)
uppstod en ny konung över
2.Mos. 1:8
Om en profet UJ bland dig
5.Mos.13:1
män hava u.tt bland dig, onda män
13:13
En profet skall H.låta U.
18:15
En profet skall jag låta U.
18:18
edra barn s. u. efter eder
29:22
i Israel uppstod icke mer ngn profet
34:10
s. han låtit u. i deras ställe
Jos. 5:7
lät H. domare U., s. frälste
Dom. 2:16
När H. lät nlll domare u. bland dem
2:18
H. låt bland Israels barn frälsare u.
3:9
H. lät bland dem en frälsare u.
3:15
Efter Abimelek uppstod Tola
10:1
Efter (Tola) uppstod Jair
10:3
låta en präst u. åt mig
l.Sam. 2:35

UPPSTÅNDELSE
Se även: Uppstå, uppväcka, död, dödsriket, dom, liv, leva, rike (Guds), här·
lighet, evig, fullbordan, löfte, hopp,
tillkommelse, hinlmel, Jesus Kristus.
Uppståndelse
G. T.s oftast brukade ord för levandegörelse och uppståndelse är verben
I,löjö, leva; i hif. göra levande (igen),
och ~um, resa sig, stå upp; i hif. resa

2. G. T. i ljuset av Jesu uppståndelse.
Efter Jesu uppståndelse faller det
nytt ljus över G.T. Det betonas att
uppståndelseundret sker i överensstämmelse med de heliga skrifterna. Jfr
Jesu ord till Emmaus-vandrarna:
»Måste icke Messias lida detta [ör att så
ingå i sin härlighet?» Luk.24:26. »Och
han begynte att genomgå Moses och
alla profeterna och uttydde för dem,
vad som i alla skrifterna var sagt om
honom», v.27. Jfr v.46 L; Joh.20:9.
Petrus betonar i sitt tal på pingstdagen
att Jesu uppståndelse är förutsagd i
Ps.16:8-1O, jfr Apg.2:2S-28,31. Paulus
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Uppståndelse
hänvisar även till Ps.16:10 som skrift·
bevis för Jesu uppståndelse, Apg.
13:35. Han betonar också att uppstån·
delsen på tredje dagen sker enligt
skrifterna,
l.Kor.1 S :3.
Sannolikt
syftas det bland annat på »profeten
Jonas' tecken», som Jesus självan·
förde , Matt.l2:39 L, jfr Jona 2:1. Jfr
även Hos.6 :2.
En närmare inblick i de vanliga ste
skrifthänvisningarna får vi genom alt
studera de tal som apostlarna höll
enligt Apostlagärningarna. Särskilt
synes det falla nytt ljus över Psaltaren,
som i större utsträckning än tidigare
tolkas messianskt, Lex. 2:7, jfr Apg.
13:33 L; Hebr.l :5; 5:5. (Jfr ovan.)
Från profeternas skrifter möter särskilt
en genklang av Jes.S3; v.9 ,1O, II ,12
och 52:1 S förutsätter alla att Herrens
Tjänare skall uppstå. För att mer
generellt ge stöd för de dödas uppstån·
delse används bl.a. Jes.2S:8, jfr I.Kor.
15:55; Upp.7:17 ; 21:4 samt Hos.
13:14.
Efter det som tidigare är anfört ,
ligger det i sakens natur att citaten
från G.T. måste bli tämligen spar·
samma. Man kan väl säga, att uppstån·
delsetron mer ligger dold i själva det
bibliska gudsbegreppet och i egenarten
hos gudsgemenskapen (som frälsande
förbundsgemenskap ) än i skrifternas
bokstav. Jfr Luk.20:38: »Han är en
Gud icke för döda, utan för levande ,
ty för honom leva alla». I förkunnelsen
om uppståndelsen är då också de
gammaltestamentliga citaten endast av
understödjande karaktär, för att betona sammanhanget med den gammaltestamentliga uppenbarelsen och dess
löften. Viktigare än alla skriftcitat var
händelsen själv och ögonvittnenas berättelser.
N.T.
I. Uppståndelsetron i Jesu samtid.
På Jesu tid hyllades icke uppståndelsetron av alla religiösa grupper i
folket. Sålunda förnekade Jerusalems
högre prästerskap, sadduceerna, uppståndelsen, liksom de ej heller trodde
på existensen av änglar och andar (en
punkt, där de liknade samariterna),
Mark.l2:18 med par. Jesus avvisar
deras uppfattning med ett citat från
Moseböckerna och gör klart för dem
att de icke känner skrifterna och ej
heller Guds kraft, Matt.22 :23 ff. med
par. Ej heller kände de den levande
Gudens förbundstrohet , v.32.
I motsats till sadduceerna lärde
fariseerna en uppståndelse från de
döda, Apg.23 :8. Deras syn är representativ för senjudendomen, där uppståndelsetron hör hemma som en fast och
nödvändig beståndsdel. »Den som säger
att de dödas uppståndelse icke kan
härledas ur lagen (torä), har ingen del i
den kommande världen», Sanhedrin
10:1. I en känd lovprisning heter det:
»Han skall låta eder uppstå. Lovad vare
han som håller sitt ord, som uppväcker
de döda». Jfr Herodes' tanke att Jesus
var Johannes döparen som skulle ha
uppstått från de döda, Matt.14:2. Den
judiska uppfattningen av uppståndelsen var emellertid vanligtvis ganska
materialistisk. Enligt gängse judisk syn
uppstår människan med samma kropp ,
som dock helas från sina brister (blindhet, dövhet, vanförhet osv.). Man äter
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2. Jesu förutsägelse av sin uppståndelse.
N.T. lär att Jesus har förutsagt sin
uppståndelse, Mark.8 :31 med par.; 9:9

3. Uppståndelsens faktum.
Som förutsagt sker uppståndelsen
»på tredje dageru>, i det att korsfästelsedagen räknas som den första, Luk.
24:21; l.Kor.IS:5; Apg.lO:40. - När
evangelierna vittnar om den Uppståndne , betonar de starkt att han icke är en
ande (pneuma) eller ett spöke (phontasma, Codex Bezae Cantabrigiensis),

Luk.24 :37-40. Redan begreppen »UpPstå» och »uppväcka» ~ kar också i
samma riktning. Evangeliernas samstämmiga vittnesbörd om den tomma
graven visar på en lekamlig uppståndelse, Matt.28:1-7; Mark.l6:1-6; Luk.
24:1 -12; Joh.20 :1-10. Till och med
gravväktarna som låter muta sig till
lögn omvittnar därmed den tomma
graven som ett faktum , Matt.28:11 ff.
Realistiskt skildras hur linnebindlarna är kvarlämnade och hur duken som
har varit höljd över Jesu huvud ligger
hopvecklad på en plats för sig i den
tomma graven , Joh.20:6 f. För en lekamlig uppståndelse talar också att
Jesus visar sig som identisk med den
korsfäste . Han har spikhål i händerna
och sår i sidan, 20 :27; Luk.24:39 f.
Han äter och dricker som en vanlig
människa , 24 :41-43 ; Joh.21:l2-14;
Apg. 10:41 , och Tomas får röra vid
honom , Joh.20:27.
Men samtidigt avgränsas den
kroppsliga u ppståndelsen från en dödsuppväckelse lik den som skedde Lex.
med Lasarus. Jesu kropp är aven helt
annan beskaffenhet än före döden .
Han går genom stängda dörrar, Joh.
20:26; Luk.24:36, och han uppenbarar
sig i olika gestalter, Mark.16:12. Även
om han är densamme , är han likväl så
annorlunda att lärjungarna ej genast
känner igen honom , jfr Maria vid
graven, Joh.20:14, och Emmausvandrarna , Luk.24:16. Några tvivlar till
en början, Matt.28:17; Luk.24:38. I
synnerhet Paulus gör klart att Jesu
uppståndelsekropp är en andlig kropp,
dvs. den är bestämd av Guds Andes
levandegörande , förhärligande och nyskapande kraft och är som sådan av
den eskatologiska världens art och
väsen , 1. Kor. 15:44; Fil.3:21. Se: Själisk.
Jämte den tomma gravens faktum
vittnar också änglar om uppståndelsen,
MatL28:S-7 med par. En sådan proklamation genom änglar begränsas i Jesu
liv till hans födelse och uppståndelse
och ger budskapet en särskild tyngd.
Den Uppståndnes egna uppenbarelser
synes emellertid vara det starkaste
vittnesbördet. Jesus visar sig dock inte
för hela folket, endast för utvalda
vittnen , Apg.IO:40 L
I I.Kor.1 S återger Paulus en äldre
tradition om dessa uppenbarelsers ordningsföljd: »han visade sig för Cefas
(Petrus) och sedan för de tolv. Därefter visade han sig för mer än fem
hundra bröder på en gång, av vilka de
flesta ännu leva kvar , med an några äro
avsomnade. Därefter visade han sig för
J akob och sedan fö r alla apostlarna.
Allra sist visade han sig också för mig»,
v.5-8. Denna lista är inte fullständig
utan återger huvuddragen.
Evangelierna samstämmer i att de
första , som såg den tomma graven , var
kvinnorna som i gryningen kom för att
smörja Jesus. När kvinnorna inte
nämns i traditionen l.Kor.15 , är det
förmodligen emedan kvinnor icke
gällde som rättsvittnen i Israel. Annars
är evangelierna bärare av olika traditioner om uppståndelsen som supplerar varandra. Petrus (och Johannes) såg
den tomma graven, Joh.20:3 ff.; Luk.
24:12. Maria från Magdala såg Jesus,
Joh.20:14 fr.; Mark.16:9. Vidare visar
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Från kapellet över Jesu grav i Den heliga gravens ky rka i Jerusalem.
Kapellet består av ett yttre rum, kallat »Anglarnas kapell», till
minne av änglarnas uppståndelsebudskap (Luk.24 :4-7J, samt
ett. inre rum, som utgörs av själva gravkammaren.
och dricker vanlig mat, det äktenskapliga umgänget fortsätter osv. Jesus
däremot hävdar att det äktenskapliga
livet är förbi , Mark.l2 :25 . Om måltiden talar han utan materiell utmålning, 14:25 med par. I motsats till den
palestinensiska judendomens materialisering av uppståndelsetron, framträdde
inom den hellenistiska judendomen en
spiritualisering (t.ex. hos Filon och
Josefus).
I den grekisk-romerska omvärlden
ansåg man det i stort sett vara omöjligt
att döda uppstod . Om man än visste
att berätta om enstaka uppväckelser av
(sken)döda, var tanken om en allas
uppväckelse vid tidens ände alldeles
främmande. Denna del av den apostoliska förkunnelsen synes också ha
väckt den största motsägelsen, Apg.
26:8,22-24; 17:30-32.
N.T. omvittnar flera uppväckelser
av döda. De skall ej betraktas som
isolerade mirakel utan som tecken på
att den messianska nyskapelsen och
levandegörelsen har börjat. De förebådar uppståndelsens dag (Mark.S:2143: Jairus' dotter; Luk.7:1 1-17: änkans
son i Nain; Joh.l1:1-44: Lasarus).
Även apostlarna får fullmakt att uppväcka döda, Matt.10:8, jfr Apg.
9:36 ff.; 20:9 ff.

med par. ; 9:31 med par.; 10:34. För
folket nämner han »profeten J onas'
tecken» och talar i bildspråk om templet som han skall bryta ned och bygga
upp igen på tre dagar , Matt.12:40;
Joh.2:19-22, jfr Matt.26:61; 27:40.
När han vid slutet av sin verksamhet
utan omsvep talar till sina lärjungar om
sin död och uppståndelse, förstår de
det emellertid icke.
Också de stora händelserna omkring
Jesus talar indirekt om uppståndelsens
möjlighet. Guds upprättande kraft är
verksam i hans uppväckelser. Ett
tecken för den innersta lärjungakretsen
har även Jesu förklaring på berget
varit. Där såg lärjungarna Jesus förklarad i närvaro av Moses och Elias,
Matt.17:1 fr. med par. , jfr v.9. Himmelens krafter var också verksamma
genom undren kring korsfästelsen:
»gravarna öppnades, och mänga avsomnade heligas kroppar stodo Upp»,
27:52 f. Allt detta är tecken på att den
kommande världens krafter bryter in i
denna värld och är starkare än döden .

Uppståndelse
Jesus sig för Emmaus-vandrarna, Luk.
24:13 ff., och flera gånger för lärjungarna, 24 :36 ff.; 10h.20:1 9 ff.; 20:26
ff.; 21:1 ff.; Matt.28:16ff.; Mark.l6:
14 ff.
I berättelserna om Jesu uppenbarelser såsom u ppstånden håller sig Lukas
helt till Jerusalemsområdet (dit raknas
då Emmaus), medan Matteus, Markus
och Johannes berättar om uppenbarelser både i den heliga staden och i
Galileen. Vill man försöka harmonisera, så synes uppenbarelse rna i Jerusalemsområdet ,
Mark.16:9;
Joh.
20 :14 ff.; Luk.24 :13 ff. ,34,36 ff., ha
skett först. Lärjungarna erhåller så en
uppmaning att bege sig till GaliIeen,
Matt.28:7,10; Mark.16 :7, jfr 14:28,
där Jesus på nytt visar sig för dem,
Matt.28:16 ff. Till slut uppenbarar han
sig för dem på Oljeberget, där himmelsHirden äger rum, Apg.l :6-12. Däremot är uppenbarelsen på berget i
Galileen, Matt.28:18 ff. , icke en himmelsfärdsscen. Jesus måste antas ha
talat flera gånger om missionen.
Enligt Lukas visade Jesus sig många
gånger under loppet av de fyrtio dagarna mellan uppståndelsen och himmelsHirden, Apg.1:3. Under denna tid övertygar han lärjungarna om att han är
den uppståndne Messias, som har all
makt i himmel och på jord. Så ger han
dem förkunnelse - och missionsuppdrag, som gäller hela mänskligheten,
Matt.28 :16-20; Luk.24 :47 f.; Mark.
16:15; Joh.20:21-23; Apg.l :8, och
löfte om den helige Andes gåva och
utrustning, Luk.24:49; Apg.l :4; Joh.
20:22.
4. Paulus' möte med den Uppståndne.
I en särställning står Paulus' upp
levelse av den Uppståndne , sannolikt
två-tre år efter Jesu himmelsfärd,
l.Kor.15:9; Apg.9:1 ff. , jfr 22:6 ff.
och 26:12 ff.; Gal.1:13 ff.; Ef.3:8;
l.Tim.l :15 f. Den Uppståndne kringstrålas av ett sken och talar med
hörbar röst, Apg.9 :3,7. Det är värt att
märka at.t Paulus betraktar denna engångsupplevelse som annorlunda än
sina syner och uppenbarelser för övrigt, 2.Kor.12:1 ff. Han säger därför
rent ut att Kristus har visat sig för
honom,l.Kor.15 :8.
Upplevelsen är av epokgörande betydelse både för Paulus själv och för
kristenheten. Paulus var före upplevelsen en hätsk förföljare, Apg.8:3; 9:1 f.
Nu blir han kristenhetens störste missionär bland hedningarna. Frimodigt
kallar han sig apostel. Han betraktar
sig som ögonvittne i jämbredd med de
övriga apostlarna, Gal.l :1,11 f.; l.Kor.
9:1.
5. Uppståndelsens allmänna betydelse.
Uppståndelsens betydelse för apostlarna, den första församlingen, kristenheten och världen på det hela taget är
obeskrivligt stor. Man måste här nöja
sig med antydningar.
Apostlarna ser till att börja med
korsfästelsen som själva nederlaget för
den de har trott på. Trots förutsägelserna kan de inte fatta att en som är
dömd till döden som politisk-religiös
uppviglare , kan vara den kommande
Messias. De har hoppats att Jesus skall
vara den som skall förlossa Israel, men
efter korsfasteisen är deras hopp slocknat, jfr Luk.24:21. De stänger sig inne

av fruktan för att möta samma öde
som Jesus, Joh.20:19. Uppståndelsen
förändrar totalt denna situation. Sedan
den fö rsta reaktionen av tvivel är
övervunnen, uppfylls de av glädje,
Matt.28:8; Luk.24:41 ; Joh.20:20.
Karakteristiskt är att till och med när
Jesus upptages till himmelen, är glädjen över det som har hänt fortfarande
lika stor, Luk.24:52.
Sedan apostlarna hade undfått den
helige Ande , började de att förkunna
- först för judar och sedan även för
hedningar. Uppståndelsen är här överallt ett centralt led i deras förkunnelse,
Apg.2 :24-31 ; 3:15; 4:10,33; 5:30;
10:40; 13:30,37; 17 :18; Rom.4 :24 f.;
6:4; 8:11 ,34;
10:9; l.Kor.6:14;
15:5,12; 2.Kor.4:14; 5:15; Gal.1:1; Ef.
1:20; KoI.2:12; l.Tess.1:10; 2.Tim.2:8;
I .Pet. l :21 . Apostlaskapets funktion är
först och främst att vara vittne om
uppståndelsen, Apg.l :22; 2:32; 3:15.
De åtföljande tecken och under som
sker genom apostlarna ses också som
verkade av den Uppståndne, 4:10.
Även genom apostlar kunde döda uppväckas till liv igen, och detta skapade
tro på den Uppståndne, 9 :36 f.,42.
Ett starkt bevis för den betydelse
som de första kristna tillade uppståndelsen , är helgdagsfirandet. Utan att ha
format någon ny lära om helgdagen,
glider de första kristna över till att
helighålla första dagen i veckan , den
veckodag då Jesus bröt dödens fjättrar,
Apg.20:7; l.Kor.16:2; Upp.1:lO. Icke
endast påskdagen, utan varje söndag
påmindes urförsamlingen om uppståndelseundret.
Med rätta har sagts att det bästa
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indiciet för uppståndelsens faktum är
apostlarnas nya tro och stora mod.
Ingen hallucination, ingen vIsIon
kunde uträtta detta, endast en helhjärtad övertygelse om att ha sett
Jesus själv. »En Jesus som icke har
uppstått utan förblivit i graven, kan
icke vara Kristus. Uppståndelsen är
nödvändig för att man skall kunna tro
på hans messianitet. Lärjungarna
trodde visserligen på Jesus som Messias
redan före uppståndelsen. Det visar
Petrus' bekännelse tydligt nog. Men
denna tro höll icke stånd inför den
fruktansvärda chocken vid Golgata.
Utan påskens händelse skulle världen
knappast ha känt till någon lärjungaförsamling eller Jesus. Det var mötet
med den Uppståndne , som ryckte lärjungarna ut ur rådlösheten och hopplösheten och på nytt helade den ödelagda tron. Ja, mer än så, detta möte
fyllde dem med den jublande segervisshet som var och förblir ett livselement
i den urkristna församlingen. Och det
gav de första kristna kraft att bli
vittnen i fullaste mening, martyrer för
Kristus-sanningen» (Brunner).
6. Uppståndelsens teologiska betydelse.
Från uppstån delsens faktum utvecklas innehållet i apostlarnas och
urförsarnlingens förkunnelse av Kristus. Uppståndelsen avslöjar vem Jesus
är. Den legitimerar honom som den
sanne Messias och Herren, Apg.2:36.
Ja , vad mer är, uppståndelsen bevisar
att Je us är Guds Son , Rom.l :4. Uppståndelsen ger också den fulla belysningen av hela Jesu gärning. Uppmärksamheten koncentrerar sig mindre
på Jesu liv än på J esu död och upp-

ståndeise. Jesu död och uppståndelse
ses so m två sidor av samma sak. Detta
kommer starkt till u ttryck genom
formler som är för-paulinska : Rom .
4 :25; l. Kor. I 5:3 ff. , och i de många
talreferaten i Apostlagärningarna.
När Gud uppväcker Jesus från de
döda, proklamerar han därmed att han
godtar hans försoningsverk. Jesu uppståndelse är realbeviset för hans döds
soningsvärde . Därför kan Skriften säga
att han uppstod till vår rättfärdiggörelse , Rom.4:25; 8:33 f. »Men om Kristus
icke har uppstått, så är eder tro förgäves; I ären då ännu kvar i edra
synden>, l.Kor.15:17. Om icke uppståndelsen vore ett faktum, hade vi
ingen garanti för att Gud har godkänt
Jesu Kristi offer på korset.
Vidare betyder uppståndelsen att
Jesus för alltid har övervu nnit döden ,
Rom.6:9; Apg.2 :24. Jesus lever i all
evighet, jfr uttrycket »jag är ... livet»,
Joh.11 :25, och »den levande», Upp.
1:18. Den Uppståndne och Levande
har del i Guds sty relse av världen, och
han lever för att gå i förbön (mana
gott) för de sina, Rom. 8:34. Det betyder att han beder att de kristna må
bära frukt, bli helgade och slutfrälsta,
Hebr.13:21; Ef.5:27. Men samtidigt
som Jesus sitter på Faderns högra sida
i himmelen, är han med sina lärjungar,
han är dem nära , bor i deras hjärtan
genom tron, är mitt ibland dem som
beder i han s namn , Matt.28 :20; Fil.
4:5; Rom.l0:6 ff.; Gal.2:20; Ef.3:17 .
Den Levande är överallt verksam i
himmel och på jord.
Men kanske viktigast är tanken att
Kristus som den uppståndne represen-

Från klippgraven vid "Gordons Golgata», enligt den engelske generalen
Charles G. Gordon platsen för Jesu död, begravning och uppståndelse.
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Uppställa - Uppsyn
terar den nya eskatologiska mänskligheten in nuce, Rom_8:29_ Hans uppståndelse är början till den eskatologiska världen över huvud taget, upptakten till världsfullkomningen. Han är
i sin uppståndelsegestalt en Guds nyskapelse, KoLl :18, den andre (siste)
Adam,l.KoLlS:4S.

7. De troendes andliga uppståndelse.
I synnerhet Paulus lär att Kristi
uppståndelses verkan börjar redan här i
livet genom de troendes andliga uppväckelse, Rom.6:4-11; Gal.2:20; Kol.
2:12 ff.; Ef.2:1·S; 2.KoL4:1O f.; l.Pet.
l :3. Kristus är som den uppståndne
)>en levandegörande ande», som levandegör sin troende församling, l.KOL
15:45.
Redan från pånyttfödelsens ögon·
blick har det nya livet evighetskaraktär: »Och detta är evigt liv, att de
känna dig, den ende sanne Guden, och
den du har sänt, Jesus Kristus», Joh.
17:3, jfr 3:36; 6:40. Denna tanke
framkommer särskilt hos Johannes,
som klart uttrycker den närvarande
andliga uppståndelsen genom tron,
11 :25; 5 :24. Men den är även inklude·
rad i den paulinska förkunnelsen av
den mysteriösa livsgemenskapen med
den korsf<iste och uppståndne. Gud
har )>uppväckt oss med honom och satt
oss med honom i den himmelska världen, i Kristus Jesus», Ef.2:6, jfr 5:14,
ännu medan vi leveL Det eviga livet ses
som nutid. Men samtidigt som det är
oss givet nu genom Kristi verk, är det
också ett framtidshopp på grund av
den lekamliga uppståndelsen, 1.Pet.
1 :3. Inte heller Johannes spiritualiserar
den framtida uppståndelsen, 21 :22;
5:28 f.; 6:39 f.,44; 17:24; l.Joh.
2:18,28; 3:2 f.; 4:17. Den kristnes uppståndelseliv är alltså framåtriktat. Det
är en eskatologisk gåva och som sådan
även inriktat på fullkomningen. Då
skall det nya livet nå sin fulla utveck·
ling. Det nya uppståndelselivet är en
trosrealitet och som sådan fördolt,
dock i viss mening empiriskt-psykolo·
giskt gripbart, genom Andens insegel
och verkningar, Rom.8:16,23; Gal.3:2;
4:6; 2.KoL1 :22. Anden är en underpant på att de troende tillhör livet, är
uppståndelsens barn, Rom.8:11,23. Se:
Pånyttfödelse, Härlighet (5).
8. Uppståndelsen från de döda.
Hoppet om de dödas uppståndelse
är även knutet till Jesu uppståndelse.
Hans uppståndelse är upptakten till
uppståndelsen från de döda. Jesus är
»förstlingen av dem som uppstå från de
döda», Apg.26:23, »begynnelsen, den
förstfödde ifrån de döda», Kol.1: 18.
En huvudkälla för budskapet om detta
sammanhang är >>uppståndelsekapitlet>>,
l.KoL1S. Somliga inom församlingen i
Korint trodde inte på någon uppståndelse från de döda, trots att de höll
fast vid Jesu uppståndelse. Sannolikt
var de här påverkade av den grekiska
omvärlden. Flera former av sådan otro
tycks ha smugit sig in i de första
hednakristna församlingarna, se 2.Tim.
2:18.
Mot sådana tankebanor vänder Pau·
lus sig med starka ord. Det fmns
verkligen en de dödas uppståndelse.
Döden kom genom den förste Adam,
de dödas uppståndelse kommer genom
den siste Adam, l.KoLI5:22. Jesus är
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ju uppstånden och har blivit sedd av
kroppslighet. Denna nya kroppslighet
är lik änglarnas, ja, Jesu egen, Luk.
många. Det är inkonsekvent att hävda,
20:34-36; LJoh.3:2; Rom.8:29; Fil.
att Jesus är uppstånden, och samtidigt
3 :21. Lekamlig smärta skall inte finnas
förneka de dödas uppståndelse, v.12.
mer, Upp.21 :4. De troende skall också
Denna är en logisk följd av Kristi
i kroppsligt hänseende få helt andra
uppståndelse, v.20-22; Rom.8:1l. »Jag
villkor än i denna värld.
skall låta dem uppstå på den yttersta
I N.T. talas ej mycket om hur det
dagern), Joh.6:39,40,44,S4. Jesu upp·
förhåller sig med de fördömdas
ståndelse är realgrunden för tron på
kroppslighet (1.KoLI S talar endast om
den allmänna uppståndelsen, l.Pet.l :3.
de troendes uppståndelse). Men även
Samme Guds Ande som uppväckte
de som icke tror uppstår kroppsligen,
Jesus, skall också levandegöra hans
Apg.24:1 S, jfr Dan.l2:1 ff. De skall
troende, Rom.8:11; 2.Kor.4:l4.
förgöras med »både ~äl och kropp i
De dödas uppståndelse skall ske vid
Gehenna», Matt.lO:28.
Jesu tillkommelse. Paulus räknade med
att några i hans församlingar kunde
Uppståndelse
leva när detta skedde. Dessa skulle
A. JESU UPPSTÅNDELSE
»överklädas» och bliva »bortryckta på
Var förutsagd av Jesus, Matt.16:21;
skyar upp i luften, Herren till mötes»,
26:32. Bevisade, att Jesus är Guds Son,
2.KoLS:2-4; l.Tess.4:16,17 m.!l stälRom.1 :4. Att han är förstlingen av
len.
dem som uppstår från de döda,
Liksom G.T. talar N.T. dels om de
Apg.26:23. Jesu uppståndelse blev
förkunnad av änglar, Matt.28:S f. Av
rättfärdigas uppståndelse och om nödapostlarna, Apg.1 :22; 4:22. Av Petrus,
vändigheten att nå fram till den, Luk.
Apg.2:31; 3:1S. Av Paulus, Apg.17:l8;
14:14; l.Tess.4:16; Fil.3:11, jfr Upp.
1.KoLI5:S.
20:5,6, dels om den allmänna uppstån·
Varför Jesus uppstod
delsen, då både onda och goda skall
uppstå, Joh.S:28 f. (livets och domens
F ör att skrifterna skulle fullbordas,
Luk.24:44 ff.; Apg.13:32. För att vi
uppståndelse), Apg.24:1S m.fl. ställen.
skulle bli rättfärdiggjorda, Rom.4:2S.
Enligt Paulus skall de dödas upp·
För att vi skall göras levande i Kristus,
ståndelse ske i etappeL Sedan Kristus
1.KoL1S:22. För att vi skall känna
har uppstått, skall även de i Kristus
hans uppståndelsekraft, Fil.3:1O.
avsomnade uppväckas. Därefter kom·
mer änden, närnlingen alla övriga Den uppståndne Jesus visade sig för
Maria från Magdala, Mark.16:9.
dödas uppståndelse, när Kristus överKvinnorna vid graven, Matt.28:9. Pet·
lämnar riket åt Fadern, sedan han först
rus, Luk.24:34. Emmaus-vandrarna,
har omintetgjort andevärldens alla
Luk.24:1 S·31.
Apostlarna,
utom
furstar och väldigheter och makter,
Tomas, Joh.20:19,24. Samtliga apost1.Kor.lS:22-24; l.Tess.4:l4-16. - I
lar, i Jerusalem, Joh.20:26, vid TibeUppenbarelsebokens syner finner vi att
rias' sjö, Joh.21:1, i Galileen, Matt.
det skiljs mellan den första uppståndel·
28:16 f., på Oljeberget, Apg.l :6·9. Mer
sen och den andra. I den första uppän fem hundra bröder, 1.KoL15:6.
ståndelsen uppstår de i Kristus avJakob, 1.Kor.1S:7. Paulus, Apg.9:3 ff.
somnade för att regera med Kristus i
B. VÅR UPPSTÅNDELSE
tusen år, 20:1-5. Så kommer den andra
Uppståndelsehoppet i G. T.
uppståndelsen, som inkluderar den
Omnämnt av Job, Job 19:26, David,
slutliga domen och »den andra dödern>,
Ps 16:10, jfr Apg.2:31, Koras söner,
20:12·14. Då skall alla människor upp· Ps.49:16. Profeterat av Jesaja, Jes.
stå. Några går bort till evigt straff,
26:19, Hosea, Hos.13:14. Förkunnat
andra till evigt liv, Matt.2S:46; Joh.
för Daniel, Dan.12:2.
S:29; Dan.12:2.
Uppståndelsen i N. T.
I l.Tess.4:16 f. kan det synas som
Alla skall uppstå, Joh.S:28; Apg.
om de troende förenas med Kristus • 24: 1S. Antingen till liv eller till dom,
utan att gå genom domen. Men sådana
Joh.S :29. De i Kristus döda skall först
ställen måste sammanhållas med och
~
uppstå, 1.Tess.4:16.
balanseras av Guds ords massiva tanke,
De troendes uppståndelse
att alla, sådana de är, måste träda fram
En uppståndelse till evigt liv, Matt.
inför Kristi domstol, 2.KoLS:IO;
2S:46; Joh.S:29. Till likhet med
l.KOL4:S; Matt.2S:31 ff.; 7:22-27
änglarna, Matt.22:30. Till oförgängligm.fl. ställen. Utsagan i 1.Tess.4:16 f. är
het,
1.Kor.lS:42. Med en andlig
ett radikalt uttryck för att den som
kropp, 1.Kor.lS:44, lik Kristi härlig·
tror icke kommer under någon dom,
hetskropp, Fil.3:21. Denna uppståndelse kallas de rättfärdigas uppstånutan har övergått från döden till livet,
delse, Luk.14:14, den första uppJoh.5:24. Se: Dom (Guds).
ståndelsen, Upp.20:S f.
9. Köttets uppståndelse.
De otrognas uppståndelse
De dödas uppståndelse förkunnas
En uppståndelse till evigt straff,
realistiskt. Gravarna öppnas, havet ger
Matt.2S:46. Till dom, Joh.S:29. Till
igen sina döda, Joh.S :28 f.; Upp.20:13
evig död, Upp.20:6.
m.fl. ställen. Men liksom Jesu
Människor
som förnekade uppståndeluppståndelse framställs ej heller de
sen
dödas uppståndelse grovt materiaSadduceerna, Luk.20:27; Apg.23:8.
listiskt. De troende återfår sin kropp,
Atenarna, Apg.17:32. Vissa i urförsammen i förlossad, förhärligad gestalt.
tingen, 1.Kor.1S:12. Andra menade att
Den skiljer sig från den gamla genom
uppståndelsen redan hade skett,
att den är i oförgänglighet, härlig2.Tim.2:18.
het och kraft, är >>en andlig kropp»,
Jesu Kristi uppståndelse
bär »den himmelskas gestalt», l.KOL
A. Verkad av: 1) Fadern, Rom.6:4;
IS :42-49; Fil.3:21. Även de som
Ko1.2:12. 2) Sonen, Joh.IO:18; Luk.
lever när Kristus kommer tillbaka,
24:6 f. 3) Anden, Rom.8:11.
skall >>överklädas» så att de kan möta
Gud, 2.KoLS:4, dvs. de får en ny
B. Är: l) Ett bevis på ett fullbordat
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verk, Apg.13:29 f. 2) Ett tecken på en
härlig seger, Hebr.2:4; Ef.4:8. 3) En
garanti för vår uppståndelse, 1. KOL l S:
20·22. 4) En bekräftelse på att domens
dag är fastställd, Apg.l7 :31.
Om Kristus icke har uppstått,
1.Kor.l S :12·20.
Då vore: l) Vår förkunnelse fåfäng,
v.l4. 2) Vår tro fåfäng, förgäves,
v.l4,17. 3) Våra synder oförlåtna,
v.l7. 4) Vår ställning ömkansvärd,
v.l9.
Uppståndelsekroppen, 1.KoL1 S :3S-44.
1) En annan kropp, v.38. 2) En
sådan kropp som Gud vill, v.38. 3) En
himmelsk kropp, vAO. 4) En oförgänglig kropp, v.42. S) En härlighetskropp,
v.43. 6) En kropp i kraft, v.43. 7) En
andlig kropp, v.44.
UPPSTÅNDELSE

l) andstasis, å va. aT a a L,
uppresning, upprättelse; i N.T. nästan
genomgående i betydelsen: uppståndel.
se (från de döda); av: anistemi, se 4. I
Luk.14:14 förekommer uttrycket he
anastasis ton dikaiön, qe rättfärdigas
uppståndelse; 20:36 tes anastaseös
hyioi, uppståndelsens söneL Se: Upprätta 22, Uppstå 4.
2) egeirö, €r€ipw
väcka, uppväcka; uppresa, låta uppstå;
pass. uppväckas; uppresas, uppstå. Se
vidare: Uppväcka 1.
3) egersis, i!r€pUL,
uppväckning; uppväckelse; uppståndel·
se; av: egeirö, se 2.
4) anistemi, aViaTTIIJ.L
uppresa, låta uppstå; intrans. och med.
resa sig upp, stå upp, uppstå. Se vidare:
Uppstå S.
S) exandstasis, €~ava.aTaaLC;
uppresning; uppståndelse; av: exaruste·
mi, förstärkt form av anistemi, se 4 (i
Mark.12:19; Luk.20:28 är exanistemi
övers. skaffa; Apg.16:S stå upp).
UPPST ANDELSE
1 att det icke gives ngn u.
Matt.22:23
1 vid u.n få henne till hustru
22:28
1 Vid u.n taga män icke hustrur
22:30
1 vad nu angår de dödas u.
22:31
2 Efter min u. skall jag före eder
26:32
3 efter hs u. in i den heliga staden
27 :53
1 icke gives ngn u.
Mark.12:18
1 vilken av dem skall nu vid U.D
12:23
4 Efter u.n från de döda taga män
12:25
2 efter min u. skall jag före eder
14:28
4 efter sin u. visade han sig
16:9
l vid de rättfärdigas u.
Luk.14:14
l att det icke gives ngn u.
20:27
1 vid u.n få kvinnan till hustru
20:33
l få del i u.n från de döda
20:35
1 hava blivit delaktiga av U.D
20:36
1 vid u.n på den yttersta dagen
Joh.ll:24
l Jag är u.n och livet
11 :25
l jämte oss vittna om (J.) u.
Apg. 1:22
1 i J. förkunnade U.D från de döda
4:2
1 vittnesbördet om H. J. u.
4:33
1 evangelium om J. och u.n
17 :18
1 för de dödas u.s skull jag står här
23:6
1 att det icke finnes ngn u.
23:8
l Det är för de dödas u.s skull
24:21
1 allt ifrån u.n från de döda
Rom. 1:4
1 sammanvuxna gm en lika u.
6:5
1 icke finnes u. från de döda
1.Kor.15:12
1 icke finnes ngn u. från de döda
15 :13
1 kom gm en mska de dödas u.
15 :21
15 :42
1 Så är det ock med de dödas u.
l känna (K.) och hs u.s kraft
Fil. 3:10
5 nå fram till u.n från de döda
3:11
l att u.n redan har skett
2.Tirn. 2:18
1 undervisning ... om de dödas u. Hebr. 6:2
1 fingo igen sina döda gm deras u.
11 :35
1 i hopp om en så mycket bättre u.
11 :35
l gm JK. u. från de döda föt~
l.Pet. 1:3
1 frälsta gm vatten ... i kraft av JK. u.
3 :21
Upp.20:5
1 Detta är den första U.D
1 s. har del i den första u.n
20:6

UPPSTÄLLA
sedan folket blivit U.t
solstodema s. voro u.da
två korgar med fikon u.da
förödelsens styggelse u.d

Jos. 8:13
2.Krön.34:4
Jer.24:1
Dan.12:11

UPPSTÄMMA
Hören följande ord s. jag vill u.

Am. 5:1

UPPSYN
ett folk med grym u.
Absaloms u. har bådat olycka
de hade en u. ss. lejon
sade med fräckhet i sin u.
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5.Mos.28:50
2.8am.13:32
l.Krön.12~

Ords. 7:13

Uppsyningsman - Upptända
förvandlas det råa i hennes u.
Deras u. vittnar emot dem
skolen I icke visa bedrövad u.

Pred. 8:1
Jes. 3:9
Matt. 6:16

UPPSYNINGSMAN
-uppsyningsman
överuppsyningsman Jer.20:l
UPPSYNINGSMAN

l) Sar, l\q
befälhavare, ledare. Se t.ex. Styresman 2, Överste 2.
2)

soter,

l~\j

ämbetsman, funktionär, tillsyningsman. Se vidare: Tillsyningsman 2.
3) Sämar, l 9 !?
hägna, skydda, bevaka, övervaka; bevara; här part. somer, en som bevakar,
väktare. Se t.ex. Bevara l, Försvar 6,
Iakttaga 2, Vaka 3.
UPPSYNINGSMAN
l uppsynina:smän över boskap l.Mos.4 7:6
l uppsynina:smän över vagnar 1.Kon. 9 :22
1 uPPSyningsmän över ägodelar1.Krön.27 :31
1 uppsyninesmännen över ägodelar
28:1
1 uppsyningsmännen över konungens 29:6
l uppSyningsmän över vagnar 2.Krön. 8:9
2 skrivare. uppsyningsmän och
34:13
3Asaf. u.nen över skogsparken
Neh. 2:8

UPPSÅT
l) je~är, l ~ .'.
skapelse, verk; uppsåt, sinne. Se vidare:
Sinne 13.
2) Beträffande I.Mos.31:52, se Ond 2.
3) Beträffande 2.Sam.3:l8; Dan.8:24,
se Fullborda 3.
4) däbär, l J "'I
det s~m tal;s~ ord; sak; handling. Se
t.ex. Gärning 8, Ord 2, Plan 6.
5) zimmä, i1~1
beslut, plan
synnerhet i dålig mening); här övers. skändligt uppsåt. Se:
Anslag 9, Plan l, Påfund 2.
6) boi/lema, ~OVAT/pa
vilja, avsikt; beslut, rådslut. Se: Vila
14.
7) akatharsia, Q.KaOapuia
orenhet; i I.Tess.2:3 övers. orent uppsåt. Se vidare: Oren 14.
8) enthymesis, €pOvPT/Ut~
besinnande, tänkande; tanke. Se vidare: Tanke 23.

0'

UPPSAT
1 deras märtans alla u. onda
l.Mos. 6:5
1 mskans bjärtas u. är ont
8 :21
2 icke draga till mig med ont u.
31 :52
3 Fullborden nu edert u.
2.Sam. 3 :18
1 förstår alla u. och tankar
l.Krön.28:9
4 De befästa sig i sitt onda u.
Ps.64:6
5 frambäres i skändligt u.
Ords.21 :27
3 och få fullborda sitt u.
Dan. 8 :24
6 hindrade dem i deras u.
Apg.27 :43
7 icke sin grund i orent u.
l.Tess. 2:3
8 över bjärtats u. och tankar
Hebr. 4:12

UPPSÄNDA
bön din tjänare u.er till dig
l.Kon.
åkallan s. ditt folk Israel u.
lkallan s. du har uppsänt till mig
rop och bön din tjänare u.er
2.Krön.
böner s. din tjänare och Israel u.

8 :28
8:30
9:3
6:19
6 :21

UPPSÄITA
u. uppenbarelse tältets
2.Mos.40:2
blev tabernaklet uppsatt
40:17
ej heller u. stenar med
3.Mos.26:1
skola leviterna u. (tabernaklet) 4.Mos. 1 :51
uppsatt på sin konungatron
5.Mos.17:18
uppsatte där uppenbarelsetältet
Jos.18:1
uppsatt mig på Davids tron
l.Kon. 2:24
uppsatte hs son efter hm
15:4
uppsatte (förbundet) skriftligen Neh. 9:38
tapeter uppsatta med mören
Est. 1:6
Mordokai uppsatte en skrivelse
9 :29
de äldste och högst U.e
Jes. 9:16
min tjänare högt uppsatt
52:13
veta att skrivelsen var uppsatt
Dan. 6:10

upp, uppåt; åter, på nytt, igen) och
zeteö, se 2. Verbet är i Luk.2:44,45
övers. söka efter.
4) aneuriskö, Q.PEupiuKW
finna, träffa på (genom sökande), söka
upp; av: prep. ana, se 3, och heuriskö,
finna. Verbet är i Luk.2:16 övers.
finna.
UPPSöKA
1 u.te man leviterna
Neh.12:27
1 uppsök din tjänare ss. förlorat PS.119:176
1 det förlorade u.ten I icke
Hes.34:4
34:6
1 utan att ngn u.er dem
1 Den förlorade skall jag u.
34:16
1 icke u.er det förskingrade
Sak.ll:16
Luk.19:10
2 kommit för att u. och frälsa
Apg.11:25
3 till Tarsus för att u. Saulus
21:4
4 vi u.te där lärjungarna

UPPTAGA
l) I 2.Mos.2:1O står ordagrant: och
han blev för henne till en son (= han
upptogs som hennes son).
2) lä~aJ:!,

n i2 ~

fatta, gripa; taga, mottaga. Se t.ex.
Uppbära 4, Utse 13.
3) 'äbar, l J II
gå ö;er el. -fÖrbi. Här står ordagrant:
var och en som gär (el. gick) över till
de inmönstrade (el. mönstringen). Se
t.ex. Tillgiva 2, Vandra 7.
4) ~um, D 1 P

stå upp, resa sig; stå; här med prep. 'al,
på, över, och subst. rem, namn; ordagrant: skall stå upp över (= övertaga)
sin döde broders namn. Se t.ex. Uppstå l, Uthärda 4.
5) 'älä, i1 ';> II
gå el. stig; ~pp; hif. föra upp, taga
upp; i 2.Krön.20:34 hof. bli uppförd
el. upptagen. Se t.ex. Upphöja 12.
6) Beträffande grundtextens ord bakom sv. övers. »upptaga i släktregistret», se Släktregister 2.
6a) utf.ord.
7) Beträffande Ps.20:4, se Välbehag 3.
8) 'äsap, '1 D X
samla, insa;;la, hopsamla; upptaga,
mottaga. Se: Befria 2, Förgås 23, Förlora 5, Utrota 8.
9) I Jer.37:20; 42:7 står ordagrant: må
min bön falla inför dig (= bli hörd av
dig).
10) kätab, J n J
uppteckn-a, sk~i~a; här nif. bli upptecknad el. uppskriven. Se vidare: Uppskriva 1.
Il) paralambdnö, 7rapaAap~(LPW
taga till sig; övertaga, mottaga; av:
prep. para, bredvid; till, och lambanö,
se 12. Se t.ex. Mottaga 16, Undfå 26.
12) analambdnö, Q.paAap~apw
taga upp, lyfta upp; av: prep. ana, i
sammansättningar ofta = upp, och
lambånö, taga, gripa, fatta; taga emot,
mottaga. Verbet är i Apg.7:43 övers.
bära; 20:13,14 taga ombord; 23:31;
Ef.6:16 taga; v.13 taga på sig.
13) andlempsis, Q. pa A'l/Jl '" t~
upptagande; av: analambånö, se 12.

sig; Filem.v.17 taga emot. Se: Avsides 7.
17) pare{saktos, 7rapdUaK TO~
hemligen införd; av: pareisagö, leda el.
föra in vid någons sida; även: införa
hemligen el. i smyg (av: prep. para,
bredvid, och eisagö, leda el. föra in).
Pareisagö förekommer i 2.Pet.2:1,
övers. på smygvägar införa. I Gal.2:4
brukas också verbet pareiserchomai,
komma in på sidan; övers. smyga sig
in.
18) paradechomai, 7rapao exopat
taga till sig, mottaga, taga emot; av:
prep. para, bredvid; (fram) till, och
dechomai, se 14. Se: Kär 14, Mottaga 9.
19) syngkerdnnymi, UIYYKEpaPIJUpt
blanda samman (till en enhet); förena;
i Hebr.4:2 perf. part. pass. (om ho
logos, ordet) förenat el. sammansmält
med; övers. upptaget i. Jfr norska
kyrkobibelns övers. »fordi det ikke ved
troen var smeltet sammen med dem
som h0rte det». Se vidare: Sammanfoga 3.
20) I Jud.v.l står ordagrant: de i Gud,
Fadern, älskade.
21) proslempsis, 7rp6UA'l/P"'t~
mottagande, upptagande; av: proslambånö, se 16.
UPPTAGA
1 upptog (Mose) ss. sin son
2.Mos. 2:10
2 att de u. en gärd åt mig
25:2
2 Vad I skolen u. av dem ss. gärd
25:3
3 s. u.es bland de inmönstrade
30:13,14
2 Låten u. en gärd åt H.
35:5
3 s. upptogs bland de inmönstrade
38:26
4 u. den döde broderns namn 5.Mos.25:6
5 då H. ville u. Ella
2.Kon. 2:1
6 U.s i släktregistret
l.Krön. 5:1
5 u.en i boken om Israels
2.Krön.20:34
6 a av leviterna voro de U.na
31 :17
6 i släktregistret u.na män
Esr. 8:3
2 ujt henne ss. sin dotter
Est. 2:7
2 Mordokai u.it henne till sin
2:15
2 min bön u.er H.
Ps. 6:10
7 u.e med välbehag ditt brännoffer 20:4
8 skall H. u. mig
. 27:10
2 ty han skall u. mig
49:16
2 Du skall u. mig med ära
73:24
9 värdes u. min bön
Jer.37:20
9 Värdes u. vår bön
42:2
2 vad jag talar skall du u.
Hes. 3:10
10 u.na i förteckningen på Israels
13:9
11 en skall bliva u.en
Matt.24:40,41
12 (J.) blev u.en i himmelen
Mark.16:19
13 att han skulle bliva u.en
Luk. 9:51
14 må u. mi&: i sina hus
16:4
11 den ene skall bliva u.en
17:34
11 den ena skall bliva u.en
17:35
15 (J.) blev u.en till himmelen
24:51
12 till den dag då han blev u.en Apg. 1:2
12 Denne J.• s. blivit U.en från eder
1 :11
12 till den dag då han blev u.en
1 :22
12 duken strax åter u.en till him.
10:16
16 så u.en hm dock vänligt
Rom.14:1
16 ty Gud har u.lt hm
14:3
16 må den ene av eder vänligt u.
15:7
16 ss. K. har u.it eder
15:7
17 att u.s i församlingen
Gal. 2:4
12 s. blev u.en i härligheten
l.Tim.. 3:16
18 Upptag Intet klagomål mot ngn
5:19
19 icke gm tron u.et i dem s.
Hebr. 4:2
20 u.na i Guds, Faderns, kärlek
Jud. v.1

UPPTAGANDE
21 vad skall deras u. hava med

Rom.11:15

UPPTAGEN (= sysselsatt)
fann assyriske konungen u.
2.Kon.19:8
dag och natt voro de u.na av l.Krön. 9:33
prästerna u.na ända till natten 2.Krön.35:14
konungen u. med att belägra
Jes.37:8
u. med arbete på krukmakarskivan Jer.18:3
Marta var u. av mångahanda
Luk.10:40
Paulus u. av att förkunna ordet
Apg.18:5

2) zeu?ö, \T/r€w
söka, uppsöka; söka efter. Se t.ex.
Trakta 4, Åstunda Il.
3) anazeteå, Q.pa\T/T€W
uppsöka, noga (omigen) söka efter; av
prep. ana (i sammansättningar ofta =

taga, mottaga; antaga, godtaga. Se t.ex.
Undfå 20.
15) anapJzerö, Q.pat/!epw
bära el. föra upp; i Luk.24:51 pass.
övers. bliva upptagen; av: prep. ana, se
12, och pherö, bära, föra. Icke alla
handskrifter har uttrycket »och blev
upptagen till himmelen».
16) proslambdnö, 7rpOUAaJl~apW
i N.T. end. med. proslambånomai, taga
till sig, taga emot; här övers. upptaga
el. vänligt upptaga; av: pros, till, och
lambånö, se 12. Verbet är i Apg.l7:5;
28:2 övers. taga med sig; 18:26 taga till

UPPTECKNA
l) kätal], JnJ
rita, inrista~ T ingravera; uppteckna,
(upp)skriva. Se vidare: Uppskriva 1.
2) utf.ord.
Grundtexten har på de flesta av dessa
ställen toledot, se Släkt l, Släktregister l. -3) Ural], J!J ~
aram. = hebr.· kå!al>, se l; här part.
pass. ke!il>, upptecknad, uppskriven.
Se: Teckna 4.
4) häkak, p p n
hugga' ~t, ristaT in; skriva el. teckna
upp. Se t.ex. Teckna 5.
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UPPSÖKA
l) [bä?casl, tV I? ~
grundbet. undersöka; pi. bil.<~es, söka
efter, uppsöka. Se t.ex. Undersöka 3.

14) dechomai,

oexopat

5) räSam, O 1.:' l
beteckna, arrte~kna, uppteckna. Verbet, som i G.T. end. förekommer i
Dan.lO:21, står där i part. pass. räsum,
antecknad, upptecknad.
6) Beträffande Hab.2 :2, se Skrift 6.
7) grdphö, "ypat/!w
inrista; skriva. Se vidare: Skrift 7.
UPPTECKNA
1 u.de Mose alla H. ord
2.Mos.24:4
2 u.de efter sina släkter
4.Mos. 1 :20,22
1 :24.26.28.30,3 2.34,36.38,40.42
1 Mose u.de deras uppbrottsorter
33:2
1 U.t i Den redliges bok
Jos.10:13
1 u.d i Den redliges bok
2.Sam. 1:18
1 U.t i Salomos krönika
l.Kon.11:41
1 U.t i Israels konungars krönika
14:19
1 U.t i Juda konungars krönika
14:29
1 U.t i Juda konungars krönika
15:7,23
1 U.t i Israels konungars krönika
15:31
16:5.14,20,27; 22:39
1 u. t i Juda konungars krönika
22 :46
1 U.t i Israels konungars
2.Kon. 1 :18
1 U.t i Juda konungars krönika
8:23
1 u.t i Israels konungars krönika
10:34
1 u.t i Juda konungars krönika
12:19
1 U.t i Israels konungars krönika
13:8.12
1 U.t i Israels konungars krönika
14:15
1 U.t i Juda konungars krönika
14:18
1 U.t i Israels konungars krönika
14:28
1 U.t i Juda konungars krönika
15:6
1 U.t i Israels konungars krönika
15:11,15
15:21,26,31
1 u.t i Juda konungars krönika
15:36
16:19; 20:20; 21:17,25; 23:28; 24:5
1 s. här blivit u.de vid namn
l.Krön. 4:41
2 u.des i släktregistret
5:7
2 blevo U.de i släktregistret
5:17
2 u.de efter sin ätttöljd
7:2
2 voro u.de i deras släktregister
7 :5,7.9
2 u.de efter huvudmännen
7 :11
2 u.de i deras släktregister
7 :40
2 hela Israel blev U.t i släktregister
9:1
2 i sina byar u.de i släktregistret
9 :22
1 u.t i siaren Samuels krönika
29:29
1 u.t i Natans krönika
2. Krön. 9:29
1 u.t i profeten Samajas och siaren
12:15
1 U.t i profeten Iddos utläggning
13:22
1 U.t i boken om Judas och Israels
16:11
1 u. t i Jehus krönika
20:34
1 U.t i boken om Judas och Israels
25:26
1 u. t i boken om Israels och Juda
27:7
1 U.t i boken om Judas och Israels
28:26
2 i sina släktregister u.de personer
31 :16
2 i släktregistret u.de jämte alla
31:18
2 s. voro u.de i släktregistret
31 :19
1 u.t i Profeten Jesajas syner
32:32
1 u.de bland Klagosångerna
35:25
1 U.t i boken om Israels och Juda
35:27
1 U.t i boken om Israels och Juda
36:8
3 bokrulle i vilken var u.t
Esr. 6:2
1 hela vikten blev då u.d
8:34
2 för att u.s i släktregister
Neh. 7:5
1 huvudmännen u.de
12:22
1 Huvudmännen u.de i krönikeboken 12:23
1 U.s i Persiens och Mediens
Est. 1 :19
1 detta u.des i krönikan
2:23
2 minnesvärda händelser u.de
6:1
1 U.t i mediska och persiska
10:2
1 Ack att mina ord bleve u.de
Job 19:23
1 u.d till liv i Jerusalem
Jes. 4:3
4 på mina händer har jag u.t dig
49:16
1 står u.t inför mina ögon
65:6
5 U.t i sanningens bok
Dan.10:21
6 u. den med tydlig skrift
Hab. 2:2
7 U.t till lärdom för oss
l.Kor.10:11
7 det s. var u.t i böckerna
Upp.20:12

UPPTILL
sammanhängande u .• till första
likaledes sammanhängande u.
och likaså på hörnlisterna u.
och bära frukt u.
satte (kedjor) u. på pelarna
skall åter bära frukt u.
deras vingar voro utbredda u.

2.Mos.26:24
36:29
l.Kon. 7:29
2.Kon.19:30
2.Krön. 3:16
Jes.37:31
Hes. 1:11

UPPTRÄDA
ogudaktig man u.er fräckt
Ords.21 :29
i rättssaker u. ss. domare
Hes.44:24
u. stormodigt mot allt vad gud
Dan.11 :36
u. stormodigt mot dem alla
11:37
om ngn u.er ss. profet
Sak.13:3
u.de Johannes döparen och
Matt. 3:1
furstarna u. ss. herrar
20:25
u.de Johannes döparen i öknen Mark. 1:4
folkets furstar u. ss. herrar
10:42
Konungarna u. mot sina folk
Luk.22:25
En man u.de, sänd av Gud
Joh. 1:6
För en tid sedan u.de Teudas
Apg. 5:36
Efter hm u.de Judas från Galileen
5:37
Saulus u.de med allt större kraft
9:22
redan innan han u.de
13:24
bland eder själva skola män u.
20:30
när hs anklagare u.de
25:18
jag u.de hos eder i svaghet
l.Kor. 2:3
u.er han utan kraft
2.Kor.10:10
icke nödgas u. med stränghet
13:10
på vad sätt vi u.de bland eder l.Tess. 1:5
uppträtt med smickrets ord
2:5
fastän vi kunnat u. med myndighet
2:7
kvinnorna u. i hövisk dräkt
1. Tim. 2:9
icke en kvinna u. ss. lärare
2:12
u. med mycken frimodighet
3:13
U.en icke ss. herrar
l.Pet. 5:3
(Jesabel) s. u.er ss. lärare
Upp. 2:20

UPPTÄCKA
fördärv u.er han
icke u. ngn skada på hm

UPPTÄNDA
Uppdelning: allmänt; om vrede.
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Job 11:11
Dan. 6:23

Uppvakna - Uppåt
UPPVÄCKA (om döda)
l (J.:) u .en döda
Matt. 10:8
1 ss. Fadern u.er de döda
J o h . 5:21
1 s. av J . blivit u . t från de döda
12:1
1 Lasarus s. (J.) U.t från de döda
12:9
1 när han u.te hm från de döda
12:17
1 Gud u.te hm från de dii<\a
Apg. 3:15
1 s. Gud U.t från de döda
4 :10
1 Våra fäders Gud har U.t J.
5:30
1 hm bar Gud U.t på tredje dagen
10:40
1 Gud u.te (J.) från de döda
13:30
1 den s. Gud har U.t
13:37
1 otroligt att Gud u.er döda
26:8
1 s. från de döda u.te J.
Rom. 4:24
1 u .tes för vår rättfärdiggörelses
4:25
1 ss. K . u. tes från de döda
6 :4
1 dens A. s. u . te J . från de döda
8:11
1 skall han s. U. te KJ. från de döda
8 :11
1 att Gud har U.t hm från de döda
10:9
1 Gud s. har u .t H.
l.Kor. 6 :14
2 skall ock gm sin kraft u. oss
6:14
1 vittnat mot Gud att han U.t K .
15:15
1 s. han icke har U.t
15:15
1 på Gud s. u .er de döda
2.Kor. 1:9
1 han s. u.te H. J., skall ock u. oss
4 :14
1 Gud, Fadern. s. har U.t hm
Gal. 1:1
1 att han u.te hm från de döda
Ef. 1 :20
3 han har U.t oss med hm
2:6
3 i dop e t blivit U.ta med (K.)
Kol. 2:12
1 (Gud) s. u.te hm från de d öda
2 :12
1 hm s. han U.t från de döda
l.Tess. 1:10
1 mäktig att u. från de döda
Hebr.11:19
1 Gud, vilken u.te (K.)
1.Pet. 1:21

UPPT ÄNDA (allmänt)
denna brand s. H. upptänt
3.Mos.10:6
u.es en eld i mig
Ps.39:4
jag u.es av avund mot övermodiga
73:3
78:21
eld u .es i Jakob
de u.es av avund mot Mose
106:16
så u.es kiv av trätgirig man
Ords.26:21
u.ens av brånad vid terebinterna
Jes.57 :5
Jer.51 :39
när de äro s. mest u.a
Hes.20:48
att jag, H .• har upptänt den
23:5
(Obola) u.es av lusta
23:7
varhelst hon u.es av lusta
till vilka hon var upptänd av lusta
23:9
23:11
u.es hon av lusta ännu värre
u.es av lusta till Assurs söner
23:12
u.es hon av lusta till dem
23:16
u.es hon åter av lusta till bolarna
23:20
u .es H. till nitälskan
Joel 2:18
icke förgäves u.en eder eld
Mal. 1:10
u,es han i sin ande
Joh.11 :3 3
u.es J. åter i sitt innersta
11:38
männen u .es i lusta till
Rom. 1:27
än att vara upptänd av begär
l.Kor. 7:9
utan att jag bliver upptänd
2.Kor. 11:29
UPPTÄNDA (om vrede)
u.es Jakobs vrede mot Rakel
l.Mos.30 :2
blev hs vrede upptänd
39 :19
må din vrede icke U.S mot
44 :18
u.es H. vrede mot Mase
2 .Mos. 4:14
min vrede skall u.s
22:24
kalven och dansen, u.es h s vrede
32:19
Min herres vrede må icke u.s
32:22
H. hörde det , u.es hs vrede
4 .Mos. 11:1
H. vrede u.es storligen
11:10
u .es H . vrede mot folket
11 :33
H. vrede u.es mot dem
12:9
u.es Guds vrede
22:22
Då u .es Bileams vrede
22 :27
Då u .es Balaks vrede mot Bileam
24 :10
Då u .es H. vrede e mot Israel
25:3
u .es H. vrede, och han svor
32:10
Så u.es H. vrede mot Israel
32:13
icke H. vrede u.es mot dig
5.Mos. 6:15
H. vrede skall då u.s mot eder
7:4
då skall H. vrede u .s mot eder
11:17
u.es H. vrede mot detta land
29 :27
min vrede skall då u .s mot dem
31 :17
u.e s H. vrede mot Israels barn
Jos. 7:1
skall H. vrede u.s mot eder
23:16
u.es H . vrede mot Israel
Dom. 2:14
Därför u.es H . vrede mot Israel
2:20
Då u.es H. vrede mot Israel
3:8
Må din vrede icke u.s mot mig
6:39
u.es (Sebuls) vrede
9 :30
Då u .es H. vrede mot Israel
10 :7
(Simsans) vrede u .es
14:19
(Sauls) vrede u .es högeligen
l.Sam. 11:6
u.es Eliabs vrede mot David
17 :28
u.es Sauls vrede mot Jonatan
20 :30
u.es H. vrede mot Ussa
2 .Sam. 6:7
u.es kanske konungens vrede
11 :20
u.es Davids vrede storligen
12 :5
hs vrede var upptänd
22:8
H . vrede u.es åter mot Israel
24:1
Då u .es H. vrede mot Israel
2. Kon.13:3
vrede, den s. är upptänd mot oss
22:13
Min vrede skall U.S mot denna plats
22:17
d å hs vrede blivit upptänd mot Juda
23:26
u .es H. vrede mot Ussa
l.Krön.13 :10
u.es H . vrede mot Amasja
2.Krön.25 :15
H. vrede är upptänd mot eder
28:11
och vrede är upptänd mot Israel
28 :13
förtörnad och hs vrede u .es
Est. 1 :12
Mot Job u.es (Elibu) av vrede
Job 32 :2
blev Elihu upptänd av vrede
32:2
mot hs tre vänner u.es han av vrede
32:3
u.es (Elihu) av vrede
32:5
Min vrede är upptänd mot dia
42:7
snart kunde hs vrede u.s
Ps. 2:12
ty hs vrede var upptänd
18:8
u .es H . vrede mot hs folk
106 :40
när deras vrede u.es mot oss
124:3
H. vrede upptänts m ot hs folk
Jes. 5 :25
min vredes eld är upptänd
Jer.15:14
I haven u . t min vredes eld
17:4
Min vrede är upptänd mot dessa Hos. 8:5
förtröt Jana och hs vrede u .es
Jona 4:1
vrede upptänd mot strömmarna Hab. 3:8
Mot herdarna min vrede upptänd Sak.10:3

Rester aven skolsal i Ur, enligt arkeologerna fråll A brahams tid.
UPPVAKNA
Ps 17 :15
när jag u.r. vill jag mätta mig
139 :18
när jag u.de . vore jag ännu hos dig
Jer .31:26
Härvid u.de jag och såg
51 :39,57
evig sömn ur vilken de aldrig u .
Dan.12:2
s. sova i mullen skola u.

UPPVIGLA
l) ~r. l 1 :s
uppträda fientligt mot , förfölja , anfalla; här i betydelsen: uppvigla. Se
vidare: Ovän 3.
2) päa/;, Q 19
blåsa, fläkta; andas; hif. låta blåsa el.
fläkta; fnysa (åt); sätta i rörelse, uppvigla. Jfr hif. i PS.lO:S (med prep . be),
övers. räkna för intet. Se: Längta 4.
3) anaseiö, avaoEiw
skaka upp ; egga upp, uppröra. Se
vidare: Uppegga 4.
4) anastatoö, avaoTaTow
uppvigla, bringa ur fattningen, förvirra;
av: anåstatos, uppjagad, uppskrämd;
fördriven (av: anistemi, se Uppstå 5).
Se: Uppror 12.
5) saleuö, oaA.€vw
sätta i gungning el. dallring, skaka. Se
vidare: Skaka 10.
6) syngcheö, ov'yx€w
gjuta el. hälla samman, blanda samman ; därav: förvirra , störa; uppröra ,

sätta i rörelse , uppvigla; av: I;>rep. syn,
(tillsammans) med, och cheö, gjuta,
hälla. Verbet har i N.T. vanl. formen
syngchynö el. syngchYnnö. Det är i
Apg.9:22 övers. göra svarslös; 2:6 (aor.
pass.) en stor rörelse uppstod . Jfr
sub st. sYngchysis i Apg.l9:29 , övers.
rörelse . Se : Uppror Il, Uppröra Il.

UPPVÄCKA (allmänt)
u.er fiendskap mellan dem
3.Mos.18 :18
skyldighet att u. den dödes
Rut 4:5
4:10
för att u . den dödes namn
l.Krön. 5:26
u. te Israels Gud Puls ande
H. u.te mot Joram filisteernas 2 .Krön . 21:16
u.te H . Kores' ande
36:22
u.te H. kores' ande
Esr. 1:1
alla de vilkas ande Gud U.te
1:5
Med sitt ord u.te stormvinden
PS.107:25
Ords.10:12
Hat u .er trätor
snarsticken man u.er träta
15:18
s. är lysten efter vinning u. er träta
28 :25
29:22
snarsticken man u.er träta
Jes.13:17
jag vill u. mot dem mederna
släkte s. har u . t hs vrede
Jer. 7:29
u. t min vrede och förtörnelse
32 :31
u. från nordlandet en hop av folk
50:9
u . mot Babel...fÖrdärvares ande
51:1
H. har U.t mediska konungarnas ande 51:11

UPPVIGLA
1 u . staden mot (Abimelek)
Dom. 9:31
2 Bespottare u. staden
Ords.29:8
3 u .r med sin lära folket
Luk.23:5
4 s. hava u. t h ela världen
Apg.17:6
5 u.de också där folket
17:13
6 u.de då allt folket
21 :27
4 de män s. u . eder läte omskära Gal. 5 :12

UPPVÄCKA
l) egeuö, f'y€ipw
väcka, uppväcka (i N.T. i synnerhet
om att uppväcka döda); uppresa, låta
uppstå; pass. uppväckas; uppresas,
uppstå. Se : Upprätta 15, Uppstå 3.
2) exegeirö, €~q€ipw
uppväcka; förstärkt form av egeirö, se
l. Verbet är i Rom.9:l7 övers. låta
uppstå.
3) synegeirö, ovvq€ipw
väcka el. uppväcka (tillsammans) med;
av: prep. syn, (tillsammans) med, och
egeirö, se 1.
UPPVÄCKA
Uppdelning: om döda ; allmänt .

Hjälm som tillhört en furste i Ur ca
2500 [Kr. Den är uthamrad ur en
enda guldplåt.
det s. U.t Guds nitälskan
Hes. 8:3,5
u.er minnet av deras missgärning
21 :23
U.t minnet av eder missgärning
21:24
eftersom minnet har blivit U.t
21 :24
skall u. mot dig dina älskare
23 :22
u. minnet av deras missgärning
29 :16
Efraim har U.t bitter förtörnelse Hos. 12:14
U.te somliga bland edra söner
Am. 2:11
u. ett folk mot eder
6:14
jag skall u . kaldeema
Hah. 1 :6
H. u.te Serubbabels ande
Hagg. 1 :14
blev jag av ängeln åter U.t
Sak. 4:1
av dessa stenar u. barn åt
Matt. 3:9
kommit för att u. söndrin&:
10:35
av dessa stenar u. barn åt
Luk. 3 :8
judarna u.te förtöUelse mot
Apg. 13:50
storm blivit U.t emot dem
14:5
u. stor oro i vår stad
16:20
u.er strid bland alla judar
24 :5
syndiga lustar s. u .tes gm lagen Rom. 7 :5
7:8
u . te den gm budordet begärelse
u . eder avund mot ett folk
10:19
själva skola u. s till avund
11 :11
u . avund hos dem s. äro mitt kött
11:14
att onda begärelser därav u .s
13 :14
vittnat att han har U.t K .
l.Kor.15:15
s. han icke har u.t. om det är sant
15:15
velat u. edert rena sinne
2.Pet. 3:1

UPPVÄGA
överlämnades u .da p enningarna 2.Kon.12 :11
togo emot det u.da, silvret
Esr. 8:30
på fjärde dagen u .des silvret
8:33
u.er ett grand av dårskap
Pred.10:1

-

UPPvÄXA

.:.v

Ovan ur jorden u .er bröd
där nässlor stå skall myrten u .
rättfärdighet u . och lovsång

Job 28:5
Jes.55:13
61 :11

UPPÅT

Ruinerna av det stora tempeltornet, ziqq urrat, i Ur. Genom att observera de två
männen till höger på bilden kan man få en uppfattning om tempeltornets storlek.

keruberna skola hålla dem u .
2.Mos.25:20
keruberna höllo (vingarna) u.
37:9
drog sig gränsen u . Hinnoms sons Jos.15:8
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Uppäta- Ur

Från utgrävnillgarna i Ur.
öknen s. höjer sig u. Bergsbygden
16 :1
gränsen u . bergsbygden västerut
18:12
gräns västerut u. till Mareala
19 :11
amoreernas område fTån Sela u. Dom. 1 :36
ropade Samuel u. taket till
l.Sarn. 9:26
s. höjde sig en aln u .
l.Kon. 7 :31
och du då beder: U.
Job 22 :29
vattnets droppar drager han u .
36:27
förståndige vandrar livets väg u. Ords.15:24
mskornas ande att den stiger u. Pred . 3:21
de skola vända blicken u.
Jes. 8:21
vara hs länder och sedan allt u.
He s. 1 :27
fTån hs länder och sedan allt u.
8:2
stado de fyra hornen u.
43:15

2500 f. Kr ., som kastar den första
strimman av ljus över denna stads
historia. Dessa ger en god bakgrund för
sista delen av det mäktiga Urs första
dynasti, som representerar höjdpunkten och slutfasen i den tidiga
dynastiska perioden i Mesopotamien.
Man vet inte mycket om Urs andra
dynasti , men med tredje dynastien

följde en sumerisk renässans. Då
Sumer och Ackad under denna dynasti
(ca 2100- 2000 f.Kr .) förenades till ett
rike , flyttades samtidigt maktens
tyngdpunkt från Ackad till Ur. En
period om nära hundra år blev nu det
sista gyllene kapitlet i Sumers historia.
Starka konungar av denna dynasti ,
under vilken troligen Abraham fö ddes,

utvecklade Urs inflytande till att omfatta hela Mesopotamien . Stadens fo lkmängd anses vid denna tid ha överstigit
en halv miljon människor. Mäktiga
byggnadsve rk uppfördes under denna
period . Det största var det berömda
tempeltorn, ziqqurrat , som Urnammu
och hans son Shulgi byggde. Det var ca
20 m högt. Shulgi, kanske den allra
mäktigaste av sumerernas konungar ,
organiserade ett slags regering med
sta tsminister och fmansrninister samt
tillsatte guvernörer runt omkring i
städerna.
Den tredje dynastien i Ur avslutades, då amoreerna invaderade stora
delar av cen trala och norra Mesopotamien och elamiterna öve rtog den södra
delen, där bl.a. Ur låg. Senare behärskades staden av den amoreiske konungen Hammurapi, också kallad
Hammurabi (ca 1700 f.Kr .), se Arnrafel. Ur förstördes av Hammurapis son
Samsuiluna, då staden gjorde uppror
mot amoreerna. Efter Urs fall upplöstes det babyloniska riket i småstater.
Ur åte ruppbyggdes av de babyloniska konungarna Nebukadnessar II
(605-562 f.Kr .) och Nabonid (556-539
f.Kr .). Ytterligare förbättringsarbeten
utfördes under den persiske konungen
Kores' regering.
Forntidens första stora kulturhärd
hade i Ur sin medelpunkt. Staden var
en huvudort för dyrkan av månguden,
och tusentals pilgrimer vallfärdade dit.
Se: Abraham. Goda förbindelser gjorde
dessutom Ur till ett viktigt handelscentrum. Från Persiska viken kunde
skeppen gå uppför floden till Ur. Man
har vid utgrävningar funnit kilskriftstavlor, som tyder på att det i Ur redan
tidigt har funnits skolor, där eleverna
fick lära sig läsa och skriva, samt olika
former av räkning.
För de hebreiska författarna var
»det kaldeiska Uf» (ordagrant: »kaldeernas Ur») ett naturligt skrivsätt, även
om kaldeerna först efter år 1000 LKr.
kom in i södra Babylonien.
UR
Haran dog i det kaldeiska U.
l.Mos.ll:28
droga ut från det kaldeiska U.
11:31
H. s. fört dig ut från det kaldeiska U. 15:7
förd e hm ut från det kaldeiska U. Neh. 9:7

UPPÄTA
Ps.14:4
ogärningsmän s. u . mitt folk
44:12
Du låter oss bliva u.na ss. får
53:5
dessa s. u . mitt folk likasom bröd
Ty de hava u.it Jakob
79:7
Ty de hava u.it Jakob
Jer.10:25
ja, ujt och gjort ände på hm
10:25
alla dina uppätare bliva u.na
30:16
U.it mig och förgjort mig
51:34
Gal. 5:15
icke bliven u.na av varandra

UPPÄTARE
alla dina u. nu bliva uppätna

Jer.30:16

UPPÖVER
u. bergen stodo vatten
Ps.I04:6
din nåd är stor ända u. himmelen
108:5

UR
Abrahams hemort, »Ur i Kaldeero), »det
kaldeiska Un), eller - som det kallas i
G.T.s grundtext - »kaldeernas Un), 'ur
kaSdim , låg i södra Babylonien, vid
floden Eufrats östra strand, ca 250 km
från Persiska viken och 220 km sydost
om Babel. Staden är identisk med den
av arkeologer utgrävda Tell el·
Muqajjar.
Handgjort keramikarbete, funnet
vid utgrävningarna av det gamla Ur ,
har daterats så långt tillbaka som till ca
4000 f.Kr . Det är emellertid upptäckten av konungagravarna från ca
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Spelbräde från konungagravarna i Ur i Kaldeen.
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Ur - Uråldrig

UR
hebr. ljus, kiga. En hararit, fader till
Elifal, se d.o. I.Krön.ll :35.

URBANUS
lat. stadsbo; bildad, hövlig. En kristen i
Rom som Paulus sänder sin hälsning
och vilken han omtalar som sin »med·
arbetare i Kristus». Rom.16:9.

URGAMMAL
I)

~äljäm,

:~.

i?

forntid, urtid;' { Jes.23:7 i uttrycket
jeme ~ädäm, forntidens dagar. Här står
ordagrant: vilkens ursprung [är) från
forntidens dagar; övers. hon den ur·
gamla. Se vidare: Urtid I.

2) 'oläm, : 'I i V
förborgad eT. avlägsen tid, forntid;
obestämd el. obegränsad tid, evighet. I
Jer.5:15 står: goj me'olåm, ett folk
från forntiden; i Hes.36:2 båmo!
'olåm, forntidens offerhöjder. Se vi·
dare: Evig I.
3) rison, i k l\ !
den förste, den som är i begynnelsen;
här substantiviskt: begynnelse, urtid;
av: rps, huvud; begynnelse. I Jer.17:12
står: mårom meriSon, höjd från ur·
tiden. Jfr Förfäder 2.
URGAMMAL
l glada stad, bon den urgamla
Jes.23:7
2 komma över eder.o.ett u.t folk Jer. 5:15
3 en u. böjd är vår beIgedoms plats
17 :12
2 de urgamla offerhöjdema
Hes.36:2

Ställen U.längst fram
11:15
skickade Joab U. till den plats
11:16
ockaå hetiten U. dödades
11:17
Din tjänare U., hetiten, är ock död 11:21,24
Då nu U.s hustru hörde att U. var död 11 :26
Hetiten U. har du låtit slå ihjäl
12:9
du har tagit U.s hustru till hustru
12:10
H. slog barnet s. U.s hustru fött
12:15
hetiten U.
23 :39
utom i aaken med U.
1.Kon.15:S
~etiten U.
1.Krön.11:41

2. En präst på konung Ahas' tid. Han
nänms som ett av vittnena till profeten
Jesajas utsaga om Maher·salal Has·bas.
Sannolikt är han identisk med den
Uria som på Ahas' uppdrag byggde ett
avgudaaltare
Jerusalem, 2.Kon.
16:10 ff.
URrA
till prästen U. en avteckning
2.Kon.16:10
Sedan byggde prästen U. altaret
16:11
gjorde prästen U. det färdilt
16:11
konuna Ahas bjöd prästen U. och aade 16:15
U. gjorde ss. konung Abas bjöd hm
16:16
pålitl1ga vittnen: prästen U.
Jes. 8:2

3. Fader till prästen Meremot, möjli·
gen identisk med nr 4. Esr.8:33; Neh.
3:4,21.
4. En av de sex präster, som stod på
Esras högra sida, medan denne före·
läste ur Guds lagbok. Jfr nr 3. Neh.8:4.
5. Semajas son, en man från Kirjat·
Hajearim som »profeterade i Herrens
namn» på konung Jojakin'ls tid. Då han
fick höra att konungen försökte dräpa
honom, flydde han till Egypten, men
han hämtades tillbaka därifrån och
dödades. Jer.26:20,21 ,23.

URHOLKA

URI

URIAS
Grek. form av nanmet Uria, se Uria l.
Matt.l:6.

hebr. lysande, flammande el. kortform
av Uria, se d.o.
.
1. En man av Juda stam. Han var fader
till den konstförfarne Besalel, se Besa·
lell. 2.Mos.31:2; 35:30; 38:22;
I.Krön.2:20; 2.Krön.I:5.
2. Fader till Geber, som var konung
Salomos fogde i Gileads land. I. Kon.
4:19.
3. En dörrvaktare, som skilde sig från
sin hedniska hustru efter återkomsten
från fångenskapen i Babel. Esr.10:24.

hebr. Guds ltiga el. Gud är mitt ljus.
1. En kehatitisk levit, möjligen iden·
tisk med nr 2. Han motsvarar Sefanja i
Hemans släkttavla, se Sefanja 4.
1.Krön.6:24.
2. Den överste bland kehatiterna på
konung Davids tid. Jfr nr 1. I.Krön.
15:5,11.
3. En man från Gilead, vilkens dotter
var judakonungen Abias moder.
2.Krön.13:2.

i klippan u.r en boning åt dig
Den var u.d i berget

Jes.22:16
Job.11:38

URIA
hebr. Herrens kiga el. Herren är mitt

ljus.
1. Bat·Sebas man och en av Davids
hjältar. Han var hetit, men hans nanm,
hans äktenskap med en israelitisk kvin·
na och hans uppträdande talar för att
han hade antagit Israels tro.
Uria var ute i krig när David begick
äktenskapsbrott med hans hustru Bat·
Seba. Då det icke lyckades David att
dölja sin synd på annat sätt, sände han
bud till härföraren Joab att denne
skulle ställa Uria längst fram i striden,
där den var som hårdast, och sedan
låta sitt folk överge honom, så att han
skulle bli slagen till döds, 2.Sam.11:1 5.
Ordern åtlyddes, och till konungen
rapporterade J oab: »Din tjänare Uria,
hetiten, är ock död», v.21. I Matt. I :6
omtalas Uria under den grekiska nanm·
formen Urias.

URIEL

URIM
Se även: Tummim, lott, lottkastning,
fråga, rådfråga, spådom, bröstsköld,
domssköld, livklädnad, präst, överste·
präst.

URrA
Bat·Seba, betiten U.s bustru
2.Sam.11:3
Sänd tU! mil betiten U.
11:6
Så sände då J oab U. till David
11:6
när U. kom till David, frålade denne 11:7
Därefter sade David till U.
11:8
När då U.glck ut ur konunaena bus
11:8
U. lade sig till vila vid ingånlen
11:9
U. hade icke lått ned till sitt hus
11 :10
Då aade David till U.
11:10
U. svarade David
11:11
Då aade David till U.
11:12
stannade U. i Jeruaalem den dagen
11 :12
skrev David ett brev och sände med U.11:14

Urim och tummim
Benämningen »Urim och tummim»,
hebr. 'urim w~tummim, översätts van·
ligen »Ijus och fullkomlighet»; man
förbinder då orden med 'or, ljus, och
tom, fullko~ghet. Jfr LXX.s övers.
d81ösis kai aletheia, »uppenbarelse och
sanning». I 4.Mos.27:21 och l.Sam.
28:6 står endast »urim», i S.Mos.33:8
möter vi båda orden men i omvänd
ordningsföljd: »tummim och urim».
I bröstskölden på sin efod eller
livklädnad skulle översteprästen i Israel
bära urim och tummim; de skulle ligga
vid hans hjärta när han gick inför
Herrens ansikte för att bära Israels
barns dom, mispå!. Därför fick bröst·
skölden nanmet »domssköld», h6§än
mispå! (domens el. rättens bröstsköld),
2.Mos.28:IS,29 f. När Aron invigdes
till prästämbetet, gjorde Mose även i
denna sak efter Herrens befallning,
3.Mos.8:8. I sin välsignelse av Levi
stam före sin död anspelar Mose på
denna prästerliga funktion, S.Mos.
33:8. I samband med Josuas insättande
till ledare för Israels menighet sökte
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översteprästen Eleasar urims dom för
honom, 4.Mos.27:2l. Konung Saul
fick i sitt avfälliga tillstånd icke något
svar från Herren, varken genom dröm·
mar eller genom urim eller genom
profeter,I.Sam.28:6.
Urim och tummim kan ha varit två
kostbara stenar eller två trästycken
med inskription. De brukades som ett
slags lottorakel, genom vilket man
sökte utröna Herrens vilja i tvivel·
samma eller vanskliga situationer. Med
all sannolikhet är det i l.Sam.14:41 tal
om tummim, se d.o. Vi får i så fall i
detta textsarrlinanhang en god bild av
hur det gick till när man gjorde bruk
av urim och tummim. I v.36 berättas
att översteprästen (Ahia, v.3) upp·
manade Saul och folket att träda fram
inför Gud, något som beskrivs närmare
i det följande. Saul frågade Gud angå·
ende fälttåget mot filisteerna (det kan
också här röra sig om urim och tum·
mim), men fick icke något svar, v.37.
För att få veta vem bland folket som
hade gjort sig skyldig till synd, v.38 f.
Gfr 24·28), lät Saul folket stå på den
ena sidan, medan han och Jonatan
stod på den andra, v.40. Lotten föll
först på Jonatans och Sauls sida och
därefter på Jonatan, v.41 f. Jfr tillväga·
gångssättet i Jos.7:14·18 (stam för
stam, släkt för släkt, fanlilj för familj,
man för man). Detta sätt att fråga
Herren var tydligen vanligt i Israel. Det
användes också när Samuel skulle
finna ut vem Herren hade utvalt till att
vara konung över Israel.
På de ställen, där det är tal om att
fråga eller rådfråga Gud (Herren), är
det troligt att det i stor utsträckrling
kan röra sig om urim och tunlIDim,
Jos.9:14; Dom.I:1; 20:18,23,27,28;
l.Sam.lO:22; 14:37 (se ovan); 22:10. I
regel väntade man svaret »ja» eller
»nej», några gånger kom ett utförligare
svar. Det nära sambandet mellan arken
och kulten å ena sidan och rådfrågan·
det av Herren å den andra framträder
klart i Dom.20:26 ff. Att märka i detta
sammanhang är konung Sauls ord till
Ahia: »För hit Guds ark», l.Sam.14:18.
Hebr. 'aron, ark, är i LXX på detta
ställe återgivet med efod (= livkläd·
nad). Jfr l.Kon.2:26 (bära Herrens
ark =vara rådgivare). På ett par ställen
möter vi konung Davids bön till
prästen Ebjatar att skaffa fram efoden
åt honom, och vi ser av santmanhanget
att han vill ha den för att kunna fråga
Herren, l.Sam.23:6·12; 30:7 f., jfr
2:28 (»bära efod inför mitt ansikte»).
Urim och tummim har av allt att
döma icke använts efter konung
Davids tid. När man ville fråga Herren
till råds, vände man sig i stället till
profeterna, se t.ex. 1.Kon.22:S ff. Av
Esr.2:63 och Neh.7:6S framgår, att
man efter fångenskapen i Babel icke
hade någon överstepräst som hade rätt
att bära urim och tummim. Se för
övrigt: Dom, Rätt.
URlM

u. och tummim i domsskölden 2.Mos.28:30

lade u. och tummlm i skölden 3.Mos. 8:8
4.Mos.27:21
gm. u.s dom mA hämta svar
S.Mos.33:8
Dina tummim och u. tillhöra
1.Sam.28:6
varken gm drömmar eller u.
Ear. 2:63
förrän präst uppstode med u.
Neh. 7:65
förrän präst uppstode med u.

URMINNES
I) ~liljäm, O~.

r.

forntid, urtid; här övers.
tid. Se vidare: Urtid l.
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urminnes

2) ÖVers. »sedan urminnes tid» mot·
svaras i grundtexten av: jåmim 'en
mispår, ordagrant: dagar utan tal.
URMINNES
l H. skapade mil i u. tid
2 förgätit mil sedan u. tid

Ords. 8:22
Jer. 2:32

URSINNIG
(David) betedde sil as. u.
Men de blevo ss. u.a

l.Sam.21:13
Luk. 6:11

URSKIUA
Jag kan u. mskorna

Mark. 8:24

URSÄKT
l) [pålal), 'Ii ~
pi. döma, skipa rätt; här med prep. le,
till, för, åt. Början av Hes.16:S2 kan
översättas på två sätt: a) Du må bära
din skam, som du har tilldömt dina
systrar: b) Du må bära din skam, du
som har dömt för (el. skaffat rätt åt)
dina systrar. Den svenska kyrkobibeln
har återgivit grundtextens uttryck
med: du som nu kan lända dina systrar
till ursäkt. Jfr gamla kyrkobibelns
övers. »du som dina systrar fromma
gör genom dina synden). Se vidare:
Rätt 24.
2)

paraiteomai, 1fapatTI!ojlat

Gämsides) utbedja sig (något från
någon); i negativ mening: undanbedja
sig, avvärja; här i betydelsen: (avvärja
någons misshag el. ovilja genom att)
bedja om ursäkt, ursäkta sig. Se vidare:
Undvika 2.
3)

prophasis,

1fp6rpaat~

ego framvisning; därav: förevändning,
svepskäl, ursäkt. Se vidare: Syn 17.
4) anapologetos, åVa1fOA6'Y71TO~
utan försvar el. ursäkt, som icke kan
försvaras el. ursäktas; av: neg. a· (an·)
och apolog{lOmai, se Försvar 12.
5)

apologia, å1fOAo'Yia

försvar, ursäkt. Se: Försvar Il.
URSÄKT
l lända dina systrar till U.
Hes.16:52
2 Jag beder dill, tal emot min U. Luk.14:18
2 Jag beder dil, tal emot min U.
14:19
3 hava ingen U. för sin Synd
Joh.1l\:22
4 Så äro de då utan U.
Rom. 1:20
4 Därför är du utan u., du mska
2:1
5 ja, huru mlnaa u.er
2.Kor. 7:11

URSÄKTA
2 belYnte alla strax

U.

sil

Luk.14:18

URTID
1) /fliljäm, O ~ l?
det som är 'fiamför; östern, öster·
landet; forntid, urtid; av: [~9am),
vara framför; pi. gå framför el. främst.
Här står: 'äiohe ~ä9äm, forntidens el.
urtidens Gud. Se: Urgammal I, Urmin·
nes l, Uråldrig l.
2) pänim, O' ~ ~
ansikte, anlete; framsida; här om tid:
forntid. Se t.ex. Ansikte l, Person 5.
URTID
l En tillflykt är han, u.ens Gud 5.Mos.33:27
21 u.en lade du jordens &rund
Ps.102:26

URTIDSBÄCK
u.en, bäcken Kison

Dom. 5:21

URTIDSDAGAR
ända ifrån jordens u.

Ords. 8:23

URTIDSFOLK
alltsedan jag lät u.et framträda

Jes.44:7

URTIDSHIMMEL
far fram på u.larnas himmel

Ps.68:34

URVAL
löra ett U. av dem åt dii
ett U. bland Israels utvalda
gjorde (Joab) ett u. bland

Dom. 7:4
2.Sam.10:9
1.Krön.19:10

URÅLDRIG
l) lf/iljäm, OJ l?
forntid, urtid:' I S.Mos.33:1S står
harere.iddäm, forntidens berg (övers.
de urMdrlga bergen), parallellt med:
gil]'o! 'olåm, forntidens (el. evig·
hetens) höjder (övers. de eviga höjder·
na); beträffande 'olåm, se Evig 1; jfr
Hab.3:6 (se härnedan). Se vidare: Ur·
tid I.
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Us-Utan

2) 'ag, 1l!
beständighet, varaktighet, evighet. I
Hab.3:6 står harere-'ag, evighetens
berg (övers. de uråldriga bergen), parallellt med: gib 'ot 'olåm, se l. Se:
. Evig 17.
_.
3) ekpalai, eK 1TaXat
adv. från fordom, sedan lång tid tillbaka; i 2.Pet.3:S övers. från uråldrig
tid; av: prep. ek, ur, från, och palai,
fordom; för länge sedan. Ordet är i
2.Pet.2:3 övers. sedan länge.
URALDRIG
1 u.a bergens yppersta skatter
2 De u.a bergen splittras
3 himlar funnos till frAn u. tid

5.Mos.33:15
Hab. 3:6
2.Pet. 3:5

US
Landet Us var området där Job bodde.
I Klag.4:2l omtalas dottern Edom
»som bor i Us' land», något som måste
betyda att Us antingen var en del av
Edom eller att en del edomiter vid
denna tid bodde i Us. Van1igen lokaliseras Us till Hauran (= Basan), söder
om Damaskus, eller till ett område
mellan Edom och norra Arabien. lob
1:1; Jer.2S:20; Klag.4:21.

att H. så hade brutit ned U.
6:8
U. och Ajo körde vagnen
l.Krön.13:7
räckte U. ut sin hand för att fatta i
13:9
upptändes H. vrede mot U.
13:10
att H. så hade brutit ned U.
13:11

2, En meraritisk levit, son till Sirnei.
1.Krön.6:29.
3. Ehuds son, en benjaminit. 1.Krön.
8:7,
4, En tempelträl, vilkens efterkommande återvände med Serubbabel från
fångenskapen i Babel. Esr.2:49; Neh.
7:51.
USSAS TRÄDGÅRD
En trädgård i närheten av konung
Manasses palats i Jerusalem. Både Manasse och hans son, konung Amon,
blev begravna där. Trädgårdens ursprungliga ägare kan ha varit en man
vid namn Ussa. Enligt en annan förklaring skulle Ussa här vara lika med
Ussia; trädgården skulle i så fall ha fått
sitt namn efter konung Ussia, se d.o.
2.Kon.21 :18,26.

USSA
U. och Ajon körde vagnen
2.Sam. 6:3
räckte U. ut sin hand mot Guds ark
6:6
upptändes H. vrede mot U.
6:7

USSEN-SEERA
hebr. Seeras öra. En ort i Efrairn, nära
Bet-Horon, möjligen identisk med nuvarande Bet-Sira, sydväst om Nedre
Bet-Horon. Ussen-Seera grundlades
eller återuppbyggdes av efraimiten
Berias dotter Seera, som också sägs ha
byggt Nedre och Övre Bet-Horon.
1.Krön.7 :24.
USSI
hebr. stark el. min styrka.
1. En av översteprästen Arons efterkommande, Buckis son och översteprästen Serajas fader. 1.Krön.6:5,6,SI;
Esr.7:4.
2. En son till Isaskars son Tola.
1.Krön.7 :2,3.
3. En son till Bela, av Benjamins stam.
l.Krön.7:7.
4. Son till Mikri och fader till Ela, som
var en av de benjaminiter som bosatte
sig i Jerusalem efter fångenskapen i
Babel. l.Krön.9:8.
5. Son till leviten Bani. Ussi var tillsyningsman bland leviterna i Jerusalem, »vid sysslorna i Guds hus». Neh.
11:22.
6. Huvudman för ledajas prästfamilj.
Neh.12:19,42.
USSIA
hebr. Herren är min styrka.
1. J uda rikes tionde konung, Amasjas
son och efterträdare. Han blev konung
vid 16 års ålder och regerade 52 år i
Jerusalem.
Ussia var en av Juda rikes starkaste
och mäktigaste konungar. Hans namn
nådde ända till Egypten, och ammoniterna förde gåvor till honom. Hans här
bestod av 307500 man under ledning
av 2600 familjehuvudmän, 2.Krön.
26:11 ff. Ussia förde segerrika krigståg
mot sin faders fiender, edomeerna,
som 80 år tidigare, under Jorams
regeringstid, hade gjort uppror mot
Juda. Han återerövrade bl.a. Elat vid
Akabaviken. I väster underlade han sig
filisteerna och rev ned stadsmurarna i
Gat, Jabne och Asdod, och i öster
besegrade han araberna i Gur-Baal och
maoniterna. Ussia vidgade dock icke
endast landets gränser utan styrkte
även sitt rike inåt. Bl.a. var han starkt
intresserad av jordbruket, 26:10.
Ussia stod säkerligen under inflytande av profeten Sakarja, 2.Krön.
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US
hebr. rdd.
1. En son till Sems son Aram. I.Mos.
10:23; I.Krön.1: 17.
2_ Abrahams broder Nallors äldste son
med Milka. I.Mos_22:21.
3. En av hort\en Disans söner, Seirs
sonson. I.Mos.36:28; l.Krön.l :42_
USAI
hebr. möjl. stark. Fader till Palal, se
d.o. Neh.3:2S.
USAL
hebr. möjl. vandringsman. En av semiten Joktans söner. l.Mos.lO:27;
1.Krön.l :21.
USEL
vämjes vid den u.la föda
4.Mos.21:5
u.1a tröstare åren I alla
Job 16:2
U.t. u.t, säger köparen
Ords.20:14
En u. herre s. förtrycker de arma
28:3
sådant är ett u.t besvär
Pred. 1:13
fåfänglighet och ett u.t besvär
4:8
fåfänglighet och en u. plJ.la
6:2
änden på hs tal är u.t oförnuft
10:13
u.la brunnar s. icke hålla vatten
Jer. 2:13
mycket u.la fikon, så u.la att de icke 24:2
de u.la fikonen äro mycket u.la
24:3
så u.la att de icke kunna ätas
24: 3
24:8
ss. man g~r med u.la fikon
så u.la att de icke kunna ätas
24:8
oduglip fikon s. äro så u.la
29:17

USELHET
u.en rådande bland mskors barn

Ps.12:9

USSA
hebr. styrka.
1. En son till Abinadab i Kirjat-learirn.
Tillsammans med sin broder Ajo körde
han den nya vagn, på vilken Herrens
ark fördes upp från Kirjat-Jearirn. Att
transportera Herrens ark på detta sätt
var emot lagen, som ålade leviterna,
prästerna, att bära den, 5.Mos.1O:8;
10s.6:6. När de hade kommit till
Nakons-Iogen el. Kidons-Iogen (se
d.o.), snavade oxarna, och Ussa räckte
ut sin hand för att stödja arken. Ä ven
detta var en olovlig handling, och
Herrens vrede upptändes mot Ussa,
som drabbades av Guds straffdom.
JämfOr den varning som Herren redan
hade uttalat angående kehatiterna,
som bar arken under ökenvandringen:
>xle må icke röra vid de heliga föremålen, ty då skola de dö», 4.Mos.4:1S.
Nakons-Iogen kallades därefter PeresUssa (»Ussas nedbrytande»).

26:5. Skriften ger konungen det vittnesbördet att han »gjorde vad rätt var i
Herrens ögon», v.4. Så länge han sökte
Herren, lät Gud det också gå honom
väl, v.S. Hans välgång gjorde honom
emellertid högmodig. Ett utslag därav
blev att han gick in i Herrens helgedom
och antände rökelse på rökelsealtaret,
något som var förbehållet prästerna.
För denna förmätenhet slog Herren
honom med spetälska, som han fick
behålla till sin död. Sina sista levnadsår
tillbragte Ussia »i ett särskilt hus såsom
spetälsk», medan hans son Jotam förestod konungens hus och dömde folket
ilandet, v.16-21.
I 2.Konungaboken och i 1.Krön.
3:12 omtalas konung Ussia under namnet Asarja, se Asarja 3.
USSIA
i U.s 39. releringsår
2.Kon.15:13
i Jotams, U.s sons, 20. regeringsår
15:30
blev Jotam. U.s son, konung i Juda
15:32
ss. hs fader U. hade gjort
15 :34
tog U. och gjorde hm till kon. 2.Krön.26:1
U. var 16 år när han blev konung
26:3
ammoniterna giva skänker åt U.
26:8
U. byggde torn i Jerusalem
26:9
U. hade en krigshär s. drog ut
26:11
U. försåg hela denna här med sköldar 26:14
(Asarja) trädde fram mot konung U. 26:18
Det hör icke dig till, U.
26:18
Då for U. ut i vrede
26:19
Sedan var konung U. spetälsk
26:21
om U. har profeten Jesaja tecknat
26:22
U. gick till vila hos sina fäder
26:23
alldeles ss. hs fader U. gjort
27:2
Jesajas syner .. .i U.s tid
Jes. 1:1
I det år då konung U. dog sål jag
6:1
i Ahas. Jotams sons, U.s sons tid
7:1
H. ord till Ho ..al U.s tid
Hos. 1:1
skådade aneäende Israel i U.s tid Am. 1:1
jordbävningen I U.s tid
Sak.14:5

2. En kehatitisk levit, en av Samuels
efterkommande. I.Krön.6:24.
3. En astarotit, en av Davids hjältar.
1.Krön,l1:44.
4. Fader till uppsyningsmannen Jonatan. l.Krön.27:25.
5. En prästson, av Harirns släkt, som
efter fångenskapen i Babel skilde sig
från sin hedniska hustru. Esr.l0:21.
6. Fader till Ataja, av luda stam, en av
dem som slog sig ned i Jerusalem efter
fångenskapen i Babel. Neh.ll :4.

UT~

Gå u. ur arken
l.Mos. 8:16
drogo u. från det kaldeiska Ur
11 :31
Abraham 75 år när han drog u.
12:4
lät bära u. bröd och vin
14:18
ingen må gå u. gm sin husdörr 2.Mos.12:22
sedan går han u. och talar
PS.41:7
ligger fången och kan icke komma u. 88:9
kasta u. det ss. orenlighet
Jes.30:22
tag först u. bjälken
Matt. 7:5
taga u. grandet ur din broders öga
7:5
två besatta u. från gravarna
8:28
Människosonen skall sända u. änglar 13:41
vad So går u. ifrån munnen
15:11,18
gingo u. ur -sina gravar
27 :53
Tig och far u. ur hm
Mark. 1 :25
ropade med hög röst och for u.
1 :26
Då han nu gick u. ur helgedomen
13:1
låt mig taga u. grandet
Luk. 6:42
att de skulle driva u. hm
9:40
Då gingo de u. ur staden
Joh. 4:30
tillsade Petrus dem att gå u.
Apg. 9:40
under Moses draa;it u. U1'
Hebr. 3:16
föra dem u. ur Egyptens land
8:9
(Abraham) drog så u. till det land
11:8
gå u. till hm utanför läeret
13:13
driver dem u. U1' församlin&en
3.Joh. v.10
Draeen u. ifrån henne, mitt folk Upp.18:4
gick u. från Guds och Lammets tron 22:1

UTAI
hebr. möjl. Herren är hjälp.
1. Amrnihuds son, av Juda stam. Han
omtalas som bosatt i Jerusalem.
1.Krön.9:4.
2. En man av Bigvais släkt, en av dem
som återvände med Esra från fångenskapen i Babel. Esr.8:14.
UTAN
-utan
förutan Joh.lS:S
»Utan», Hebr.
1) Utan blodsutgjutelse - ges ingen
förlåtelse, 9:22. 2) Utan tro - är det
omöjligt att täckas Gud, Il :6. 3) l ,an
helgelse - får ingen se Gud, 12:14. 4)
Utan aga - vore vi oäkta söner, 12:8.
5) Utan synd - är Kristus, vår fullkomlige Frälsare, 4:15; 9:28.
UTAN~

USSIELITER
Efterkommande till Kehats son Ussiel,
se Ussiel1. I 1.Krön.26:23 kallas de
ossieliter. 4.Mos.3:27.

En trofast Gud och u. svek
5.Mos.32:4
Israel u. den sanne Guden
2.Krön.15:3
Mina dagar ... försvinna u. hopp
Job 7:6
plundrat s. var min ovän u. sak
Ps. 7:5
förtröstar på H. u. att vackla
26:1
s. u. skäl äro mina fiender
35:19
låt icke dem s. u. sak hata mig
35:19
många äro de s. hata mig u. sak
38:20
u. ngn min överträdelse eller synd
59:4
de hava gjort mig orätt u. sak
119:78
u. sak förföljer man mig, hjälp mig
119:86
Furstar förfölja mig u. sak
119:161
försåt för oskyldip, u. sak
Ords. 1:11
Den är u. vett s. visar förakt
11 :12
icke vittnesbörd mot nästa u. sak
24:28
sluten förbund u. att min A. är
Jes.30:1
sätt dig på jorden u. tron
47:1
ock u. penningar bliva lösköpta
52:3
förtryckte Assur dem u. all rätt
52:4
och hämten säd u. penningar
55:1
icke u. sak gjort allt vad jag
Hes.14:23
dock u. att röra vid jorden
Dan. 8:5
u. mskohand skall han varda krossad
8 :25
u. att de blivit ense därom
Am. 3:3
u. att det har tagit ett byte
3:4
icke en ... u. eder Faders vilja
Matt.10:29
förkväva det, så han bliver u. frukt
13:22
förkväva ordet ... bliver u. frukt Mark. 4:19
få tjäna hm u. fruktan
Luk. 1:74
u. det har intet blivit till
Job. 1:3
u. att göra ngn åtskilinad
Apg.1l:12
icke låtit sig vara u. vittnesbörd
14:17
dyrken u. att känna det
17 :23
u. att ngn hindrade hm däri
28 :31
Så äro de då u. ursäkt
Rom. 1 :20
Därför är du u. ursäkt, du mska
2:1
alla de s. u. lag hava syndat
2: 12
skola ock u. lag förgås
2:12
nu har u. lag en rättfärdighet
3:21
rättfärdig gm tro u. lauämingar
3:28
tillräknar rättfärdighet u. lärninpr
4:6
Ty u. 181 är synden död
7:8
Jag levde en läne u. 181
7:9
Eder kärlek vare u. skrymtan
12:9
För dem s. äro u. lag har jag
l.Kor. 9:21
s. icke är u. Guds lag men i K. lag
9:21
blivit ss. vore jag u. lag
9 :21
för att vinna dem s. äro u. la&
9 :21
u. fruktan kunna vistas hos eder
16:10
när Ivoren u. K., utestängda
Ef. 2:12
i härlighet, u. fläck och skrynka
5:27
Gören allt u. att knorra och tveka Fil. 2:14
u. en So varit frestad
Hebr. 4:15
denne s. står där u. fader, u. moder
7:3
och u. släktledning. u. begynnelse
7:3
och u. ände på sitt liv
7:3
en gång om året. aldrig u. blod
9:7
u. att blod utgjutes gives ingen
9:22
för andra gången, u. synd. låta sig
9 :28
u. tro är det omöjligt täckas Gud
11:6
u. att låta förskräcka sig
11 :27
Om Ilärnnadens u. aga
12:8
ty u. helgelse får ingen se H.
12:14
u. att veta det fått änglar till gäster
13:2
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USSIEL
hebr. Gud är min styrka.
1. En son till Levis son Kehat. Han var
alltså Arons och Moses farbroder,
3.Mos.10:4.
USSIEL
Kehats söner Hebron och U.
2.Mos. 6:18
U.s söner Misael. Elsafan och Sitrt
6 :22
Arans farbroder U.s söner
3.Mos.10:4
Kehats söner Hebron och U.
4.Mos. 3:19
Kehats söner Hebron och U. l.Krön. 6:2,18
av U.s barn
15:10
Kehats söner Hebron och U.
23:12
U.s söner vara Mika, huvudmannen
23:20
U.s barn voro Mika
24:24

2. Jiseis son, en av anförarna för de
500 simeoniter som i Seirs bergsbygd
slog amalekiternas sista kvarleva och
bosatte sig i deras land. 1.Krön.4:42.
3, En son till Bela, av Benjantins stam.
l.Krön.7:7.
4. En av tempelsångaren Hemans
söner, en av dem som tjänstgjorde på
konung Davids tid. I.Krön.2S:4.
5. En levit, ledutuns son. Han deltog i
reningen av templet på konung Hiskias
tid.2.Krön.29:14.

6. Harhajas son, en av dem som hjälpte
till med återuppbyggnaden av Jerusalems murar. Neh.3 :8.

Utanför - Utblotta

Kristi utblottelse (förnedring)
l. Läran om Kristi självutblottelse har
sitt nytestamentliga huvudställe i Fil.
2:5-S. Aposteln Paulus pekar här på
lesus Kristus som den stora förebilden
i ödmjukhet och uppfordrar sina läsare
till samma sinne. Till denna uppfordran anknyter han - i form aven
kristologisk hyllUl, antagligen välkänd
för hans läsare en kort framställning
av Kristi liv, vilken avslutas med en
utsaga om att Kristus ödmjukade sig
och blev lydig »intill döden på korset».
Vi finner här en återklang av det som
sägs om Herrens lidande tjänare i
Jes.53:12, där det ordagrant står att
han »utblottade sin själ (= sig själv) i
döden».
Först påminner aposteln om den
höga ställning, som bildar bakgrund till
Kristi utblottelse och förnedring: han
var till i Guds-skepnad, han var lik

2. Redan detta, att Guds Son blev
människa, var ett steg i självutblottelse. Han, som var Herren, blev tjänare.
Han blev gjord »ringare än änglarnro>,
Hebr.2:9, dvs. han, som av evighet var
Gud, antog en ställning, som efter hans
människoblivande gjorde honom ringare än de högsta skapade väsendena.
Men när han utblottade sig själv och
blev människa, var det för att frälsa
och lyfta människan. Människan
skapades till Guds avbild, I.Mos.1 :26;
människonaturen är den natur där
himmel och jord möts, den är förbindelselänken mellan Gud och skapelsen
Ofr grundtextens uttryck i l.Mos.2:4:
»detta är himmelens och jordens släkt>,
vilket med all sannolikhet åsyftar avsnittet 2 :4-4 :26, liksom uttrycket
»detta är boken om Adams släkt» i 5:1
avser 5:1-6:S, osv.). Guds Son steg
ned och iklädde sig denna natur, upptog den i sin person, blev sann människa. I honom är nu människonaturen
upphöjd, så att >>en människa, Kristus
Jesus», sitter på universums tron vid
den evige Faderns sida, l.Tim.2:5;
Upp.3 :21; Ef.1 :20 ff. I hans herravälde
skall även hans »bröden> ha del. Som
mäktig gudamänniska skall han återföra människorna till Gud. Det var för
att »föra många sina barn till härlighet», som han fick del i kött och blod,
Hebr.2:7-15; Ef.2:6. »Ordet vart kött»,
loh.1 :14. Detta visar en förändring i
den eviga gudomspersonens framträdande (morphe). Det talar om verkligheten av den mänsklighet han iklädde
sig, och det talar om den svaghet och
avhängighet, som uttrycks i själva
ordet »kött» (grek. sarx), och som han
nu skulle lära känna utifrån erfarenhet.
När inkarnationen (förkroppsligandet ) kan betraktas som ett steg i Kristi
självutblottelse, har detta emellertid
icke sin egentliga grund i att han blev
människa. Om Kristi människoblivande i och för sig var ett nedstigande i ringhet, så upphörde aldrig ringheten. Människa är han även i upphöjelsen. Men hans människoblivande
bestod ej endast i att »Ordet vart kött».
Vad som främst gjorde det till en akt
av självutblottelse var att han lät sig
sändas »i syndigt kötts gestalt» (grt. »i
synds kötts likhet»), Rom.S:3. Han
kom icke i »syndigt kött»; i sin människonatur var han utan inneboende
synd, men han kom i en gestalt, som
liknade syndigt kött genom att han
gick in i och gjorde sig till ett med det
fallna och syndiga släktet. Han kom
till en värld som var i den ondes väld,
1.10h.5:19, och till en jord som var
under Guds förbannelse, l.Mos.3:17.
Då Guds Son trädde in i detta
ringhetsliv , innebar det att han lämnade något, uppgav något. Jesus själv

vittnar, att han hade en evig, himmelsk
preexistens, Joh.S:5S; 3:13; 6:62, och i
denna eviga tillvaro, förrän världen var
till, ägde han en härlighet (doxa), som
han nu i sitt förnedringstillstånd icke
tog med sig. Han beder till sin Fader
om att få tillbaka denna härlighet i det
förhärligande, som väntar honom, när
han återvänder till Fadern, loh.17:5.
Men samtidigt som Skriften talar om
den härlighet han efterlämnade vid sitt
människoblivande, så berättar den
även, att han hade en härlighet, som
visade sig under hans förnedringstid,
1:14; 2:11; Matt.17:1 ff. Och denna
härlighet, säger Johannes, var den härlighet, som en enfödd son har från sin
fader, alltså det oavkortade arvet,
Guds fulla härlighet, allt vad Fadern
har, J oh.16:15. Ordet >>enfödd>> innebär, att Jesus är allt vad Gud är och att
han allena är det. Just därför att han är
»hans härlighets återsken och hans
väsens avbild», Hebr.1 :3, kan han
uppenbara den Gud som ingen någonsin har sett, Joh.1 :IS. Guds eget väsen
(hypbstasis) präglas i Sonen och finns i
honom. I honom är Guds väsens härlighet uppenbarad som en nådeshärlighet
och uppenbarelsehärlighet, en frälsningshärlighet »full av nåd och sanning», 1:14.
Kristi människoblivande skedde
icke på bekostnad av hans gudomlighet. Han upphörde ej att vara Gud,
men han började att vara människa.
Han förlorade ej sin gudomliga natur,
utan han fick även del av mänsklig
natur. Dessa två naturer förenade sig i
en personlighet. Vi kan aldrig fatta
detta mysterium. Alla försök till psykologisk förklaring av Jesu Kristi person är dömda att misslyckas. Jesu
gudamänskliga personhemlighet är en
verklighet aven sådan art, som ligger
utanför mänsklig förståelse och erfarenhet. Den är en underbar och mysteriös verklighet. Gudamänniskan förenar i samma personlighet Guds Sons
eviga, oändliga, gudomliga natur och
den begränsade människonaturen, och
vi råkar alltför lätt helt vilse vid våra
försök att förklara, hur så skilda naturer samverkar. Här står vi inför det
största av alla under, en enastående,
övernaturlig, andlig och historisk realitet, som saknar analogi i mänsklighetens liv och historia.
Vilka jämförelser man än vill anställa, hur man än försöker belysa och
för tanken tillrättalägga detta mysterium, så måste man ändå till slut nöja
sig med att stå undrande inför undret.
Frälsarpersonen låter sig inte analyseras. Han är samtidigt en Guds uppenbarelse och en gudomlig hemlighet.
Det är väl just försöket att komma
fram till en psykologisk förståelse av
Jesus, som är bakgrunden till den
»kenosis-lära», som har uppkommit
under det senaste århundradet. Det
grekiska ordet kenösis betyder »(ut)tömning», »utblottelse», och det kommer av verbet kenoim, tömma, uttömma, utblotta (av: kenos, tom). Verbet
kan brukas i betydelsen: ge avkall på
sitt goda namn eller rykte. I Septuaginta används ordet i bokstavlig betydelse om att tömma ut vatten, I.Mos.
24:20, men det används också i bildlig
betydelse, Jer.14:2; 15:9. I N.T. bru-

kas ordet alltid i denna överförda och
bildliga betydelse, Rom.4:14; l.Kor.
1:17; 9:15; 2.Kor.9:3. Så bör även
ordet i Fil.2:7 förstås. Meningen är
tydligen, att han gjorde sig själv ringa
genom att komma i tjänare skepnad.
Det han uppgav var att framträda i sitt
gudomliga majestät. Det han gav avkall
på var livet i gudomshärligheten, som
han bytte ut mot ett liv i förnedring.
Kenosis-läran hävdar emellertid, att
Kristus i inkarnationen skulle ha av lagt
sina gudomliga egenskaper eller en del
av dem, bl.a. allmakten och allvetandet, då det endast på det sättet var
honom möjligt att bli en sann människa. Mot detta kan riktas allvarliga
invändningar. Om en sådan reducerad
Gud skulle ikläda sig mänsklig natur,
skulle icke gudamänniskan kunna
framträda, utan i stället ett väsen som
varken vore sann Gud eller sann människa. Endast det sant gudomliga kan
förena sig med det mänskliga utan att
uppsluka detta och utan att själv bli
tillintetgjort. Kristus blev sann människa, icke genom att avlägga sin gudom,
utan genom att ikläda sig mänskligt
kött och mänsklig natur. Inkarnationens avsikt var ej endast sann mänsk1ighet utan gudamänsklighet. Endast i
gudamänniskan ges den fulla kunskapen om Guds och om människans
väsen. En gudskännedom och en människoförståelse, som har sin källa i
något annat, kommer att leda vilse. De
kommer att vara den fallna människans syn på både Gud och sig själv.
Om man på förhand menar sig veta,
hurudan Gud är och hurudan människan är, blir Guds och människans
förening i Jesu Kristi person ett problem, vars lösning måste sökas på
filosofisk och metafysisk väg.
Helt annorlunda ställer det sig, om
man följer den bibliska linjen. Guds
och människans väsen förstås då utifrån den i Bibeln omvittnade historien,
vars centrum är l esus Kristus själv. Då
ser man, att i gudamänniskan den
sanne Guden uppenbarar sig sådan han
verkligen är och sådan han framträder
gentemot mänskligheten. I Jesu Kristi
person är även den sanna människan
förverkligad och uppenbarad, människan sådan hon skall vara gentemot
Gud och sin nästa. Kristus blev människa i djupare mening än någon annan
(Luther). Endast han som kom från
Gud kunde förverkliga Skaparens
mening med människan, bli sann människa med allt vad det innebär. Endast
genom honom kan den fallna människan frälsas och förnyas till en ny
människa, en ny skapelse i Kristus,
2.Kor.5:17. Kristi sanna mänsklighet
skall inte betraktas som en ideell,
överhistorisk mänsklighet. Hans sanna
mänsklighet har uppenbarat sig i en
verklig människa, en person, som
möter oss i mänsklighetens realhistoriska verklighet.
Men att detta Kristi liv i förnedringstillståndet skulle vara ett liv tömt
på gudomliga egenskaper, låter sig
omöjligt förenas med Skriftens framställning av hans jordeliv. Kenosis-Iäran
synes här skapa större problem än de
den söker lösa.
När Skriften skildrar Jesus under
hans »kötts dagar», Hebr.5:7, går två
linjer sida vid sida: hans gudomlighet
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u. anseende till personen dömer LPet. 1:17
gm hustrurs vandel vunna u. ord
gästvänliga mot varandra u. knot
giver villigt och u. hårda ord

3:1
4:9
Jak. 1:5
han bedje i tro, u. att tvivla
1:6
visa mig din tro u. gärningar
2:18
tron u. gärningarna är till intet gagn
2:20
ss. kroppen u. ande är död
2:26
så är ock tron u. gärningar död
2:26

UTANFÖR
brände upp i eld u. lägret
brände upp i eld u. lägret

att döma dem s. äro u.
dem s. äro u. skall Gud döma
vittnesbörd av dem s. stå u.

3.Mos. 8:17
9:11
l.Kor. 5:12
5:13
l.Tim. 3:7

UTANORDNING
en bestämd u. fastställd

Neh.11:23

UTANPÅ
gravar vilka u. synas prydliga

Matt.23:27

UTANTILL
hela väggen innantill och u.
u. var ett trapphus av trä

Hes.41:17
41:25

UTARMA
bjudit oss för at u. oss
De u.de skola sedan få bete

Dom.14:15
Jes.14:30

UTBEDJA SIG
I) Så'al, 'n~ lj'
fråga; fråga- ;fter, begära, fordra, utbedja sig; i I.Sam.1:17,27; 2:20 tillsammans med subst. se'elå, begäran,
fordran, bön. Se t.ex. Bedja 7, Begära 3, Tigga I, Utfråga I, Åstunda 1.
2) [båkas] , 0 il :l
grundbet. und~r~öka; pi. söka efter,
uppsöka; begära, utbedja sig. Se t.ex.
Bedja 14, Begära 5, Tigga 2, Uppsöka l, Utforska 5, Åstunda S.
3) parakalr!ö, rrapaKaAEw
tillkalla (för att få hjälp), uppmana,
anmoda. Se vidare t.ex. Bedja 21, F örmana 3, Kalla 31, Uppmana 6.
4) aiteö, alTEw
begära, bedja om, utbedja sig. Se t.ex.
Bedja 19, Begära 22.
UTBEDJA SIG
1 vad du u.tt dig av hm
l.Sam. 1:17
1 av H. har jag u.tt mig (Samuel)
1:20
1 nu har H. givit mig vad jag utbad mig 1:27
1 utbad sig gm sin bön till H.
2:20
20:6,28
1 David utbad sig tillstånd
2 u. oss en lyckosam resa
Esr. 8:21
1 utbett mig tillstånd av kon.
Neh.13:6
Matt.26:53
3 u. mig av min Fader
4 utbad sig att få J. kropp
27:58
4 utbad sig att få J. kropp
Mark.15:43
4 utbad sig att få J. kropp
Luk.23:52
Apg. 9:2
4 (Saulus) utbad sig brev
4 må han u. sig sådan från Gud
Jak. 1:5

UTBETALA
kunna u. dessa penningar
2.Kon.23:35
att sedan u.s åt Farao Neka
23:35
vad du måste u. för det
Esr. 7 :20
må du låta u. ur kon. skattkammare
7 :20

UTBLOTTA
Se även: Kraft, makt, härlighet, härlighetskropp, föruttillvaro, jungfrufödelse, förnedring, lidande, kors, smälek,
ödmjukhet, saktmod, lydnad, kärlek,
offer, utgiva, Tjänare (Herrens), Jesus
Kristus.

Gud. I sin gudomliga gestalt eller
uppenbarelseform (grek. nwrphe) hade
han Guds härlighet (grek. doxa), och
till följd av gudomlig börd och gudomligt väsen tillkom honom ära och
härlighet, en existens och värdighet
som i alla avseenden stod i motsats till
det ringhetens liv och den vanärans
död, som blev hans. Han, som ägde
gudomlig härlighet, såg det emellertid
icke som sitt mål att framträda i denna
härlighet. Tvärtemot antog han tjänare-skepnad och kom i människogestalt.

Utbreda - Utbyta
och hans mänsklighet, hans härlighet
och hans ringhet. Han är samtidigt den
gudomliga allmaktens uppenbarelse
och dess självutblottelse. Han är Gud,
Matt. 1 :23; Joh.1 :1; 20:28, men han är
även människa, 8:40. Han talar som
om han äger den allestädesnärvaro som
endast Gud har, Matt.18:20, jfr 2.Mos.
20:24. Han är till och med i himmelen
samtidigt som han är på jorden, Joh.
3:13. Likväl vandrar han mödosamt
från plats till plats med sina lärjungar.
Han gör kraftgärningar: förlåter synder, Mark.2:5-10; Luk.7:48, utför de
mäktigaste under, Matt.11 :5, och likväl sitter han vid J akobs brunn trött av
vandringen, Joh.4:6. Han mättar tusenden på ett övernaturligt sätt, Matt.14:
15 ff., men när han själv blir hungrig,
söker han förgäves efter frukt på ett
fikonträd, Mark.11:12 ff. Han är allvetande, han har ej endast gudomlig
förmåga att känna människors hjärtan,
Mark.2:8; Luk.9:47 ff.; Joh.2:24-25;
6:64, jfr l.Kon.8:39, utan han säger
om sig själv, att han är den ende som
känner Gud, Matt.11:27. Ändå heter
det, att han »växte till i ålder och
visdom», Luk.2:S2; han frågar och får
svar på människors vis, J oh.11 :34, och
han säger, att han icke känner tillkommelsens dag, Mark.13 :3 2 (på detta
ställe står i grundtexten ordagrant:
»icke heller Sonen, om icke Fadern»).
Denna lista av Kristus-paradoxer
kunde utan svårighet förlängas. Det är
gudamänniskan, som dessa skriftställen
tecknar för oss.
Med rätta har hävdats, att Jesus
utförde sina under i kraft av den
andeutrustning han hade mottagit för
sin gärning, Matt.12:28; Luk.4:l8. Vi
läser, att »Herrens kraft verkade, så att
sjuka blevo botade av honom», Luk.
S: 17, och av vissa ställen framgår, att
han utför sina mäktiga gärningar efter
bön till sin Fader, Joh.11 :41, jfr Mark.
7 :34. Han låter förstå, att det är
genom tron som han utför undren,
Mark.9:23; 11 :20-23, och säger, att
hans lärjungar skall utföra samma gärningar, 11:23-24; Matt.17:20, och till
och med göra större gärningar i kraft
av Kristi upphöjelse till Guds högra
sida, Joh.14:12. Alla dessa skriftställen
vittnar om Jesu sanna mänsklighet.
Men när detta är konstaterat, kvarstår ändå tillräckligt mycket som visar,
att det är något i Jesu Kristi person,
som spränger ramen för vad vi menar
med en karismatiskt utrustad människa. En del av hans under uppfattas av
lärjungarna som ett bevis för hans
gudomlighet, Matt.l4:33, jfr Joh.
lS:24. Likaså ser vi, att frestelsen i
öknen gick ut på att han skulle bruka
sin makt som Guds Son till att göra
stenar till bröd, Matt.4:3. Men klarast
framgår Jesu enastående ställning av
hans egna ord om sig ~älv. Han är
medveten om ett vetande och en makt,
som är långt utöver det mänskliga. Han
åberopar en sådan förtrogenhet med
himmelska ting som endast den kan
ha, som »steg ned från himmele!1)),
Joh.3:12 f. Det är ej som andeutrustad
människa, som han är den ende som
känner Gud, och den ende som kan
göra Gud känd, Matt.11 :27, utan som
den enfödde Sonen, vilken »är i
Faderns sköte», Joh.1 :18. Vidare ser
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vi, att det inte var först efter uppståndelsen, som Jesus proklamerade sig
som den som fått all makt, Matt.
28:18. Redan under sitt jordeliv förklarade han, att allt var honom förtrott av Fadern, Matt.ll:27, jfr Joh.
3:3S; 13:3, att han hade makt över allt
kött, 17:2, att förlåta synder, Matt.
9:6, att giva evigt liv, Joh.17:2, och
makt att hålla dom, S:27.
Den enda lära, som kan överensstämma med dessa fakta, är den fornkyrkliga lära om Kristi två naturer,
vars avsikt är att fasthålla inkarnationens mysterium utan att förklara
det. Denna lära står som ett bålverk
mot förnekelsen av Jesu Kristi gudom
(»ebjonitism», efter en judekristen
sekt, som betraktade Jesus endast som
en männislte), och mot förnekelsen av
Jesu Kristi mänsklighet (»doketism»,
efter ett grekiskt ord för »skenbar»;
enligt doketismen hade Kristus endast
en skenkropp). Läran har fått sitt
uttryck i Kalcedonformeln (från kyrkomötet i Kalcedon år 451), och är en
systematisk framställning av Skriftens
egen lära: »Vi bekänna en och samme
Son, vår Herre Jesus Kristus ... samtidigt fullkomlig i gudomen och fullkomlig i mandomen ... av samma
väsen som Fadern efter gudomen och
av samma väsen som vi efter mandomen, i allt lik oss med undantag av
synden ... en och samme Kristus,
Son, Herre, Enfödd, uppenbarad i två
naturer utan sammanblandning, utan
förvandling, oupplösligt, oskiljaktigt, i
det att naturernas åtskillnad ingalunda
borttages för enhetens skull. Fastmera
bevaras vardera naturens egenart och
båda gå samman till en person och en
hypostas (väsen, substans), icke söndrad eller delad, utan en och samme
Son och enfödd Gud, Logos (Ordet),
Herren Jesus Kristus» (med undantag
av de parentetiska förklaringarna är
dessa utdrag ur Kalcedonformeln citerade efter B. Hägglund: Teologins
historia).
Detta är en bekännelse av tron, och
Kristi kyrka får här nöja sig med att
bekänna och omvittna utan att motivera. Inkarnationens dolda enhet av
gudomlig höghet och mänsklig ringhet
kan icke inrymmas i någon vetenskaplig verklighetsuppfattning. Här står vi
inför kristologins gräns, som pekar
mot en eskatologisk fullkomning och
lösning: »Nu se vi ju på ett dunkelt sätt
såsom i en spegel, men då skola vi se
ansikte mot ansikte. Nu är min kunskap ett styckverk, men då skall jag
känna till fullo», l.Kor.13 :12.

krubban till korset; detta liv, som stod
i sådan motsättning till vad han efter
sitt gudomliga väsen hade rätt till och
som hela tiden var en frivillig och
ställföreträdande väg i ~älvuppoffran
de kärlek. Han, som var rik, blev fattig,
2.Kor.8:9. Han, som var laggivaren,
blev »född av kvinna och ställd under
lagen», Gal.4:4. Till slut blev han, som
icke visste av synd, gjord till synd,
2.Kor.S:21. Till detta fogas Jesu egna
ord: »Människosonen har kommit, icke
för att låta tjäna sig, utan för att tjäna
och giva sitt liv till lösen för många»,
Matt.20:28. Sitt fulla mått nådde
Kristi förnedring i »det stora lidandet»,
i lidandeshistorien, där Kristi gudsövergivenhet under lagens förbannelse och
hans ställföreträdande korsdöd är
själva djupet av förnedring, 27 :46,SO;
Ga1.3:l3.
Just genom denna Kristi förnedring
kom den stora upphöjelsen honom till
del: »Därför har Gud upphöjt honom
över allting och givit honom det namn,
som är över alla namn», Fil.2:9. Detta
upphöjande har redan ägt rum: han
sitter på högra sidan om Majestätets
tron i himmelen, Hebr. 8:1. Och en dag
skall hans upphöjelse bli synlig för hela
världen, Fil.2:1O-11; Hebr.1O:13.

3. Kristus »ödmjukade sig och blev
lydig intill döden, ja, intill döden på
korset», Fil.2:8. Även om hans utblottelse är intimt förbunden med hans
människoblivande (»allt kristologiskt
tänkande skall till sist röra sig om
inkarnationen», Regin Prenter) så är
mandomsanammelsen endast ett första
steg i hans nedstigande. Då den inkarnerade Guds Son »till (med avseende
på) gestalten hade blivit befunnen såsom människa», Fil.2:7 b (enligt grundtexten), förnedrade (ödmjukade) han
sig själv, 2 :8. När detta skriftställe talar
om Kristi förnedring (grek. tapeinösis,
av: tapeinoim, göra låg el. ringa; förnedra), avser det hela Kristi liv från

4_ Ännu är icke allting »honom underlagt», Hebr.2:8. Här i denna världen är
hans namn ännu vanärat. Här är han
ännu den förkastade och utstötte. Den
som vill möta honom, måste »gå ut till
honom utanför lägret och bära hans
smälek», 13:13. Såsom det under hans
kötts dagar kunde vara en frestelse att
blygas för honom och hans ord i ett
trolöst och syndigt släkte, Mark.8:38,
så kan man även nu blygas för vittnesbördet om honom, 2.Tim.1 :8, för
evangelium, Rom.1 :16, ty det är en
dårskap och en stötesten i denna världen, I.Kor.1 :18 fr. Den som mottager
Jesus Kristus, tager alltid emot en som
är förkastad och korsfäst, J oh.1 :11-12;
l.Kor.2 :2, och den som vill vara hans
lärjunge, måste försaka sig själv och
taga sitt kors på och följa honom,
Matt.16:24. Den värld, som korsfäst
Guds Son, kommer alltid att ha ett
kors till hans efterföljare, Gal.6:14. En
Kristi lärjunge kan icke inleda vänskap
med den värld, som korsfäst hans
Herre, I.Joh.2:1S; Jak.4:4. Därför
skall de troende också idag få del av
Kristi förnedring och lidande, I.Kor.
4:9 ff.; Fil.3:lO.
Här blir Jesus Kristus själv den stora
förebilden: »Varen så till sinnes, som
Kristus Jesus var», Fil.2:5. Såsom
Kristus ödmjukade sig och antog tjänare-skepnad, skall de troende tjäna sin
nästa. Världens stormän vill härska
över sina medmänniskor, men i Guds
rike gäller endast den storhet, som
tjänar, som gör sig till de andras dräng,
Matt.20:26-28. Vägen till sann storhet
är att ödmjuka sig och bli såsom ett
barn, 18:1-4. »Men den som upphöjer
sig, han skall bliva förödmjukad, och
den som ödmjukar sig, han skall bliva
upphöjd», 23:12. Endast den som med
Kristi sinne och efter Kristi exempel
förnedrar sig själv, skall bliva upphöjd.
Om de troende lider med honom, skall
de också bli förhärligade med honom,
Rom.8:17. Gud leder sitt folk på
san1ma ringhetens och ödmjukhetens

5970

5971

väg, som han ledde dess frälsnings
Konung. Se: Efterföljelse.
UTBLOTTA
1) soltil, ?? i tO
som dragitsTel. förts ut; som (ut)plundrad; av: sålal, se Plundra 9. Ordet står
som bestämning till molil', hif. part. av
hålat.<, gå; hif. föra. Hela uttrycket är
återgivet med »utblottar ... för .
landsflykt».
2) arom, D i "1 Y
bar, naken, (ut)blottad; av: ['ur], vara
bar el. naken (nif. i Hab.3:9 övers. vara
blottad).
3) 'artir, "1 ~ ! l?
bar, naken, (ut)blottad; av: 'ärar, blotta sig (se t.ex. Jes.32:11).
4) I 2.Kor.6:10 står ordagrant: såsom
havande intet och ä?ande allt (hös
meden echontes kal panta katechontes).

5) kenoå,

K€VOW

tömma, uttömma, utblotta; av: kenos,
tom. Se vidare: Kraft 28.
6) ere/'l1Oö, €P1)J10W
göra enslig, öde el. tom; i Upp.! 7 :16
~erf. part. pass. förödd, tömd; av:
eremos, enslig, öde, tom. Se: Föröda
15.
UTBLOTTA
l Rådsherrar u.r han
Job 12:17
l Präster u.r han
12:19
2 plundrade de u.de på deras kläder
22:6
... 3 vänt sig till de u.des bön
Ps.I02:18.
4 ss. u.de på allt, men likväl
2.Kor. 6 :10
5 utan u.de sig själv
Fil. 2:7
6 göra henne u.d och naken
UpP.17 :16

UTBREDA
utbrett sig i sina länder
l.Mos.10:5
efter floden utbrett sie på jorden
10:32
du skall u. dig åt väster
28:14
från djupet s. u.er sig därnere
49 :25
dess mer u.de de sig
2.Mos. 1:12
onda icke utbrett sig på huden 3.Mos.13:5
det onda icke utbrett sig på huden
13:6
Men om utslaget u.er sig på huden
13:7
att utslaget utbrett sig på huden
13:8
Om då det onda u.er sig på buden
13 :22
om den liusa fläcken .. .icke u.er sig
13:23
det onda har utbrett sig på huden
13:27
om den ljusa fläcken icke u.er sig
13 :28
att skorven icke har utbrett sig
13:32,34
Men om skorven U,er sig på huden
13:35
att skorven utbrett sig på huden
13:36
att skadan utbrett sig på klädnaden
13:51
fläcken icke utbrett sig på klädnaden 13:53
om ock fläcken icke vidare utbrett sig 13:55
finner att fläcken utbrett sig
14:39
att fläcken utbrett sig på huset
14:44
att fläcken icke utbrett sig på huset
14:48
likna dalar s. u. sig vida
4.Mos.24:6
gåvor från djupet s. u.er sig
5.Mos.33:13
linstjälkar, u.da på taket
Jos. 2:6
striden u.de sig
l.Sam. 4:2
striden u.de sig över hela
2.Sam.18:8
deras familjer u.de sig
l.Krön. 4:38
Keruberna höllo vingar u.da
2.Krön. 5:8
hs boskapshjordar hava utbrett
Job 1:10
han u.de sig ss. grönskande
Ps.37 :35
men dem lät du u. sig
44:3
u.de sina revor ända till havet
80:12
hm. s. har utbrett jorden över vatten 136:6
u. ryktet om din stora godhet
145:7
tränga fram. i Juda".U. sig
Jes. 8:8
med sina u.da vingar uppfylla
8:8
Strömmarna skola u. stank
19:6
den s. u.er himmelen ss. ett flor
40:22
han skall u. rätten bland folken
42:1
han skall i trofasthet u. rätten
42:3
H., han s. har utbrett jorden
42:5
u.en ryktet därom till jordens ända
48:20
du skall u. dig både åt höger och
54:3
deras vingar voro u.da upptill
Hes. 1 :11
under fästet voro deras vingar u.da
1 :23
de män s. en gång u.de skräck
32:23
desamma s. en gång u.de skräck
32:24
u.de sig ju skräck omkring dem
32:25
u.de de skräck omkring sig
32:26
De u.de ju skräck i de levandes land
32:27
på skam, trots den skräck de u.de
32:30
väl u.de jag skräck för hm
32:32
svämma över och u. sig
Dan.l1 :10,40
ett nät, utbrett på Tabor
Hos. 5:1
förbjöd dem u. ryktet om hm
Matt.12:16
Guds ord u.de sig
Apg.12:24
H. ord u.de sig över hela landet
13:49
u.er (K.) kunskaps vällukt
2.Kor. 2:14

UTBREDNING
kan ngn fatta molnens u.

Job 36:29

UTBRYTA
Samma dag utbröt svår förföijelse Apg. 8:1
förföijelse s. utbröt för Stefanus'
11:19

UTBYTA
icke utväxla eller u. det
3.Mos.27 :10
likväl u.er ett djur mot ett annat
27 :10
och man får icke u. det
27 :33
u.te det naturliga umgänget
Rom. 1:26
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Utbyte - Utgjuta
UTBYTE
bröd i u. mot eder boskap
1.Mos.47:16
bröd i u. mot deras hästar
47:17
47:17
bröd i u. mot all deras boskap
s. blivit Jlimnat i u. hell&t
3.Mos.27 :10
27:33
s. blivit lämnat i u. vara heligt
Hes.27:13
trälar livo de dig I u.
olja och balsam gåvo de dig I u.
27:17
och kalmus fick du i u.
27:19

UTDELA
Se även: Giva, gåva, tjänst, gemenskap,
församlingstjänare, egendom.
UTDELA

1) naran, l lJ 4
giva. Se t.ex. Gåva 7, Upplåta 2, Utlova l.

2) niipal, 'i EJ j

falla; här hi. "T(hippil) låta falla; kasta;
här i betydelsen: kasta lott. Verbet
förekommer här - liksom i Jos.13:6;
23:4; Hes.4S:l - i uttrycket hippil
benal).å1ä, här övers. genom lottkastning utdela till arvedel (med prep. le,
till, åt). Se t.ex. Falla 1, Kasta 8.
3) tui~al], ~ ~ O
hugga, hugga ut, klyva; här övers.
utdela sina hugg.
4) fujla[c, P ~ Q
tilldela, fördela, tillskifta, utskifta; här
övers. ombesöIja utdelningen. Se:
Plundra 6, Utskifta l.
6) poieö, 7TOLfW
göra; i Apg.lO:2 i betydelsen: giva,
utdela; ordagrant: som gav (eg. görande) många allmosor åt folket. Se t.ex.
Arbeta 14, Bedriva 18, Fullgöra 9.
7) merismos, /l€PW/lOC;
delning; fördelning, utdelning; av: memö, dela (av: meris, del). Jfr Hebr.
4:12, där merismos är övers. åtskilja.
8) diakonia,

otO.Kovia

tjänande, betjäning, tjänst; här i betydelsen: utdelning (av mat och underhåll). Se vidare t.ex. Tjänst 18, Understöd 3.
UTDELA
1 u. vad dem tillkom
2.Krön.31:19
2 I skolen u. det gm lottkastning Hes.47 :22
2 u. åt Israels stammar till arvedel
48 :29
Hos. 6:6
3 u.t mina hua gm profeterna
6 u.de riklI&en allmosor åt
Apg.10:2
7 u. hell& ande efter sin vilia
Hebr. 2:4

UTDELNING
1 ombesörja u.en åt bröder
2.Krön.31:16
4 ombesörja u.en åt sina bröder Neh.13:13
8 förbisedda vid daall&a u.en
Apg. 6:1
UTDRAG
Hiskias män hava gjort detta u.

Ords.211:1

UTDRAGEN
jubelhomet ljuder med u. ton 2.Mos.19:13
blåsesllubelhomet med u. ton
Jos. 6:6
UTDRIVA
Sau! hade u.it andebesvärjare 1.Sam.28:3
när den onde anden blivit u.en Matt. 9:33
Onda andar blevo u.na ur månaa Luk. 4:41
sju onda andar blivit u.na
8:2
ur vilken de onda andarna blivit u.na
8:35
ur vilken de onda andarna blivit u.na
8:38
när den onde anden bHvit u.en
11:14
UTE"
när de voro u. Pi. marken
I.Mos. 4:8
hs söner voro u. pA. marken
34:6
evad hon är född hemma eller u.3.Mos.18:9
till deas att den tid är u.
4.Mos. 6:5
Den daa hs nasIrtid är u.
6:13
s. u. på marken kommer vid n&n
19:16
gömma mig u. på marken
1.Sam.2O:5
Är det då u. med hs godhet
Ps. 77:9
Det är u. med mil
Klaa. 3:54
U. härjar svärdet
Hes. 7:15
den s. är u. på marken dör gm svärdet 7 :15
torkplats för fisknät u. I havet
26:5
liUer I det tysts u. I havet
27:32
as. en dödaslaaen man mitt u. I havet 28:8
den s. är u. på marken
Matt.24:18
skola två män vara tllJaammans u. på 24:40
Icke ila bestånd •..u. med hm
Mark. 3:26
ha äldre son var u. på marken
Luk.111:25
de s. äro u. på landsbYllden må Icke
21 :21
UTEBLIVA
Jos.21:45
Intet uteblev av allt det loda
att Intet u.it av allt det loda
23:14
intet har uJt av allt det goda
1.Kon. 8:1;6
Jes.34:16
Icke ett enda av diuren skall u.
att icke en enda u.er
40:26
Hab. 2:3
den skall ej u.
Sef. 3:11
sin rätt ... den u.er aldri&
UTEFTER
110 alnar bred u. hela längden
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2.Mos.27:18

landsträckan u. bäcken Jabbok 6.Mos. 2:37
israeliterna u. hela deras gräns 2.Kon.10:32
u. hela östra sidan av Gilead
I.Krön. 5:10
lå& u. husets kortsida
2.Krön. 3:8
Vi måste famla u. vä&len
Jes.1I9:10
stengolvet gick u. portarnas
Hes.40:18
u. hela vä&len runt omkrin&
41:17
en vii s. gick u. skiljemuren
42:12
en mur s. u. platsens länId höll
42:20
och u. dess bredd 500 stänger
42:20
avsatsen 14 alnar u. sina fyra sidor
43:17
u. det 25000 alnar breda området
48:21

UTESLUTEN
(Ussla) var u. från H. hus
2.Krön.26:21
ovärdiga u.na från prästsdömet
Esr. 2:62
ovärdiga u.na från prästadömet Neh. 7:64
UTESTÄNGA
Den (berömmelsen) är u.d
Rom. 3:27
u.da från medborgarskap I Israel
Ef. 2:12
UTFALL
männen I staden gjorde ett u.
gjorde de ett u.

2.Sam.11:17
1.Kon.20:16

UTFALLA
huru striden u.er

Pred. 9:11

UTFINNA
mskan icke kunna u. om det s.

Pred. 7 :15

UTFLYTA
fått se den utflutna honungen

I.Sam.14:26

UTFORMA
pelarhuvudena u.de till liljor
vora pelarna u.de tillliJjor

1.Kon. 7 :19
7:22

UTFORSKA
1) tuipar, ,~ O
gräva; gräva efter; utforska, undersöka.
2) lJ.a~ar, 'i2 Q
utforska, undersöka, rannsaka, pröva.
Se vidare: Rannsaka 1.
3) jalja·, J) J. :
förninIma, märka; inse, förstå; lära
känna, känna, veta; här: låda'at, för att
känna el. veta. Se t.ex. Uppenbara 3,
Utvälja 4.
4) zara,
t
pi. förskin~~, förströ; sålla, sikta.
(Enligt en förklaring har zara i
Ps.139:3 betydelijlm: mäta, uppmäta;
jfr längdmåttet zärä!, spann, kvarter.)
Se t.ex. Säd 18.
5) [bakasj, tO p ~
grundbet. und;r;Öka; pi. söka efter,
uppsöka. Se t.ex. Uppsöka 1, Utbedja
sig 2.

n,

Sa) pii[caq, 'i2 ~
söka, uppsöka, besöka, hemsöka. Se
t.ex. Hemsöka 4, Straffa 9, Tom 5.
6) exetdzö, €~€Tci~w
noga pröva el. undersöka, utforska; av:
prep. ek, (ut) ur, från, och etåzö,
pröva, undersöka. Jfr Matt.2:8, övers.
forska; Joh.2l :12 fråga.
UTFORSKA
1 de må u. landet åt oss
6.Mos. 1 :22
1 för att u. landet
Jos. 2:2
1 kommit hit för att u. hela landet
2:3
2 vid denna tid u.r min fader
1.Sam.20:12
3 (Abner) ville u. ditt görande 2.Sam. 3:25
3 och u. allt vad du förehar
3 :25
2 då u.de han henne
Job 28 :27
6a du u.r det om natten
Ps.17:3
4 Evad jaa går eller ligger, u.r du
139:3
2 konungars ära att u. en sak
Ords.25:2
5 mödar sia för att u. det
Pred. 8:17
6 u.en vilken s. är värdig
Matt:10:11

UTFRÅGA
1) Så'al, ';> ~ tO
fråga; fråga- ~fter. Se vidare: Utbedja
sig l.
2) 'amar,
~
säga, tala; ~rdagrant: alla dess unga
lejon skola säga till dig. Se t.ex. Uppmana 1.

,o

3) akribOö, åKpt[jOW

göra (något) noggrant el. grundligt;
grundligt känna el. lära känna; av:
akrib~s, se Sträng (adj.) 12. Verbet,
som i N.T. end. förekommer i Matt.
2:7,16, står tillsantmans med prep.
parå (här med betydelsen: från); därav
betydelsen: noga utfråga.
UTFRAGA
1 UD8 man och u.de denne
1 de u. mig om det jaa icke vet
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Dom. 8:14
Ps.311:11

2 Saba och Dedan skola u. dig
3 (Herodes) u.de dem noga om
3 gm att u. de vise männen

Hes.38:13
Matt. 2:7
2:16

UTFÄRDA
Så u.en nu en befallnina
Ear. 4:21
ett kung1lgt påbud var u.t
Neh.11:23
förordn.in& s. konungen UJ
Est. 1~20
må fördenskull en skrivelse u.s
3:9
en skrivelse u.des till konuna:ens
3:12
I Ahasveros' namn u.des skrivelsen
3 :12
ett påbud skulle u.s
3:14
så anart påbudet hade blivit u.t
3:15
påbud s. blivit u.t i Susan
4:8
må en skrivelse u.s för att återkalla
8:5
u.en nu ock I en skrivelse
8:8
en skrivelse u.d i konungens namn
8:8
en skrivelse u.des till judarna
8:9
(Mordokai) u.de skrivelsen
8:10
ett påbud skulle u.s
8:13
så anart påbudet blivit u.t
8:14
och påbudet blev u.t i Susan
9:14
konungen hade u.t en skrivelse
9:25
påbudet härom blivit u.t
Dan. 2:13
stränea påbud u.t av konungen
2:16
att en kunall& förordning borde u.s
6:7
låt nu, o konungt härom u. ett förbud 6:8
lät konung Darejaves u. ett förbud
6:9
Intet förbud kon. u.r kan återkallas
6:16
farlaeerna hade u.t påbud
Joh.ll:57

UTFÖR
ledare störtas u. klippan
Urar rinna u. hennes kind
när det störtar u. branten
störtade sia hjorden u. branten
hjorden störtade sig u. branten
hjorden störtade sig u. branten

Ps.141:6
Klaa. 1:2
Mika 1:4
Matt. 8:32
Mark. 5:13
Luk. 8:33

UTFÖRA
tvångsarbeten de läto dem u.
2.Mos. 1 :14
gärningar laa u.t bland egyptierna
10:2
till att u. alla slaas arbeten
31:5
u. sitt arbete i alla stycken
31:11
till att u. alla slllls konstarbeten
35:33
u. alla slags snlderlarbeten
35 :36
huru de skola u. allt arbete
36:1
u. det ss. H. har bjudit
36:1
träda fram för att u. arbetet
36:2
u.de allt arbetet till helgedomen
36:4
från det arbete s. han u.de
36:4
arbete s. H. bludlt oss att u.
36:5
Israels barn u.de det
39:32
Mose fann att de hade u.t det
39:43
u. under ledning av Itamar
4.Mos. 4:28
u.s under lednina av Itamar
4:33
u. H. hämnd på Mldian
31:3
Med sina händer u.de han
5.Mos.33:7
H. rätt u.de (Gad)
33:21
Vilien I u. Baals sak
Dom. 6:31
Den s. vill u. hs sak skall bliva
6:31
så u.e han oiälv sin sak
6:31
Baal u.e sin sak
6 :32
u. t stora gärningar bland dem I.Sam. 6:6
med Guds hjälp har han u.t detta
14:46
må han se härtill och u. min sak
24:16
det skall du ock förmå u.
26:25
u. en krigslek I vår åsyn
2.Sam. 2:14
sedan kunde man u. sina planer
20:18
lät u. detta gm Benaja
I.Kon. 2:26
befälet över folket s. u.de arbetet
5:16
u. alla slags arbeten av koppar
7 :14
(Hiram) u.de alla hs arbeten
7 :14
u. åt konung Salomo för H. hus
7 :40
arbete s. konung Salomo lät u. på
7 :61
må du då u. ditt verk
8:32,39
åstundan och lust att u.
9:1
befälet över folket s. u.de arbetet
9 :23
huru de u.de sina åli&landen
10:5
om de bedrifter han u.de
16:27; 22:46
du har väl u.t vad rätt var
2.Kon.10:30
u. all förrättning I
1.Krön. 6:49
när de u.de sån&en i H. hus
26:6
u.s enli&t mönsterbilden
28:19
allt s. skall u.s för ~änstaörlngen
28:20
till allt .. skall u.s har du vll1igt
28:21
arbete s. u.es av konstnärer
29:5
utför allt detta och bYller
29 :19
skickll& I att u. snidverk
2.Krön. 2:7
u. alla slags snidverk
2:14
må du låta u. arbetet
2:14
arbete till slut, s. han fick u.
4:11
arbete s. Salomo lät u. för H. hus
5:1
u. ditt verk och skaffa dina tjänare
6 :23
David lät dem u. lovsån&en
7:6
vad Salomo haft i sinnet att u.
7:11
trälar vid de arbeten han u.de
8:9
att de skulle u.lovsången
3:14
u.des allt Salomos arbete
8:16
s. be~änade hm u.de sina åll&Ianden
9:4
u.de straffdomen över Ahabs hus
22:8
u. arbetet på H. hus
24:12
de s. u.de arbetet
24:13
finao u. straffdomen över Joas
24:24
u.de (Jotam) bYunadsarbeten
27:3
bestämda syssloma skulle u..
31 :16
Sedan (Hiskia) u.t detta
32:1
s. u.de arbetet på Guds hus
Esr. 3:9
så utför han sina domar
Job 36:31
du har u. t min rätt och min sak
Ps. 9:5
stå upp för att u. min sak
35 :23
utför min sak mot ett folk
43:1
Stå upp, o Gud, utför din sak
74:22
Till att u. dina rätter består allt
119:91
Utför min sak och förloasa mig
119:154
att H. skall u. den betrycktes sak
140:13
u. på dem den dom s. är skriven
149:9
H. skall u. deras sak
Ords.22:23
han skall u. deras sak mot dig
23:11
Utför din egen sak mot din vederpart 25:9
u.en änkan. sak
Jes. 1 :17
Med min hands kraft har laa u.t
10:13
du utför rådslut Ifrån fordom tid
26:1
vad vi hava uträttat har du u.t
26 :12
Han skall u. sitt verk
28:21
då han utför Slons sak
34:8
och oiälv u.t sitt verk
38:16
Vem har verkat och u.t detta
41:4
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ty H. utför sitt verk
44:23
skall u. hs vilja mot Babel
48:14
Gud, s. utför sitt folks sak
111 :22
u.t det vartill laa sänt ut det
511:11
utför dina sysslor
58:13
utför ditt verk mot dem
Jer.18:23
u.t och fullbordat sitt hjärtas 23:20; 30:24
H., s. ock utför sitt verk
33:2
då det är H. bud det utför
47:7
den s. förswn!i&t utför H. verk
48:10
ett verk hade H. att u.
50:25
(H.) skall förvisso u. deras sak
50:34
jlll skall u. din sak
61 :36
Du utför. H., min oiäls sak
Klaa. 3:58
också jaa u. mitt verk i vrede
Hes. 8:18
att jlll utför mitt verk på dig
22:14
laa skall u. min hämnd på Edom
211:14
för min räkning hava de u.t sitt verk 29:20
Han skall förviaso u. sitt verk
31:11
u. mitt verk med samma vrede
35 :11
skola se den dom jaa har u.t
39:21
allt s. där skall u.s
44:14
utför ditt verk utan att dröla
Dan. 9:19
skara s. utför hs befallning
Joel 2:11
H. nalkas för att u. sin sak
Am. 7:4
Stå upp och utför din sak
Mika 6:1
till dess att han u trör min sak
7:9
en &ärnina utför han i edra
Hab. 1:11
laa skall u. mitt verk
Sef. 3:19
den dag då jlll utför mitt verk
Mal. 3:17
den dag då laa utför mitt verk
4:3
u.t många av sina kraftgärningar Matt.11:20
Han har u.t väldiga gärnin&ar
Luk. 1:51
göra för att u. Guds gärningar
Joh. 6:28
Vilken &ärning utför du
6:30
Ingen utför sitt verk I hemll&het
7:4
det verk du givit mig att u.
17:4
u. allt vad din hand bestämt
Apg. 4:28
J/irning utför laa i edra daaar
13:41
hämnare till att u. vredesdomen Rom.13:4
gåvan att u. kraftlärninaar
1.Kor.12:10
några till att u. kraftaärningar
12:28
Icke u. väl alla kraftgärningar
12:29
(Timoteus) utför ju H. verk
16:10
Så utför döden sitt verk i oss
2.Kor. 4:12
u.de kraftgärninaar bland eder
Gal. 3:6
huru det rådslut blivit u.t
Ef. 3:9
beslut han u.de I KJ., vår H.
3:11
skickliga till att u. sitt ~änarvärv
4:12
u. ett arbete s. bär frukt
Fil. 1 :22
det verks skull s. de u.
1.Toas. 6:13
han skall ock u. sitt verk
6:24
utför en evana:elists verk
2. Tiol. 4:5
u.t en rening från synderna
Hebr. 1:3
de skola u. vad han h~ I sinnet Upp.17:17

UTFÖRANDE
u. av arbetet vid helgedomens

2.Mos.36:3

UTFÖRLIG
förtälide u.t om hedningarnas

AplI.15:3

UTGIFTER
u. för att sätta huset I stånd

2.Kon.12:12

UTGIVA
1) [ära], n, J)
grundbet. va;a"T naken; hif. blotta, utblotta; utgjuta, utgiva. I Jes.53:l2 står
ordagrant: eftersom han utblottade (el.
utgjöt) sin själ (= sig själv) till döden.
Jfr Fil.2:7 f. Se: Förkasta 9, Utgjuta
12.
2) didömi, OWW/lL
giva. Se t.ex. Förtro 2, Ingiva 8, Prisgiva 8, Upprätta 17.
3) paradidömi, 7TapaOww/lL
överlämna; utlänma. Se t.ex. Offra 22,
Prisgiva 6, Utlämna 4.
4) utf.ord.
UTGIVA
Uppdelning: i betydelsen: offra; utbetala;
utfärda.
UTGIV A (=offra)
1 utgav sitt liv I döden

Jes.I>3:12
Luk.22:19
2 att han utgav sin enfödde Son Joh. 3:16
3 utgavs för våra synders skull
Rom. 4:25
8:32
3 utan u.1t hm för oas alla
4 min lekamen u.en för eder
1.Kor.11 :24
2 u.it sia oiälv för våra synder
Gal. 1:4
3 u.it sia odälv för mig
2:20
3 utgav sil "älv för oss
Ef. 6:2
6:25
3 ss. K. u.lt sia oiälv för henne
Tlt. 2:14
2 .. u.it sig "älv för oss
2 min lekamen u.en för eder

UTGIV A (=utbetala)
u.s frin konunaens hus
redli&t u.s åt deasa män
vad de behöva skall u.s åt dem
föras över u.et och mottaget

Esr. 6:4
6:8
6:9
Fil. 4:16

UTGIV A (=utfärda)
Mo .. laa s. H. u.it
Ear. 7:6
en Jag s. ulgavs 430 år därefter
Gal. 3:17
utgavs am änglar och överlämnades
3:19

UTGIVANDE
löftesord s. efter lagens u.

Hebr. 7:28

UTGJUTA

Se även: Vatten, drickoffer, blod,
Ande, pånyttfödelse, nådegåva.
-utgjuta
blodsutgjutelse Hes.S :17
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Utgrena - Utgöra
Utgjutet
l) Utgjutet blod, l.Mos.9:6; Rom.
3:1 S. 2) Utgjuten själ, Ps.42:s. 3)
Utgjutet hjärta, Ps.62:9. 4) Utgjutet
bekymmer, Ps.l02:1. S) Utgjutet
drickoffer, Jes.57:6. 6) Utgjuten förtörnelse, Jer.7:20. 7) Utgjuten kärlek,
Rom.5:s. 8) Utgjuten förnyelse, Tit.
3:6.
UTGJUTA
1) jåsak, p::! '
gjuta: 'utgjuta: hof. bli el. vara utgjuten. Se: Fast 18.
2) såpaTs, 'i ~ ~
gjuta, utgjuta, hälla ut. I PS.102:1 har
verbet som objekt Sia.\l, se Bekymmer l, i Jes.s7:6 näsäk, se Drickoffer l. Se: Kasta 27.
3) nåtak, l n )
l:aU o~h nif.- ~ta; utgjuta sig; utgjutas; hif. utgjuta.
4) omskrivning.
I s.Mos.27:2s står ordagrant: för att
slå ihjäl en person [med l oskyldigt
blod; 2.Krön.24:2s på grund av prästen Jojadas söners blod; Hes.24:7,8
hennes blod.
S) Beträffande dessa ställen, se Bekymmer 2.
6) nå!ap, ~ g ~
droppa, drypa; här övers. utgjuta sina
flöden. Se: Predika S.
7) [rilsl, P'""!
grundbet. vara tom; hif. tömma; utgjuta; här hof. bli el. vara tömd el.
utgjuten (i betydelsen: renad från sin
bottensats el. drägg; jfr Jer.48: 11 ,
övers. vara tömd) .. Se: Leda (verb) 16_
8) utf.ord.

9) miLsak, l D /.)
blanda, -blanda T till (om drycker, i
synnerhet vin); i Jes.19:14 i överförd
betydelse (läs hela versen). Jfr
Ps.102:1O; Ords.9:2,s; Jes.s:22, övers.
blanda. Jfr Dryck 7.
10) ~Is, p 1 ::i
gjuta, utgjuta Ofr l). Jfr Job 28:2,
övers. smälta; 29:6 (med prep. 'im,
med) gjuta ut.
11) nåsals, l ~ ~
gjuta, utgjuta; i synnerhet: utgjuta
drickoffer; hijr mestadels tillsammans
med subst. näsäk, se Drickoffer l. Se:
Drickoffer 2.
12) ['årål, ill))

grundbet. vara T naken; här nif. bli
uttömd el. utgjuten. Se: Förkasta 9,
Utgiva l.
13) sim, D 'i?'
sätta, ställa, placera; här om däm,
blod; därav övers. utgjuta. Se t.ex.
Grunda S, Upprätta 4, Utlägga l.
14) ekcheo, €KXeW
(el. ekchynö, ekchynnö) gjl/ta el. hälla
ut (i både bokstavlig och överförd
betydelse); av: prep. ek, (ut) ur, från,
och chM, gjuta, hälla. Verbet är i
Upp.l6:1-4,8,IO,12,17 övers. gjuta ut.
Jfr Joh.2:1s, övers. slå ut; Matt.9:17
(pass.) spillas u t.
15) potizö, 1foTi!;w
giva (någon) att dricka; pass. få att
dricka; av: potos, dryck. I I.Kor.l2:13
står ordagrant: och alla hava vi fått en
och samme Ande att dricka.
16) spendö, 01f€VÖ w
gjuta, utgjuta; utgjuta såsom drickoffer. Se vidare: Drickoffer S.
17) haimatekchysfa, aiJ.taT€KXVola
blodsutgjutelse; av: haima, blod, och
ekcMö (ekchynö), se 14.
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UTGJUTA

3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3

ock min förtörnelse u. sig
42:18
min förtömelse och vrede u.en
44:6
utllöt sin vrede ss. en eld
Klag. 2:4
H. har u.lt sin vredes glöd
4:11
u. min förtömelse över dig
Hes. 7:8
u.er din vrede över Jerusalem
9:8
u!göte min vrede i blod
14:19
u. min förtörnelse över dem 20:8,13,21
med u.en förtörnelse regera
20:33
med u.en förtörnelse föra
20:34
u. min vrede över dig
21 :31
H. s. u.er min förtörnelse
22:22
u.er jag min vrede över dem
22:31
jag skall u. min vrede över Sin
30:15
utgöt jag min vrede över dem
36 :18
u. min vrede ss. vatten
Hos. 5:10
förtörnelse u.er sig ss. eld
Nah. 1:6

UTGöRA

UTGJUTA (förtörnelse, vrede)
3 min vrede icke u.en
2.Krön.12:7
3 H. vrede s. är u.en över oss
34:21
3 Min vrede skall u.s över denna
34:25
2 Utgjut din förtörnelse
Ps. 79:6
2 utgöt i vrede förtömelse
Jes.42:25
3 min vrede och förtörnelse u.
Jer. 7 :20
2 Utgjut din förtörnelse
10:25
3 vrede och förtörnelse u.it sig
42:18

Bärgningshögtiden vid årets u. 2.Mos.23:16
välsignad vid din u.
5.Mos.28:6
förbannad skall du vara vid din u.
28:19
H. skall bevara din u. och
Ps.121:8
alla u.ar här voro ss. där
Hes.42:11
dess u.ar och ingångar
43:11
gm alla helgedomens u.ar
44:5
följande u.ar skall staden hava
48:30
har sin naturliIIa u.
Matt.15:17
och har sin naturliIIa u.
Mark. 7:19
tid före vars u. offer skulle
Apg.21 :26
sett vilken u. H. beredde
Jak. 5:11

Söner och döttrar utgjorde 33 1.Mos.46:15
utgjorde alla tillsammans 66 personer 46 :26
s. kommo till Egypten, utgjorde 70
46:27
utgjorde de s. utgått från
2.Mos. 1:5
tabernaklet utgör ett helt
26:6
så att det utgör ett helt
26:11
så att tabernaklet utgjorde ett helt
36:13
så att det kom att u. ett helt
36:18
utgjorde 29 talenter och 730 siklar
38:24
silver s. gavs utgjorde
38:25
koppar s. blivit given utgjorde
38:29
s. utgör själva altaroffret
3.Mos. 2:2
2:9,16; 5:12; 6:11>
må u. själva altaroffret av bröden
24:7
av Rubens stam utgjorde 46500 4.Mos.1:21
så många s. inmö nstrades, utgjorde
1 :23
1:25,27,29,31,33,35,37,39,41,43
alla dessa inmönstrade utgjorde
1 :46
inmönstrade s. u. (Nahesons) här
2:4
inmönsuade s. u. hs här
2:6,8
s. tillhöra Juda läger u. 186400
2:9
Inmönstrade s. u. hs här
2:11,13,15
s. tillhöra Rubens lä&er u.
2:16
Inmönstrade s. u. hs här
2:19,21,23
s. tillhöra Efralms läger u. 108100
2:24
inmönstrsde s. u. hs här
2:26,28,30
s. tillhöra Dansiäler u. 1571!00
2:31
s. Inmönstrades utelorde 603550
2:32
dessa Inmönstrade utgjorde 7500
3:22
alla av mankön ...utgjorde 8600
3:28
(merariter) utgjorde 6200
3 :34
inmönstrade av levitema utgjorde
3 :39
de förstfödde av mankön utgjorde
3 :43
(kehatlter) s.lnmönstrades utgjorde
4:36
(gersoniter) s. inmönstrades utgjorde
4:40
(merariter) s. inmönstrades utgjorde
4:44
(leviter) s. inmönstrades utgjorde
4:48
s. utgör själva altaroffret
5:26
silvret utgjorde 2400 siklar
7 :85
guldet utgjorde 120 siklar
7:86
Brännoffers-fäkreaturen utgjorde
7 :87
tackoffers-fäkreaturen utgjorde
7:88
här s. utgjordes av Isaskars barns
10:15
här s. utgjordes av Sebulons barns
10:16
här s. utgjordes av Simeons barns
10:19
här s. utgjordes av Gads barns stam
10:20
här s. utgjordes av Manasse barns
10:23
här s. utgjordes av Benjamins barns
10:24
här s. utgjordes av Asers barns stam
10:26
här s. utelordes av Naftall barns
10 :27
Av 600000 man till fots u.es det folk 11 :21
s.omkommit ...utgjorde
16:49; 25:9
s. Inmönstrades utgjorde 43730
26:7
Manasse släkter utgjorde 52700
26 :34
av dem s. inmönstrades utejorde
26:41
26:43,50,62
drickoffren skola u.s av vin
28:14
utllör det dagHea brännoffret
28 :23
rovet utgjorde: av får 675000
31:32
hälften därav utgjorde: av får 337500 31 :36
varav skatten åt H. utgjorde 675 får
31:37
s. tillföll menigheten utgjorde
31 :43
guldet ss.1IIird åt H. utgjorde
31 :52
(StOla havet) skaJI u. gränsen
34:6
städer åt leviterna u. 48 städer
35 :7
den utgjorden gränsen
5.Mos. 3:16
med Jordan s. utgör gränsen
3 :17
de s. föllo utgjorde 12000
Jos. 8:25
(Jordan) utgjorde gränsen
13:23
Jordan s. utgjorde gränsen
13:27
utgjordes av landet från Mahanaim
13 :30
Josefs barn utgjorde två stammar
14:4
det utgjorde gränsen
15:12
Stora havet, s. utgjorde gränsen
15:47
städer s. Arons söner fingo utgjorde
21:19
städer s. Kehats bams."utcjorde
21:26
Gersonlternas städer utgjorde
21 :33
s. Merarls barn flngo utgjorde
21:40
utgjorde levitstädema 48 städer
21:41
de stupade utgjorde 120000
Dom. 8:10
de utgjorde från dessa städer
20:15
utgjorde 700 utvalda män
20:15
utgjorde de 400000 svärd beväpnade 20:17
utgjorde de s. på den dagen fölla
20:46
De svulster av guld utgjorde
l.Sam. 6:17
Israels barn utgjorde då 300000
11:8
folket utgjorde vid pass 600 man
14:2
folk s. utgjorde vid pass 600 man
23:13
fem tärnor s. utgjorde hennes följe
25:42
s. stannade utgjorde 200 man
30:10
utgjorde sju år och sex mån.
2.Sam. 2:11
de utgjorde en sluten skara
2:25
livrocken s. plägade u. hs dräkt
20:8
(filisteerna) utgjorde en hel skara
23:11
Tillsammans utelorde de 37
23:39
arbetsfolket utelorde 30000
10Kon. 5:13
s. utgjorde tempelsalen därframför
6:17
penningar s. u.lösen för
2.Kon.12:4
utgjorde 44760 stridbara män l.Krön. 5:18
utgjorde 13 städer, efter släkter
6:60
stamhalva s. utelorde hälften av
6:61
utgjorde ena hälften av Manasse stam
6 :71
utgjorde de s. voro upptecknade
7:5
de s. vora upptecknade utajorde
7:7,9,40
utgjordes av vanlie.a israeliter
9:2
personer av mankön utajorde 38000 23:3
flngo de u. allenast en familj
23:11
de däri kunniga, utgjorde 288
25:7
utgjordes av vad s. blivit helgat
26:20,26
utgjordes av vad s. blivit helgat
28:12
en här s. utgjordes av
2.Krön.14:8
arameernas här utgjorde en rinia
24:24
fann dem u. 300000 stridbara män
25:5
tackoffren utgjordes av 600 tjurar
29:33
Kärlen utgjorde tillsammans 5400 Esr. 1:11
Tempelträlarna utgjorde tillsammans
2:58
Hela församlingen utgjorde
2:64
Tempelträlarna utgjorde 392
Neh. 7 :60
Hela församlingen utgjorde
7 :66
övriga folkets gåvor utgjorde
7 :72
Peres' barn utgjorde 468 stridbara
11:6
Leviterna utgjorde tillsammans 284
11 :18
Hela antalet utgjorde 4600
Jer.52:30
trappan utgjordes av sju
Hes.40:26
uppgången utgjordes av åtta
40:31,34,37
utgjorde en IlinIId av 100 alnar
41 :13
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Uppdelning: allmänt; utgjuta blod; utgjuta
drickoffer; utgjuta förtörnelse, vrede.
UTGJUTA (allmänt)
l smörjelseoljan blivit u.en
3.Mos.21 :10
2 jag utgöt min själ för H.
LSam. 1:15
3 du u!göt mig ss. mjölk
Job 10:10
2 Han u~er förakt över furstar
12:21
2 u,er sig min själ inom mig
30:16
2 Jag är lik vatten s. u.es
Ps.22:!5
2 jag vill u. inom mig min själ
42:5
lljuvli&heten är u,en över dina
45:3
5 u. mitt bekymmer och klaga
55:18
2 u.en för hm edra hjärtan
62:9
6 utgöt himmelen sina flöden
68:9
5 jag vill u. mitt bekymmer
77:4
5 vill jag u. mitt bekymmer
77:7
2 u.er sitt bekymmer inför H.
102:1
2 han s. u.er förakt över furstar
107 :40
2 Jag u.er Inför hm mitt bekymmer 142:3
7 en u.en salva är ditt namn
HV. 1:3
8 ss. molnet u.er dagg
Jes.18:4
9 u.it en förvirringens ande
19:14
10 de hava u.it tysta höner
26:16
11 H. har ujt en tung sömns ande
29:10
12 ande från höjden u.en över oss
32:15
1 u. vatten över de törstiga
44:3
1 u. min A. över dina barn
44:3
2 Utgjut den över barnen
Jer. 6:11
2 jag skall u. deras ondska
14:16
2 min lever ss. u.en på jorden Kla&. 2:11
2 utgjut ditt hjärta ss. vatten
2:19
2 hon utgöt det icke på
Hes.24:7
2 jag skall u. min A. över Israels
39:29
3 utgöt sig den förbannelse
Dan. 9:11
3 straffdom u.er sig över förödaren
9 :27
2 u. min A. över allt kött
Joel 2:28
2 i de dagarna u. min A.
2:29
2 u. över dem min ogunst
Sef. 3:8
2 u. nådens och bönens ande
Sak.12:10
7 u. riklig välsignelse
Mal. 3:10
14 u. av min A. över allt kött
Apg. 2:17
14 skall jag u. av min A.
2:18
14 har han u.it vad I här sen
2:33
14 att den h. A. blivit u.en
10:45
14 Guds kärlek är U.en i
Rom. 5:5
15 en och samme A. u.en över l.Kor.12:13
14 rikligen utgät över oss gm JK. Tit. 3:6
UTGJUTA (blod)
2 s. u.er människoblod
10Mos. 9:6
2 hs blod skall av mskor bliva u.et
9:6
2 (Ruben:) U.en icke blod
37:22
2 ty blod har han u.it
3.Mos.17:4
2 för det blod s. blivit u.et
4.Mos.31>:33
2 gm dens blod s. u.it det
31>:33
2 oskyldigt blod icke u.s
5.Mos.19:10
2 Våra händer icke u.it detta blod
21:7
4 oskyldig och u. hs blod
27 :25
2 u.it blod utan sak
1.8am.25:31
13 i fredstid utgöt blod
loKon. 2:5
2 blod Joab utan sak har u.lt
2:31
2 utgöt oskyldigt blod
2.Kon.21 :16
2 blod s. han utgöt
24:4
2 u.it blod i myckenbet
1.Krön.22:8
2 u.it så mycket blod på jorden
22:8
2 krigsman och har u.it blod
28:3
4 u.it Joiadas söners blod
2.Krön.24:25
2 De hava u.it deras blod
Ps.79:3
2 hämnas dina tjänares u.na blod
79:10
2 utgöto oskyldigt blod
106:38
2 snara när det gäller u. blod
Ords. 1:16
2 händer s. u. oskyldigt blod
6:17
8 blod s. där blivit u.et
Jes.26:21
2 gäller att u. oskyldigt blod
59:7
2 upphören u. oskyldigt blod
.Jer. 7:6
2 u.en icke oskyldigt blod
22:3
2 u. den oskyldiges blod
22:17
2 u!göto de rättfärdigas blod
Klsg. 4:13
2 våldsverkare vilken u.er blod Hes.18:10
2 Du stad s. u.er invånares blod
22:3
2 Gm det blod du har u.it
22:4
2 om det gäller att u. blod
22:6,9
2 tager mutor för att u. blod
22:12
2 harm över det blod du u.er
22:13
2 de u. blod för att skaffa vinning
22:27
4 det blod hon u.lt är kvar
24:7
4 det blod hon u!göt
24:8
2 I u.en blod
33 :25
2 blods skull de u.it över landet
36:18
2 u.lt oskyldigt blod
Joel 3:19
14 rättfärdigt blod s. är u.et
Matt.23:35
14 förbundsblodet, s. varder u.et
26:28
14 förbundsblodet s. varder u.et Mark.14:24
14 blod s. är u.et från världens
Luk.11:5O
14 blod s. varder u.et för eder
22:20
14 när Stelanus' blod uigöts
Apg.22:20
14 när det gäller att u. blod
Rom. 3:15
16 mitt blod u.et ss. drickoffer
Fil. 2:17
17 utan att blod U.es gives
Hebr. 9:22
14 u.it heliga mäns... blod
Upp.16:6
UTGJUTA (drickoffer)
11 skall u. drickoffer
2.Mos.21>:29
11 intet drickoffer skolen I u.
30:9
11 skulle u. drickoffer
37 :16
11 drickoffer av stark dryck u.s 4.Mos.28:7
11 (Ahas) u!göt drickoffer
2.Kon.16:13
2 åt dem U.er du drickoffer
Jes.57:6
11 drickoffer u. de åt andra
Jer. 7 :18
11 u.it drickoffer åt andra gudar
19:13
11 u.it drickoffer åt andra gudar
32:29
11 u. drickoffer åt henne
44:17
11 upphörde att u. drickoffer åt
44:18
11 u. drickoffer åt henne
44:19,19,25
11 u!göto där sina drickoffer
Hes. 20 :28

UTGRENA
alla jordens folk U.t sig
l.Mos. 9:19
Sedan u.de sill kananeernas släkter
10:18
och bliva ett u.t vinträd
Hes.17:6

UTGRUNDA
-utgrunda
outgrundlig Ps 139:18
UTGRUNDA
vem kan u. det
Pred.
u.s på ett andligt sätt
loKor.
Den andliga mskan åter kan u. allt
men själv kan hon icke u.s av ngn

7 :25
2:14
2:15
2:15

UTGÅ
från vilka filisteema U.tt
l.Mos.10:14
en s. u.r från ditt eget liv
15:4
konungar skola u. från dig
17:6
Från H. har detta U.tt
24:1>0
Se, av min son u.r doft
27 :27
konungar skola u. från din länd
35:11
den s. hade u. tt från hs länd
46 :26
s. hade u.tt från Jakobs länd
2.Mos. 1:5
sex armar u. från ljusstakens sidor
25:32
sex armar s. u. från ljusstaken
25:33
armparet s. u.r från ljusstaken
25:35
sex armar s. u. från ljusstaken
25:35
sex armar utgingo från ljusstakens
37:18
sex armar utgingO från ljusstaken
37:19
armparet s. utelck från ljusstaken
37 :21
sex armar s. uteingo från den
37 :21
lever av det s. u.r av H. mun
o.Mos. 8:3
icke ngt ord u. av eder mun
Jos. 6:10
söner s. u. tt trån hs länd
Dom. 8 :30
Från storätaren utelck ätbart
14:14
son s. skaJI u. ur ditt liv
2.Sam. 7 :12
han .. har u.tt från mitt eget liv
16:11
u.tt från min herre konungen l.Kon. 1:27
den s. har u.tt från din länd
8:19
från Jerus. skall u. kvarleva
2.Kon.19:31
söner till dig, de s. skola u.
20 :18
från vilka filisteerna u.tt
l.Krön. 1 :12
Från dem utllinllo so_titerna
2:53
låtit kallelse u. till Israel
2.Krön. 1:2
din son s. u.tt från din länd
6:9
en kunllJig befallning u.
Est. 1:19
braket s. u.r från hs hydda
Job 36:29
Från hs näsborrar u.r rök
41 :11
ty därifrån u.r livet
Ords. 4:23
min röst skall u. till msk ors barn
8:4
från 810n skaJI !all u.
Jes. 2:3
från JeNs. skall u. en kvarleva
37:32
söner s. skola u. av dig
39:7
u.tt ett sanningsord
45:23
från mig skaJllag u.
51:4
med ordet s. u.r ur min mun
55:11
en avkomma u. från Jakob
65:9
förrän du utgick ur modersskötet Jer. 1:f.
hs herre skall u. från hm själv
30:21
ett ord s. nu u.r från H.
Hes.33:30
utgick befallning
Dan. 9:23
den tid då ordet utgick
9:25
Telningar skola u. från hm
Hos.14:7
jag skall låta ett bud u.
Am. 9:9
från Sion skall lag u.
Mika 4:2
av dig skall åt mig u. en
5:2
utgick stor vrede från H.
Sak. 7:12
rinnande vatten u. från Jerusalem
14:8
av dig skall u. en furste
Matt. 2:6
utan av allt s. u.r av Guds mun
4:4
u. deras onda tankar, otukt
Mark. 7 :21
från kejsar Augustus utgick
Luk. 2:1
nådens ord s. utginge
4:22
från Gud har jag u.tt
Joh. 8:42
sanningens A. s. u.r ifrån Fadern
15:26
trott att jag är u.ngen från Gud
16:27
tro vi att du är u.ngen från Gud
16:30
förstått att jag är u.ngen från dig
17:8
han utelck Ifrån skrifterna
Apg.17:2
från eder s. Guds ord har u.tt
1.Kor.14:36
sken s. u.r från evangelium
2.Kor. 4:4
Intet ohöviskt tal u. ur eder
Ef. 4:29
dessa hava u.tt från Abrahams
Hebr. 7:5
stam från vilken Ingen har u.tt
7:13
Från oss hava de u.tt
1.Joh. 2:19
u. välstgnelse och förbannelse
Jak. 3:10
från hs mun utgick ett skarpt
UPp. 1:16
från tronen utgingo ljungeldar
4:5
säg jag tre orena andar u.
16:13
från tronen utgick en röst s. sade
19:5
från hs mun utgick ett skarpt svärd
19 :15
svärd, det s. utgick från hs mun
19 :21

UTGÅNG

Uthamra - Utlämna
bredden utgjorde en längd av 100

10 bat u. en borner
u.s av sex felfria lamm
spisoffret u.s aven efa till var
skall gränsen u.s av Jordan
skall gränsen u,s av Stora havet
u. ett icke heligt område
Så u. släktledema från
utgjordes av sadduceer
u. deras samveten vittnesbörd

41:14
46:14

46:4
46:11
47:18
47:20
48:15
Matt. 1 :17
Apg.23:6
Rom. 2:15

så u. ock vi, fastän många
12:5
alla lemmar u. en enda kropp
l.Kor.12:12
till att u. en och samma kropp
12:13
Kroppen u.es icke heller aven enda
12:14
Om åter allasammans utgjorde en lem 12:19
staden utgjorde en fyrkant
Upp.21:16
utgjordes av alla slags ädelstenar
21 :19
portarna utgjordes av 12 pärlor
21 :21
var särskild port utgjordes aven
21 :21

UTHAMRA
200 sköldar av U.t guld
1.Kon.10:16
300 mindre sköldar av U.t guld
10:17
200 sköldar av U.t guld
2.KrÖn. 9:15
till var sköld 600 siklar U.t guld
9 :15
300 mindre sköldar av u.t guld
9:16

UTHUGGA
U.na brunnar du icke huggit ut
av u.na brunnar i myckenhet
klippan ur vilken I ären u.na
en grav s. var u.en i en klippa

en grav s. var u.en i klippan

5.Mos. 6:11
Neh. 9:25
Jes.51:1
Mark.15:46
Luk.23:53

UTHÅLLIG
Se även: Ståndaktig.
UTHÅLLIG

1) proskartereö, 7fpOOKapTEpEw
hålla ut i, framhärda i; här övers. vara
uthållig i; av: prep. pro s, till; vid, och
kartereö, vara stark, fast el. ståndaktig
(av: kart eros, stark, fast, ståndaktig).
Jfr Apg.l :14, övers. hålla ut i; 2:42
hålla fast vid; v.46 vara tillsammans;
6:4 helt ägna sig å t; 8: 13 hålla sig till;
Rom.13:6 vara ständigt verksam.

2) ektenos, EKTEVWe:
adv. l,lthålligt, ihärdigt, enträget; av:
ektenes, se 3. Beträffande l.Pet.1 :22,
se Kärlek 15. Ekten6s är i Apg.l2:S
övers. enträget; i Luk.22:44 förekommer komp. ektenesteron, se Ivrig 12.

3) ektenes, EK TEVi} e:
utspänd, utsträckt; uthållig, ihärdig;
av: ekteinö, spänna el. sträcka ut (t.ex.
om att räcka ut handen, Matt.8:3 m.fl.
ställen). I l.Pet.4:8 står ordagrant:
haven framför allt uthållig kärlek till
varandra.
4) hypomone, V7fOpovi}
uthållighet, ståndaktighet. Se vidare:
Ståndaktig 4.

5) proskarteresis, 7fpOOKapTEpT/Ote:
uthållighet, ståndaktighet; av: proskartereö, se l.
UTHALLIG
1 Varen u.a i bönen
1 Varen u.a i bönen
2 av hjärtat med u. kärlek
3 framför allt U,a i eder kärlek

Rom.12:12
Kol. 4:2
1.Pet. 1 :22
4:8

UTHÅLLIGHET
4 med u. i att göra det goda
4 med all u. gjorda bland eder
5 under ständig u. och bön

Rom. 2:7
2.Kor.12:12
Ef. 6:18
4 med u.löpa i den tävlingskampHebr.12:1

,'J '

UTHÄRDA

l) jåkol,
vara stånd, kunna; här i betydelsen:
kunna med, stå ut med, tåla, uthärda;
övers. kunna uthärda. Se t.ex. Lida 17.

i

2) nåsä', Kln

lyfta, höja; b~a (i såväl bokstavlig som
bildlig betydelse). Se t.ex. Lida 11,
Upphöja l, Vinning 2.

3) kul, '" J
grund bet. trol. fatta, gripa; mäta
(upp); här hif. el. pilp. i betydelsen:
hålla ut, uthärda, härda ut med. Se
t.ex. Härda ut 2, Uppehålla S.
4) lfum, C 1 i;
stå upp; stå; stå fast, bestå; här med
prep. be, i. Se t.ex. Fast 38, Uppstå 1,
Upptaga 4.
5) nua~, Q 1 )
v,!1a; sätta el. lägga sig; här (med prep.
le, till, för) övers. stilla uthärda. Se
vidare: Stilla (adj.) 6.
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6) hypomenö, V7fOPEVW
stanna kvar; hålla stånd, vara ståndaktig, uthärda; i 2.Tim.2:10; HebL
10:32 övers. ståndaktigt uthärda. Se
vidare: Lidande 14.
7) I 2.KoLl:6 står ordagrant: i ståndaktighet (hypomon~, se Ståndaktig 4) i
samma lidanden, som också vi lida.
8) stegö, OTE-yW
täcka, skyla; stänga ute (vatten); avvärja, hålla tillbaka; senare betydelse:
hålla uppe, bära upp; motstå, uthärda,
fördraga. Verbet är i l.KoL9:l2; 13:7
övers. fördraga.

9) anechornai,

aVEXOpat

ego hålla sig upprätt; därav betydelsen:
fördraga, uthärda. Se: Härda ut 3, Tålmodig 4.
10) hypopherö, V7fO<!>EPW

bära under; uppbära; uthärda, utstå. Se
vidare: Härda u t 4.
11) utf.ord.
UTHÄRDA
1 kunna u. se den olycka
Est. 8:6
1 kunna u. att se mina landsmän
8:6
2 under vilka den ej kan u.
Ords.30:21
3 folken kunna icke u. hs vrede Jer.l0:10
3 mödade mig att u. den
20:9
3 H. dag.o.vem kan u. den
Joel 2:11
4 Vem kan u. hs vredes glöd
Nab. 1:6
5 stilla u. nödens tid
Hab. 3:16
3 vem kan u. hs tillkommelses
Mal. 3:2
6 den u.r allting
l.Kor.13:7
7 ståndaktigt u.en samma
2.Kor. 1:6
8 när vi icke mer kunde u.
l.Tess. 3:1
8 när jag icke mer kunde u.
3:5
9 under lidanden I måsten u. 2.Tess. 1:4
6 u.r jag ståndaktigt allting
2.Tim. 2:10
6 ståndaktigt u.den lidandets
Hebr.10:32
10 tåligt U.r vedervärdigheter
l.Pet. 2:19
11 föredöme i att u.lidande
Jak. 5:10

UTIFRÅN-tJ
Intet s. u. går in i mskan
Mark. 7 :15
intet s. u. går in i mskan kan orena
7 :16

UTJAGA
u.de ur landet med hugg

Job 30:8

UTJÄMNING
Det ord, som i 2.KoL8:13 f. är översatt )mtjämning», isOtes, betyder: likhet, jämlikhet (av: isos, lik). Samma
ord förekommer även i KoI.4:1, där
det är återgivet med »(vad) billigt (är)>>.
Beträffande den nytestamentliga gemenskaps- och jämlikhetstanken, som
bl.a. kommer till uttryck i omtanken
om de fattiga, se Egendom, Fattigdom,
Gemenskap, Jämlikhet.
UTJÄMNING
en u. skall ske
Så skall en u. ske

2.Kor. 8:13
8:14

För den s. U.s i de levandes
Pred. 9:4
en enda, sin fostrarinnas u.de
HV.6:8
min u.de, till vilken min själ
Jes.42:1
min u.de kan få dricka
43:20
för Israels, min u.des, skull
45:4
mina u.de skola besitta landet
65:9
så att mina u.de skola säga
65:15
mina u.de skola själva njuta
65:22

UTKORELSE
Guds utkorelse eller utväljande av ett
egendomsfolk är ett centralt tema i
såväl Gamla som Nya Testamentet. Se:
Utvälja.
UTKORELSE

1) ekloge, EK AO')'i}
utväljande, val, utkorelse; av: eklegö,
plocka ut, välja ut. I Rom.9:ll står: he
kat' eklog~n prothesis (se Rådslut 8),
beslutet (rådslutet) enligt utkorelse.
Se: Utvälja 10.
UTKORELSE
1 en u. s. skett av nåd
Rom.11:5
1 se vi på u.n, äro de hs älskade
11:28
1 eder kallelse och u. fast
2.Pet. 1 :10

UTKORELSE-RÅDSLUT
1 Guds u. bliva beståndande

Rom. 9:11

UTKRAMA
dess blod u.s på altarets
blodet u.s vid foten av altaret
friska sår, icke u.de

3.Mos. 1:15
5:9
Jes. 1:6

UTKRÄVA
edert eget blod skall jag u.
l.Mos. 9:5
u. det av vilket djur det vara må
9:5
avena mskan u. den andras själ
9:5
du u.de det av mig
31:39
(Ruben:) därför u.es nu hs blod
42:22
(Juda:) av min hand må du U. hm
43:9
skall jag själv u. det av hm
5.Mos.18:19
ty H. skall förvisso u. det av dig
23 :21
skall jag u. hämnd av mina ovänner
32:41
han u.er hämnd av sina ovänner
32:43
må H. u. vad vi hava förskyllt
Jos.22:23
H. u.de sedan av Davids
l.Sam.20:16
u. hs blod av eder hand
2.Sam. 4:11
Må H. se detta och u. det
2.Krön.24:22
Vi vilja icke u. ngt av dem
Neh. 5:12
han s. u.er blodskulder
Ps. 9:13
för att u. hämnd på hedningarna
149:7
Hämnd skall jag u.
Jes.47:3
utföra din sak och u. din hämnd
Jer.51 :36
hs blod skall jag u. av din hand
Hes. 3:18
hs blod skall jag U. av din hand
3:20
för att jag skulle u. hämnd
24:8
i övermod velat u. hämnd
25:15
hs blod u. av väktarens hand
33:6
hs blod skall jag U. av din hand
33:8
och u. mina får ur deras hand
34:10
u. hämnd av hednafolken
Mika 5:15
u.s alla profeters blod
Luk.l1:50
Det skall u.s av detta släkte
11:51
i denna natt skall din själ u.s
12:20
av hm skall mycket varda U.t
12:48
om jag har U.t för mycket av ngn
19:8
u. vårt blod av jordens
Upp. 6 :10
Gud har u.t vedergällning för eder
18:20
han har u.t sina tjänares blod
19:2

UTKÄMPA
den kamp vi hava att u.
samlade för att u. sin strid

u.erna därav tillhöra dig

kommit till u.en av lägret
Gideon till u.en av lägret
till u.en av arameernas läger
spetälska till u.en av lägret
allenast u.erna av (Guds) verk

Jos.17:18
Dom. 7:17
7:19
2.Kon. 7:5
7:8
Job 26:14

UTKASTA
Hs huvud skall bliva U.t
hs döda kropp ligga u.d
u.de i mörkret därutanför
men finnen eder själva u.de
denna världens furste u.s

2.Sam.20:21
Jer.36:30
Matt. 8:12
Luk.13:28
Joh.12:31

UTKORA
Se även: Utvälja.
UTKORA

n
längta efter, ö~ska, begära; finna behag
1) härnad, 10

i. Se t.ex. Behag 22, Lust 16.
l

n ::

välja, . utvälj~ "fmna behag i; här pU.
övers. utkoras. Se t.ex. Behag I,
Lust 20, Täckas 5, Utvälja l.
3) bar, l ~
avsöndrad; ren; klar, strålande; här
övers. utkorad; jfr HV.6:9, övers. strålande. Se vidare: Ren 10.

4) bähir, l ' n :1
utvald; av: b~a~, se 2. Se: Utvälja 6.
UTKORA
1 berg s. Gud U.t till sitt säte
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PS.68:17

Ef. 6:12
Upp.19:19

UTLEVAD
den u.e begå äktenskapsbrott

UTKANT

2) båhar,

2
3
4
4
4
4
4
4

Hes.23:43

UTLOPP
Salthavet ända till Jordans u.
den vik där Jordan har sitt u.

Jos.15:5
15:5

UTLOVA
l) nåtan, 1 fl )
giva. -Se t.eiZ. T Gåva 7, Utdela l, Utlämna 2.
2) epanggelia,

E7fa')'')'EAla

kungörelse, meddelande; i N.T. löfte,
löftesord; det som utlovas; av: epanggellomai, se 4. Se: Lova 13, Löfte 11,
Löftesord 5.
3) proepanggellomai,7fpoE7fanEAAopat
i förväg (förut) utlova; av: prep. pro,
före, framför, och epanggellomai, se 4.
4) epanggez!omai, E7fa'Y/'€AAOpat
kungöra, meddela; i N.T. nästan genomgående i betydelsen: lova, utlova.
Se: Lova 11, Löfte 15.
UTLOVA
1 u.r ngt tecken eller under
5.Mos.l3:1
2 sända vad min Fader har U.t
Luk.24:49
2 förbiden där vad Fadern U.t
Apg. 1:4
2 av Fadern undfått den u.de helige A. 2:33
3 i heliga skrifter u.t
Rom. 1:2
3 välsignelsegåva s. I haven u.t 2.Kor. 9:5
2 gm tron undfå den u.de A.
Gal. 3:14
2 det s. var u.t skulle av tro på
3:22
2 undfått den u.de helige A.
Ef. 1:13
4 för evärdliga tider sedan u. t
Tit. 1:2
2 gm tro få till arvedel vad U.t
Hebr. 6:12
2 fick (Abraham) så vad U.t var
6:15
2 skulle få det u.de eviga arvet
9:15
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2
2
2
2

göra Guds vilja och få vad u.t är
ss. främling i det u.de landet
innan de fått vad u.t var
undfingo de icke vad U.t var

10:36
11:9
11:13
11:39

UTLYSA

1) kårå', K l i)

rop~, kalla

(på); ropa ut, kungöra. Se
t.ex. Lysa 8, Åkalla 1.

UTLYSA
1 u. ss. heliga sammankomster 3.Mos.23:2
1 heliga sammankomster I skolen u.
23:4
1 u. en helig sammankomst
23 :21
1 u. ss. heliga sammankomster
23 :37
1 H. friAr har blivit u.t
5.Mos.15:2
1 u.ta fester ... kan jag icke lida
Jes. 1:13
1 u.tes en fasta inför H.
Jer.36:9

UTLÄGGA

l) sim, :: 'lY
sätta, ställa, lägga; här om siikäl, se
Mening 3; därav övers. utlägga. Se t.ex.
Utgjuta 13, Vakta 2.
2) dianoigö,

otavol')'w

öppna genom att skilja isär; öppna helt
och hållet; här i betydelsen: förklara,
utlägga. Se vidare: Upplåta Il.
3) ektithemi,

EKTieT/pt

ställa el. sätta ut; med. ektithemai i
betydelsen: utlägga, framlägga, förklara; av: prep. ek, (ut) ur, och tithemi, ställa, sätta, lägga. Jfr pass. i
Apg.7:2l, övers. bliva utsatt; med. i
Apg.11:4, övers. omtala. Se: Undervisa 12.
4) epilysis, E7f lAV o te:
upplösning; i överförd mening: uttydning, tolkning; av: epilyö, se Uttyda 7.
UTLÄGGA (~uttolka)
1 de utlade meningen
Neh. 8:8
2 (Paulus) utlade dem
Apg.17:3
3 utlade vad därtill (Guds rike) hör
28:23
4 av ngn mskas kraft u.s
2.Pet. 1 :20
UTLÄGGA (allmänt)
det nät han utlagt må fånga hm
och u.s snaror i hs Guds hus
om intet garn blivit utlagt

PS.35:8
Hos. 9:8
Am. 3:5

UTLÄGGNING
-utläggning
lagutläggning 5 .Mos.l :5
Utläggning
Det hebreiska ordet för )mtläggning»,
miljräs (utt. midråsh), som kommer av
verbet däras, (noga) undersöka, utforska, betecknar en i uppbyggligt
syfte utarbetad förklaring eller kommen tar till en helig skrift eller ett
skriftavsnitt. Sådana »midrashem förekommer rikligt i senare judisk, rabbinsk tradition. Nytestamentliga exempel på sådana utläggningar utgör
l.KoLlO:l-13 (ökenvandringen) och
2.KoL3:7-4:6 (laggivningen på Sinai).
Profeten Iddos »Utläggning» innehöll en utförligare framställning av
konung Abias hi~toria. Se: Iddo 3.
»Utläggning av Konungaboken»,
2.Krön.24:27, var en »midrash» (se
ovan), som bl.a. innehöll en utförligare
framställning av och kommentar till
konung J oas' och hans släkts historia.
UTLÄGGNING
upptecknat i profeten Iddos u. 2.Krön.13 :22
skrivet i 'U. av Konungaboken'
24:27

UTLÄMNA
l) sågar, l l D
stänga, tillsl~t~; här hif. i betydelsen:
överlämna, utlämna, prisgiva. Se vidare: Pris (II) l.
2) nåtan,

1 l,

l

giva, -skänka~ ~Iämna; överlämna, utlämna. Se t.ex. Gåva 7, Prisgiva 3, Utdela l, Utse 8, Överlämna 9.

3) jåsä', K::;'

gå el: kom~a~ ut; här hif. föra ut. Se
t.ex. Betala 8, Undkomma 4.
4) paradidömi, 7fapao lO Wpt
överlämna, överlåta; utlämna, prisgiva,
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Utländsk - Utrota
förråda; i Matt.26:2 pass. övers. bliva
förrådd och utlämnad. Verbet är ofta
övers. förråda, t.ex. Matt.1 0:4; 24:10;
26:21; 27:3,4; Mark.3:l9; 14:10,11;
Luk.2l :16; 22:21,48; Joh.6:64; 13:2,
11; I.Kor.ll :23b. Se t.ex. Pris (II) 6,
Prisgiva 6, Utgiva 3, Överlämna 17.
UTLÄMNA
1 icke u. till hs herre
5.Mos.23:15
1 Skola Kegilas borgare u. mig l.Sam.23:11
1 Skola Kegilas borgare då u. mig
23:12
1 H. svarade: De skola u. eder
23:12
1 Vår sak bliver att u. hm åt kon.
23:20
1 Lova mig att du icke u.r mig
30:15
2 u.en allenast (Seba)
2.Sam.20:21
2 av (Sauls) söner må sju U.s
21:6
2 Jag skall u. dem
21:6
3 Kares u.de de kärl till H. hus
Esr. 1:7
3 Dem u.de Kares åt skattmästaren
1:8
4 Människosonen u.d
Matt.26:2
4 u.de (J.) till att korsfästas
27 :26
4 u.de hm till att korsfästas
Mark.15:15
4 men J. u.de (Pilatus)
Luk.23:25
4 U.t hm till att dömas till döden
24:20
4 J., hm s. I u.den
Apg. 3:13

UTLÄNDSK
Se även: Främling, främmande, utlänning.
UTLÄNDSK

1) nålsri, '! ~ ~
främmande; främling; av: [nä~ar], pi.
uppmärksamt betrakta; betrakta såsom
främling. Se: Främling 4, Främmande 2, Förunderlig 1, Utlänning 2.
2) exö, €~W
adv. ute, utanför.
UTLÄNDSK
1 icke till konung en u. man
1 u.a kvinnor s. han älskade
1 för alla sina u.a kvinnor
1 s. kläda sig i u.a kläder
2 förföljde dem in i u.a städer

5.Mos.17:15
1.Kon.11:1
11:8
Sef. 1:8
Apg.26:11

UTLÄNNING
Se även: Främling, främmande, utländsk.
UTLÄNNING

1) bän-nekar, l J ) -1 :1
ego en frä~mand;s'~on; främling; bän-,
cstr. av ben, son; ne~är, främmande
(av: [nä~ar], se Utländsk 1). Se: Främling 5.
2) nålsri, '! J ~
främmande; främling. Se vidare: Utländsk 1.

Hebron med dess u.er runt omkring
21:11
Hebron med dess u.er, Libna med u.er 21:13
Jattir med dess u.er, Estemoa med u.er21:14
Holon med u.er. Debir med u.er
21 :15
Ain med u.er. Jutta med u.
21 :16
och Bet-Semes med dess u.
21 :16
Gibeon med u.er, Geba med u.er
21 :17
Anatot med u.er och Almon med u.er 21 :18
13 städer med tillhörande u.er
21 :19
Sikem med u.er, Geser med u.er
21:21
Kibsaim med dess u.er
21 :22
och Bet-Horon med dess u.er
21 :22
Elteke med u.er, Gibbeton med u.er 21 :23
Ajalon med u.er
21 :24
Gat-Rimmon med u.er
21:24
Taanak med u.er
21 :25
Gat-Rimmon med u.er
21 :25
städer ...med tillhörande u.er
21 :26
Golan i Basan med dess u.er
21 :27
och Beestera med dess u.er
21:27
Kisjon med u.er, Dobrat med u.er
21 :28
Jarmut med u.er
21 :29
En-Gannim med u.er
21 :29
Miseal med u.er. Abdon med u.er
21 :30
Helkat med u.er, Rehob med u.er
21:31
Kedes i Galileen med dess u.er
21 :32
Hammat-Dor med u.er
21:32
Kartan med u.er
21:32
13 städer med tillhörande u.er
21 :33
Jokneam med u.er, Karta med u.er
21 :34
Dimna med u.er, Nahalal med u.er
21:35
Ramot i Gilead med dess u.er
21 :38
Mahanaim med dess u.er
21 :38
Hesbon med u.er, Jaeser med u.er
21 :39
levitstäderna 48 med tillhörande u.er 21 :41
och tillhörande u.er runt omkring
21 :42
bodde på alla Sarons u.er
l.Krön. 5:16
Hebron i Juda med dess u.er
6 :55
Libna med u.er, Estemoa med u.er
6 :57
Hilen med u.er, Debir med u.er
6:58
Asan med u.er, Bet-Semes med u.er
6:59
Geba med u.er, Alemet med u.er
6 :60
och Anatot med dess u.er
6 :60
dessa städer med deras u.er
6:64
Sikem med u.er i Efraims bergsbyad
6:67
Geser med dess u.er
6:67
Jokmeam med u.er
6:68
Bet-Horon med u.er
6 :68
Ajalon med u.er
6 :69
Gat-Rimmon med u.er
6:69
Aner med u.er, BileaDl med u.er
6:70
Golan i Basan med dess u.er
6:71
och Astarot med dess u.er
6 :71
Kades med u.er, Dobrat med u.er
6:72
Ramot med u.er. Anem med u.er
6:73
Masal med u.er, Abdon med u.er
6:74
Hukok med u.er, Rehob med u.er
6:75
Kedes med u.er, Hammon med u.er
6:76
och Kirjataim med dess u.er
6:76
Rimmono med u.er, Tabor med u.er
6 :77
Beser med u.er, Jabas med u.
6:78
Kedemot med u.er, Mefaat med u.er
6:79
Ramot med u.er, Mahanaim med u.er 6:80
Hesbon med u.er, Jaeser med u.er
6:81
städer kring vilka de hava u.er
13:2
leviterna övergåvo sina u.er
2.Krön.ll:14
s. bodde på sina städers u.er
31:19
i byarna med tillhörande u.er
Neh.11:25
i Lakis med dess u .er
11 :30
från Gebas och Asmavets u.er
12:29
våra får öka sig på våra u.er
Ps.144:13
till u. runt omkring 50 alnar
HesA5:2
dels att bo på, dels ss. U.
48:15
staden skall hava en u.
48:17

3) allophylos, an6rjJVAO~

UTMATTAD

aven annan stam el. ett annat folk,
främling, utlänning; i motsats till j~de:
hedning; av: ållos, annan, och phyle, se
Stam 11.

UTMED

UTLÄNNING
1 Ingen u. skall äta därav
2.Mos.12:43
1 Icke heller av u.s hand
3.Mos.22:25
2 må du sälja det åt en U.
5.Mos.14:21
2 En U. må du kräva
15:3
2 Av u.en må du taga ränta
23:20
1 U.ar skola bruka åt eder åkrar
Jes.61:5
2 våra hus i u.ars (ägo)
Klag. 5:2
2 u,ar droga in gm hs port
Ob. v.ll
3 förbjudet hava umgänge med U. Apg.l0:28

UTMANA

1) [gara], nl J
egga, uppegg;; Thär hithp. (med prep.
be) i betydelsen: utmana. Jfr hithp.
(med prep. be) i Ords.28:4, övers. gå
till strids mot.
2) prokalt!ö, 1fP0KaA€W

2.Kon.14:10
2.Krön.25:19
Gal. 5:26

UTMARK
u. omkring ngn av deras städer 3.Mos.26:34
u.er runt omkring dessa städer 4.Mos.35:2
u.erna skola vara för deras dragare
35:3
städernas u,er åt leviterna
35:4
ss. u.er till sina städer
35:5
48 städer, med tillhörande u.er
35:7
några städer med tillhörande u.er Jos.14:4
tillhörande u.er för vår boskap
21:2
städer med tillhörande u.er
21:3,8
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5.Mos.25:18
2.Sam.17:2

hennes tärnor gingo u. floden 2.Mos. 2:5
från öknen Sin u. Edom
4.Mos.34:3
Simei gick längs u. berget
2.Sam.16:13
runt huset, u. dess vägg
l.Kon. 6:5
både u. tempelsalen och u. koret
6:5
i ytterbyggnaden u. hela huset
6 :10
två lejon stodo u. armstöden
10:19
två lejon stodo u. armstöden 2.Krön. 9:18
Asarja u. sitt eget hus
Neh. 3:23
till ära, trakten u. Havsvågen
Jes. 9:1
skiljemur gick u. tempelkamrarna Hes.42:7
kanten på ramen, u. randen
43:13
fiskare skola stå u. den
47:10
från nordgränsen, u. östra havet
47:18
u. det heliga offergärdsområdet
48 :18
u. det heliga offergärdsområdet
48:18
bebon landsträckan u. havet
Sef. 2:5
landsträckan u. havet ss. betesmarker
2:6
vandrade U. Galileiska sjön
Matt. 4:18
(J.) gick fram U. Galileiska
Mark. 1 :16
allt folket stod på land U. sjön
4:1
foro tätt u. Kreta
Apg.27 :13

UTMÄRGLAD
U.e äro de av brist och svält

kalla fram; med. kalla fram till sig; i
synnerhet: utmana, reta; av: prep. pro,
före, framför, och kaIeö, kalla. Ordet
motsvarar vårt latinska låneord 'provocera'.
UTMANA
1 Varför u.r du olyckan
1 Varför u.r du olyckan
2 u. varandra och avundas

medan du var trött och u.
medan han är u. och modlös

Job 30:3

UTMÄRKA
u. särskilda tider, dagar
l.Mos. 1 :14
u.s framför alla andra folk
2.Mos.33 :16
u.en eder i alla stycken
2.Kor. 8:7
också u.en eder i detta kärleksverk
8:7

UTOM
-utom
förutom Matt.14:2l
UTOM tt
blev hon u. sig av förundran
1.Kon.10:5
u. när den gör ngn fångst
Am. 3:5
ingen känner Sonen u. Fadern
Matt.l1:27
ej heller känner ngn Fadern u. Sonen 11:27
sågo de ingen u. J. allena
17:8
Ingen är god u. Gud allena
Mark.l0:18
icke ens Sonen - ingen u. Fadern
13:32

UTOMKRING
en mur gick u. huset
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Hes.40:5

UTPANTA

UTPOST

belastar dig med U.t gods

Hab. 2:6

UTPANTNING
den betryckte drabbas av u.

Job 24:9

UTPINA
Har jag u. t dess brukares liv

Job 31:39

UTPLANTERA
Nu är (vinträdet) U.t i öknen

Hes.19:13

UTPRESSA

UTPLUNDRA
i plundrares hand och dessa u.de Dom. 2:14
u.de i ett land dit de föras
Neh. 4:4
deras förråd u.de jag
Jes.l0:13
Jorden bliver i grund u.d
24:3
dina palats skola varda u.de
Am. 3:11

UTPLÅNA
1) maha, nno

tvätta bort, t~rla av; avlägsna, utplåna.
Se: Fördärv 19.
2) gara', li J~

skära el. klippa av; här nif. bli avskuren. Se t.ex. Avskära 4, Våld 18.
3) [samaq], 1'2 ~
hif. förinta, utrota, förstöra; nif. förintas, utrotas, förstöras. Se t.ex. Föröda 5, Utrota 5.
4) [kahad], 1nJ
hif. utplåna, ;t;ota, förgöra. Verbet
står här jämsides med hif. av [Säma~],
se 3 (här övers. utrota). Se t.ex.
Förgöra 15, Utrota 2.
5) 'abad, 1:1 ~
irra o~ring,-gå vilse; gå under, förgås;
hif. fördärva, förstöra, förgöra. Se vidare: Undergång l.
6) [kapar], leJ J
grundbet. betä~ka el. bestryka Ofr art.
Försoningen, inledn. till G.T.); pi. kippär, sona, försona; här pU. trol. i
betydelsen: bli utstruken el. utplånad.
Se vidare: Försona 1.
7) naka, n p )
vara ;en el. To;kyldig; här pi. förklara
oskyldig, frikänna. Se t.ex. Förlåta 5,
Straff 1, ÖVergiva 16.
8) mus, rtJ' '10

vika, avvika; här transitivt: låta vika,
avlägsna. Se: Vika 7.
9) exale{phö,

e~aAeirjJw

smörja fullständigt; stryka ut, utplåna,
avlägsna; av: prep. ek, (ut) ur, av, från
(här med förstärkande innebörd), och
aleiphö, se Smörja 5. Verbet är i Upp.
7:17; 21:4 övers. avtorka.
10) athetesis,

läto en u. rycka fram
1.Sam.13:23
över till filisteemas u.
14:1
komma till filisteemas u.
14:4
gå över till dessa oomskurnas u.
14:6
synliga för filisteernas u.
14:11
ropade u.ens manskap till Jonatan
14:12
u.erna grepos av förskräckelse
14:15
en filisteisk u. i Bet-Lehem
2.Sam.23:14
en filisteisk u. i Bet~Lehem
1.Krön.11 :16

ae €Tl10 L~

avskaffande, upphävande. Se vidare:
Upphäva 5.

den s. u.r gärder
så U.s kiv ur vrede

Ords.29:4
30:33

UTPRESSARE
till dess att U.n ej mer är till

Jes.16:4

UTRANNSAKA
-utrannsaka
outrannsaklig Ps.145:3
UTRANNSAKA

1) hiikar, l p n

utf~rska, unde";:söka, rannsaka, pröva.
Se vidare: Rannsaka l.
2) /:le~är, l

p. ~

utforskande, . undersökning, rannsakning; av: J:rä~ar, se l. Se: Rannsakning
1, Överläggning 3.
3) /:lapas, tv ~ Q
efterforska, utforska, söka, undersöka.
Se vidare: Rannsaka 4.
4) tur, l 1 n
grundbet. gå, vandra (omkring); sedan:
bespeja, utspana. Se: Rätt 31, Utse 4.
5) takan, 1J n
här pi. fast~täna, bestänlma; mäta,
väga. Se vidare: Märka 13.
6) ereunaö, epevvaw

undersöka, utforska, rannsaka. Se vidare: Rannsaka 6.
7) anakrinö, avaKpivw

utforska, undersöka, granska. Se vidare: Rannsaka 7.
UTRANNSAKA
1 detta hava vi U.t
Job 5:27
2 kan väl du U. Guds djuphet
11:7
2 hs år äro flera än ngn kan u.
36 :26
1 månne icke Gud skulle u.t det
Ps.44:22
1 H., du u.r mig och känner mig
139:1
1 U. mig, Gud, känn mitt hjärta
139:23
3 A. u.r alla hjärtats
Ords.20:27
2 konungars hjärtan kan ingen u.
25:3
4 u. gm vishet vad s. bänder
Pred. 1:13
5 Vem kan U. H. A.
Jes.40:13
1 jag, H., u.r hiärtat och prövar
Jer.17:10
1 jordens grundvalar u.de
31 :37
6 A. U.r ju allt
1.Kor. 2:10
7 avslöjad och av alla u.d
14:24

UTRIKES
och for u.
en man s. ville fara u.
och for så u.
lejde ut den och for u.
Ss. när en man reser u.
En man for u. för lång tid

Matt.21:33
25:14
25:15
Mark.12:1
13:34
Luk.20:9

UTROPA

UTPLANA
1 Mskorna vill jag u. från
l.Mos. 6:7
1 u. från jorden alla varelser
7:4
1 Så u.de han alla varelser på jorden
7 :23
1 de u.des från jorden
7 :23
1 u. minnet av Amalek
2.Mos.17 :14
1 u. mig ur boken du skriver i
32:32
1 hm skall jag U. ur min bok
32:33
2 vår faders namn U.S ur hs
4.Mos.27:4
1 förgöra ...u. deras namn
5.Mos. 9:14
1 dennes namn icke må u.s ur Israel
25:6
l skall du så U. minnet av Amalek
25:19
1 H. skall så U. hs namn
29 :20
1 icke en stam u.d ur Israel
Dom.21 :17
3 icke u.r mitt namn ur
l.Sam.24:22
4 orsak till att det blev U.t
l.Kon.13:34
1 icke beslutit att u. Israels
2.Kon.14:27
1 deras synd icke u.d ur din
Neh. 4:5
1 icke fromma gärningar u.de
13:14
5 Må den dag U.S
Job 3:3
1 deras namn har du u.t
Ps. 9:6
1 u. mina överträdelser
51 :3
1 u. alla mina missgärningar
51 :11
1 Må de u.s ur de levandes bok
69 :29
1 vare sådanas namn u.t
109:13
1 hs moders synd varde icke u.d
109:14
1 hs smälek u.s icke
Ords. 6 :33
6 förbund med döden bliva U.t
Jes.28:18
1 s. u.r dina överträdelser
43 :25
1 Jag u.r dina överträdelser ss. moln
44:22
3 aldrig u.t ur min åsyn
48:19
1 icke u. deras synd
Jer.18:23
1 och edra verk u.de
Hes. 6:6
5 U. dig ur länderna
25:7
7 jag skall U. deras blodskulder
Joel 3:21
7 s. jag icke allaredan har u.t
3:21
8 u. detta lands missgärning
Sak. 3:9
9 edra synder bliva u.de
Apg. 3:19
9 U.t den handskrift
Kol. 2:14
10 gm offret u. synden
Hebr. 9:26
9 aldrig u. hs namn ur livets
Upp. 3:5

u.de framför (Josef) 'abrek'
l.Mos.41:43
Aron lät u. och säga
2.Mos.32:5
jag skall u. namnet H. inför dig
33:19
H. gick förbi och u.de
34:6
att man skulle låta u. i lägret
36:6
U. frihet i landet
3.Mos.25:10
U. för folket: Om ngn fruktar
Dom. 7:3
berättade för Saul, u.de han
I.Sam.14:33
(A talja) u.de: Sammansvärjning 2.Kon.11:14
lät u. i Juda och Jerusalem
2.Krön.24:9
beslöto att låta U. i hela Israel
30:5
(Kores) lät u. över hela sitt rike
36:22
lät U. över hela sitt rike
Esr. 1:1
lät u. i Juda och Jerusalem
10:7
profeter s. i Jerusalem skola u.
Neh. 6:7
låta u. i alla deras städer
8:15
u. framför hm: Så gör man med
Est. 6:9
(Haman) u.de: Så gör man med den
6:11
s. kunna u. ngn till konung
Jes.34:12
bland sig skulle U. frihet
Jer.34:8
U.t frihet för sin broder
34:15
icke u.t frihet för sin broder
34:17
Så u.r då jag, säger H.
34:17
u.de en härold med hög röst
Dan. 3:4
att man skulle u. (Daniel) att vara
5:29
u.de man i Nineve
Jona 3:7
det skall hliva u.t på taken
Luk.12:3
u.de Festus: Du är från dina
Apg.26 :24
Men Esaias U.r om Israel
Rom. 9:27
väldig ängel s. u.de med hög
Upp. 5:2
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UTROTA
1) karat, n l J

skära, hugg; T (av); hif. fullständigt
skära av, avskära (någons liv); därav:
utrota, utplåna, förgöra; nif. bli avskuren; utrotas, utplånas. Se t.ex. Avskära 1, Fördärva 3, Förgås 3, För-

Utrusta - Utse
göra 9, Förstöra 23, Krossa 26, Plåna
ut l, Slakta 8, Undergång 6.
2) [kö!uuJ], l CI ~
hif. utplåna, utrota, förgöra. Se t.ex.
Utplåna 4.
3) 'öpatJ, l ~ ~
irra omkring, gå vilse; gå under, förgås;
hif. fördärva, förstöra, förgöra. Se:
Fördärva 2, Förgås 5, Förgöra 5, För·
lora 3, Förstöra 3, Föröda 2, Olyck·
lig 2, Undergång 1, Utplåna 8.
4) bö'ar, l V :;)
förtäras av eld~ brinna; här pi. bränna,
förbränna; förtära; utrensa, avskaffa.
Se: Föröda 6, Ljunga 3, Rening 5.

5) [Sörna!!j, 19~
hif. förinta, utrota, förstöra; nif. för·
intas, utrotas, förstöras. Se t.ex. Ut·
plåna 3, Ödelägga 1.
6) 'ökal,

'7 J l<

äta, äta upp~ förtära. Se t.ex. Upp.
sluka 2.
7) kölö, il ~ ~
vara hel, fullständig el. avslutad; pifullborda, avsluta; här i negativ me·
ning: göra slut på, förinta, utrota. Se
t.ex. Fullborda 1, Fördärva 15, För·
göra 4, Förstöra 24.
8) 'ösap, t'i Q~
samla, insamla, hopsamla; upptaga,
mottaga; borttaga, avlägsna. Se vidare:
Upptaga 8.

9) [Sohotj, niltV

hif. fö~därva, fÖ~töra, förgöra. Se t.ex.
Fördärva 1, Förgöra 11, Förstöra 4,
Röva 14, Vanartig 3.
10) törnam, D9 ~
bli el. vara fullbordad el. avslutad; ta
slut, få ett slut; i Jer.24:lO övers. bliva
utrotad. Början av Ps.9:7 kan översät·
tas på två sätt: a) O, fiende, de öde
platserna ha fått ett slut för alltid; b)
Fienden, de ha förgåtts som ruiner för
alltid. Se t.ex. Omkomma 5.
11) jöras, ;j l '
ta i besittning~ fiär hif. i betydelsen: ta
(någons) egendom; driva ut, fördriva.
Se t.ex. Arvedel 6, Driva 43, För·
göra 3, Lida 27, Råda 14.

1
1
1
1

mannen skall u.s ur sitt folk
17:4
skall mannen u.s ur sin släkt
17:9
och u. hm ur hs folk
17 :10
s. förtär det skall U.s
17 :14
l skall U.s ur sitt folk
18:29
1 han skall u.s ur sin släkt
19:8
1 och u. hm ur hs folk
20:3
1 skalllaa u. ur deras folk
20:5
l skall jag u. hm ur hs folk
20:6
l skola u.s tnför sitt folks ögon
20:17
1 skola de båda u.s ur sitt folk
20:18
1 skall han u.s ur min åsyn
22:3
1 samma daa u.s ur sin släkt
23:29
1 och u. edra solstoder
26 :30
1 icke kehatitemas... u.s
4.Mos. 4:18
l skall han u.s ur sin släkt
9:13
1 hånar H .• och han skall u.s
15:30
1 utan förskoning skall han u.s
15:31
3 så u.des de ur församlingen
16:33
l han skall u.s ur Israel
19: 13
1 skall han U.sur församlingen
19:20
4 Likväl skall Kain bliva u.d
24:22
5 huru H. u.de ur ditt folk
5.Mos. 4:3
3 med hast förgås och u.s
4:26
5 och han u.r dig från lorden
6:15
6 alla de folk ... skall du u.
7 :16
3 s. äro kvar hava blivit u.de
7:20
3 du skall u. deras namn
7 :24
3 fördriva dem och u. dem med hast 9:3
3 med hast u.de ur det goda land
11:17
3 I skolen u. deras namn
12:3
1 När H. har u.t de folk
12:29
l När H. har u.t de folk
19:1
7 till dess han har u.t dig
28:21
3 när han u.r och förgör eder
28:63
1 u. vårt namn från jorden
Jos. 7:9
1 Josua u.de anakiterna
11:21
1 Icke nämna de folk jag u.t
23:4
3 u.de ur detta goda land
23 :13
23:16
3 med hast u.de ur det goda land
5 alla kvinnor äro ju u.de
Dom.21:16
1 den dödes namn icke u.t
Rut 4:10
1 icke u. var man av din släkt I.Sam. 2:33
8 icke må u. eder tillsammans
15:6
1 icke u.r mina avkomlingar
24:22
l huru (Saul) u.t andebesvärjare
28:9
4 u. eder från jorden
2.Sam. 4:11
1 u. t alla dina fiender
7 :9
5 för att vi skulle bliva u.de
21:5
1 då skall jag u. Israel
1.Kon. 9:7
1 (Joab) hade u.t allt mankön
11 :16
5 utplånat och U.t från jorden
13:34
2 u. allt mankön av Jerobeams bus 14:10
l konung s. skall u. Jerobeams hus
14:14
5 (Baesa) u.de det. i enlighet med
15:29
5 u.de Simri hela Baesas hus
16:12
1 när lsebel u.de H. profeter
18:4
1 av Ahabs hus u. allt mankön
21 :21
22:47
4 u.de de tempelbolare
1 u. allt mankön av Ahabs
2.Kon. 9:8
3 i avsikt att u. Baals tjänare
10:19
5 Så u.de Jehu Baal ur Israel
10:28
1 U.t alla dina fiender
1.Krön.17:8

7 Israels barn icke u.t dem

2.Krön. 8:8

UTROTA
1 icke mer att allt kött U.s
LMos. 9:11
1 han skall u.s ur sin släkt
17:14
2 bliva u.d frAn lorden
2.Mos. 9:15
1 han skall u.s ur Israel
12:15
1 han skall u.s ur Israels menighet
12:19
2 och laa skall u. dem
23:23
1 han skall u.s ur sin släkt
30:33.38
1 han skall u.s ur sin släkt
31:14
1 skall U.s ur sin släkt
3.Mos. 7:20
1 skall han u.s ur sin släkt
7:21
1 han skall u.s ur sin släkt
7:25,27

4 du har U.t Aserorna ur landet
19:3
1 till att u. Ahabs hus
22:7
9 u.de alla folkets furstar
24:23
5 sökte tillfälle att u. judar
Est. 3:6
5 att man skulle u .• dräpa och
3:13
5 skrivna påbud att de skulle u.s
4:8
5 sålda till att u.s. dräpas
7:4
5 u. alla väpnade skaror
8:11
2 våra motståndare u.de
Job 22:20
10 Fienderna äro nedgjorda., u.de Ps. 9:7
3 hedningarna u.s ur hsland
10:16
1 H. u.e alla haJa läppar
12:4
3 Deras livsfrukt skall du u.
21:11
1 han vill u. deras åminne!ae
34:17
1 de onda skola varda u.de
37:9
l s. han förbannar skola varda u.de 37:22
1 ogudaktigas avkomma varder u.d 37 :28
1 huru de ogudaktlllia varda u.de
37 :34
11 s. med dtn hand u.de hedningarna 44:3
12 u. dig ur de levandes land
52:7
2 Kom, lAt oss u. dem
83:5
1 u. alla Ogärningsmän ur H. stad
101:8
1 åminne!ae må u.s från jorden
109:15
13 U. mina fiender för din nåds
143:12
1 ogudaktiga u.s ur landet
Ords. 2:22
1 en vrång tunga bliver u.d
10:31
1 efter att u. folk i mängd
Jes.10:7
1 Juda ovänskap bliva u.d
11:13
5 u. syndarna s. där bo
13:9
1 u. ur Babel både namn och
14:22
3 u.de all deras åminne!ae
26:14
1 s. stodo efter fördärv äro u.de
29:20
1 så att du icke bliver u.d
48:9
1 dess namn skulle aldrig bliva u.t
48:19
l s. icke skall varda u.t
56:5
1 Sanningen försvunnen och u.d Jer. 7 :28
1 u.r barnen från gatan
9 :21
14 u.s från jorden och ej finnas
10:11
1 lAt oss u. hm ur de levandes
11 :19
10 till dess att de bliva u.de
24:10
1 I u.en ju ur Juda både man och
44:7
1 Härav måste ske att I varden u.de 44:8
1 till att u. hela Juda
44:11
1 UPP. låt oss u. det
48:2
1 U .en ur Babel dem s. så
50:16
l jaa skall u. hm ur mitt folk
Hes.14:8
l u. därur både mskor och djur
14:13
1 u.de därur både msk or och djur
14:17
1 u. därur både mskor och djur
14:19.21
1 u. ur dig både rättfärdiga
21 :3.4
1 skall jaa u. dig Ifrån folken
25:7
l u. därur både mskor och djur
25:13
1 jaa vill u. kereteerna
25:16
1 u. ur dig både mskor och djur
29:8
1 u. den larmande hopen i No
30:15
3 laa skall u. all dess boskap
32:13
1 u. därifrån envar s. färdas
35:7
1 u. invånarna i Bikeat-Aven
Am. 1:5
l Jag skall u. invånarna i Asdod
1:8
1 u. ur landet den s. är domare
2:3
1 på Esaus berg bliva u.d
Ob. v.9
1 bliva u.d till evig tid
v.10
l må dtna fiender bliva u.de
MIka 5:9
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12) [Särasj,

tV ltV

-av:

här pi. utrota;
s6räs, rot. Jfr pi(med prep. be) i lob 31:12, övers.
förhärja till roten; pu. i 31 :8, övers.
ryckas upp med roten. Se: Fast 15.
13) ~rna!, n 9~
grundbet. fullborda, avsluta; här hif.
göra slut på, förinta, utplåna. Se:
Förgås 12, Förgöra 13.
14) 'iiba4, l ~~.

aram. -;" hebr. 'äbad, se 3; här övers.
utrotas. Se: Förgöra 23, Förstöra 22.
15) exolothreuö,

e~oAoO peuw

(el. exolethreuö) fullständigt fördärva
el. förgöra, utrota, utplåna; av: prep.
ek, (ut) ur, från (här med förstärkande
innebörd), och olothreuö, se För·
göra 26.
16) kathaireö, ICaOaLPew

taga ned; bryta el. riva ned; nedgöra,
utrota. Se vidare: Lida 41.
17) portheö, TropOew

föröda, förhärja, förstöra; förgöra, ut·
rota. Jfr Apg.9:2l, övers. förgöra.

l u. dina hästar ur ditt land

5:10
5:11
5:12
1 jaa skall u. dtna beläten
5:13
1 skall jaa u. alla beläten
Nab. 1:14
l Jaa_skall u. ditt rövade gods
2:13
1 elden förtära dig och svärdet u.
3:15
1 mskorna skall jag u. från
Sef. 1:3
1 u. BaaIs sista kvarleva
1:4
1 u.de äro alla penninglastade
1:11
1 Jag u.de folkslag
3:6
1 u. filisteernas stolthet
Sak. 9:6
1 skall jag u. vagnar ur Efraim
9:10
1 stridens bågar skola u.s
9:10
1 u. avgudarnas namn ur landet
13:2
1 två tredjedelar u.s och förgAs
13:8
1 återstoden skall icke bliva u.d
14:2
1 må H. u. var levande själ
Mal. 2:12
15 han skall u.s ur folket
Apg. 3:23
16 u.t sju folk i Kanaans land
13:19
17 förföljde ... och ville u. den
Gal. 1:13
17 den tro s. han förr ville u.
1:23
l u. städerna i ditt land
l u. all trolldom hos dig

UTRUSTA
u.t med vishet till allt
l.Krön.28 :21
u.d med klokhet och förstånd 2.Krön. 2:12
u. dig med puka och drIlIia ut
Jer.31:4
ynglin8u u.de med förstånd
Dan. 1:4
Apg.15:3
församlln&en u.de dem
u.d för färden dit
Rom.15:24
u.s för resan till Judeen
2.Kor. 1:16
med all omsolj u. för resa
Tit. 3:13
du gör väl. om du u.r dem
3.Joh. v.6

UTRYMMA
bjuda att man u.er huset

3.Mos.14:36

UTRYMME
Nu har H. givit oss u.
landet har ju u. nog för dem
landet har u. nog
alltefter s. U.t fanns
och landet hade u. nog
land s. har u. nog för dig

l.Mos.26:22
34:21
Dom.18:10
l.Kon. 7:36
l.Krön. 4:40
Jes.22:18

UTRÄCKA
Uppdelning: i förbindelse med arm, hand.
UTRÄCKA (om arm)
förlossa eder med u.t arm
2.Mos. 6:6
hämta ett folk gm u.t arm
5.Mos. 4:34
H. har fört dig ut med u.t arm
5:15
u.ta arm varmed H. förde dig ut
7:19
s. du har fört ut med u.ta arm
9:29
besinnen (H.) u.ta arm
11:2
H. förde oss ut med u.t arm
26:8
talas om din u. ta arm
l.Kon. 8 :42
med stor mskt och u.t arm
2.Kon.17:36
för din u.ta arms skull
2.Krön. 6 :32
med stark hand och u.t arm
Ps.136:12
min u.ta arm har liort lorden
Jer.27:5
liort him. och lord gm din u.ta arm
32:17
ut ur Elliyptensland med u.t arm
32:21
med u.t arm regera över eder
Hes.20:33
u.t arm föra eder ut
20:34
UTRÄCKA (om hand)
u. mina händer till H.
2.Mos. 9:29
Mose u.te sina händer till H.
9:33
ville Icke u. sina händer
l.Sam.22:17
u. min hand mot hm
24:7
Jaa vill Icke u. min hand
24:11
vem har U.t sin hand mot H. smorde 26:9
skulle u. mtn hand mot H. smorde
26:11
Icke u. min hand mot H. smorde
26:23
In&en fruktan för att u. din
2.Sam. 1:14
Icke vilja u. min hand
18:12
u.te sina händer mot himmelen 1.Kon. 8:22
u. sina händer mot detta hus
8:38
med händema u.ta mot himmelen
8:54
svärd I hand, u.t över Jerus.
l.Krön.21 :16
(Salomo) u.te sina händer
2.Krön. 6:12
u.te sina händer mot himmelen
6:13
u. sina händer mot detta hus
6:29
folk s. u. sin hand att
Ear. 6:12
u. te mina händer till H.
9:5
u.er dina händer till (Gud)
Job 11:13
U.t händer till främmande gud
Ps.44:21
H .• jaa u.er mina händer till dig
88:10
rättfärdiga ej må u. sina händer
125:3
Jag u.er mina händer till dig
143:6
huru I än u.en edra händer
Jes. 1 :15
(H.) u.er sin hand emot det
5:25
hs hand är ännu U.t
5:25; 9:12.17.21
ho hand är ännu U.t
10:4
hand s. är u.t mot alla folk
14:26
Hs hand är det .. är u.t
14:27
Hela daaen har jaa u.t mina händer
65:2
ty jaa vill u. min hand
Jer. 6:12
u.te jaa mot dig min hand
15:6
strida mot eder med U.t hand
21:5
laa skall u. min hand mot dig
51 :25
fick se en hand u.s mot mig
Hes. 2:9
Jaa skall u. min hand mot dem
6:14
jaa skall u. min hand mot hm
14:9
måste u. min hand mot det
14:13
då u.te jaa mtn hand mot dig
16:27
skall jag u. min hand mot dig
25:7
Jaa skall u. min hand mot Edom
25:13
laa vill u. min hand mot filisteerna
25 :16
u. min hand mot dig
35:3
u. sin hand mot främmande
Dan.11 :42
u. min hand mot Juda
Sef. 1:4
u.er din hand att bota sjuka
Apg. 4:30
Hela dagen u. t mina händer
Rom 10:21

UTRÄTIA
huru han hade U.t allt
l.Mos.24:66
Vad har jag U.t i jämförelse
Dom. 8:2
Vad har jag kunnat u. i jämförelse
8:3
märka vad din tjänare kan u.
1.Sam.28:2
intet u. med förnuft
Job 5:12
vad kan då den rättfärdige u.
Ps.11:3
vad ho hand hade u.t
78:42
~ältar s. u.en hs befallning
103:20
I hs tjänare. s. u.en hsvilja
103:21
vtnd .. u.r hs befallning
148:8
u. med din kraft
Pred. 9:10
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så u.r han intet därmed
Jes.16:12
vad vi u.t har du utfört
26:12
Rabab, .. Ingenting u.r
30:7
PlIatus så& han intet kunde u.
Matt.27 :24
I alls tntet kunnen u.
Joh.12:19
ngt att u.1 dessa trakter
Rom.15:23
i fråga om det s. är u.t
2.Kor.l0:16
u.e med sina händer vad gott är
Ef. 4:28

UTRÖNA
u.s om han icke förgripit sig
2.Mos.22:8
u.s om den ene icke förgripit sie:
22:11
kopparens vikt icke u. t
l.Kon. 7:47
kopparens vikt icke kunde u.s 2.Krön. 4:18
akta på vad fäderna hava u.t
Job 8:8
försökt att u. gm vishet
Pred. 7 :24
och U.t vad han förehar
Joh. 7:51

UTSAGA
huru H. uttalade den u.n
2.Kon. 9:25
Detta är Agurs ord och u.
Ords.30:1
Detta är en u. om Babel
Jes.13:1
förkunnades följande u.
14:28
U. om Moab
15:1
U. om Damsskus
17:1
U. om Elliypten
19:1
U. om öknen vid havet
21:1
U. om Duma
21:11
U. över Arabien
21 :13
U. om Synernas dal
22:1
U. om Tyrus
23:1
U. om Söderlandets odjur
30:6
Var äro edra foma u.or
41:22
låta oss höra sina forna u.or
43:9
u.or de förkunnade för dig
Klag. 2:14
Denna u. läller fursten i
Hes.12:10
Detta är en u. om Nineve
Nab. 1:1
den u. s. uppenbarades för
Hab. 1:1
en u. s. innehåller H. ord
Sak. 9:1
en u. s. innehåller H. ord över Israel
12:1
en u. s. innehåller H. ord
Mal. 1:1
i profeten Esaias' u.ors bok
Luk. 3:4
uppfyllde profeternas u.or
Apg.13:27
gm två oryggliga u.or
Hebr. 6:18
till dess Guds u.or fullbordats
Upp.17 :17

UTSAGO
efter vittnens U., dräpa
Efter två eller tre vittnens u.
allenast efter ett vittnes u.
Efter två eller tre vittnens u.
efter tvA. eller tre vittnens u.
efter tvA. eller tre vittnens u.
efter tvA. eller tre vittnens u.

4.Mos.35:30
5.Mos.17:6
17:6
19:15
Matt.18:16
2.Kor.13:1
Hebr.1():28

UTSE
1) rö'ö, ill< l
se; utse. Se T t.ex. Skåda 7, Uppen·
bara 1, Vakta 9.
2) [jötatz j, n ~ ~
grundbet. bli el. vara klar; hif. (göra
klar=) avgöra, döma; här i betydelsen:
bestämma, utse. Se t.ex. Upprätta 13.
3) [kunj, 1 1:;)
vara fast, ha ett fast läge; hif. ställa
upp, ställa fast; fastställa, bestämma.
Se t.ex. Fast 1, Stadig 7, Upprätta 7.

4). tur, l 1 fl
grundbet. gå, vandra (omkring); sedan:
bespeja, utspana; speja efter, utse. Se:
Rätt 31, Utrannsaka 4.
5) lf;örö, il ~ ~

möta, träffa; inträffa, hända; hif. låta
möta; här i betydelsen: bestämma,
utse. Se: Möte 1.
6) jöhab, J il '
giva; sätta, p~;era; skaffa fram. Verbet
förekommer endast i imperativformer.
na hag, hågå (fem. håg i), plur. hågu; i
S.Mos.l :13; Jos.18:4 är håbu övers.
utsen. Ordet brukas ofta som interjek·
tion. Jfr håg i Ords.30:l5, övers. giv
hit; hågå i l.Mos.ll:3, övers. kom;
2.Mos.l:lO välan; hågi i Rut 3:15,
övers. räck hit; hål>u i Dom.20:7,
övers. läggen nu fram.
7) mo'e!!, l p. in
(avtalad) sammankomst; (bestämd)
tid, tidpunkt; här i betydelsen: avtalad
plats; övers. utsedd plats. Se vidare:
Högtid 1.
8) nö!an, 1~ ~
giva; ställa; fastställa, bestäntma. Se
Lex. Utlämna 2.
9) utf.ord.
10) 'öSä, ilb V
arbeta; göra.T S; Lex. Uppfylla 7.
11) [böda/j, ';> l ::.

skilja; a~skilja; b:ä; nif. bli avskild. Se:
AvfaHa 9, Åtskillnad 3.
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Utseende - Utstå
12) bo', X i J
gå in, komma; hif. föra. I Neh.1l:1
står ordagrant: för att föra en av de tio
(=var tionde man) till att bo i Jerusalem. Se t.ex. Uppfylla 11.
13) lä~fI, il Q~
fatta, gripa; taga, mottaga. Se t.ex.
Upptaga 2, Utvälja 2.
14) riilJa~, l' ~ ~
ligga, lägra sig; låta (någon) lägra sig;
här övers. utse lägerplatser åt. Se vidare: Ro 2.
15) ethelö, E8 fAW
vilja, önska. Jfr Trakta S. Se: Begära 32.
16) anade/knymi, åva6 eiKvvp.t
visa upp; utse; av: prep. anå, här med
betydelsen upp, och deiknymi, visa.
Verbet är i Apg.1 :24 övers. visa.
17) procheir!zö, 7T poxetp i~ w
tillhandahålla; med. ha till hands, ta i
egna händer; välja, utse; av: procheiros,
för handen, till hands (av: prep. pro,
för, och cheir, hand).
18) episkeptomai, E7TwKe7TTop.at
se på, se till; se sig om efter, utse. Se:
Skåda 24.
19) probMpö, 7Tpo(fAf7TW
(här med.) förutse; i förväg utse; av:
prep. pro, före, framför, och blepö, se.
UTSE
1 Gud u.r nog åt sig fåret
1.Mos.22:8
2 s. du u.tt åt din tjänare Isa!<
24:14
2 s. H. u.tt åt min herres son
24:44
1 Må Farao u. en fö!Ståndill
41 :33
3 tm den plats jag har u.tt
2.Mos.23:20
4 att u. viloplats åt dem
4.Mos.10:33
II u. åt eder vissa städer
30:11
6 U.n åt eder visa män
o.Mos. 1 :13
4 u.lägerplatser åt eder
1 :33
1 (Gad) utsåg först!in&slandet
33:21
3 tolv män han u.tt bland
Jos. 4:4
7 strid till den u.dda platsen
8:14
6 U.n At eder tre män för var stam
18:4
8 U.n åt eder de fristäder
20:2
8 utsågo de därtill Beser
20:8
1 u.tt åt mig tm konung
1.Sam.16:1
3 H. s. har u.tt mill
1.Kon. 2:24
9 tm fostrare s. Ahab u.tt
2.Kon.10:1
1 mån l u. den s. är bäst
10:3
10 utsåg att vara bärare
2.Krön. 2:18
3 det ställe s. David hade u.tt
3:1
11 man utsåg prästen Esra
Esr.10:16
12 var tionde man skulle u.s
Neh.11:1
1 !du tärnor utsågos
Est. 2:9
4 land So jag U.tt åt dem
Hes.20:6
13 u.tt bland sig en man
33:2
14 u. lägerplatser åt dem
34:15
10'nAara s. han !dälv utsåg
Mark. 3:13
16 utsål H. 72 andra
Luk.10:1
17 Messias s. han u.tt åt eder
ApI. 3:20
18 U.n bland eder, l bröder, !du män
6:3
17 Våra fäders Gud har u.tt dig
22:14
17 u. dill tm tjänare och vittne
26:16
19 Gud hade u.tt Dit bättre
Hebr.n:4O

UTSEENDE
1) äjin, 1 ' J)
öga; anblick, ~tseende. Se: Åsyn 3.
2) mar'ä, il~ '!9
åsyn, anblick;' utseende, gestalt; av:
rä'ä, se, skåda. Se: Ansikte 4, Skåda 2,
Syn 1,Åsyn 7.

sikte 10, Person 7, Skåda 25, Utvärtes 4.
8) I Mark.9:2 står ordagrant: Och han
förvandlades (se Förvandla 14) inför
dem.
9) h6rasis, öpaot<:

seende, skådande; utseende. Se vidare:
Syn 20.
UTSEENDE
1 icke förändrat sitt u.
1 samma u. s. bdeWumbaris
2 Skåda icke på hs u.
3 hade ett fagert u.
4 gott förstånd och skönt u.
5 giva saken ett annat u.
2 hs u. var vanställt
2 kunde hs u. ej behaga oss
6 deras u. var likt safirens
2 till sitt u. lika eldsglöd
1 till u.t ss. underbar kristall
2 s. till u.t llknade en mska
2 Dit So till U.t llknade eld
2 s. till u. t liknade en tron
2 vilkens u. var ss. koppar
2 framsidan hade sitt Ilvna u.
2 Sedan må du jämföra vårt u.
7 om himmelens u. förstån I
7 ho u. förvandlades Inför dem
8 hs u. förvandlades inför
7 himmelens u. förstån l
9 till u. t ss. jaspissten
9 re&Db"e tm u.t ss. SIDaraIId

3.Mos.13:55
4.Mos.11:7
1.Sam.16:7
16:12
25:3
2.Sam.14:20
Jes.52:14
53:2
Kla&. 4:7
Hes. 1:13
1:22
1:26
8:2
10:1
40:3
41:21
Dan. 1:13
Matt.16:3
17:2
Mark. 9:2
Luk.12:56
UpP. 4:3
4:3

UTSIDA
också dess u. mA bliva ren
skrift på insidan och på u.n

Matt.23:26
Upp. 6:1

UTSINAD
vinet borttorkat, oljan u.

Joel 1:10

UTSIRA
väggar u.de med snidverk
loKan. 6:29
u.de med keruber, palmer och
6:36
UTSIRNING
med u.ar i form av gurkfrukter I.Kon. 6:18
u.ar i form av keruber, palmer
6:32
Nätllka u.ar på pelarhuvudena
7 :17
på dess öppning funnos u.ar
7 :31
UTSKAKAD
varde han så u. och tom på allt

Neh. 6:13

UTSKICKAD
(Rakel) gömde de u.e
Jos. 6:17
att hon lIömde de u.e
6:25
när Sauls u.e fin&o se skaran
1.Sam.19:20
innan den u.e hann fram
2.Kon. 6:32
när de u.e kommer
6:32
kom den u.e ned till (Ellas)
6:33
de u.e komma tillbaka
7:15
Den u.e har hunnit fram till dem
9:18

UTSKIFTA
l) fliilale, P ~ ~
tilldela, fördela, tillskifta, utskifta. Se
t.ex. Utdela 4.
2) niifIal, ';> r:! ~
ärva, ta i arv; utskifta som arv; i
4.Mos.34:29 pi. utskifta till arv, utskifta arvslotter; i 33:54; 34:13 hithp.
(ha som arv för att i sin tur) överlämna
som arv, utskifta till arv. Se t.ex.
Arv 1, Arvedel 2, Arvslott 1, Arvsrätt 1.
3) katakleronomeä, KaTaKA1/pOIJOP.fW
fördela genom lottning; övers. utskifta
till arvedelar. Se vidare: Arvedel 8.

snitt, form, gestalt; av: gäzar, skära i
stycken, skilja, avsöndra. Ordet har på
övriga ställen betydelsen: avsöndrad el.
avskild plats, Hes.4l:l2-ls; 42:1,10,
13.
7) prosöpon, 7TPOOW7TOV
ansikte; åsyn; utseende. Se: An-

UTSKIFTA
1 om aftonen u.r han byte
1.Mos.49:27
1 u. byte, släcka min hämnd
2.Mos.16:9
1 skall landet u.s till
4.Mos.26:53
111m lottkastning skall landet u.s
26:55
2 u. landet ss. arvedel
33:64
2 u. landet ss. arvedel
33:64
2 Im lottkastning u. ss. arvedel
34:13
2 u. landet I arvslotter
34 :17
34:18
2 hövding tm att u. landet
2 H. bjöd att u. arvslotterna
34:29
2 u. landet åt Israel sa. arv
o.Mos. 1:38
2 u.åt dem ss. arv det land
3:28
2 u.r sin egendom ss. arv
21:16
2 u. det åt dem ss. arv
31:7
2 u. åt detta folk ss. arv
Jos. 1:6
1 redan nu må du u. till arvedel
13:7
2 de arvslotter s. Mose u.de
13:32
2 s. Eleasar och Josua u.de åt dem
14:1
1 när de u.de landet
14:5
1 Josua u.de landet åt Israels barn
18:10
2 När Israels barn så u.t landet
19:49
2 arvslotter Josua u.de
19:61
1 byte s. de nu u.
Dom. 6:30
1 u.de lotter på skilda håll
Neh. 9:22
1 skuldlöse att u. silvret
Job 27:17
1 jag skall u. Sikem
Ps.60:8
1 husmodern därhemma får u. byte
68:13
1 jag skall u. Sikem
108:8
1 u. byte med de hÖlmodilla
Ords.16:19
1 fröjdar sig när man u.r byte
Jes. 9:3
1 rövat lods u.s I myckenhet
33:23
2 u. de förödda arvslotterna
49:8
1 skall han få u. byte
63:12
2 u. landet ss. arvedel
Hes.47:13
1 l skolen u. detta land
47:21
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3) rJ'i, ro 'i, ,~'i

'~'~.

seende, skådande; utseende; av: rä'ä,
se. Ordet förekommer bl.a. i uttrycket
'el rÄ'i, Seendets Gud, 1.Mos.16:l3.
Se: Skådespel 1.
4) to'ar, 1~fn

gestalt, utseende; åsyn; trol. av: rä'å,
se, skåda. Se: Ansikte S.
S) piinim, IJ') ;)

ansikte, anlete; ~tseende. Se t.ex. Ansikte 1, Person S, Ynnest 2, Åsyn 1.
6) gizrii, il1 l •
skärning, avSö~ciring; här i betydelsen:

u. jord till belöning
och u. t mitt land
bliva u.t med mätsnöre
åt avfällingar u.s våra åkrar
i dig skall u. byte
u.de han till arvedelar

Dan.11:39
Joel 3:2
Am. 7:17
Mike 2:4
Sak.14:1
ApI.13:19

UTSKJUTANDE
mot öster och det u. tomet
mitt emot det stora u. tomet

Neh. 3:26
3:27

1
1
1
1
1
3

UTSKRIVA
u. folket till kriIIstiänst
u. folket till kriIIstiänst

2.Kon.20:19
Jer.52:25

UTSKÄMD
vika tillbaka och varda u.a
Ps.35:4
Må alla komma på skam och varda u.a 40:15
Må de komma på skam oeh varda u.a 70:3
ty du skall ej varda u.
Jes.54:4
UTSKÄRNING
Dit s. blivit snöpt 11m u.

3.Mos.22:24

UTSLAG (avgörande)
Efter lottens u. skall var

4.Mos.26:56

UTSLAG (huduts1ag)
på sin kropps hud får ett u.
då är det ett vanll&t u.
om u.et utbreder sil på huden
finner att u.et har utbrett sil
då är det ett ofarlillt u.
om u. och ljusa fläckar
s. har skabb eller annat u.
det s. har skabb eller annat u.

3.Mos.13:2
13:6
13:7
13:8
13:39
14:56
21:20
22:22

UTSLITEN
Dina kläder icke u.na på dill
5.Mos. 8:4
edra kläder blevo icke u.na på eder
29:5
din sko blev icke u. på din fot
29:5
lade u.na packsäckar på åsnor
Jos. 9:4
så ock u.na vinläglar av skinn
9:4
u.na.lappade skor på sina fötter
9:5
och klädde sil I u.na kläder
9:6
kläder och skor bllvlt u.na
9 :13
deras kläder blevo icke u.na
N eho 9 :21
sönderrivna och u.na kläder
Jer.38:11
sönderrivna och u.na kläderna
38 :12
UTSLOCKNA
huru ofta u.r ogudaktigas lampa
UTSLÅ
Arons stav utslagna blommor
i form aven utslagen HUa
i form aven utslagen lilja

Job 21:17

4.Mos.17:8
1.Kon. 7:26
2.Krön. 4:5

UTSLÄCKA
den gnista av mi&:
2.Sam.14:7
21:17
att han Icke u.te Israels lampa
2'.Kon.22:17
skall Icke bliva u. t
2.Krön.34:26
skall Icke bliva u. t
vatten förmå ej u. kärleken
HV.8:7
tynande veke skall han icke u.
les.42:3
43:17
de äro u.ta
deras eld skall icke u.s
66:24
Jer. 4:4
brinna så att inlen kan u. den
brinna och icke bUva u. t
7:20
17:27
elden skall icke kunna u.s
21:12
brinna sA att inaen kan u. den
Hes.32:7
när jq u.er dill
Matt. 3:12
bränna upp i eld s. icke u.es
12:20
rykande veke skall han Icke u.
Mark. 9:43
till den eld So icke u.es
9:48
och elden icke u.es
brinna upp i eld s. icke u.es
Luk. 3:17
Ef. 6:16
u. den ondes brinnande pilar
1.Tess. 11:19
U.enlcke A.
U.

UTSPANA
falkens öp har ej u.t den
UTSPRIDA
Du skall Icke u. falskt rykte
s. u.er förtal. är en dåre
u.de ryktet om (J.)
det tslet u.des bland judarna
u. vad .. hade skett

Job 28:7
2.Mos.23:1
Ords.10:18
Matt. 9:31
28:15
Mark. 1:46

UTSPY
landet u.tt sina inbyggare
3.Mos.18:25
landet Icke må u. eder
18:28
likasom det u.r det folk s. bott
18:28
att landet Icke må u. eder
20:22
rikedom han slukat måste han u. Job 20:15
Den bit du ätit måste du u.
Ords.23:8
så att du ej får u. den
25:16
skall jag u. dill ur min mun
Upp. 3:16
UTSPÄDA
ditt ädla vin är utspätt med

Jes. 1:22

UTSPÄNNA
med sina utspända finllrar
Jes.40:12
skapat himmelen oeh utspänt den
42:6
den s. ensam u.er himmelen
44:24
mina händer So hava utspänt himmelen 45:12
min hö&ra hand har utspänt himmelen 48:13
H. So har utspänt himmelen
111 :13
11m förstånd utspänt himmelen
Jer.10:12
Im sitt förstånd utspänt himmelen
61 :15
utspänt ovanpå deras huvuden
Hes. 1 :22
han s. har utspänt himmelen
Sak.12:1

UTSTRÄCKNING
motsvarande en stamlotts u.
UTSTRÖ
wavel u.s över hs boning
Han u.r, han giver åt fattiga
Den ene u.r och får dock mer
inbärga där du icke har u.tt
inbärp där jag icke har u.tt
Han u.r, han giver åt fattiga

Hes.40:7
Job 18:16
Ps.112:9
Ords.11:24
Matt.25:24
25:26
2.Kor. 9:9

UTSTÅ
1) riil]ii, il ~ ~
vara stor el. mycken; hif. göra stor el.
mycken. I 1.Mos.3:l6 står ordagrant:
Jag skall göra din vedermöda stor. Se
t.ex. Rik 10, Riklig 9.
2) miisa', X ::\0
uppnå: finna~ ;töta på; möta, uppleva.
Se t.ex. Uppleva 1, Vin~a 3.
3) I s.Mos.28:29 står ordagrant: du
skall bli allenast förtryckt och plundrad alla dagar.

1 il J
under~ka, utfo';-ska, pröva; här nif. bli

4) bähan,

prövad; övers. utstå prövningar. Se:
Fresta 2, Pröva 1.
S) [hiilal], ';> ';> il
pi. ~anhelga; ~~ära; här övers. låta
(någon) utstå vanära. Se t.ex. Ohelga
l, Oskära 1, Vanära 2.
6) utf.ord.
I Pred.2:2l står ordagrant: en människa, vilkens möda [har varit] med
vishet och insikt och skicklighet; Jes.
53:11 av hans möda (vedermöda);
Klag.l:3 från elände och från mycket
arbete (mycken möda).
8) utf.ord.
I Filem. v.13 står ordagrant: i evangeliets bojor; Upp.2:l0 och I skolen hava
bedrövelse i tio dagar.
9) pdschö, 7Tåoxw

erfara, uppleva; mestadels i ond mening: utstå, uthärda, lida; i Hebr.13:l2
övers. utstå sitt lidande. Se vidare:
Uppleva 2.
10) I 2.Kor.l:8 står ordagrant: om vår
nöd, som var i Asien.
11) propdschö, ~po7Tåoxw
i förväg el. förut lida. Se vidare:
Lidande 7.
12) thlibö, 8'Ai{3w
nedtry eka, plåga, vålla lidande; pass.
bli nedtryckt el. plågad, utstå lidande.
Se vidare: Lidande 8, Trångmål 10.
13) kakopatheö, K aK o7Ta8 ew
utstå det som är ont, lida; här övers.
utstå lidande. Se vidare: Lidande 10.
14) hypopherö, v7To</Jepw

bära under (underifrån); uppbära; uthärda, utstå. Se vidare: Härda ut 4.
15) syngkakoucheomai,
,
OV-YKaKovxeop.at

pass. bli illa behandlad tillsammans
med. Se vidare: Lidande 12.
16) hypomenö, v7Top.evw

stanna kvar; hålla stånd, vara ståndaktig; utstå. Se vidare: Lidande 14 Gfr
13).
17) kakoucheö, KaKovxew
behandla illa, misshandla. Se vidare:
Misshandling 6.

UTSTRÄCKA
u. sitt välde till floden
2.Sam. 8:3
l.Kon.13:24
ha döda kropp u. t på vällen
kroppen liIIIa u.t på vägen
13:25
13:28
kroppen liIIIande u.t på vällen
Ps.77:3
min hand är u.t om natten
Din makts spira skall H. u.
110:2
Sef. 2:13
han skall u. sin hand mot norr

UTSTA
1 u. mycken vedermöda
LMos. 3:16
2 vedermödor de haft att u.
2.Mos.18:8
2 vedermödor vi haft att u.
4.Mos.20:14
3 plundrlDl skall du u.
6.Mos. 28 :29
4 må Job u. prövningar
Job 34:36
6 har u.tt sin möda
Pred. 2:21
II helgedomenl furstar u. vanära Jes.43:28
6 den vedermöda hsllläl har u.tt
63:11
6 efter att hava u.tt elände
Kla&. 1:3
8 efter u.ndet lldande
Apg. 1:3
9 samma lldanden s. vi u.
2.Kor. 1:6
10 vilken nöd vifinlo u.
1:8
8 u.tt faror på floder
11 :26
8 I mitt kött måste u.
Kol. 1 :24
8 kamp jag har att u. för eder
2:1
11 u. lldande och miashandlln& 1.Tess. 2:2
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UTSTAICA
då u.de han &räDserna
har du u.t en &räDs
när jag åt det u.de min &räDs
u.t de lP'änser inom vUka

II.Mol.32:8
Job 14:6
38:10
AplI.17:26

Utstöta - Utväg
12 komma att u. lidanden
12 s. U.n lidanden fån hugnad
13 i vars tjänst jag u.r lidande
14 förföljelser har ja, fått u.
8 fångenskap jaa u.r för
15 hellre u.lidande med Guds
16 utstod korsets lidande
16 U.tt så mycken gensägelse
16 till fostran I fån u. lidande
17
9
13
8
8

dem s. u. misshandling
J. utstod sitt lidande
bland eder u. lidande
vilken försmädelse du u.r
u. bedrövelse i tio dagar

3:4
2.Tess. 1:7
2.Tim. 2:9
3:11
Filem. v.13
Hebr.11:25
12:2
12:3
12:7
13:3
13:12
Jak. 5:13
Upp. 2:9
2:10

UTSTÖTA
U.ta ur mskors samfund

Job 24:12
Dan. 4:22
4:29
4:30
5:21
Joh. 9:22
skulle u.s ur synagogan
12:42
icke bliva u.ta ur synagogan
16:2
Man skall u. eder ur synagogorna
bliva U.t från mskorna

du skall bliva u. t från mskorna
han blev u. t från mskorna
Han blev U.t från roskars barn

UTSUGA
1) maza, n .~.~
trol. förtärd el. utsugen; end. i plur. i
uttrycket meze rå 'åp, trol. utsugna av
hunger. Detta, uttryck står jämsides
med U1J;1.Ume räsäp, uppätna (förtärda)
av feberglöd.
2) katesthiö, IWTeafUw
äta upp, sluka; utplundra, utsuga. Se
vidare: Uppsluka 7.
3) katargeö, K arap-yew
lämna el. göra overksam; göra om
intet; göra slut på, avskaffa; i Luk.13:7
om jord: suga ut. Se vidare: Lösa 16,
Makt 62.
UTSUGA
1 De skola u.s av hunger

2 de u. änkors hus
3 därjämte få u. jorden
2 u. änkors hus
2 fördragen om man U.er eder

5.Mos.32:24
Mark.12:40
Luk.13:7
20:47
2.Kor.11 :20

UTSVÄVNINGAR
1) asbtös, åawTwr;
adv. sedeslöst, lastbart, utsvävande;
övers. i utsvävningar; av: asötos, obotlig, ohjälplig (av: neg. a- och sözö, se
t.ex. Bota 8, Frälsa 10). Jfr Liderlighet 1.
UTSVÄVNINGAR
l Där levde han i u.

Luk.15:13

UTSÅ
de s. u. olycka. skörda sådant
Uus är u.tt för rättfärdige
den s. u.r rättfärdighet får

Job 4:8
PS.97:1l
Ords.1l:18

UTSÄDE
1) dra', V ~ J.
sådd, utsäde, säd. Se vidare: Säd 1.
2) perucjo!, fl') "1 l ~
plur. sädeskorn, av:"pära~, se Söndra 1.
3) I 1.Kor.9:ll står ordagrant: det
andliga el. de andliga tingen (tå pneumatika, neutr. plur. av pneumatikos, se
Andlig l).
4) sparos, a rrop or;
sådd; utsäde, säd. Se vidare: Säd 22.
UTSÄDE
l giv oss allenast u.
1.Mos.47:19
1 Där haven I u •• besånjorden
47:23
1 skolen I själva hava u. på åkern
47:24
l bestämma värde efter U.t
3.Mos.27 :16
1 ett u. av två sea-mått
l.Kon.18:32
111låtande och bära sitt u.
Ps.126:6
1 en homers u. giva en efa
Jes. 5:10
2 U.t ligger förtorkat under
Joel 1:17
1 nu skall friden skaffa u.
Sak. 8:12
3 ett u. av andligt gott
l.Kor. 9:11
4 han skall ock giva eder u.t
2.Kor. 9:10

UTSÄDESKORN

jag är utsänd för att tala till
därtill har j aa blivit utsänd
de 8. blivit u. gingo hem
de s. blivit u. gingo åstad
männen voro u. ifrån fariseerna
SUoam, det betyder utsänd
u. av Kornelius
H. har utsänt sin ängel
blivit u. av den h. A.
samma ort varifrån de blivit u.
sju andar u. över hela jorden

UTSÄTTA
den tid han utsatt för David
l.Sam.20:35
utsatta för onda tungors hån
Hes.36:3
ville icke u. henne för vanära
Matt. 1:19
u. sina späda barn
Apg. 7:19
när (Moses) hade blivit utsatt
7:21
väktare utsatta till att bevaka
12:6
På utsatt dag klädde sig Herodes i
12:21
utsatte de en viss dag för hm
28:23
det goda utsatt för smädelse
Rom.14:16
varför u. vi oss själva för
l.Kor.15:30
icke u.es för smälek
1.Tim. 3:7
de u. (K.) för 'bespottelse
Hebr. 6:6

UTSÖKT
tillreddes sex u.a får

UTSÄGA
ingen kan u. det

Pred. 1:8

-utsäga
outsäglig Rom.8:26
UTSÄNDA
H. har utsänt oss
1.Mos.19:13
skrivelser u.es till alla judar
Est. 9:30
Sina tjänarinnor har hon utsänt Ords. 9:3
Tartan kom. utsänd av Sargon
Jes.20:1
budbärare u tsänd bland folken
Jer.49:14
härar, u. av hm. skola komma
Dan.1l:31
budbärare är utsänd bland
Ob. v.1
Jag är Icke utsänd till andra
Matt.15:24 utsänd från översteprästerna
26:47
utsänd från översteprästerna
Mark.14:43
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Neh. 5:18

UTTAGA
jag har själv u.it leviterna

4.Mos. 3:12
Du skall u. leviterna i stället för
3:45
Du skall bland Israels barn u.
8:6
har jag u.it dem At mig
8:16
jag har u.i~ edra bröder,leviterna
18:6
u. var femtionde av mskor
31 :30
uttog Mose var femtionde
31:47
sände Dans barn fem män, u.na Dom.18:2
tjurar u.na av det byte
2.Krön.15:11
överstepräst u.es bland mskor
Hebr. 5:1

UTTAL

1) lalili, Aalua
prat; tal; sätt att tala, uttal. Se vidare:
Ord 46.
UTTAL
1 redan ditt u. röjer dia ju

Matt.26:73

UTTALA
u.r förbannelser över fader
2.Mos.21:17
skall du icke u. förbannelser
22:28
icke u. förbannelser över döv
3.Mos.19:14
Om ncn u.r förbannelser över fader
20:9
över fader u.t förbannelser
20:9
givit H. och u.t med din mun
5.Mos.23:23
u. förbannelse på berget Ebal
27:13
u.de förbannelser över Abimelek Dom. 9:27
Jefta u.de inför H. allt vad han sagt
11:11
om att u. ordet rätt
12:6
u.de en förbannelse
17:2
allt vad jag u.t över hs hus
1.Sam. 3:12
hörsammade önskan du u.de till mig 28:21
förbannelse s. i dag u.s
2.Sam.16:12
u.de (EIlsa) en förbannelse
2.Kon. 2:24
huru H. u.de den utsagan
9 :25
(Nehemia) u.de förbannelser över Neh.13:25
s. min mun u.de i min nöd
Ps.66:14
Vem kan u. H. väldiga gärningar
106:2
Min mun skall u. H. lov
145:21
Den s. u.r förbannelser över
Ords.20:20
u. ngt ord inför Gud
Pred. 5:1
din tjänare u. förbannelser över
7 :22
u.t förbannelser över andra
7 :23
U. ej ens I din tanke förbannelser
10:20
Varför har H. u.t olycka
Jer.16:1O
Vad mina Ilippar hava u.t
17:16
s. H. har u.t över detta folk
36:7
IÖlll1aktiga spådomar s. I u.den
Hes.13:7
över fader ... u.r förbannelser
22:7
att H. bade U.t tacksägelsen
Joh. 6:23
s. jag från begynnelsen u.t för eder
8:25
enda ord. s. jag Uudligen u.de
Apg.24:21
över vilken vi u. välsignelsen
l.Kor.10:16
icke lovligt för mska att u.
2.Kor.12:4
profetord s. en gång u.des
1. Tim. 1 :18
icke om dem u. smädande dom 2.Pet. 2:11
icke u. ngn smädande dom
Jud. v.9

UTTORKA
u.de alla Egyptens strömmar
2.Kon.19:24
ss. när en flod sinat och U.t
Job 14:11
du lät ock starka strömmar u.
PS.74:15
floden skall sina bort och u.
Jes.19:5
med min fot u.de jag Egyptens
37:25
dina strömmar vill jag låta u.
44:27
Med min näpst u.r jag ju havet
50:2
Var det Icke du s. u.de havet
51:10
Torka .. _aå att de bliva u.de
Jer.50:38
dess hav sina bort och dess brunn u.
51 :36
vattenbäckarna äro u.de
Joel 1 :20
näpser havet och låter det u.
N ah. 1:4
strax u.de hennes blods källa
Mark. 5 :29

UTTRYCK
i laget u.et för kunskapen

död kropp faller på u.
3.Mos.11 :37
mot var homer u. 50 siklar silver
27:16

Luk. 1:19
4:43
7:10
19:32
Joh. 1:24
9:7
Apg.10:17
12:11
13:4
14:26
Upp. 5:6

Rom. 2:20

UTTRYCKLIGEN
u. blev kallad till hm
Men A. säger ju u.

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

UTTRÖTTA
måsten ju bliva u.de
folket var U.t
folket var mycket U.t
där få de u.de komma till vila

2.Mos.18:18
1.Sam.14:28
14:31
Job 3:17

UTTYDA
Se även: Tyda, tydning, uttydning,
förklara, utlägga, uppenbara, dröm.

1.Mos.40-4l, där det används om att
tyda drömmar. Se: Uttydning 2.

2) peSär, l~~
lösning, tydnmg; av ett i G. T. icke
förekommande verb påSar = aram.
pesar, se 3,jfr 1.
3) peSar, -,~'"
aram. lösa, tYda; här pa. Se: Uttydning 5.
4) bin, 1')
hif. giva insikt el. förstånd; här (om en
syn el. vision) göra förståelig, förklara.
Se vidare: Undervisa 5.
5)

diasapheö,

otaaa1>ew

göra helt klar; klargöra, tydligt visa; av:
prep. diå, genom (här med förstärkande innebörd: helt, fullständigt osv.),
och saph~s, klar, tydlig. I Matt.13:36
har flera handskrifter phrazö, se 6.
Diasaphtiö är i 18:31 övers. berätta.
6) phrazö, 1>palw
peka ut, visa; påpeka, tillkännagiva;
förklara, uttyda. I flera handskrifter
förekommer verbet också i Matt. 13 :36
i stället för diasapheö, se 5.
7) epilyö, €7ftAVW

upplösa; i överförd mening: uttyda,
tolka. Jfr Utlägga 4. Se: Avgöra 5.
8) diermeneuö,

otep!11/vevw

(grundligt) tolka, översätta; förklara,
uttyda; av: prep. dia, se 5, och hermeneuö, se 9. Verbet förekommer även i
Apg.9:36, där det står i part. pass.
tillsammans med pass. av legö, säga,
övers. betyda detsamma som.
9) hermeneuö, €p!11/vevw
tolka" översätta; förklara, uttyda; av:
Herrnes (Hermes), gudarnas budbärare,
vältalighetens gud, enligt den grekiska
mytolOgin (lat. Mercurius, se Merkurius). I Hebr.7:2 står part. pass., tolkad; uttydd; övers. när man uttyder
vad han kallas_ Pass. av verbet är i
Joh.1:38,42; 9:7 övers. betyda (detsamma som)_ Jfr våra låneord: hermeneu tik, hermeneu tisk.
10) dianolgö, otavoirw
öppna genom att skilja isär; öppna helt
och hållet; här i betydelsen: förklara,
utlägga. Se vidare: Uppläta 11.
11) hermeneia, €p!11/vEia
tolkning, översättning; förklaring, uttydning; av: hermeneuö, se 9.
12) strebl6ö,

arpe{3Aow

sno, vrida; förvrida, förvränga; övers.
vrångt uttyda. Se vidare: Vrång 12.
13)

diermeneutJs,

otep!11/vevT'r7r;

tolk, översättare; uttydare; av: diermeneuö, se 8. En del handskrifter har
hermeneut~s, som kommer av hermeneuö, se 9.
UTTYDA
1 finnes s. kan u. den
l.Mos.40:8
1 ingen fanns s. kunde u. den
41:8
1 ss. han u.de för oss, aå gick det
41 :13
1 ingen finnes s. kan u. den
41:15
1 kan du u. den
41:15
2 vem förstår att aå u.
Pred. 8:1
3 skicklighet att u. drömmar
Dan. 5:12
4 Gabriel. uttyd synen för denne
8:16
5 Uttyd för oss liknelsen
Matt.13:36
6 Uttyd för oas detta bildliga tal
15:15
7 för sina lärjungar u.de
Mark. 4:34
8 u.de för dem vad s. var sagt
Luk.24:27
lO när han u.de skrifterna för oss
24:32
11 gåvan att u. när ngn talar
1.Kor.12:10
8 Icke kunna väl alla u.
12:30
8 icke därjämte u.er sitt tal
14:5
8 att han ock må kunna u.
14:13
11 en talar tungomål. en annan u.er
14:26
8 och en må u. det
14:27
9 när man U.er vad han kallas Hebr. 7:2
12 obefästa mskor vrångt u.
2.Pet. 3:16

tyda 1. Ordet är 1.Mos.40:5; 41:11
övers. betydelse.
2) påtar, l fiS
lösa, tyda. S; ~idare: Uttyda 1.
3) Mqär, l ;~;
sönderbrytnmg, krossning; här om
dröm, därav övers. uttydning; av:
såpar, bryta sönder, bryta av. Se t.ex.
Krossa 27, Undergång 4.
4) pifSar, l~'"
aram. (subst.) lösning, tydning; av
verbet pesar, se 5.
5) peSar, l~'?
aram. (verb) iösa, tyda. Se: Uttyda 3.
UTTYDNING
1 Att giva u.en är Guds sak
1.Mos.40:8
l (Josef:) Detta är u.en
40:12
2 aåg att Josef givit en god·u.
40:16
1 Detta är u.en
40:18
2 ss. Josef sagt dem i sin u.
40:22
2 s. var och en drömt gav han en u.
41 :12
3 När Gideon hörde deas u.
Dom. 7 :15
4 så skola vi meddela u.en
Dan. 2:4
4 sägen mig drömmen och dess u.
2:5
4 om I meddelen drömmen och dess u. 2:6
4 Meddelen mig drömmen och dess u. 2:6
4 aå skola vi meddela u.en
2:7
4 kunnen meddela mig U.en därpå
2:9
4 skulle han meddela konungen u.en
2 :16
4 så skall jag meddela konungen U.en
2:24
4 en man s. kan säga konungen U.en
2 :25
4 dröm s. jag har haft och dess u.
2:26
4 u.en må bliva kungjord för konungen 2:30
4 vi vilja nu säga konungen u.en
2:36
4 dess u. är tillförlitlig
2:45
4 skulle säga mig drömmens u.
4:3
4 kunde icke säga mig dess u.
4:4
4 du. Beltesassar. må nu säga u.en
4:15
4 ingen av de vise kan säga mig u.en
4:15
4 läsa skriften och meddela dess u.
5:7
4 eller säga konungen dess u.
5:8
4 han (Daniel) skaJJ meddela u.en
5:12
4 läsa denna skrift och säga dess u.
5:15
4 kunna icke meddela ngn u. därpå
5:15
5 att du kan giva u.ar och reda ut
5:16
4 läsa skriften och säga dess u.
5:16
4 dem förutan skall jag ... säga u.en
5 :17
4 detta är u.en därpå
5:26
4 och sade mig u.en därpå
7 :16

UTTÅG
efter sitt u. ur Egyptens
2.Mos.16:1
Israels barns u. ur Egyptens land
19:1
deras u. ur Egyptensland
4.Mos. 1:1
efter deras u. ur Egyptens land
9:1
Israels barns u. ur Egyptens land
33:38
dött i öknen efter u.et ur
Jos. 5:4
s. voro med under u.et omskurna
5:5
s. voro födda efter u.et ur Egypten
5:5
Israels barns u. ur Egyptens
1.Kon. 6:1
talade Josef om Israels barns u. Hebr.t1:22

UTTÄNKA
konstmässigt U.ta
2.Krön.26:15
fångas i ränker s. de hava U.t
Ps.10:2
redo med det råd vi hava u. t
64:7
för dem s. u. ont i sina hjärtan
140:3
u. planer för att bringa mig på fall
140:5
icke några slugt u.ta fabler
2.Pet. 1:16

UTTÖMMA
-uttömma
outtömlig Luk.12:33
UTTöMMA
voro (Sauls) krafter u.da
l.Sam.28:20
Är (Ed oms) vishet u.d
Jer.49:7
H. har u. t sin förtörnelse
KJag. 4:11
min vrede skall få u. sig
Hes. 5:13
när jag så u.er min förtörnelse
5:13
så skall iag u. min vrede på dem
6:12
snart u. min vrede på dig
7:8
jag skall u. min förtörnelse på
13:15
att u. min vrede på dem
20:8
att u. min vrede på dem i öknen
20:21

UTTÖMNING
sedan åter täcka över din u.

5.Mos.23:13

UTVERKA
u. åt sig konungslig värdighet
u.t den konungsliga värdigheten

Luk.19:12
19:15

UTVIDGA
(Noa:) Gud u.e Jafet
jag skaJJ u. ditt område
när H. har u.t ditt område
när H. u.r ditt område
att du ville u. mitt område
han u.r deras gränser
du u.de landets alla gränser
när de ville u. sitt område

l.Mos. 9:27
2.Mos.34:24
5.Mos.12:20
19:8
l.Krön. 4:10
Job 12:23
Jes.26:1ö
Am. 1:13

UTVISA
slutsumma folkräkningen u.de 2.Sam.24:9
slutsumma folkräkningen u.de l.Krön.21:5
sedan folket hade blivit u.t
Matt. 9:25

lösa, tyda. Verbet förekommer end. i

UTTYDNING
1) pittåron, 1 i l neJ
lösning, tydning; av': påtar, se 2, Ut-

UTVÄG
l) dliräls, '1:!
väg. Se vidare': Vandel 1.
2) jäcj, "1 ~
hand, handflata; här dual. ja~ajim,
händer, som uttryck för kraft el. möj-
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UTTYDA

1) påtar,

llJ~

UTTYDARE
13 Är ingen u. tillstädes

1.Kor.14:28

Utvälja

Huvudordet för verbet »Utvälja» i
vår svenska översättning av G. T. är
bål;ar, välja, utvälja. Dess betydelse är:
utse eller söka ut något åt sig, föredraga något, välja någonting framför
något annat. Det kan röra sig om att

välja ut något ur ett större sammanhang eller också att välja ett av två
ting.
Bruket av båhar kan ordnas i tre
grupper: Ordet används: l) i det van·
liga talspråket med icke-teologisk betydelse, 2) med Gud som objekt människor väljer Gud, hans vilja och
väg, 3) med Gud som subjekt, om
Guds utkorande handling.
I den första gruppen brukas termen
i många sammanhang. Vi möter bål.lar
första gången i l.Mos.6:2, där det
används om Guds söners utväljande av
hustrur (»dem som de funno mest
behag i»). Ordet kan för övrigt användas om att välja sig ett jordstycke,
13:11, söka ut slungstenar åt sig,
l.Sam.l7 :40, eller att välja passande
material till ett stycke arbete, Jes.
40:20. Det brukas om att välja ut
stridsmän, 2.Mos.17:9, om att utvälja
en konung, l.Sam.8:18, eller om att
välja ut ett offerdjur, l.Kon.18:2S.
Den andra gruppen är icke stor.
Förhållandevis sällan brukas bål.lar om
människors val av Gud. De viktigaste
ställena torde vara Jos.24:1S,22. Här
ställer J osua Israel inför ett val mellan
att tjäna Herren eller att tjäna främmande gudar, och bål.lar brukas om
båda delarna, jfr Dom.S:8; 10:14.
Egendomligt är att bål.lar, som är
det starkaste ordet för Herrens utkorelse av Israel, även brukas om
folkets val av Herren som sin Gud.
Detta visar, att Herrens utkorelse av
folket inte uppfattas så, att den skulle
utesluta folkets eget val. Israel kan
lydigt bekräfta utkorelsen eller trotsa
Guds vilja. Israels val är ett reellt val,
Herren vill icke endast utvälja folket,
han vill också själv väljas av folket.
Belysande för denna dubbelsidiga användning av bål.lar är 2.Sam.16:18, där
ordet används både om Herrens och
om folkets val av David till konung.
Även på andra ställen brukas bäl).ar
om människors val av Guds vilja och
väg, t.ex. i Ps.2S:12, där det heter att
Herren vill undervisa den gudfruktige
om den väg han bör välja, samt i
Ps. 119:29 f.,173.
Den tredje gruppen är den största.
Guds utväljelse dominerar fullständigt
G.T.s utkorelsetanke. Termen bäl).ar
används om Guds utkorelse av Israel
som sitt folk, S.Mos.7:6,7; 10:15;
14:2. Ofta talas om att Herren har
utvalt
Jerusalem,
l.Kon.8:44,48;
11 :13,32,36;
14:21;
2.Kon.21 :7;
23:27; 2.Krön.6:6,34,38; 12:13; 33:7;
Neh_l :9; Sak.3:2. För övrigt omtalas
Herrens utväljande av folkets stora
ledare: Abraham, Neh.9:7, Mose,
Ps. 106:23 , Aron, 105:26, David,
78:70.
Verbet båhar har ett moment av
utpräglat vilje~ässigt beslut i sig. Det
blir en dogmatisk term för Guds suveräna, utväljande vilja. Guds utkorelse
är ett utslag av hans vilja som alltings
Herre.
Av verbet bäl).ar kommer bå};lir,
utvald, och mi~};Iår, det utvalda el.
bästa (av något). - Beträffande övriga
hebreiska ord för »Utkora» och »Utvälja» hänvisas till ordanalyser .
Hela Israels gudsförhållande är
grundat på det faktum att Herren har
utvalt folket till sitt egendomsfolk.

»Ty du är ett folk som är helgat åt
Herren, din Gud, och dig har Herren
utvalt till att vara hans egendomsfolk
framför alla andra folk på jorden»,
S.Mos.14:2, jfr 4.Mos.23:9. Detta ex·
klusiva drag är dock ända från början
förbundet med en universell aspekt.
Israel är utvalt framför alla andra folk
för att till alla folk och släkter på
jorden föra den välsignelse, som knutits till Abraham, l.Mos.12:3.
Herrens utkorelse av Israel börjar
med att han utväljer Abraham, för
honom ut från det kaldeiska Ur, Neh.
9:7, samt välsignar och förökar
honom, J es.S 1:2. Denna utkorelse
gäller sedan Abrahams säd, det utvalda
folket, S.Mos.7:6-8; 14:2, och kommer
till uttryck i att Herren kallar folket ut
ur Egyptens träldom, Hos.ll:l.
Herrens utväljande av Israel till att
bli hans förbundsfolk har sin grund i
Guds egen godhet och nåd. Israel ägde
ingenting som kunde göra det förtjänt
av denna höga kallelse. Icke därför att
folket var stort och mäktigt, blev det
utvalt, ty det var mindre än alla andra
folk, S.Mos.7:7. Ej heller blev Israel
utvalt för sin rättfärdighets eller sin
uppriktighets skull. Herren visste, då
han utvalde folket, att det var ett
genstridigt och hårdnackat folk, 9:4-6.
Likväl fattade han kärlek till detta
folk, och i trofasthet höll han sina
löften till starnfliderna, 7 :8.
Gud utvalde Israel för att det skulle
vara ett åt Herren helgat folk, S.Mos.
7:6. Det var de falska profeternas
förförelse som fick folket att tro, att
det som Herrens utvalda folk kunde
bryta förbundet och likväl äga dess
välsignelser, Jer.6:13 ff.; 7:3 ff.
Den religiösa säkerhet, som utkorelse·medvetandet ledde till i Israels
historia, är skrämmande: en chauvinistisk nationalism, en falsk tro på att
Guds närvaro var säkrad i kulten, en
falsk frälsningsprofetia som pockade
på Guds utkorelses orubblighet, gjorde
sig tidvis starkt gällande,jfr Mika 3:11:
»Är icke Herren mitt ibland oss?
Olycka skall ej komma över oss.» Se
även 3:5; Jer.6:14; 7:4,10; 8:11; Hes.
13:10,16. Herrens sanna profeter däremot framhåller att folket är utvalt till
att tjäna, till att realisera Guds frälsningsvilja (rätt och rättfardighet) och
till att vittna om att Herren allena är
den sanne Guden, Jes.43:1O. Det är
därför utvalt till lydnad och trohet
mot Guds frälsningsplan. Just utkorelsen gör att Herrens straff för synd
drabbar Israel hårdare än alJa andra
folk, Am.3:2.
Redan Mose varnar folket och låter
det förstå att nationell utkorelse kom·
mer att medföra Guds straffdom över
nationell synd, 3.Mos.26:14 ff.; S.Mos.
28:15 ff. Herrens sanna profeter förkunnar att Gud skall förkasta och
förskjuta det släkte som har uppväckt
hans vrede, Jer.7:28 f. Endast en kvarleva av folket skall omvända sig, Jes.
10:20-22, och denna heliga återstod
skall få uppleva uppfyllelsen av de
löften som Herren har givit sitt folk.
Herren, som en gång utvalde folket,
41 :8; 44:1 f., skall »ännu en gång
utvälja Israet>, 14:1, och »ännu en
gång ... utvälja Jerusalem», Sak.2:12.
Denna nya utkorelse skall ske vid

återupprättandet av ett nytt förbund,
Jer.31 :31 fr., Herren skall lägga sin lag
i folkets hjärta. Icke endast kvarlevan
av Israel, 31:7, skall få del i detta nya
förbund - Messias skall bli ett ljus för
hedningarna, och Guds frälsning skall
nå till jordens ända, Jes.49:6.
Dessa löften om utkorelsen av Israels kvarleva har icke endast nationella
aspekter, utan de får en klart personlig
syftning. Det gäller här in te först och
främst nationell förnyelse, utan hjärtanas förnyelse i ett personligt gudsförhållande, där varje enskild människa i
det nya gudsfolket skall känna Herren,
Jer.31 :34_ Denna tanke om individuell
utväljelse fmns på några ställen i G.T.
Den enskilde är utvald därför att han
tillhör det utvalda folket. )>Säll är den
som du utväljer och låter komma till
dig», Ps.6S:S, jfr 4.Mos.16:7. Intressant
är namnet på en av Davids söner,
Jibhar, som betyder: »han (Herren)
utväljeo), eller som en önskan: »må han
utvälj ID), 2.Sam.5:1S. Nanmet antyder
att termen bål.lar även kunde syfta på
utkorelsen aven enskild människa till
förbundsgemenskap med Herren.
I de eskatologiska profetiorna, där
tanken om Israels kvarleva bryter
fram, blir »de utvaldID) ,en benänming
icke endast på folket som helhet, »min
utkorade», Jes.43:20, utan även på de
fromma individerna, »mina utkorade»,
65:9,15,22. Dessa är utvalda till delaktighet i frälsningslöftena. Att utkorelsetanken överförs till Israels kvarleva, hänger samman med avfallsutvecklingen i folkmenigheten. Israels
kvarleva är de utkorade, och Israels
förlossare är den utkorade (så i sångerna om Herrens Tjänare, Jes. kap.42-S3
och 65). Denna dubbelhet är vanlig i
Israels apokalyptiska litteratur.
Eljest är det nästan alltid så, att när
det talas om utkorelse av enskilda
människor, gäller det ett utväljande till
bestämda tjänster. Mose var utvald till
att föra folket ut ur Egypten och till
att vara dess ledare på vandringen mot
löfteslandet. Präster och leviter var
utvalda till att förestå gudstjänsten,
l.Sam.2:28; S.Mos.18:S; 21:5; l.Krön.
15:2; 2.Krön.29:11. Anmärkningsvärt
är att profeterna med sitt starka sändningsmedvetande inte använder bål.lar,
utvälja, utkora, när de talar om sin
utkorelse till profeter, utan vanligen
~ärä', kalla.
På ett särskilt sätt omtalas konungen som utvald av Herren, l.Sam.lO:
24; 2.Sam.6:21; l.Kon.8:16; 11 :34;
l.Krön.28:4,6; 29:1; 2.Krön.6:6. Eftersom konungen är utvald av Gud,
kan han smörjas till sitt ämbete,
l.Sam.16:6-13. Hos profeten Jesaja
förs denna tanke vidare till att gälla
Israels kommande frälsar-konung, Messias, som i full mening är Herrens
utvalde, den som Herren har behag till,
Jes.42:1, jfr Matt.3:17. Han är Herrens
lidande tjänare, det offerlamm som
Herren själv har utsett, jfr l.Mos.22:8,
påskalammet som är uttaget som ett
felfritt offer, jfr 2.Mos.12:3 ff., den
utkorade ställföreträdaren för syndare",
Jes.S3.
'
I löftet om den kommande Messias
har G.T.s utkorelseiära sitt msprung
och sin rot, här är själva grunden för
Israels utkorelse, l.Mos.12:3, och i
Messias-profetiorna når denna utkorel-
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lighet. Se t.ex. Arm (subst. ) 2, Kraft S,
Makt 25, Råd 14, Våld 4.
3) tusijå, il ~ t;i Hl

(praktisk) visdom, klokhet; hjälp,
räddning. Se vidare: Säll 3.
4) jå~', X ~~
gå el. komma ut; undgå; här övers.
finna en utväg ur. Se vidare: Undkomma 4.
4a) utf.ord.
S) I Luk.19:48 står ordagrant: och de
funno icke vad de skulle göra.
6) utf.ord.
7) I Apg.4:21 står ordagrant: funno de
icke, huru de skulle straffa dem.

8) ekbasis, €K(3aoL<;
utgång, utväg; av: ekbainö, gå ut.
Ordet förekommer också i Hebr.13:7 i
ett uttryck, som ordagrant betyder:
(deras) levnads utgång.
9) stenochöreö, oreVOXwp€W
vara på en trång plats; göra trång, göra
det trångt för (någon), tränga, pressa;
pass. vara beträngd; här övers. vara
utan utväg; av: stenochöros, med
trångt utrymme, trång;, beträngd (av:
stenos, trång, och choros, rum, utrymme, plats. Verbet förekommer
även två gånger i 2.Kor.6:12. Jfr
Angest 23.
UTVÄG

1 trångt ställe där ingen u.
2 de hade ingen u. att fly

4.Mos.22:26
Jos. 8:20
Job 6:13
Ords. 8:14
4 So fruktar Gud finner en u.
Pred. 7:19
4a söka en u. att hjälpa hm
Dan. 6:14
5 kunde icke finna ngn u.
Luk.19:48
6 sökte PUatus efter ngn u.
Joh.19:12
7 icke finna ngn u. att straffa
Apg. 4:21
l.Kor.10:13
8 ock bereda en u. därur
9 i trångmål, dock icke utan u. 2.Kor. 4:8
3 var u. blivit mig stängd
3 Hos mig finnes råd och u.

UTVÄLJA
Se även: Utkora, utkorelse, välja, utse,
känna, veta, kallelse, förbund, egendomsfolk, nåd, frälsning, rättfärdiggörelse, tro, evangelium, mission,
Israel, kvarleva, hedning, församling,
Tjänare (Herrens), Messias, profet,
apostel.
Utvälje1se, utkorelse
Utkorelsetanken genomtränger hela
Skriften. I G.T. är utväljelsen grundläggande för Israels förhållande till Gud,
som ett gudsfolk. I N.T. är utkorelsen
på liknande sätt fundamental för det
nya förbundets gudsfolk, Kristi församling. Här är utkorelsetanken intimt
förbunden med de centrala kristna
lärosatserna om nåd, tro, rättfärdiggörelse och frälsning.
Orden »utkora», »utkorelse» (och
»utvälja») förekommer i Bibeln i tre
olika förbindelser: 1) om Guds utkorelse av Israel till att vara hans egendomsfolk, ett utvalt folk, som har fått
privilegier och ansvar framför alla
andra folk, S.Mos.7:6, 2) om utkorelse
av enskilda personer till en bestämd
tjänst för Gud i hans uppenbarelse·
historia, t.ex. Paulus, )Jett utvalt redskap», Apg.9:1S, 3) om Guds nådaval i
Kristus, Guds utkorelse av människor
till frälsning och evigt liv. »Vinn1äggen
eder ... att göra eder kallelse och utkorelse fast», 2.Pet.l :10.
G.T.

23-lllusrrerar Bibel-lexikon

Utvälja
setanke sitt mål och sin fullbordan.
Djupast sett är han den ende utvalde,
den ende Gud kan finna behag i. Men
just här, där Guds utväljelse inskränker
sig till den ende, öppnas i honom
vägen tillbaka för det avfålliga och
förkastade folket, så att det åter kan
bli ett utkorat gudsfolk, Hos.l :6-11;
2: l. Och här sprängs alla nationella
gränser, i denna nya nådens utkorelse
ska1l också hedningarna få del. Jfr
Rom.9 :25; l.Pet.2:9 f. Tillsammans
med Israels kvarleva skall hedningarna
söka sig till telningen från lsais rot,
Jes.11 :10.
N. T.
Det viktigaste verbet för »utvälja» i
N.T. är grek. ek/egein, plocka ut, välja
ut; med. ek/egesthai, utvälja åt sig. Av
detta verb kommer subst. ekloge, utväljande, utkorelse, och adj. eklektos,
utvald.
Eklegesthai har i utombiblisk grekiska betydelsen: välja ut något åt sig
själv, välja ut vad man har behag i och
föredrar framför någonting annat, men
ordet innebär inte nödvändigtvis någonting nedsåttande gentemot det som
icke utväljs, så att detta blir förkastat
eller vrakat. Termen är uttryck för ett
fritt val, ett val efter egen önskan, men
ett verkligt val, en avgörelse som är
övervägd och förståndsmässigt begrundad. Ordet är i LXX en översättning av hebr. bålJar, och i N.T. bör
därför betydelsen och bruket av detta
gammaltestamentliga ord klinga med,
inte minst det viljemässiga momentet.
Eklegesthai brukas i N.T., liksom
bålJar i G. T., förhållandevis sällan om
människors val. När det någon gång
används i denna betydelse, kan det
avse en rent profan företeelse som att
utvälja åt sig de främsta platserna vid
ett gästabud, Luk.14:7. Ordet förekommer om val av församlingstjänare,
Apg.6:S, och om val av församlingssändebud, 15:22,25. Mest betydelsefullt inom denna grupp är dock Luk.
10:42, där det heter att »Maria har
utvalt den goda delen, och den skall
icke tagas ifrån henne». På övriga
ställen där termen förekommer i N.T.,
avser den gudomlig utkorelse. - Se för
övrigt ordanalyser under Utkorelse och
Utvälja.
Begreppet utkorelse i N.T. är förbundet med tanken på försyn (förutvetande) och förutbestämmelse, och
detta uttrycks med en del grekiska
ord, som alla har det gemensamt att de
är sammansatta med och bestäms av
den grekiska förstavelsen pro, före;
förut: försyn (förutvetande), l.Pet.l :2;
förut känna, Rom.8:29; förut utvald,
Apg.l0:41; förut bereda, Rom.9:23;
förut bestämma, 8:29 f.; l.Kor.2:7;
Ef.l :5,11.
Utkorelse tanken är icke mindre
central i N.T. än i G.T., och den
framställs i flera former.
För det första proklameras Jesus av
Fadern själv som den älskade, Luk.
3:22, och den utvalde, 9:35. Här föreligger en klar anspelning på profetian
om Herrens Tjänare i Jes.42:1. Benämningen »den Utvalde» används för övrigt ofta om Messias i apokalyptisk
judisk litteratur, l.Henoksboken 40:5;
45 :3-5 m.fl. ställen, och var välkänd
bland folket. Detta framgår även av

rådsherrarnas ord, när de hånade den
korsfäste Jesus: »Andra har han hjälpt;
nu må han hjälpa sig själv, om han är
Guds Smorde, den utvalde», Luk.
23:35.
I J oh. l :34 har somliga gamla handskrifter Guds utvalde (eklekt6s) i stället för Guds Son. I aposteln Petrus' tal
till judarna efter pingsten omtalas
Jesus som »den Messias, som han
(Gud) har utsett åt eden>, Apg.3:20,
och i l.Pet.2:4,6 kallas Kristus den
utvalda hörnstenen, som är förkastad
av människor, men utvald av Gud. På
denna utvalda sten skall så det nya
förbundets utvalda gudsfolk byggas
upp som levande stenar i ett andligt
hus, l.Pet.2:S,9. Tanken på Kristus
som den utvalde och ende värdige
möter oss på nytt i Uppenbarelsebokens skildring av lovsången till Lammet,S:9,12.
Liksom Jesus själv är den utvalde
som Fadern har sänt i världen, så väljer
han ut sina apostlar, Luk.6:13, och
utsänder dem, Joh.l7:18. Särskilt i
Johannesevangeliet har Jesu utväljande
av apostlarna fått ett brett utrymme,
6:70; 13:18; 15:16,19. Det är här fråga
om utkorelse till tjänst för Gud, på
samma sätt som också i gamla förbundets tid enskilda personer inom det
utvalda folkets led blev uttagna för
utförande av speciella uppdrag. Det
framgår likväl av 15:19, att utkorelsen
av apostlarna även innefattade ett uttagande ur världen och sålunda hade
samband med deras livsgemenskap
med Kristus, jfr 15:15 f. Även här är
Gud den som står bakom utkorelsen,
6:65, men Jesus är den genom vilken
deras utväljande historiskt realiseras.
Utkorelsens syfte är att apostlarna
skall bära frukt, 15 :16.
Just mot denna bakgrund framträder det gåtfulla med utväljandet av
Judas, ett problem som särskilt behandlas i Johannesevangeliet. Judas är
utvald till apostel, men har icke givits
Jesus av Fadern som en troende,
6:64 f. Därför blir han en förrädare,
och därför kallas han en djävul, v.70 f.
Jesus säger att han vet vilka han har
utvalt, och han har gjort det för att
Skriften skulle fullbordas, 13:18.
Judas utvaldes, och han fick därigenom tillfälle att utföra sin förrädargärning, men också detta skedde enligt
vad Gud i sitt rådslut och sin försyn
hade bestämt, Apg.2:23.
För otros skull förlorar det utvalda
folket, Israel, utkorelsens företräde.
Ett nytt gudsfolk utväljs, Matt.21 :43.
Apostlarnas utväljande får en speciell
betydelse, ej endast därför att de är
utvalda till en grundläggande gärning,
utan också därför att deras utkorelse
är förstlingen av den nya utväljelse,
som profeterna har talat om, Jes.14:1,
och som Paulus kallar »en utkorelse
som har skett av nåd», Rom.11:S. De
är representanter för denna nya utkorelses gudsfolk. »1 haven icke utvalt
mig, utan jag har utvalt eden>, Joh.
15:16. De är utvalda av Kristus, 6:70;
13:18; 15:19, och de är utvalda i
Kristus, Ef.l :4, i honom som är den
heliga kvarlevan i dess starkaste koncentration, medlare och frälsare, och
den enda grunden för deras utkorelse.
»De utvalda» är också en benämning

på det nytestamentliga gudsfolket, och
termen används i de synoptiska evangelierna, särskilt i eskatologiska sammanhang, motsvarande apokalyptikens
språkbruk. För dessa utvaldas skull
skall vedermödan i ändens tid bli
förkortad, Matt.24:22. De varnas för
kommande förförelser, men i själva
varningen ligger ett löfte om bevarande, 24:24, och det löftet ges att de
utvalda skall församlas av änglar på
tillkommelsens dag, 24:31. När Människosonen kommer, och när den uthålliga, levande tron blir sällsynt på
jorden, skall Gud likväl skaffa rätt åt
sina utvalda, Luk.18:7.
Vilka är så dessa utvalda, och hur
kan man veta att man hör med bland
dem? Ett svar på den frågan kan
hämtas ur Jesu liknelse om konungasonens bröllop. I slutet av denna heter
det att konungen, då han kommer in i
bröllopssalen, där finner en man som
inte bär bröllopskläder och som inte
kan förklara hur han har kommit dit
in. Han har av missaktning för konungen underlåtit att ta på sig de bröllopskläder som gratis erbjudits honom.
Därför blir han också från ljuset och
festglädjen förvisad till mörkret därutanför. Detta kommenterar Jesus
med det märkliga ordet: »Många äro
kallade, men få äro utvalda», Matt.
22:14. I den äldre sv. bibelöversättningen fmns (liksom i flera grekiska
handskrifter, dock icke i de äldsta)
samma avslutande kommentar med
även i liknelsen om arbetarna i vingården, där placerad omedelbart efter
orden: »Så skola de sista bliva de
första, och de första bliva de sistID>, i
Matt.20:16. På båda ställena synes
utsagan vara en varning för egenrättfärdighet och självtillräcklighet. Tjänarna
som har arbetat hela dagen och som
tror att de är värda mer än den
nådeslön som ges åt dem som har
arbetat en enda timme, får gå besvikna
bort. Bröllopsgästen som kommer
klädd i sitt eget avvisas. Många är
kallade, men det är icke för sitt arbetes
skull eller i sin egen klädnad som en
människa kan räknas bland de utvalda.
Det är en konungslig ynnestbevisning
som måste mottagas så som den är
given: som oförskylld nåd.
Jesu upprepade ord om de första
som blir de sista (se även Matt.19:30;
Mark.IO:31; Luk.l3:30) har en klar
syftning på judafolket, som ju kunde
betrakta sig som det utvalda folket och
som menade sig ha företräde framför
andra. Nu får de höra att andra, genom
utkorelsens fria nåd, kommer före
dem. Situationen är lik den som skildras i liknelsen om den förlorade sonen,
där denne av nåd blir förd in i en sådan
festglädje, som den hemmavarande
brodern icke har uppnått med all sin
möda. Ordet hänför sig tydligt till hela
folkets andliga situation, men det har
även en rent personlig och individuell
tillämpning.
Jesu ord: »många äro kallade, men
få utvaldID> visar ett något annat språkbruk än N.T. för övrigt. Orden är ett
klart uttryck för att kallelsen till frälsning, som även är en utkorelsekallelse,
endast realiserar sig i lydnad och tro
intill änden. Man kan förspilla sin
utkorelse.

Denna skenbara motsättning mellan
»de kallade» och »de utvaldID> är märklig, särskilt när man tar i betraktande
att de två orden genom hela Skriften
används i det närmaste synonymt och
om samma människor. Man kan därför
icke bortse från möjligheten att termerna »kallad» och »utvald» även här
kan ha samma mening, och att Jesu
ord är en paradoxalt formad varning
till det folk som vet sig vara kallat och
utvalt av Gud. De verkligen utvalda är
få! Man kan tillhöra det utvalda folket
och likväl icke vara med bland Guds
utvalda.
Detta leder över till den individuella
utkorelse, som har en så central plats i
N.T. Vi har i G.T.-avsnittet sett att det
i gammaltestamentlig tid rörde sig om
Israel som det utvalda folket, och att
det först i de eskatologiska profetiorna
blev tal om »de utvaldID> i betydelsen
utvalda personer. Detta förhållande
når sin fullkomning i N_T. När det här
talas om ett utvalt gudsfolk, betyder
det ett folk av utvalda individer. Utkorelsetanken får här en personlig inriktning, och den enskilda människans
utväljande får en ny betydelse därför
att det nu gäller en utkorelse till
frälsning och delaktighet med det utvalda folket. Paulus behandlar detta
under bilden aven inympning av vilda
olivgrenar i ett äkta olivträd, Rom.
11 :17-24. Israel är fortfarande det
utvalda gudsfolket som har förbunden
och löftena, 9:4. Det är aven helig rot,
11 :16, men några av grenarna bröts
bort, v.l 7, vilket skedde för deras
otros skull, v_20. Hedningarna blir nu
inympade i detta olivträd, de har fått
plats bland gudsfolket. »Ty den är icke
jude, som är det i utvärtes måtto»,
2:28 f.; den sanna judendomen representeras nu av människor som genom
den nya nådesutkorelsen i Kristus,
11 :5, har kallats ut från både judar och
hedningar, 11 :24, till att vara det nya
förbundets gudsfolk.
Mycket omdiskuterad är frågan
huruvida Paulus' framställning i Rom.9
gäller utkorelse till frälsning, eller om
det här endast talas om en utväljelse
till att i historien fullborda Guds frälsningsråd och domsplaner. Oavsett hur
detta skriftavsnitt uppfattas, kan det
kasta ljus över de principer, som på det
hela taget ligger till grund för Guds
utkorelse. Aposteln visar att det här
talas om en utväljelse, som icke kommer av privilegier genom börd eller
härstamning, v.7. Den sker icke på
grundval av gärningar utan äger rum
innan människan har gjort vare sig gott
eller ont, v.ll. Den beror till sist icke
på egen vilja eller insats, utan endast
på Guds nåd, som han bevisar vem han
vill, v.15. Det är ett fritt val från Guds
sida, som han icke kan ställas till
räkenskap för av någon skapad varelse.
Den människa som här dristar sig till
ett trotsigt spörjande, v_19, bemöts av
aposteln blott med varningen: »Vem är
då du som vill träta med Gud?» v.20,
och med försäkringen att ingen orättfärdighet fmns hos Gud, v.14.
Bakom kallelsen till frälsning står
en utkorelse; de som är kallade, har
förut blivit kända och förut blivit
bestämda till att bli Guds Sons avbilder, Rom.8:29 f. Denna utkorelse
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Utvälja
Guds utvalda
Är utvalda i Kristus före världens
grundläggning, Ef.l :4. Förs till tro och
kunskap, Tit.1:1. Är saliga, Ps.6S:S.
Blir försvarade av Gud, Luk.18:7;
Rom.8 :33. Skall icke förvillas i ändens
tid, Matt.24:24. Blir församlade vid
Jesu tillkommelse, Matt.24:31. Skall
besitta landet, Jes.6S:9. Skall göra sin
kallelse och utkorelse fast, 2.Pet.1:l0.
Några av dem som Gud utvalde
Abraham,
I.Mos.18:l9.
Israel,
S.Mos.7:6. Aron, PS.lOS:26. Levi stam,
S.Mos.21 :5. Juda stam, PS.78:68. Saul,
l.Sam.lO:14. David, I.Sam.16:l·l2;
I.Kon.8:16. Salomo, I.Krön.28:S. Se·
rubbabel, Hagg.2:23. Paulus, Apg.9:lS;
Gal.1:lS. Kolosserna, Ko1.3:l2. Tessa·
lonikerna, I.Tess.l :4.

gomai i betydelsen: utvälja ät sig; av:
prep. epi, på, vid; till, och legö, se 9.
14) procheirotonl?o, 1TPOXfLPOTO/}€W
förut el. i förväg välja el. utse; av: prep.
pro, före, framför, och cheirotoneö, se
12.
15) haireö, alp€w
taga; i N.T. end. med. haireomai, taga
för sin räkning, välja, utvälja. Jfr Fil.
1:22, övers. välja; Hebr.ll :25 vilja.
16) utf.ord.
17) synekiektos, aV/}fKAfKT6~
utvald tillsammans med andra, med·
utvald; av: prep. syn, (tillsammans)
med, och eklektos, se Il.
18) hairetizö, alpfTi~(.U
göra ett val, välja; utvälja.

Utvald, I.Pet.I:1 f.
l) Enligt Guds, Faderns, försyn. 2)
I helgelse i Anden. 3) Till lydnad. 4)
Till bestänkelse med Jesu Kristi blod.
5) Till förökad nåd och frid.

UTVÄUA

har skett i Kristus innan världens
grund var lagd, Ef.l :4. Det är en
utkorelse till gudsgemenskap och här·
lighet som syndare inte kan kräva på
grundval av något de själva är eller har
gjort.
Vad N.T. har att säga i denna sak,
kan sammanfattas i detta att utkorel·
sen är Guds eget verk, Tit.!:l, till
Guds egen ära, Ef.l :4,6. Den sker efter
Guds beslut och hans viljas råd, 1:11,
enligt hans försyn, I.Pet.1: l f. Den är
dt uttagande ur världen, Joh.15:19,
som icke bygger på människans eget
val, 15 :16, utan är en nådens utkorel·
se, Rom. 11 :5, i Kristus, Ef.l :4, en
förutbestämmelse till barnaskap (bar·
narätt), l :5, en utkorelse »till frälsning,
i helgelse i Anden och i tro på sanning·
en», 2.Tess.2:13, till likbildning med
Kristus, Rom.8:29.
Det avspeglas tydligt i N.T. att
utkorelse tanken har haft stort utrym·
me hos de första kristna. Guds ord
förkunnas för att föra Guds utvalda till
tro, Tit.!:l, och så många det är
beskärt att få evigt liv, kommer till tro,
Apg.13:48. Paulus får befallning att
förkunna Guds ord i Korint, eftersom
Herren har mycket folk i denna stad,
18:9 f. Det heter att Gud utväljer det
som i världen är svagt, ringa och
föraktat, ja, det som ingenting är, för
att intet kött skall kunna berömma sig
inför Gud, I.Kor.l :27 ff. Omvändelsen
är något som ges av Gud, när hans tid
är inne, 2.Tim.2:2S. I de urkristna
föreställningarna ges stort rum åt Jesu
egna ord, när han säger att endast den
som det är givet av Fadern, kan kom·
ma till Kristus och tro på honom,
Joh.6:64 f.
Likväl är de första kristnas fasta tro
på den gudomliga utkorelsen inte på
något sätt att förstå som en fatalistisk
ödestro. Lika vissa som de är på att
Gud av evighet har utvalt dem till att
ärva frälsning, lika klart framhålls det
att Gud icke vill att någon skall förgås,
utan att alla skall vända sig till bättring
(omvändelse), 2.Pet.3:9. Gud vill att
alla människor skall bli frälsta och
komma till kunskap om sanningen,
I.Tim.2:4. Kallelsen till omvändelse
går ut till alla människor allestädes,
Apg.17:30. Evangelium skall förkun·
nas för allt skapat, Mark.16:lS, och
Guds nåd är uppenbarad till frälsning
för alla människor, Tit.2: 11. Ingen kan
komma till tro utan att ha hört för·
kunnelsens ord, tron kommer verk·
ligen av förkunnelsen, Rom. lO: 14·17.
Den som hör ordet, uppmanas att tro,
Apg.16:3l, och på den som inte tror,
vilar hela och fulla ansvaret för hans
otro, Mark.16:16; Joh.3:36; Rom.
11 :23.
Urförsamlingen var väl bekant med
den fruktansvärda sanning, som är
utkorelse tankens ofrånkomliga konse·
kvens, att ingen enda människa överlåten åt sig själv, utan utkorelsens
nåd - av egen makt eller vilja söker
Gud, Rom.3:ll. Men ej ett ögonblick
ges rum för uppfattningen att männi·
skan därför skulle vara prisgiven åt ett
öde som hon själv ej kan utöva infly·
tande på och alltså ej heller göras
ansvarig för. Utkorelsens realitet upp·
häver icke valets realitet. Människans
vilja är en verklighet lika väl som Guds

vilja är det, och människans vilja är en
faktor som måste tas med i räkningen.
Gud frälsar ingen mot hans vilja eller
utan hans vilja. Gud verkar vilja och
han ger omvändelse, men omvändelsen
framställs ingenstädes som en oemot·
ståndlig nådeverkan i människans själ.
Guds kallelse kommer till människan
som något hon kan motta, Apg.2:40;
2.Kor.S:18·20, och som något hon kan
motstå, Hebr.3:7 f. Gud verkar genom
evangeiii ord, Mark.16:l5, och genom
sin Ande, Joh.16:8 ff., och de utvalda
är helt enkelt de som låter sig över·
bevisas genom Ordets och Andens pä·
verkan,jfr Luk.16:3l.
Så tycks kallelsens och utkorelsens
paradoxala och oförklarliga mysterium
uppfattas som något omedelbart
enkelt och självklart. Ingenstädes i
N.T. tas det upp som ett problem som
måste lösas eller förstås av människo·
tanken. Guds suveräna utkorelse av
syndare hävdas utan att det görs någon
inskränkning i Guds universella fräls·
ningsvilja, I.Tim.2:4; 2.Pet.3:9, utan
att försoningens räckvidd begränsas,
2.Kor.S:1S; I.Joh.2:2, utan att Guds
kallelse till syndare misstänkliggörs
genom att den görs till något som inte
skulle vara »allvarligt menat», Matt.
11 :28; 23:37; Upp.22:17. Utkorelsen
hävdas också utan upphävande av vilje·
momentet i människans omvändelse,
Apg.13:46, jfr vA8.
Liksom de troende leder sin person·
liga frälsning och rättfärdiggörelse till·
baka till Guds utkorelse i Kristus, så
knyter de även sitt eviga hopp och sin
visshet om att bli bevarade samman
med detta att de är utvalda, Rom.
8:29·39. Paulus hälsar till en av sina
vänner som »den i Herren utvalde»,
16:13, och han tröstar sig med att de
som han har vunnit för Gud, tillhör de
utvalda, I.Tess.I:4. Men aldrig fram·
hålls utkorelsen på sådant sätt att den
skulle leda de troende in i en falsk
säkerhet. Lika avlägsen som den tan·
ken är, att en människas frälsning
skulle följa automatiskt av hennes ut·
korelse, lika litet anses de kristnas
bevarande i tron vara en mekanisk,
ofrånkomlig följd av att de är utvalda.
Tvärtom förmanas de troende att
arbeta på sin frälsning med fruktan
och bävan, Fil.2:l2, att göra sin kallel·
se och utkorelse fast genom ett liv i
gudsfruktan, 2.Pet.l:l O. Utkorelsen
framhålls som ett motiv för ett heligt
liv, Ko1.3:l2, jfr Ef.l :4; I.Pet.2:9 ff.
De troende förmanas att icke låta
sig indragas i de gudlösas villfarelser
och därigenom förlora fästet, 2.Pet.
3:17. Avfall är en möjlighet som det
allvarligt måste varnas för, Hebr.
3:12 f., ty det är endast den som är
ståndaktig intill änden som blir frälst,
Matt.24:l3. Endast den som intill
änden håller fast vid sin första tillför·
sikt, blir delaktig av Kristus, Hebr.
3:14. De som till sist skall få vara med
Lammet, är de kallade och utvalda och
trogna, Upp.17:l4.
Utväljelse, utkorelse
Gud utväljer
Det som för världen är dåraktigt
och svagt, I.Kor.l :27 f. Dem som i
världens ögon är fattiga, Jak.2:S. En
kvarleva av Israel, Rom. 11 :5. Av nåd,
Rom.1l:6.

l) bahar, l r: )
välja, .utvälja~ Tfmna behag i. Se t.ex.
Utkora 2, Värd (adj.) 1.
2) lakah, n iJ '7
fatta: g;ipa; t;gTa. Se t.ex. Utse 13.
3) barar, l l )
avsöndra, av;kllja; här part. pass. bä·
rur, avskild; övers. utvald. Se vidare:
Rensa 2.
4) jada', )Il'
förnhnma, ~ärka; inse, förstå; lära
känna; känna, känna till, veta; erkänna
(som sin). Verbet har ofta innebörden:
upptaga i sin gemenskap, ha gemen·
skap med, vara förenad med. I I.Mos.
18:19; Am.3:2 talas det om hur Herren
känt (erkänt) Abraham och Israels
folk, dvs. upptagit dem i sin gemen·
skap för att de skall vara förenade med
honom och tjäna honom. Jfr Herrens
ord till Jeremia, Jer.l :5. Se t.ex. Kän·
na 2, Utforska 3, Veta l.
5) [pala) , n '79
hif. avskilja. S~ Tvidare : Åtskillnad 2.
6) batzir, l '~~
utvald; av: bäh.ar, se l. Se: Utkora 4.
7) miqtzar, lO?1?
det utvalda el. bästa (av något); av:
bäh.ar, se 1. Se: Väldig 26.
8) utf.ord.
I HV.3:7 står ordagrant: från (el. av)
Israels hj ältar.
9) ek/egö, €K A€-yW
plocka ut, välja ut; i N.T. med. eklego·
mai, utvälja åt sig; av: prep. ek, (ut) ur,
och legö, plocka, samla; säga, tala. I
Luk.9 :35 står perf. part. pass. ekleleg.
menos, utvald; flera handskrifter har
agapetos, älskad, kär (se Kär 10).
10) ekloge, €K AOrr/
utväljande, val, utkorelse; i Rom.ll:7
i betydelsen: den utvalda skaran, de
utvalda; av: eklegö, se 9. I Apg.9:lS
står: skeuos eklog~s (gen. av ekloge),
övers. ett utvalt redskap. Se: Utkorel·
sel.
11) eklekt6s, €KAfKT6~
utvald; av: eklegö, se 9.
12) cheirotoneä, XfLPOTO/}€W
sträcka ut handen, med utsträckt hand
rösta el. välja; därav allmänt: välja,
utse; av: cheirotonos, med utsträckt
hand (av: cheir, hand, och teinö,
sträcka u t).
13) epi/egö, €1TLA€-yW
dessutom säga, tillägga; här med. epile·
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Uppdelning: allmänt; i gudomlig, andlig me·

ning.
UTV ÄLJA (allmänt)
1 utvalde Lot åt sig
1.Mos.13:11
2 årsgammalt lamm skolen I u.2.Mos.12:5
1 (Farao) tog 600 utvalda vagnar
14:7
7 hs utvalda kämpar dränktes
15:4
1 Mose utvalde dugande män
18:25
7 utvalda löftesoffer
5.Mos.12:11
l på det ställe s. han u.er
23:16
l Josua utvalde 30000 man
Jos. 8:3
l på den plats s. han skulle u.
9:27
l så u.en åt eder i dag vem I
24:15
l utvalt H. åt eder, för att tjäna
24:22
l gudar s. I haven utvalt
Dom.l0:14
1 i Gibea 700 utvalda män
20:15
1 700 utvalda män vänsterhänta
20:16
1 män. utvalda ur hela Israel
20:34
1 konungs skull I utvalt
1.Sam. 8:18
1 här är den konung I haven utvalt
12:13
1 utvalde (Saul) 3000 män
13:2
1 tog Saul 3000 män, utvalda ur
24:3
1 med 3000 män. utvalda ur Israel
26:2
1 utvalt manskap i Israel
2.Sam. 6:1
1 urval bland Israels utvalda
10:9
1 s. H. och Israels män utvalt
16:18
1 (Ahitofel:) Låt mig u. 12000 män 17:1
1 180000 utvalda krigare
1.Kon.12:21
3 Asers söner utvalda
l.Krön. 7:40
3 utvalda till dörrvakLare
9 :22
3 de övriga namngivna och utvalda
16:41
1 urval bland Israels utvalda
19:10
1180000 utvalda krigare
2.Krön.11:1
1 här 400000 utvalda män
13:3
1 800000 utvalda tappra stridsmän 13:3
1 300000 utvalda stridbara män
25:5
1 Må vi u. åt oss vad rätt är
Job 34:4
1 Jag har U.t sanningens väg
Ps.119:30
1 jag har utvalt dina befallningar 119:173
1 hellre än utvalt guld
Ords. 8:10
1 bättre än utvalt silver
8:19
1 rättfärdiges tunga utvalt silver
10:20
8 utvalda bland Israels hjältar
HV. 3:7
1 och u. vad gott är
Jes. 7:15,16
1 den s. u.er eder är styggelse
41 :24
l snöpta s. u. det mig behagar
56:4
1 utvaIden det s. var misshagligt
65: 12
7 (Moabs) utvalda unga manskap Jer.48:15
7 dess utvalda krigsfolk
Dan.11:15
8 lamm, utvalda ur hjorden
Am. 6:4
9 Maria har utvalt den goda
Luk.l0:42
9 utvalde främsta platserna
14:7
9 I haven icke utvalt mig
Joh.16:16
9 de utvalde Stefanus
Apg. 6:5
12 utvalde de åt dem äldste
14:23
9 beslöto u. några män
15:22
9 det heslutet att u. några män
15:25
13 Paulus utvalde åt sig Silas
15:40
12 utvald vara följeslagare
2.Kor. 8:19
UTV ÄLJA (i gudomlig, andlig mening)
4 därtill har jag utvalt hm
l.Mos.18:19
1 den (H.) u.er, hm skall han 4.Mos.16:5
1 den man s. H. då U.er
16:7
1 ske att den man s. jag u.er
17:5
1 utvalde avkomlingar efter
5.Mos. 4:37
1 dig har H, utvalt
7:6
1 H. fäste sig vid eder och utvalde
7:7
1 utvalde deras avkomlingar
10:15
1 utvalde eder bland alla folk
10:16
1 den plats s. H, u.er
12:5,11,14
1 den plats s. H. u.er
12:18,21,26
1 H. utvalt att vara hs
14:2
1 den plats s. han u.er
14:23
1 den plats s. H. u.er
14:24.25; 15:20
1 den plats s. H. u.er
16:2,6,7,11,15
1 på den plats s. han u.er
16:16
1 den plats s. H. u.er
17:8,10
1 konung den s. H. u.er
17:15
1 hm har H. utvalt hland alla
18:5
1 till den plats s. H. u.er
18:6
l dem har H. utvalt att göra tjänst
21:5
1 plats s. H. u.er till boning
26:2
1 på den plats s. han U.er
31:11
1 har jag icke utvalt hm
1.Sam. 2:28
1 den 8. H. har utvalt
10:24
1 Icke heller denna har H. utvalt
16:8,9
1 H. har icke utvalt ngn av dessa
16:10
1 Inför H. s. utvalt mig
2.Sam. 6 :21
1 s. H. och detta folk utvalt
16:18
6 i Sauls, H. utvaldes, Gibea
21:6
1 ditt folk s. du utvalt
1.Kon. 3:8
1 har jag icke utvalt en stad
8:16
1 David har jag utvalt att råda
8:16
1 den stad s. du har utvalt
8:44,48
1 Jerusalems skull s. jag utvalt
11 :13
1 den stads s. jag har utvalt
11 :32
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1
1
1
1
1
1
6
1

Davids skull, s. jag utvalde

11:34

Jerusalem, den stad jag utvalt
11:36
Jerusalem, d en stad H. utvalt
14:21
Jerusalem s. jag utvalt
2.Kon .21:7
denna stad s. jag utvalt
23:27
H. utvalt att bära
l.Krön.15:2
Jakobs barn, h s utvalda
utvalde H. mig att vara k onung

16:13
28:4
28:4
utvalde han min son Salomo
28:5
Salomo. hm har jag utvalt
28:6
H. har utvalt dig att bygga
28:10
Salomo, den ende Gud utvalt
29:1
icke utvalt en stad
2.Krön. 6:5
ej heller bar jag utvalt n gn
6:5
Jerusalem har jag nu utvalt
6:6
och David har jag utvalt
6:6
denna stad s. du har utvalt
6:34
mot d en stad s. du utvalt
6:38

l Juda utvald e (H.) till furste

1
1
l

1
1
1
1
1
1
1

1 utvalt denna plats till

1
1
1
1
l
l
5
1
l
l

l
l
l

6
6
l

6
6
6
1
l

1
1
1
1
1
1
1
4
l

1
l

4
l

1
1
18
11
11
11
11
11
9

7:12

utvalt och helgat detta hus
7 :16
Jerusalem den stad s. H. utvalt
12:13
eder har H. utvalt
29:11
Jerusalem s. jag utvalt
33:7
plats s. jag utvalt
Neh. 1 :9
H. Gud. s. utvalde Abram
9:7
H. utvalt åt sig den fromm e
Ps. 4 :4
folk s. han utvalt till arvedel
33:12
Han u.er åt oss vår arvedel
47:5
Säll är den s. du u .er
65:5
och utvald e icke Efraims stam
78:67
han utvalde Juda stam, Sions
78:68
han utvalde sin tjänare David
78:70
slutit förbund med min utvalde
89 :4
Jakobs barn, hs utvalda
105:6
Mose och Aron s. han utvalt
105:26
förde ut dem s. han hade utvalt
105:43
får se dina utvaldas lycka
106:5
Mose, den man han utvalt
106:23
Ty H . har utvalt Sion
132:13
H. har utvalt Jakob åt sig
135:4
H. skall ännu en gång u.
JeS.14:1
Jakob s. jag har utvalt
41:8
min tjänare , dig har jag utvalt
41 :9
min tjänare, den jag har utvalt
43:10
du Israel. s. jag har utvalt
44:1
du Jesurun, s. jag har utvalt
44 :2
s. har utvalt dig
49 :7
Jer. 1 :5
i moderlivet. utvalde jag dig
släkter s. H . ut valde
33 :24
den s. jag u .er
49:19; 50 :44
På den dag då jag u tvalde
Hes. 20:5
Eder allena har jag utvalt
Am. 3:2
dig har jag utvalt, säger H.
Hagg. 2:24
ännu en gång u . Jerus.
Sak. 1:17; 2:12
H. s. u tvalt Jerusalem
3:2
min tjänare s. jag utvalt
Matt.12 :18
många kallade. men få utvalda
22:14
för de utvaldas skull skall tiden
24:22
förvilla jämväl de utvalda
24:24
församla h s utvalda från de fyra
24 :31
men för de utvaldas skull
Mark.13:20
de mskors skull s. han utvalt
13:20

110m möjligt förvilla de utvalda
13:22
11 församla sina utvalda
13:27
9 utvalde bland dem tolv
Luk. 6:13
9 Denne är min Son. den utvalde
9:35
11 skaffa rätt åt sina utvalda
18:7
11 är Guds Smorde, den u tvalde
23:35
9 Har icke jag själv utvalt
Joh . 6:70
9 jag vet vilka jag har utvalt
13:18
9 I haven icke utvalt mig
15:16
9 utan jag har utvalt eder
15:16
9 utvalda och tagna ut ur världen
15:19
9 apostlarna s. han utvalt
Apg. 1 :2
1 :24
9 vilka av dessa två du utvalt
10 (Saulus) är ett utvalt redskap
9:15
14 av Gud utvalda till vittnen
10:41
9 Detta folks Gud u tvalde våra
13 :17
9 att Gud utvalde mig
15:7
11 anklaga Guds utvald a
Rom . 8 :33
10 allenast de utvalda hava fått det
11:7
11 Rufus, den i H. utvalde
16:13
9 dåraktigt, det utvalde Gud
l.Kor. 1:27
9 i världen svagt, det u tvalde Gud
1 :28
9 och föraktat, det utvalde Gud
1:28
9 ss. han har utvalt oss
Et. 1:4
11 kläden eder ss. Guds utvalda
Kol. 3:12
10 när I bleve n utvalda
l.Tess. 1:4
15 utvalt eder till frälsning
2.Tess. 2:13
11 och de utvalda änglarna
l.Tim. 5:21
11 för de utvaldas skull
2. Tim. 2:10
11 verka för Guds utvaldas tro
Tit. 1:1
11 hälsar de u tvalda främlingar 1.Pet. 1:1
16 utvalda e nligt Gud s försyn
1 :2
11 inför Gud utvald och dyrbar
2:4
11 i Si on en utvald, dyrbar hörnsten
2:6
11 I åter ären ett utvalt släkte
2:9
17 utvald likasom eder församling
5:13
11 hälsar den utvalda frun
2.Joh. v.l
11 Din utvalda systers barn hälsar
v.13
9 Har icke Gud utvalt
Jak. 2 :5
11 jämte kallade och utvalda
Upp.17 :14

en to phaner6, i det synliga el. uppenbara. Se vidare: Uppenbar 8.
4) prosöpon, rrpoawrrov
ansikte; åsyn; yttre framträdande, utseende. Ordet står här i motsats till
kardia, hjärta. Se vidare: Utseende 7.
S) schema, axiiJlu
hållning , skick; gestalt, form; av: echö,
hava, hålla. I Fil.2:7 står dat. sch~mati ,
till (med avseende på) gestalten; övers.
i utvärtes måtto. 1fr Förvandla IS. Se:
Världsordning l.
6) sarx, acip~
kött; kropp. I Hebr.9:10 står ordagrant: köttets stadgar; v.13 köttets
renhet. Se: 10rdisk 3, Kropp 18,
Kroppslig 2, Kött 6, Köttslig I, Lekamlig 3, Umgänge S.

UTVÄNDIG

icke u. eller utbyta det

avsatser på huset u.t
l.Kon. 6:6
sågade med såg invändigt och u. t
7:9

UTÅT

UTVÄRTES
l) exathen, i!~we EV
adv. utifrån; utanpå, utanför, utvärtes;
av: exö, se 2. Jfr Matt.23 :27, övers.
utanpå; Mark.4:lI ; l.Tim.3:7; Upp.
14:20 utanför; Mark .7: IS ,18; 2.Kor.
7:S utifrån .
2) exa, i!~w
adv. ut ; ute .
3) phaneros, </JavEpo~
synlig, uppenbar. I Rom.2 :28 står:

UTVÄRTES
1 synens ock I u. rättfärdiga
Matt.23 :28
3 icke jude s. är det i u . måtto
Rom. 2 :28
3 ej omskärelse s. sker u. på k öttet
2 :28
2 om oc k vår u . mska förgås
2 .Kor. 4:16
4 berömma sig av u. ting
5:12
5 i u . måtto vara ss. mska
Fil. 2:7
4 och i u. måtto
l.Tess. 2:17
6 allenast äro u. stadgar
Hebr. 9:10
6 b lod av bockar .. .till u. renhet
9:13
1 vare icke den u. prydnaden
l.Pet. 3:3

UTVÄXL A

1000 alnar från stadsmu ren u.
Eli såg u ., h s hj ärta bävade
dörrar lät jag stå ö ppna u .
granatäpplena voro 96 u .
förh u s u. yttre förgården
ingångarna u . fria platsen
ovanför dörren u . avmätta fält
längden u. yttre förgården
Sp eja u. vägen
på vandring u . landsbygden

UTÖVA
ss. synden U.t si tt välde
nåden u . si tt väld e till evigt liv
rätt u. goda gärningar
u.r första vilddjurets hela

UTÖVER
u. de hu strur (Esau ) had e
u . vad jag giver dina bröder

3 . Mos.27 :10
4.Mos.35:4
loSam. 4:13
Job 31 :32
Jer.52:23
Hes.40:31
41:11
41:17
42 :8
Nab. 2 :1
Mark .1 6:12
Rom . 5 :21
5:21
Tit. 3:8,14
Upp.13:12
loMos.28:9
48: 22

flöde u. tiden för
när (A m asa) dröjde u. den tid
u. allt vad jag föru t
Från en vandring u. jorden
stora ting, u . vad vi förstå
Gud fruktansvärd u . alla
ditt löftesord stort u. allt
u . dem s. redan äro församlade
riken i världen u. jordens yta
i stor mycken het u. dalen
välde och storhet, u. alla riken
H , är stor u. Israels gränser
fullh e t ... ja, nåd u. nåd
bosätta sig u . hela j orden
Icke u. vad skrive t är
huru svårt ... u. vår förmåga

uv

I 1es.13:21 är »uvar» en återgivning av
hebr. 'o1:tim, som betecknar tju tande
eller hylande djur i allmänhet Ofr
utropsordet 'äJ:!, ack! ve!). Att man
här särskilt tänkt på uvar, hänger
samman med dessas hoande lä te.
På övriga ställen motsvaras öve rs.
»uv» av jansup el. janSop, som har satts
i samband med ve rbet näsap , blåsa,
pusta, väsa , och subst. näsäp, skym·
ning (då en sval vind blåse r); mörker,
natt. Vulgata har återgivit ordet med
»ibis». - Jansup nämns i Moseböcke rna
bland de orena fåglarna, som ej fick
fö rtäras.
Till uvsläktet, Bubo, hör de största
ugglefåglama, t.ex . vår berguv. Den uv ,
som förekommer i Palestina, fara ouven, Bubo ascalaphus, är den största
av Palestinas ugglor. Den påminner om
berguven men har ljusare fjäderskrud
och kortare örontofsar. - Grundtextens ord behöver emellertid ej begränsas till att gälla uven utan kan avse
även andra ugglearter. Se : Uggla.
UV
(icke ätas) u.en
u.en (icke ätas)
dess hus skola fyllas av u.ar
u.ar skola b o däri

Solnedgång vid Luksor.
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3.Mos.15:25
2.Sam .20:5
I.Krön.29:3
Job 1:7; 2:2
37:5
PS.89:8
1 38:2
J es.56:8
Jer . 25 :26
Hes.37:2
Dan. 7:27
Mal. 1:5
Joh. 1:16
A pg .17:26
lo K or. 4 :6
2 .Kor. 1:8
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3.Mos.ll :17
5.Mos.14:16
Jes.13:21
34:11

